
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

15 березня 2021 року                     м. Бережани                                         № 68-р 

 

Про  створення комісії з розроблення 

концепції використання території 

історичного ареалу центру м. Бережани 

 

Враховуючи неодноразові звернення підприємців щодо надання дозволу на 

здійснення заїзду великогабаритними автомобілями під магазини у центрі міста 

Бережани для розвантаження товару, а також необхідність регулювання руху 

автомобілів у зоні історичного ареалу центру м. Бережани, керуючись статтями 

12, 42, частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 
1. Створити комісію з розроблення концепції використання території 

історичного ареалу центру м. Бережани.   

2. Затвердити персональний склад комісії (додається). 

3. Комісії: 

- обстежити зону історичного ареалу центру міста Бережани, визначити 

місця можливого встановлення заборонних знаків, штучних обмежень руху 

транспорту, з метою недопущення руху транспорту у пішохідній зоні та 

обмеження руху в центрі міста; 

- розробити правила руху транспортних засобів на території історичного 

ареалу центру міста Бережани, у тому числі правила доставки товару до 

торгових приміщень, що розташовані у центрі міста (встановлення обмежень у 

вазі транспортного засобу, загальній вазі товару, габаритних розмірах 

автомобілів, графіку підвезення товару); 

- висновки комісії розглянути на черговому засіданні виконавчого комітету 

08.04.2021 року. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  

 

 

Міський голова                     Ростислав БОРТНИК   
   

 

 

 



                  Додаток 

до розпорядження міського голови     

                                                      від 15.03.2021 року № 68-р 

 

СКЛАД 

комісії з розроблення концепції використання території історичного ареалу центру 

міста Бережани    

 
 БОРТНИК 

Ростислав Богданович - міський голова, голова комісії; 

 

БАБИЧ                             - заступник міського голови, заступник голови комісії; 

Валерій Миколайович           

 

КОЧИЛО  

Ірина Богданівна           - спеціаліст 1 категорії з питань благоустрою відділу 

                                         житлово-комунального господарства, містобудування   

                                         та архітектури міської ради, секретар комісії; 

 

 

Члени комісії: 

 

УРДЕЙЧУК                     - заступник міського голови;    

Володимир Петрович          

 

ЗАГНІЙНА  

Ірина Василівна            - начальник юридичного відділу міської  

                                           ради; 

 

ХАЛУПНИК 

Зіновій Онуфрійович      - начальник відділу житлово-комунального 

                                             господарства, містобудування та архітектури 

                                             міської ради; 

МАДА 

Юрій Богданович          – член виконавчого комітету (за згодою); 

 

КОМАН  

Іван Іванович  - начальник СРПП відділу поліції №1 (м. Бережани)      

                                          Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській  

                                           області   (за згодою); 

 

ЯКИМІВ 

Володимир Іванович      - голова БМГО «Рідне місто» (за згодою) 

 



 

ЗОРИК 

Василь Петрович            - директор Державного історико – архітектурного   

                                            заповідника у м. Бережани (за згодою); 

 

КОЛОДКА 

Нестор Михайлови          - член виконавчого комітету міської ради (за згодою).  

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                     Ганна ОЛЕКСІВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


