
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XVIII сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 ____ _________ 2022 року                       м. Бережани                     ПРОЕКТ №744 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального  плану  території 

 

    Розглянувши   лист ТзОВ «БМБУД» №04/01/22-01 від 04.01.2022р. за вхід. 

№46/03-05 від 06.01.2022р., керуючись статтями 16, 18, 19 Закону України “Про 

регулювання містобудівної діяльності”, 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, з метою 

удосконалення забудови міста Бережани,  керуючись ст.12, ст.118 Земельного 

кодексу України,  ст. 26  Закону  України  «Про   місцеве   самоврядування   в   

Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань архітектури, 

містобудування, житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних 

ситуацій енергозабезпечення та енергоефективності, місцевого 

самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності   

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Проект №744/1. 

 

1.  Надати дозвіл виконавчому комітету Бережанської міської ради  на 

розроблення детального плану території земельної ділянки  площею 4 га, 

кадастровий номер: 6120410100:04:002:0022, яка розташована в районі вул. 

Золочівська, на території Бережанської міської ради щодо зміни цільового 

призначення території з земель громадської забудови на землі промисловості з 

метою будівництва/діяльності дорожньо-експлуатаційного підприємства, що 

займається утриманням та ремонтом автомобільних доріг загального 

користування Державного та/або місцевого значення.  

1.1. Детальним планом території визначити функціональне та цільове 

призначення земельної ділянки. 

2. Фінансування робіт із розроблення детального плану території 

здійснити за рахунок коштів ТзОВ «БМБУД». 

3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та  

архітектури Бережанської міської ради: 

1) Забезпечити організацію оформлення вихідних  даних  на  

розроблення детального плану території та розгляд проєктних  матеріалів у 



порядку, визначеному чинним законодавством; 

2) Забезпечити оприлюднення детального плану території відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

4. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури Бережанської міської ради забезпечити проведення громадських 

слухань відповідно статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів на місцевому рівні, затвердженого поставою Кабінету 

Міністрів України від 25 травня 2011р. №555. 

5. Розроблений детальний план території з протоколом проведення 

громадських слухань подати на розгляд та затвердження Бережанській міській 

раді. 

6. Контроль за виконанням прийнятого рішення покласти на постійну                                                                                                          

комісію з питань архітектури, містобудування, житлово-комунального 

господарства, екології, надзвичайних ситуацій енергозабезпечення та 

енергоефективності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку, 

регламенту, депутатської діяльності та етики. 

 

 

ПРОЕКТ  №744/2 

 

1. Надати дозвіл виконавчому комітету Бережанської міської ради  на 

розроблення детального плану території земельної ділянки  площею 4 га, 

кадастровий номер: 6120410100:04:002:0022, яка розташована в районі вул. 

Золочівська, на території Бережанської міської ради щодо зміни цільового 

призначення території з земель громадської забудови на землі промисловості.  

1.1.Детальним планом території визначити функціональне та цільове 

призначення земельної ділянки. 

2. Фінансування робіт із розроблення детального плану території здійснити 

за рахунок коштів Бережанської міської ради. 

3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та  

архітектури Бережанської міської ради: 

1)Забезпечити організацію оформлення вихідних  даних  на  розроблення 

детального плану території та розгляд проєктних  матеріалів у порядку, 

визначеному чинним законодавством; 

2)Забезпечити оприлюднення детального плану території відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

4.Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури Бережанської міської ради забезпечити проведення громадських 

слухань відповідно статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів на місцевому рівні, затвердженого поставою Кабінету 

Міністрів України від 25 травня 2011р. №555. 

    5.Розроблений детальний план території з протоколом проведення 

громадських слухань подати на розгляд та затвердження Бережанській міській 

раді. 

6. Контроль за виконанням прийнятого рішення покласти на постійну                                                                                                          

комісію з питань архітектури, містобудування, житлово-комунального 



господарства, екології, надзвичайних ситуацій енергозабезпечення та 

енергоефективності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку, 

регламенту, депутатської діяльності та етики. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                 Ростислав  БОРТНИК 


