УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від ___________№______
м. Покровськ
Про затвердження детальних планів
забудови земельних ділянок на
території м. Покровськ
Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб про затвердження детальних
планів забудови земельних ділянок на території м. Покровськ, містобудівна
документація розроблена КП «Архітектурно-виробниче бюро», проекти містобудівної
документації розміщено на офіційному сайті Покровської міської ради за посиланням
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/page/detalni-plani-teritorij,
протокол
громадських
слухань щодо врахування громадських інтересів до проектів містобудівної
документації від 26.02.2021, довідки про консультації з органами виконавчої влади у
процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки, керуючись статтями 8, 19, 21
Закону України від 17.02.2011 №3032-VI «Про регулювання містобудівної
діяльності» (із змінами), ст.31 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про
місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), постановою Кабінету Міністрів
України від 25.04.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення
проектів містобудівної документації на місцевому рівні» (із змінами), виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити детальні плани забудови земельних ділянок на території
м. Покровськ згідно додатку.
2. Положення детальних планів з відповідними умовами та обмеженнями
забудови земельних ділянок врахувати під час розроблення, внесення змін та
оновлення генерального плану міста.

Міський голова

Р. Требушкін

Додаток до рішення
виконкому міської ради
від ___________ № _______
Перелік містобудівної документації, що затверджується
№ з/п Назва містобудівної документації

1

2

3.

Площа
забудови
земельної
ділянки

Розробник
документації

Детальний план території земельної ділянки 0,00396 га КП
для будівництва індивідуального гаражу
«АрхітектурноПрановичем А.А. по вул. Заводська в районі
виробниче
ж/б №7 в м. Покровськ Донецької області
бюро»
Детальний план території земельної ділянки 0,0176 га КП
для подальшої зміни цільового призначення
«Архітектурноземельної
ділянки
з
будівництва
і
виробниче
обслуговування
житлового
будинку,
бюро»
господарських будівель і споруд в ділянку для
будівництва та обслуговування будівель
торгівлі Кузнецовим М.А. по вул. Заводська,
15 в м. Покровськ Донецької області.
Детальний план території земельної ділянки 0,00448 га КП
для будівництва індивідуального гаражу
«АрхітектурноДубінській Н.П. в районі ГК «Южний» в
виробниче
м. Покровськ Донецької області
бюро»

Керуючий справами
виконкому міської ради

А.В. Жук

