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Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 вересня 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. Земельній ділянці, площею 0,0606 га, (кадастровий номер 

6120486000:02:001:____, цільове призначення: для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд), гр. Сакало Галини Михайлівни по вул. Кульчицької, 8, в с. 

Посухів,  

- вул. Кульчицької, 8, с. Посухів, Тернопільського району, 

Тернопільської області; 
1.2. Земельній ділянці, площею 0,1582 га, (кадастровий номер 

6120481600:01:001:____, цільове призначення: для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємницької, машинобудівної та іншої промисловості), ПП 

«Агроспецгосп + » по вул. Івана Франка, 6»Ж» в с. Жовнівка  

- вул. Івана Франка, 6 «Ж», с. Жовнівка, Тернопільського 

району, Тернопільської області; 

1.3.  Земельній ділянці, площею 0,1002 га (кадастровий номер: 

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

садівництва), гр. Кулинич – Бугай Мирослави Петрівни в садово-

городньому кооперативі «Козацький» 

- вул. Квіткова, 19, м. Бережани, Тернопільської області; 

1.4. Земельній ділянці, площею 0,0683 га (кадастровий номер: 

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

садівництва) та садовому будинку, гр. Паламара Богдана 



Михайловича в садівницькому товаристві «Джерело» в с. Лісники, 

земельна ділянка №7 

- вул. Вишнева, 7 в с. Лісники, м. Бережани, Тернопільського 

району, Тернопільської області; 
1.5. Нежитловим приміщенням (залу та тамбуру), загальною площею 30, 8 

кв. м. та 1, 5 кв. м , гр. Гуль Галини Василівни по вул. Привокзальна, 3 

«Є» в м. Бережани 

- вул. Привокзальна, 3 «Є»/1, м. Бережани, Тернопільської 

області; 

1.6. Земельній ділянці (кадастровий номер: 6120410100:04:020:____, 

цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд), гр. Баривки Івана 

Романовича по вул. Володимирська, 5 в м. Бережани 

- вул. Володимирська, 5, м. Бережани, Тернопільської області. 
2. 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». 

3. Власникам об’єктів нерухомості протягом місяця встановити 

інформаційну табличку, згідно затвердженого зразка, з назвою вулиці, 

номером об’єкта нерухомості.  

4. Контроль за виконанням рішення доручити начальнику відділу житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури міської ради 

Зіновію Халупнику. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 

 


