
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІV сесія 

(ІV засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 25 жовтня 2018 року         № 1120 

 

Про затвердження детального плану 

території 

 
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, враховуючи висновки та рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

містобудування, екології та надзвичайних ситуацій, керуючись ст.12, ст.118 

Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити детальний план території трьох земельних ділянок 

орієнтовною площею 0,25 га кожна, в адміністративних межах 

Бережанської міської ради (за межами населеного пункту) для будівництва 

вітрової електростанції. 

2. Затвердити детальний план території для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення на вул. Набережній, 10 в м. Бережани 

Тернопільської області. 

2.1. Надати дозвіл Виконавчому комітету Бережанської міської ради на 

складання проекту землеустрою щодо продажу права оренди шляхом 

аукціону земельної ділянки площею 0,1129 га для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (07.01.) по вул. 

Набережна, 10 в м. Бережани. 

3. Затвердити детальний план території для будівництва виробничих та 

складських приміщень на вул. Шевченка, 55/«р» в м. Бережани 

Тернопільської області. 



3.1. Надати дозвіл Бережанській міській раді на складання проекту 

землеустрою щодо продажу права оренди шляхом аукціону земельної 

ділянки площею 0,0781 га для будівництва та обслуговування об’єктів 

складських приміщень по вул. Шевченка, 55/«р» в м. Бережани. 

4. Затвердити детальний план території земельної ділянки площею 0,0026 для 

будівництва індивідуального гаража на вулиці Цегельній в м. Бережани, 

Тернопільської області . 

5. Затвердити детальний план території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вулиці Шевченка, 136Б/2 в м. Бережани, Тернопільської області. 

6. Затвердити детальний план території земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 

вулиці Шевченка, 136Б/1 в м. Бережани, Тернопільської області. 

7. 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. 


