
 
У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 20 лютого  2020 року                                         №  1175 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адреси 
 

З метою впорядкування нумерації будівель, земельних ділянок, відповідно 

до ст. 14 Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.2.2-12:2018 

«Планування і забудова територій», «Тимчасового порядку реалізації 

експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та 

об’єктам нерухомого майна», затвердженого постановою  Кабінету Міністрів 

України від 27.03.2019 р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності», керуючись п.п.2 п.«б» ч.1 ст.31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на підставі делегованих повноважень, виконавчий 

комітет Бережанської  міської ради,  

В И Р І Ш И В: 

1. Присвоїти адресу: 

1.1.  житловому будинку, який належав гр. Ликтей Анні Леонтівні, згідно 

реєстраційного посвідчення Тернопільського міжміського бюро 

технічної інвентаризації №174 від 16.02.1960 р. на вул. _________, ___ 

в м. Бережани  - вул. _____________, ____ в  м. Бережани. 

1.2.  ½ частини житлового будинку, який належав гр. Люшняк  Павлині 

Михайлівні, згідно реєстраційного посвідчення Тернопільського 

міжміського бюро технічної інвентаризації №1134 від 24.03.1983р. на 

вул. ______________, ___ в м. Бережани  - вул. ____________, ____,       

м. Бережани. 

 1.3.  Нежитловому приміщенню піднавісу для ремонту (гаражу), загальною 

площею 37,3 кв.м, гр. Лех Галини Михайлівни на вул. __________, 

_____ в  м. Бережани,   -  вул. __________, _______ в м. Бережани. 

1.4.  земельній ділянці, площею 0,099 га, (кадастровий номер: 

6120410100:01:001:______, цільове призначення: для індивідуального 

садівництва) та садового будинку з господарськими будівлями та  

спорудами, гр. Ганича Ігоря Мироновича  на вул. __________, ___ в               

м. Бережани – вул. ___________, ____, м. Бережани. 



1.5.  земельній ділянці, площею 0,0836 га, (кадастровий номер: 

6120410100:01:001:______, цільове призначення: для ведення 

садівництва) та  незавершеному будівництвом садовому  будинку  в 

садівницькому товаристві «Рурисько», гр. Крицак Ольги Миколаївни 

в  м. Бережани – вул. _______, ___, м. Бережани. 

1.6.  земельній ділянці, площею 0,0072 га, (кадастровий номер: 

6120410100:04:017:______ цільове призначення: для будівництва 

індивідуальних гаражів), гр. Михайлевича Василя Васильовича на            

вул. ___________  в   м. Бережани – вул. __________,     м. Бережани. 

1.7. земельній ділянці,   площею 0,06 га, наданій для ведення садівництва в 

садівницькому товаристві «Діброва» в с.Лісники  ділянка №____,          

гр. Жибака Мирона Миколайовича – вул. ________№__ с. Лісники. 

1.8. земельній ділянці, площею 0,12 га (кадастровий номер 

6120410100:02:003:_________, цільове призначення: для ведення 

садівництва) та садовому будинку з надвірними будівлями в 

садівницькому товаристві «Нива» в с. Лісники гр. Урдейчука 

Володимира  Петровича – вул. __________, _______ в с. Лісники. 

1.9.   ½   частині  житлового  будинку    на    вул.  _______  (колишня       

вул.  _________), _____ в м. Бережани  гр. Малишевського  Ярослава 

Миколайовича   – вул. ________, ____, квартира __  в  м. Бережани. 

1.10. автогаражу № __  по вул. ________ в м. Бережани гр. Бідної Тетяни 

Володимирівни – вул. __________, ____  в м. Бережани. 

2.  Власнику об’єкта нерухомості протягом місяця встановити інформаційну 

табличку, згідно затвердженого зразка,  з назвою вулиці, номером об’єкта 

нерухомості.  

3.  Контроль за виконанням рішення доручити начальнику відділу житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури  міської ради 

Халупнику З.О. 

      

 

Міський  голова                Володимир   МУЗИЧКА  
                           
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


