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Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 20 жовтня 2021 року м. Бережани № 

 

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.2.2-12:2019 

«Планування і забудова територій», 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. Квартирі №2, гр. Кіндрата Степана Васильовича, гр. Краснікової 

Валентини Степанівни по вул. Депутатська, 13 в м. Бережани 

- вул.Депутатська¸13/2, м. Бережани, Тернопільської області; 
1.2. Житловому будинку, гр. Лотоцької Уляни Русланівни по вул. 

Шевченка, 118 в м. Бережани  

- вул. Шевченка, 118, м. Бережани, Тернопільської області; 

1.3. Новосформованим земельним ділянкам, гр. Амрузевич Яровлави 

Іванівни, гр. Юськів Івана Івановича по вул. Рогатинській , 94 «Б» а 

саме: 

1.3.1. Земельній ділянці №1, площею 0,0441 га  

- вул. Рогатинська, 94 «Б»/1, м. Бережани, Тернопільської 

області; 

1.3.2. Земельній ділянці №2, площею 0, 0440 га 

- вул. Рогатинська, 94 «Б»/ 2, м. Бережани, Тернопільської 

області; 
1.4. Новосформованій земельній ділянці, площею 0,055 га (цільове 

призначення: для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий 

номер: 6120410100:04:001:0035), гр. Солтисяк Марії Ярославівни по 

вул. Корольова, 3 «А» 

- вул. Корольова, 3 «А»/36, м. Бережани, Тернопільської області ; 



1.5. Земельній ділянці, площею 0, 0230 га ( цільове призначення: для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, кадастровий номер: 

6120410100:04:005:0138), гр. Шупляк Олега Ілліча по вул. Крута 

- вул. Крута, 2 «Д», м. Бережани, Тернопільської області; 
1.6. Земельній ділянці, площею 0,18 га (цільове призначення: для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, кадастровий номер: 

6120410100:04:003:0075) , гр. Януш Віталія Степановича по вул. 

Тернопільській , 19 «Д» в м. Бережани 

- вул. Тернопільська, 19 «Д», м. Бережани, Тернопільської 

області; 
1.7. Переданій в оренду земельній ділянці, площею 0,0328 га ( цільове 

призначення: для ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер: 6120481800:03:001:0371), гр. Загнійної Марії 

Михайлівні та гр. Загнійного Мирона Богдановича по вул. 

Центральна, 2«А» в с. Жуків 

- вул. Центральна, 2 «А», с. Жуків, Тернопільського району, 

Тернопільської області; 

1.8. Земельній ділянці, площею 0,075 га ( цільове призначення: для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд, кадастровий номер: 6120410100:04:012:0046) гр. 

Шаламай Андрія Романовича по вул. Зарічна в м. Бережани 

- вул. Зарічна, 1 «Б», м. Бережани, Тернопільського району, 

Тернопільської області; 

1.9. Земельній ділянці, площею 0,01 га (цільове призначення: для 

будівництва та обслуговування автогаражу, кадастровий номер: 

6120410100:04:009:0386), гр. Мулик Михайла Михайловича по вул. 

Чайковського, 33 в м. Бережани 

- вул. Чайковського, 33 «А», м. Бережани, Тернопільської 

області; 

1.10. Житловому будинку, господарським будівлям та спорудам, гр. Бабич 

Любові Іванівни по вул. Шептицького, 14 в м. Бережани  

- вул. Шептицького, 14, м. Бережани, Тернопільської області; 
1.11. Нежитловому приміщенню (права частина) будівлі піднавісу, 

загальною площею 37,1 кв. м., гр. Лемик Марії Семенівни по вул. 

Шевченка, 55 в м. Бережани  

- вул. Шевченка, 55 «З», м. Бережани, Тернопільської області; 
1.12. Нежитловому приміщенню-аптеки, загальною площею 71, 6 кв. м., гр. 

Мади Ігоря Богдановича по вул. В. Чорновола, 6 в м. Бережани 

- вул. В. Чорновола, 6/1, м. Бережани, Тернопільської області; 

1.13. Новосформованим земельним ділянкам, гр. Проць Галини Євгенівни 

по вул. Січових Стрільців, 47, а саме: 

1.13.1. Земельній ділянці №1, площею 0,0253 га  

- вул. Січових Стрільців, 47, м. Бережани, Тернопільської 

області; 
1.13.2. Земельній ділянці №2, площею 0,0360 га  



- вул. Січових Стрільців, 47/1, м. Бережани, Тернопільської 

області; 
1.14. Нежитловим приміщенням Бережанської міської ради по пл. Ринок, 

15, а саме: 

1.14.1. приміщення на 1-му поверсі  

- пл. Ринок, 15/1-3, м. Бережани, Тернопільської області; 
1.14.2. приміщення на 3-му поверсі, площею 11,6 м. кв 

- пл. Ринок, 15/3-20, м. Бережани, Тернопільської області; 
1.14.3 приміщення на 3-му поверсі, площею 21, 2 м. кв 

- пл. Ринок, 15/3-18, м. Бережани, Тернопільської області; 
1.15. Новосформованому об’єкту, що знаходиться за адресою м. Бережани, 

вул. Привокзальна, 3 Є, а саме: 

1.15.1. нежитловому приміщенню, площею 66,8 кв. м. 

- вул. Привокзальна, 3 «Б», м. Бережани, Тернопільської 

області; 

1.15.2 нежитловому приміщенню, площею 32,3 кв. м 

- вул. Привокзальна, 3 «Є», м. Бережани, Тернопільської 

області; 
1.16. Новосформованим земельним ділянкам, а саме: 

1.16.1. Земельна ділянка №1, площею 0,0192 кв. м 

- вул. Привокзальна, 3 «Б», м. Бережани, Тернопільської 

області; 
1.16.2. Земельна ділянка №2, площею 0,0060 кв. м 

- вул. Привокзальна, 3 «Є», м. Бережани, Тернопільської 

області. 

2. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради 

№295 від 23.09.2021 року «Про розгляд заяв громадян з питань присвоєння 

адреси», а саме  пункт 1.5. рішення скасувати. 

3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради забезпечити введення адрес зазначених в пункті 1 

даного рішення на «Порталі державної електронної системи у сфері 

будівництва». 

4. Власникам об’єктів нерухомості протягом місяця встановити 

інформаційну табличку, згідно затвердженого зразка, з назвою вулиці, 

номером об’єкта нерухомості.  

5. Контроль за виконанням рішення доручити начальнику відділу житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури міської ради 

Зіновію Халупнику. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 
 


