
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІV сесія 

(ІV засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 25 жовтня 2018 року         № 1119 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

детального плану території 

 
Розглянувши звернення ТДВ «Бережаниавтотранст», заяву гр.. Сікори 

В.Б.., керуючись статтями  10, 16, 18, 19, 21 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», пунктом 42 частини 1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 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, наказ 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства  України від 16.11.2011року №290 «Про затвердження Порядку 

розроблення містобудівної документації», з метою удосконалення забудови 

міста Бережани, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, містобудування, 

екології та надзвичайних ситуацій,  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Надати дозвіл виконавчому комітету Бережанської міської ради на 

розроблення детального плану території на земельну ділянку орієнтовною 

площею 70 кв. для будівництва індивідуального автогаража по вул. С. 

Бандери в м. Бережани, Тернопільської області. 

2. Надати дозвіл виконавчому комітету Бережанської міської ради на 

розроблення детального плану території на земельну ділянку площею 

3,4213 кв. м. за кадастровим номером 6120410100:04:001:0014 по вул. 

Золочівська, 57«а» в м. Бережани, Тернопільської області, яка передана в 

оренду ТДВ «Бережаниавтотранс» з метою зміни цільового призначення із 

земель транспорту (12.04. для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства) на землі 

енергетики. 



3. Виконавчому комітету міської ради замовити розроблення детального 

плану територій, у відповідності до п.1 та п.2 даного рішення, забезпечити  

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів 

під час розроблення містобудівної  документації на місцевому рівні у 

відповідності до вимог чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням прийнятого рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

містобудування, екології та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


