
 

                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
Від 08 грудня 2022 року                                                                                             № 04/41-22 

м.Бурштин 
 

 

Про надання дозволу на розробку  

проекту Детального плану території  

за межами населеного пункту села Різдвяни 

Бурштинської міської територіальної громади 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області 
 
 

Розглянувши клопотання ТОВ «ЛОГІСТ-ПОСТАЧ» від 14.11.2022 № 4108/02-27 

щодо надання дозволу на розроблення детального плану території (надалі ДПТ) для 
розміщення родовища піщано-гравійної сировини (Ділянка-Німшин), під’їзних шляхів, 

будівель та споруд за межами населеного пункту села Різдвяни Бурштинської міської ради 
Івано-Франківського району Івано-Франківської області, спеціальний дозвіл на 
користування надрами від 21.05.2021 № 5213 наданий ТОВ «ЛОГІСТ-ПОСТАЧ» для 

геологічного вивчення піщано-гравійної сировини, у тому числі дослідно-промислової 
розробки корисних копалин загальнодержавного значення (ділянка Німшин), Протокол 

засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин  від 12.10.2022 
№ 5517, керуючись cт.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.ст.16,19,21,24 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.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на 
місцевому рівні», Закону України «Про стратегічно екологічну оцінку», рекомендації 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

 

вирішила: 
 

1. Визначити замовником містобудівної документації Бурштинську міську раду. 

2. Надати дозвіл Бурштинській міській раді на розроблення проекту Детального 
плану території за межами населеного пункту села Різдвяни Бурштинської міської ради 
Івано-Франківського району Івано-Франківської області для розміщення родовища 

піщано-гравійної сировини (Ділянка-Німшин), під’їзних шляхів, будівель та споруд. 
3. Фінансування робіт з розроблення даної містобудівної документації здійснити 

відповідно до ст.10 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 
4. Бурштинській міській раді (сектору містобудування та архітектури) 

забезпечити проведення громадських слухань містобудівної документації із залученням 

розробника Детального плану території. 



5. Розроблену та погоджену в установленому законодавством містобудівну 
документацію вказану в п.2 даного рішення подати на затвердження міської ради.  

6. Координацію роботи та узагальнення інформації, щодо виконання цього 
рішення покласти на головного відповідального виконавця - сектор містобудування  та 
архітектури (О.Дмитрів). 

7. 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 М.Федів, 
секретаря міської ради Р.Іванюка. 
 

 
 

     Міський голова                                                                              Василь АНДРІЄШИН 


