
 

                                                                                                                                                                                                                          
  

 УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

від 15.09.2021 №_8/16-20_ 
              м. Покровськ 
 

Про затвердження «Детального плану                            

території земельної ділянки для 

будівництва житлових будинків та 

господарських будівель та споруд по                     

вул. Сагайдачного та пров. Східний                              

с. Гнатівка, Покровського району, 

Донецької області»                          

 

 

 Приймаючи до уваги протокол громадських слухань щодо врахування громадських 

інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації  від 26.03.2021 року, 

керуючись статтями 8, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

(із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2011 № 555                                      

«Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 

інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», 

Порядком розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 

16.11.2011 № 290, відповідно до 26, 59, 73 Закону України   від 21.05.1997 № 280/97-ВР 

«Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Затвердити містобудівну документацію «Детальний план території земельної 

ділянки для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд по                          

вул. Сагайдачного та пров. Східний с. Гнатівка, Покровського району, Донецької області»                           

         2. Положення детального плану з відповідними умовами та обмеженнями забудови 

земельної ділянки врахувати під час розроблення, внесення змін та оновлення містобудівної 

документації Покровського району. 

         3. Дане рішення підлягає оприлюдненню у десятиденний термін в засобах масової 

інформації міста (Птушко). 

         4. Координацію за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Мілютіна К. 

        5. Контроль - на постійну комісію з питань містобудування, архітектури та земельних 

відносин (Альохіна). 

 

 

Міський голова                                                                                     Р. Требушкін 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення міської ради 

 

Про затвердження «Детального плану території земельної ділянки для 

будівництва житлових будинків та господарських будівель та споруд                                

по вул. Сагайдачного та пров. Східний с. Гнатівка, Покровського району 

Донецької області»  

 

Проєкт рішення підготовлено на підставі звернення Кабанець Ю.В. 

(голова комісії з реорганізації) про затвердження  детального плану території 

земельної ділянки для будівництва житлових будинків, господарських 

будівель та споруд по вул. Сагайдачного та пров. Східний с. Гнатівка, 

Покровського району, Донецької області, з урахуванням протоколу 

громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 

розроблення проектів містобудівної документації від 26.03.2021 року, 

керуючись статтями 8, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 

25.04.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських 

слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 

містобудівної документації на місцевому рівні». Розробник документації – КП 

«АВБ». 

 Під час підготовки рішення керувалися Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності».  

 

 

Начальник відділу містобудування, 

архітектури та земельних відносин                   О. Птушко 

 

 

 


