
  Проект рішення  

 

 

Від  21.11.2017                                    м. Бурштин                                    № 853 

 

Про розроблення детального плану території 

для будівництва багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Шухевича б/н, 

м. Бурштин   

 

 

              Керуючись ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні », 

відповідно до ст.ст.10, 19,21,24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», статей  5,12,17 Закону  України «Про основи містобудування», наказу 

Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 16.11.2011  №290 «Про затвердження Порядку  розроблення містобудівної 

документації», рішення міської ради від 27.10.2017 № 01/37-17 « Про надання дозволу ВП 

«Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»  на виготовлення проекту  відведення 

земельної ділянки для будівництва житлового будинку для працівників ВП «Бурштинська 

ТЕС» ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» , розглянувши заяву  ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» з метою визначення планувальної структури, функціонального 

призначення території та рекомендації  комісії з питань  будівництва, архітектури  та  

ЖКГ, комісії земельної та з питань екології,  міська рада 

 

вирішила : 

 

1.Надати дозвіл ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на розробку  

детального плану території для  будівництва  багатоквартирного  житлового будинку   на  

земельній ділянці площею  0,6800 га по вул. Шухевича б/н, м. Бурштин. 

 

2.Фінансування робіт з розробки  детального плану території здійснити за рахунок коштів 

ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО». 

 

3.Виконавчому комітету Бурштинської міської ради забезпечити організацію  та 

проведення процедури громадських слухань проекту детального плану території у 

відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011№555«Про 

затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 

інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації» та рішення міської 

ради  від 04.03.2016№ 12/07-16« Про затвердження Положення про громадські слухання в 

м. Бурштин та с. Вигівка». 

 

3.Розробнику розробити на надати  проект детального плану території  до сектору 

містобудування та архітектури Бурштинської міської ради для розгляду та затвердження у 

встановленому порядку. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника міського 

голови В. Гулика та голову комісії з питань будівництва, архітектури та ЖКГ  Т. Попика. 

 

 

 

 

   Міський голова                                                                                 Роксолана Джура 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник юридичного відділу                                                           В. Данилюк 

 

 

Перший заступник міського голови                                                    В. Гулик 

 

Завідувач сектору містобудування 

та  архітектури                                                                                       Т. Білоока 

 


