
 

 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

РІШЕННЯ 

 

від 20.01.2021 № 8/4-29 
 

Про здійснення заходів щодо 

корегування плану зонування території                       

м. Покровськ (Зонінгу) 

 

З метою реалізації заходів в рамках виконання програми обласного бюджету 

на 2021 рік щодо будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту, зокрема, по напряму використання бюджетних коштів «Розробка проектно-

кошторисної документації та отримання експертного звіту по об’єкту «Будівництво 

спортивного комплексу із земель житлової та громадської забудови                                   

по вул. Заводська, в районі СК "Металург" у м. Покровськ Донецької області»,  

додержання вимог містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, 

розташованих в рекреаційних зонах активного відпочинку зоні Р- 2, Р-2п та 

рекреаційних зонах озеленених територій загального користування, Р-3, Р-3п 

(використання території (% від загальної площі): зелені насадження - 65%; інші 

(алеї, дороги, майданчики, споруди) - 35%), передбачених планом зонування 

території (Зонінг) м. Покровськ,  враховуючи рішення міської ради від 02.10.2020 

№ 7/84-17 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування спортивного 

комплексу  із земель житлової та громадської забудови по вул. Заводська, в районі 

СК "Металург" у м. Покровськ Донецької області», керуючись п.3 статті 2, статтею 

18 Закону України від 17.02.2011 №3038-VI «Про регулювання містобудівної 

діяльності» (із змінами), наказом Мінрегіону «Про затвердження Порядку 

розроблення містобудівної документації 16.11.2011  №290», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 20.11.2011 за №1468/20206, відповідно до статей  26, 

59, 73 Закону України від  21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (із змінами),  міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Розробити містобудівну документацію щодо корегування (внесення змін)  

плану зонування території м. Покровськ в частині містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок, розташованих в рекреаційних зонах активного 

відпочинку зоні Р- 2, Р-2п та рекреаційних зонах озеленених територій загального 

користування, Р-3, Р-3п (без зміни виду використання території).  

2. Виконавчому комітету Покровської міської ради: 

1) виступити замовником розроблення проекту внесення змін до плану 

зонування території; 



2)   вжити заходів щодо визначення розробника містобудівної документації 

та укладання договору на виконання робіт; 

3)   забезпечити розроблення проекту внесення змін до плану зонування 

території за рахунок коштів міського бюджету; 

 4)  у двотижневий термін оприлюднити дане рішення на офіційному сайті 

міської ради.  

3. Відділу містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради 

(Топало) здійснити збір вихідних даних для проектування та розробити технічне 

завдання на розроблення проекту містобудівної документації. 

4. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області (Добровольський) забезпечити 

фінансування проектних робіт. 

5. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на заступника 

міського голови Мілютіна К. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань  містобудування, архітектури та земельних відносин 

(Альохіна). 

 

 

 

Міський голова                                                     Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


