
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

дев’ятнадцята сесія восьмого демократичного скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 06 жовтня 2022 року        смт Богородчани                       № ____-19/2022 

 

  

Про надання дозволу на  

розроблення детального плану  

території земельної ділянки                  

 

 

Розглянувши заяву гр. Глодана Івана Івановича про надання дозволу на 

розроблення детального плану території земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення (для 

ведення особистого селянського господарства) в землі для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,21 га, яка знаходиться за адресою: урочище 

«Лейбова гора», село Жураки, Івано-Франківського району, Івано-

Франківської області, кадастровий номер: 2620482801:06:001:0017 та 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 19, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

стаття 12 Закону України «Про основи містобудування», Порядком 

розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 16.11.2011 року №290 та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 20.12.2011 року №1468/20206, Порядком 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 

час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 

року № 555, селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

 

1. Надати дозвіл гр. Глодану Івану Івановичу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки у разі зміни її цільового 

призначення із земель сільськогосподарського призначення (для ведення 

особистого селянського господарства) в землі для  будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,21 га, за адресою: урочище «Лейбова гора»,  

с. Жураки, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область. 

2. Детальний план території земельної ділянки площею 0,21 га 

розробити відповідно до генерального плану населеного пункту. 

3. Сектору архітектури та містобудування селищної ради (С. Сікора) 

забезпечити проведення громадських слухань відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про 

затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 

документації на місцевому рівні». 

4. Після розроблення проекту детального плану території земельної 

ділянки та проведення громадських слухань подати його на затвердження у 

встановленому законом порядку. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови О. Бойчука та постійну комісію з питань житлово-

комунального господарства, комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, зв’язку, будівництва та архітектури (В. Грошенко). 

 

 

 

 

Селищний голова                                    Ростислав ЗАРЕМБА  


