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Р І Ш Е Н Н Я  

 
22  грудня  2021  року                   м. Бережани                                       № 620 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

детального  плану  території 

 

  Розглянувши лист ТзОВ «Юкрейн Тауер Компані» за вх.№2874/03-05, від 

22.10.2021року, керуючись ст.12, ст.118 Земельного кодексу України, ст.26  

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 протокол 

засідання комісії з питань регулювання земельних відносин та комісії з питань   

архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, екології, 

надзвичайних ситуацій, енергозбереження та енергоефективності (протокол від 

30.11.2021 року), сесія Бережанської міської  ради  

 

ВИРІШИЛА: 
1.  Надати дозвіл виконавчому комітету Бережанської міської ради на 

виготовлення детального плану території земельної ділянки, за межами 

населеного пункту на території Бережанської міської ради для будівництва та 

експлуатації інших технічних засобів зв’язку, (щогла 50 м, на якій буде 

розміщено базову станцію стільникового зв’язку), площу земельної ділянки 

визначити під час проектування. 

2. Фінансування робіт із розроблення детального плану території 

здійснити за рахунок коштів ТОВ «Юкрейн Тауер Компані». 

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 міської ради з питань архітектури, містобудування, житлово-

комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, 

енергозбереження та енергоефективності. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                  Ростислав  БОРТНИК 


