
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н НЯ 

 

від 06 червня 2018 року                     № 580 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адреси 

 

З метою впорядкування нумерації будівель, земельних ділянок, відповідно 

до ст. 14 Закону України «Про основи містобудування», ДБН 360-92 

«Планування і забудова міських і сільських поселень», 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, господарським будівлям та спорудам, гр. Яцика 

Михайла Івановича на вул. Січових Стрільців (Меліоративна, 48) в   

м. Бережани – вул. Січових Стрільців, 86, м. Бережани. 

1.2. житловому будинку, господарським будівлям та спорудам,                        

гр. Суровець Наталії Степанівни на вул. Д. Галицького (Старе місто), 

в   м. Бережани – вул. Д. Галицького, 10, м. Бережани. 

1.3. ½ частці житлового будинку, гр. Сметани Богдана Антоновича на 

вул. Рогатинська (Петровського), 68 в м. Бережани –                                 

вул. Рогатинська, 68/1, м. Бережани. 
1.4. ½ частці житлового будинку гр. Патри Лариси Богданівни на                   

вул. Сонячна, 9 в м. Бережани – вул. Сонячна, 9, м. Бережани. 

1.5. ½ частці житлового будинку гр. Васильчишин Галини Богданівни  на 

вул. Сонячна, 9 в м. Бережани – вул. Сонячна, 9/1, м. Бережани. 

1.6. комунальній квартирі квартиронаймача  Пудельського Володимира 

Івановича на  вул. Тернопільська, 5«А»/2 в м. Бережани – квартира  

№ 2,  вул. Тернопільська, 5«А», м. Бережани. 

1.7. автогаражу, в гаражному кооперативі «Супутник», гр. Шевчука 

Михайла Івановича на вул. О. Кобилянської, 60 в м. Бережани – 

автогараж № 10,  вул. О. Кобилянської, 60, м. Бережани. 
1.8. земельній ділянці площею 0,0522 га, кадастровий номер 

6120410100:04:005:0146, для будівництва і обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель та споруд  і об’єкту 

незавершеного будівництвом, житлового будинку гр. Гуро Наталії 

Миколаївни на вул. Чайковського в м. Бережани – земельна ділянка 

та об’єкт незавершеного будівництвом, житлового будинку,                   

вул. Чайковського, 4«А»/1,  м. Бережани. 

1.9. земельній ділянці площею 0,1 га, кадастровий номер 

6120410100:04:013:0165, для індивідуального садівництва гр. Люпи 

Надії В’ячеславівни на вул. Хатки в м. Бережани – земельна 

ділянка, вул. Хатки, 144 «А», м. Бережани. 

1.10. земельній ділянці площею 0,0441 га, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд гр. Болцарівської Надії Михайлівни на вул. Зарічна в                       

м. Бережани – земельна ділянка, вул. Зарічна, 3«Г», м. Бережани. 

1.11. земельній ділянці площею 0,0163 га, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд гр. Болцарівської Надії Михайлівни на вул. Зарічна в                      

м. Бережани – земельна ділянка, вул. Зарічна, 3 «Б», м. Бережани. 

1.12. земельній ділянці площею 0,0400 га, для ведення індивідуального 

садівництва гр. Болцарівської Надії Михайлівни на вул. Зарічна в               

м. Бережани – земельна ділянка, вул. Зарічна, 3«А», м. Бережани. 

1.13. земельній ділянці площею 0,0070 га, для ведення індивідуального 

садівництва гр. Болцарівської Надії Михайлівни на вул. Зарічна в             

м. Бережани – земельна ділянка, вул. Зарічна, 3«В», м. Бережани. 

1.14. земельній ділянці площею 0,0766 га, кадастровий номер 

6120410100:01:001:1056, для індивідуального садівництва в 

садівницькому товаристві «Рурисько», м. Бережани, гр. Михайлечка 

Михайла Романовича, в м. Бережани – земельна ділянка,                             

вул. Лісова, 8, м. Бережани. 

1.15. земельній ділянці площею 0,061 га, для ведення садівництва в 

садівничому товаристві «Автомобіліст», гр. Гірки Ярослава 

Володимировича на вул. Монастирок, в с. Лісники – земельна 

ділянка, вул. Монастирок, 71, с. Лісники. 
1.16. земельній ділянці площею 0,0644 га, для ведення садівництва в 

садівничому товаристві «Автомобіліст», гр. Козара Юрія 

Васильовича на вул. Монастирок, в с. Лісники – земельна ділянка, 

вул. Монастирок, 70, с. Лісники. 
1.17. земельній ділянці площею 0,0595 га, кадастровий номер 

6120410100:02:003:0742, для індивідуального садівництва,                          

гр. Процик Катерини Григорівни на вул. Малишка,1, в м. Бережани – 

земельна ділянка, вул. Малишка, 1 «Б», м. Бережани. 
1.18. земельній ділянці площею 0,0594 га, кадастровий номер 

6120410100:02:003:0743, для індивідуального садівництва,                          

гр. Процик Катерини Григорівни на вул. Малишка,1, в м. Бережани – 

земельна ділянка, вул. Малишка, 1 «Д», м. Бережани. 



1.19. нежитловому приміщенню - стоматологічному кабінету та 

аптечному кіоску гр. Нагірної Наталії Миронівни на                                  

вул. Тернопільська, 2, в м. Бережани –вул. Тернопільська, 2/23,                   

м. Бережани. 
1.20. нежитловому приміщенню – банно-пральному комбінату                            

на вул. Шевченка, в м. Бережани –вул. Шевченка, 5«А»,                   

м. Бережани. 

1.21. незавершеним будівництвом нежитловим будівлям, на вул. Січових 

Стільців, в м. Бережани – вул. Січових Стрільців, 36«Д»,                          

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                 В.Я.  МУЗИЧКА  
                 
             Халупник З.О. 

 

 


