
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 18 жовтня 2016 року                     № 153 

 

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, гр. Голуб Галини Федорівни на                                 

вул. А. Наконечного в м. Бережани – вул. А. Наконечного, 3«А»                        

м. Бережани. 

1.2. житловому будинку, господарським будівлям і спорудам                   

гр. Мартинишин Михайла Івановича на вул. Цегельна (колишня 

назва Космодемянської), 26 в м. Бережани – вул. Цегельна, 28,                        

м. Бережани. 

1.3. незавершеному будівництвом житловому будинку гр. Кізими 

Володимира Мироновича на вул. Червона в м. Бережани –                       

вул. Червона, 25«В»,  м. Бережани. 

1.4. незавершеному будівництвом садовому будинку гр. Штогрина 

Ярослава Петровича на вул. Тернопільська в м. Бережани –                       

вул. Тернопільська, 23 «А»,  м. Бережани. 

1.5. автогаражу гр.  Трішкіної Ірени Володимирівни, гр. Слободного 

Михайла Михайловича гр. Слободного Віталія Андрійовича на                                 

вул. Б.Хмельницького в м. Бережани – вул. Б.Хмельницького, 

52«М»/1 м. Бережани. 

1.6. земельній ділянці площею 0,4227 га, для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної та іншої промисловості, гр.  Цокало Олександра 

Євгеновича та гр. Потичко Володимира Олексійовича на                                 



вул. Шевченка,136 в м. Бережани – вул. Шевченка,136«Б»,              

м. Бережани. 
1.7. земельній ділянці площею 0,1368 га, для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної та іншої промисловості (для обслуговування придбаної 

свердловини), гр. Гавришківа Святослава Любомировича на                                 

вул. Шевченка,136 в м. Бережани – вул. Шевченка, 136«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. 

               

 

          В.о. міського  голови          П.П. АДАМОВИЧ 
 

    Маланччук  М.В. 

 


