
                                                                                 
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 28 січня 2022 року                                                                                             № 21/26-22 

м.Бурштин 

 

Про затвердження містобудівної документації 
«Внесення змін до Генерального плану суміщеного 

з Детальним планом території для будівництва 

торгових приміщень (магазину) з СТО по вулиці  
Львівська № 4-Б, № 4-В, село Задністрянське,  
Івано-Франківської області» 

 

 

 З метою уточнення положень генерального плану с.Задністрянське визначення 
планувальної організації, просторової композиції, впорядкування території, на виконання 
рішення міської ради від 21.05.2021 № 09/12-21 «Про внесення зміни до Генерального 
плану суміщеного з Детальним  планом території по вул. Львівська,№ 4-Б, № 4-В в             
с.Задністрянське», керуючись ст.31 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 28.09.2021 та результати 
засідання архітектурно-містобудівної ради управління містобудування та архітектури 
Департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури ОДА від 08.12.2021 №13 п.7, рекомендації  
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  
міська рада, 
 

вирішила: 
 

1. Затвердити  містобудівну документацію «Внесення змін до Генерального плану 
суміщеного з Детальним планом території для будівництва торгових приміщень(магазину) 
з СТО по вулиці Львівська №4-Б, №4-В, село Задністрянське, Івано-Франківської області». 
           2. Сектору містобудування та архітектури (Тетяна Білоока) та організаційному 
відділу забезпечити доступність матеріалів містобудівної документації шляхом 
оприлюдненням на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради, відповідно до вимог 
ЗУ «Про доступ до публічної документації» та ЗУ «Про регулювання містобудівної 
діяльності». 
           3. Матеріали Детального плану території вважати як невід’ємну частину 
генерального плану села. 



          4.  Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення 
покласти на головного відповідального виконавця – сектор містобудування та архітектури. 
         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 Стаська. 
 

 

 

           Міський голова                                  Василь АНДРІЄШИН 

 


