
 

Україна  
Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  25 січня  2016 року                        № 1250 
 
Про розгляд заяв з питань присвоєння 
поштової 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 поштову адресу: 
1.1. 59/100 часткам житлової квартири ___________ в  будинку на  вул. Шевченка 

__  в   м. Бережани –    вул. Шевченка, __, квартира  № __,     м. Бережани. 
1.2. 41/100 часткам житлової квартири __________ в  будинку на  вул. Шевченка 

__  в   м. Бережани –    вул. Шевченка, __, квартира  № __      м. Бережани. 
1.3.  житловій квартирі  гр. _________ в житловому будинку на                             

вул. Січових Стрільців (колишня назва вул. Меліоративна,_), __                     
м. Бережани – вул. Січових Стільців, __, квартира № __,  м. Бережани. 

1.4. 63/100 часткам житлового будинку гр. ___________ на  вул. Шевченка  в      
м. Бережани –    вул. Шевченкаа, _____  м. Бережани. 

1.5. 27/50 часткам житлового будинку, з надвірними будівлями,   гр. ________на  
вул. Хатки  в  м. Бережани – вул. Хатки, __   м.Бережани. 

1.6. 37/100 часткам житлового будинку гр. ___________ на    вул. Шевченка  в     
м. Бережани –    вул. Шевченкаа, ____  м. Бережани. 

1.7. двоповерховому ринковому павільйону Бережанського районного 
споживчого товариства на вул. Збіжева в м.Бережани – вул. Тернопільська, 
2«Б», м. Бережани. 

1.8. реконструйованому нежитловому приміщенню під гараж гр. 
________________ по   вул. Шевченка в м. Бережани – вул. Шевченка, 
_____, авто гараж № __, 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 містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства міської ради Халупнику З.О. 

               
          Міський  голова                 В.Я.  МУЗИЧКА  

 
           Халупник З.О. 


