
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 10.05.2019 № 7/65-14 

             м.Покровськ 

 

 

Про розроблення детальних планів 

забудови земельних ділянок на території 

м. Покровськ  

 

 

Розглянувши заяви громадян (Столярчука В.О., Гречки В.О., Давиденко В.А., 

Кочержина О.Ю., Вострікової Н.І., Скрипки О.М., Грушевінчука М.І.,) про надання 

дозволів на розробку детальних планів забудови земельних ділянок на території м. 

Покровськ, враховуючи план зонування м. Покровськ (зонінг), за яким цільове 

призначення земельних ділянок є допустимий видом використання території (земельних 

ділянок), але потребують спеціальних погоджень, керуючись статтями 16, 19, 24 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», відповідно до статей 26, 59, 73 

Закону України  «Про місцеве самоврядування в України», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Розробити детальні плани забудови земельних ділянок на території м. Покровськ 

згідно додатку. 

1.1. Визначити замовником робіт з розроблення детальних планів забудови 

земельних ділянок виконавчий комітет міської ради. 

1.2. Громадянам (згідно додатку) визначитись з розробником детальних планів 

території та здійснити фінансування робіт. 

1.3. Відділу містобудування, архітектури та земельних відносин забезпечити надання 

розробнику вихідних даних та проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів. 

2. Виготовлені детальні плани забудови земельних ділянок подати на розгляд та 

затвердження виконкому міської ради у встановленому законом порядку. 

 

 

 

 

В.о. міського голови                                                                                              І.В. Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Додаток до рішення міської ради 

                                                                                                від 10.05.2019 № 7/65-14 

 

Перелік громадян, яким надається дозвіл розробку детальних планів земельних ділянок на 

території м. Покровськ  
№ 

з/п 

П.І.Б. особи якій 

надається дозвіл на 

розробку проект 

землеустрою 

Ідентифікаці

йний 

податковий 

номер, 

особи якій 

надається 

дозвіл на 

розробку 

проект 

землеустро

ю 

Цільове призначення 

земельної ділянки 

Орієн

товна 

площа 

земель

ної 

ділянк

и га. 

Адреса земельної 

ділянки у  м. Покровськ 

1 2 3  4 5 

1 Столярчук Валерій 

Олексійович 

3626301071 для будівництва 

індивідуального гаражу 

0,0065 в районі 

багатоквартирного 

буд. № 33 на                   

мрн. Южний 
2 Гречка Валерій 

Олексійович 

2390808556 для будівництва 

індивідуального гаражу  

0,0040 вул. Прокоф'єва в 

районі будинку № 86 
3 Давиденко Віталій 

Анатолійович 

2635111513 для будівництва 

індивідуального гаражу 

0,0030 

 

за межами житлового 

кварталу між                  

вул. Таманова та                 

вул. Раздольна 

4 Кочержин Олександр 

Юрійович 

3063709458 для будівництва 

індивідуального гаражу 

0,0040 

 

за межами житлового 

кварталу між                  

вул. Таманова та                 

вул. Раздольна 

5 Вострікова Наталія 

Іванівна 

2529105721 

 

для будівництва 

індивідуального гаражу 

0,0040 мрн. Южний в районі 

буд. 33 

6 Скрипка Олена 

Миколаївна 

2712405845 для будівництва 

індивідуального гаражу 

0,0050 з південного боку 

гаражного кооперативу 

"Южний" 

7 Грушевінчук Максим 

Ігорович 

3119100292 для будівництва 

індивідуального гаражу 

0,0040 вул. 8 Березня в районі 

будинку № 77 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                  І.В. Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


