
 
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 21 лютого  2019  року                               № 839 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адреси 
 

З метою впорядкування нумерації будівель, земельних ділянок, відповідно 

до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,                    

ДБН  Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», керуючись ст.37, ст. 40  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   виконавчий комітет 

Бережанської міської ради,  

В И Р І Ш И В: 

1.  Присвоїти адресу: 

1.1.   квартирі №8  гр. Панаса Івана Васильовича на   вул. ___________ 

(колишня вул. __________, __) в м. Бережани -  квартира №___,    

вул. ____________ , ___ м. Бережани.  

1.2.   житловому будинку з надвірними будівлями, сформованому  з двох 

квартир № 1 та № 2,  гр. Музички Марії Василівни на вул. Шевченка, 

______ в м. Бережани  – вул. ______________, ______ м. Бережани. 

1.3.    садовому будинку гр. Хоптія Богдана Івановича в садово-городньому 

товаристві «Побутовець»  в с. Лісники –  вул. _____________, ___               

с. Лісники. 

1.4.  ½ частині будинку гр. Гурея Ярослава Станіславовича на вул.              

_______________ (колишня вул. ____________), __ в м. Бережани –       

вул. _____________, ___ /__ м. Бережани. 
1.5.   ½ частині житлового будинку з надвірними будівлями та 1/2 частині 

земельної ділянки  гр. Олійника Павла Леонідовича на                    

вул. ____________, ____ в м. Бережани – вул.  ___________, ____/__,                      

м. Бережани. 
1.6.   житловому будинку гр. _______________ на          вул. Шевченка, 

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

1.7.  ¼ частині житлового будинку гр. Поронович Галини Степанівни на 

вул. ____________, ____ в с. Рай – вул. Раївська,  ____/___, с. Рай. 

1.8.  житловому будинку гр. Бобало Зіновії Михайлівни, гр. Дурисвіт 

Ярослава Михайловича, гр. Семків Оксани Романівни на вул. 



______________, ___ в с. Лісники – житловий будинок вул. 

_____________, ___,   с. Лісники. 
1.9.   автогаражу гр. Туцької Галини Володимирівни на вул. 

_____________, _____ - автогараж № ___, вул. __________, ___«А», 

м. Бережани.  

1.10.   автогаражу гр. Юркевич Марії Дмитрівни на вул. _____________, 

___«А» в    м. Бережани – автогараж №__,  вул. Корольова, __«А», 

м. Бережани. 
1.11.     автогаражу гр. Поліщука Ігоря Петровича  та гр. Поліщук Людмили 

Петрівни на вул. _______________, ______ в  м. Бережани – 

автогараж №____,  вул._ __________, _____ м. Бережани. 

1.12. незавершеному будівництвом автогаражу гр. Гурського Степана 

Степановича на вул. ____________, ____ в м. Бережани – автогараж 

№___,  вул. ___________, ____м. Бережани. 
1.13 автогаражу та земельній ділянці гр. Гурей Ярослава Станіславовича в 

гаражному кооперативі «Супутник» на вул. Кобилянської, 60 в         

м. Бережани – автогараж та земельна ділянка  № 97                     

вул. Кобилянської, 60, м. Бережани. 
1.14.    земельній ділянці та авто гаражу  гр. Леськіва Степана Івановича на 

вул. _____________ в м. Бережани – вул. ____________, ______        

м. Бережани. 

1.15. земельній ділянці  гр. Возьняка Михайла Івановича в садовому 

товаристві «Діброва» в с. Лісники -   вул. __________, ____,               

с. Лісники.  
1.16.  земельній ділянці площею 0,09 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд гр. Леськів 

Анни Василівни на вул. _____________ в м. Бережани –                    

вул.___________ , ____, м. Бережани. 

1.17.  господарським будівлям МПП «Бескиди» на вул. Лесі Українки в      

м. Бережани –   вул. Лесі Українки, 27«А», 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  
                                 
           

 

 

 

 

 


