
 

 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 24.06.2020 № 7/79-14 

             м.Покровськ 

 

 

Про надання дозволу на розробку детального 

плану території щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки із земель для 
будівництва  та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) у землі для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (розміщення 

магазину)  по вул. Гастелло, 1 у м. Покровськ 

Донецької області, Мартиновій Тамарі 

Григорівні 

 

Розглянувши заяву громадки Мартинової Тамари Григорівни (ІПН 2189213242) про 

надання дозволу на розробку детального плану території щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки із земель для будівництва  та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у землі для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (розміщення магазину)  по вул. Гастелло, 1 у м. Покровськ 

Донецької області, враховуючи план зонування території (зонінгу) м. Покровськ, за яким 

цільове призначення земельної ділянки є допустимим видом використання території, але 

потребує спеціальних погоджень, керуючись статтями 16,19,24 Закону України                        

«Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI (зі змінами) та 

відповідно до статей 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» 

від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами), міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Мартиновій Тамарі Григорівні на розроблення детального плану 

території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,0595 га 

кадастровий № 1413200000:14:014:0411 із земель для будівництва  та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у землі для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розміщення магазину)  по вул. Гастелло, 1                
у  м. Покровськ. 

1.1. Визначити замовником робіт з розроблення детального плану території  

земельної ділянки виконавчий комітет міської ради. 

1.2.  Мартиновій Т.Г. визначитись з розробником детального плану території  

земельної ділянки 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. Виготовлений детальний план забудови земельної ділянки подати на розгляд та 

затвердження виконкому міської ради у встановленому законом порядку. 

 

В.п. міського голови                                                                                              О.Требушкін  

 


