
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 21 травня 2021 року                                                                                      № 10/12-21 

м.Бурштин 

  

Про затвердження містобудівної документації 

«Детальний план території окремої земельної 

ділянки по зміні цільового призначення землі для 

будівництва та обслуговування індивідуального 

житлового будинку на вул. Лесі Українки 

в с.Дем’янів Івано-Франківської області» 

      

 

 З метою уточнення положень генерального плану с.Дем’янів, визначення 

планувальної організації, просторової композиції та параметрів забудови території окремої 

земельної ділянки по зміні цільового призначення землі для будівництва та обслуговування 

індивідуального житлового будинку на вул. Л.Українки, на виконання рішення сільської 

ради (двадцять третя позачергова сесія сьомого скликання) від 27.06.2019 «Про надання 

дозволу на розроблення Детального плану індивідуальної житлової забудови території 

с.Дем’янів», відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст. ст. 16,19,21 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, враховуючи 

результати громадського обговорення від 13.12.2020, рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, міська рада 
 

                                                              вирішила: 
 

1. Затвердити «Детальний план території окремої земельної ділянки по зміні цільового 

призначення землі для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку 

на вул. Лесі Українки в с.Дем’янів Бурштинської міської територіальної громади Івано-

Франківської області». 

2. Сектору містобудування та архітектури (Тетяна Білоока) та організаційному відділу 

(Олена Кравчишин) забезпечити доступність матеріалів містобудівної документації 

«Детальний план території окремої земельної ділянки по зміні цільового призначення землі 

для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку на вул. Лесі 

Українки в с.Дем’янів Бурштинської міської територіальної громади Івано-Франківської 

області» шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради. 

3. Матеріали Детального плану території вважати як невід’ємну частину генплану 

села Дем’янів. 



4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення 

покласти на головного відповідального виконавця – сектор містобудування та архітектури 

(Тетяну Білооку). 

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

земельних відносин, природокористування, планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою Федів Мар’яну та першого 

заступника міського голови Ростислава Стасько. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

 


