
                                                                                                 
 УКРАЇНА  

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
                                                                                                                                                                  

 

 Від  20 березня 2018 року                                                                                         №  02/48-18 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту ДПТ (детального плану території) 

в м. Бурштин  в урочищі «Пасовище» 
 

     Керуючись cт.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст.ст.21,24 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства 

регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 

16.11.2011 №290«Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», 

ДБН Б.1.1-14:2012«Склад та зміст детального плану території», рішення міської ради  від 

27.10.2017 № 07/37-17 «Про надання дозволу на розподіл земельної ділянки в м. Бурштин 

в урочищі «Пасовище»»,  рішення міської ради від 20 березня 2018 року №01/48-18 « Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в 

урочищі «Пасовище» площею 32,4535 га на земельні ділянки площею 20,4535 га для 

створення індустріального парку «Бурштин» та площею  12,00 га для продажу права 

оренди земельної ділянки на конкурентних засадах (земельних торгах)», враховуючи  

рекомендації  комісії з питань  будівництва, архітектури  та  ЖКГ, комісії земельної та з 

питань екології,  міська рада   

вирішила: 

 

1. Визначити замовником містобудівної документації  виконавчий комітет 

Бурштинської міської ради. 

 

2.Надати   дозвіл на  розроблення  Детального плану території в урочищі 

«Пасовище» м. Бурштин  на земельній ділянці площею 12,0 га  (кадастровий номер 

земельної ділянки 2621210300:01:006:0081) для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості . 

 

3.Комісії з  питань бюджету та  економічного розвитку  передбачити кошти   для 

фінансування робіт щодо розроблення детального плану території з коштів міського 

бюджету. 

 



4.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Бурштинської  міської ради (burshtyn-

rada.if.gov.ua) рішення про початок розроблення  Детального плану території в                             

м. Бурштин в урочищі «Пасовище» на земельній ділянці площею 12,0 га. 

 

5.Забезпечити разом з розробником попередній розгляд архітектурно-

містобудівною радою управління містобудування та архітектури в Івано-Франківської 

області даний  проект детального плану території. 

 

6.Забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських 

інтересів у проекті Детального плану території  в урочищі «Пасовище» м. Бурштин із 

залученням розробника. 

 

7. Погоджений Детальний план території подати на   затвердження чергової сесії 

міської ради. 

 

8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань 

будівництва, архітектури та ЖКГ  Т. Попика та першого заступника міського голови  

В. Гулика. 

 

   

  

 

 

 

Міський голова                                                                                 Роксолана Джура 
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