
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХІХ сесія 

(ІІ засідання) 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 6 червня 2013 року         № 683 

 

Про містобудівну документацію 

 
 

Відповідно до статей 16, 17 Закону України « Про регулювання 

містобудівної діяльності» пунктів 34,42 частини 1 Закону України « Про 

місцеве самоврядування в Україні», факсограми  Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

04.01.2013 року № 7/14-100, розглянувши висновки та пропозиції робочої 

групи для проведення актуалізації генеральних планів населених пунктів 

району,  Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И ЛА: 
 

1. Визнати проект планування і забудови села Рай, розроблений у 1974 р., 

«Діпроцивільпромбуд» м. Тернопіль, та села Лісники, розроблений у 

1974 р., «Укрземпроект» м. Тернопіль, чинними і придатними для 

використання на період до розроблення та затвердження нових 

генеральних планів згаданих сіл. 

3. Доручити виконавчому комітету міської ради розробити  генеральні 

плани сіл Рай та Лісники. 

4. Виконавчому комітету міської ради розроблення генеральних планів 

зазначених в п. 2 даного рішення провести у відповідності до вимог 

чинного законодавства України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського 

голови Гулю І.В. 

 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



                                                АКТ 

проведення аналізу наявної містобудівної документації  

 

 

 

 

              17 січня 2012 року                                              м. Бережани 

 

  Комісією в складі:  

ЛЕХНЯК Г.В.- перший заступник голови районної державної  адміністрації, 

голова комісії 

СИДОРОВИЧ В.М .- головний спеціаліст відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства районної державної 

адміністрації, секретар комісії  

МАКАР Н.М.- начальник управління Держкомзему у Бережанському районі 

Тернопільської області, 

ПЕЛИПЕЦЬ А.С. - начальник відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства райдержадміністрації,  

розглянуто та вивчено генеральні плани забудови населених пунктів 

Бережанського району.  

Комісією встановлено, що повної заміни потребують генеральні плани  

31-го  населених пункти району, а саме : 

с.Біще-Поточани,   1969 р. Укрземпроект м.Тернопіль:  

с.Жуків, 1968 р., Укрземпроект м.Тернопіль:  

с.Куропатники, 1969 р. Укрземпроект м.Тернопіль: 

с.Лапшин, 1968 р., Укрземпроект м.Тернопіль: 

с.Літятин,1968 р., Укрземпроект м.Тернопіль: 

с.Надрічне, 1968 р. Укрземпроект м.Тернопіль:  

с.Саранчуки, 1968 р. Укрземпроект м.Тернопіль:  

с.Урмань, 1967 р., Укрземпроект м.Тернопіль:,  

с.Вербів, 1970 р., Укрземпроект м.Тернопіль:  

с.Тростянець, 1970 р., Укрземпроект м.Тернопіль:  

с.Гиновичі, 1971 р., Дніпроцивільпромбуд м.Тернопіль;  

с.Волиця, 1971 р. Укрземпроект м.Тернопіль:  

с.Рогачин-місто, 1971 р., Укрземпроект м.Тернопіль:  

с.Рогачин, 1971 р., Укрземпроект м.Тернопіль:  

с.Жовнівка, 1971 р., Укрземпроект м.Тернопіль:  

с.Слов’ятин, 1972 р., Укрземпроект м.Тернопіль:  

с.Баранівка, 1970 р., Укрземпроект м.Тернопіль:  

с.Рай, 1974 р., Дніпроцивільпромбуд м.Тернопіль;  

с.Лісники, 1974 р., Укрземпроект м.Тернопіль:  

с.Куряни, 1974 р., Укрземпроект м.Тернопіль:  

с.Мечищів, 1975 р., Укрземпроект м.Тернопіль:  

с.Поточани, 1975 р., Дніпроцивільпромбуд м.Тернопіль;  

с.Павлів, 1976 р., Дніпроцивільпромбуд м.Тернопіль; 

с.Вільховець, 1975 р., Дніпроцивільпромбуд м.Тернопіль.  



с.Нараїв, 1966 р., Дніпроцивільпромбуд м.Тернопіль;  

с.Привітне 1968 р., Укрземпроект м.Тернопіль:  

с.Рибники 1969 р., Укрземпроект м.Тернопіль:  

с.Котів 1970 р.,  Укрземпроект м.Тернопіль: 

с.Шибалин 1970 р., Укрземпроект м.Тернопіль: 

с.Рекшин 1972 р., Дніпроцивільпромбуд м.Тернопіль.  

с.Демня – с.Підвисоке 1976 р., Дніпроцивільпромбуд м.Тернопіль.  

 

Виходячи з наведеного комісія рекомендує органам місцевого 

самоврядування  Бережанського району вжити термінових заходів щодо 

розроблення, коригування та оновлення містобудівної документації.  

 

 

 

 Лехняк Г.В.                 

 Сидорович В.М. 

 

 Макар Н.М. 

 

 Пелипець А.С. 

 


