
 
У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  26 лютого 2016 року                    № 12  

 

Про розгляд заяв громадян міста  

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. 2/3 часткам житлового будинку, гр. _______________на                                 

вул. Л. Українки, _ в м. Бережани – вул. Л.Українки, __,   м. Бережани. 

1.2. 2/5 часткам житлового будинку, гр. ________ на    вул. Бояна (Фрунзе)  в 

м. Бережани – вул. Бояна, ___, кв.__ м. Бережани. 

1.3.  житловому будинку, який належав гр.__________, згідно реєстраційного 

посвідчення Тернопільського міжміського бюро технічної інвентаризації 

від 22.06.1967 року на вул. Рогатинська (колишня  вул. Петровського),__ 

в м. Бережани – вул. Рогатинська, __,   м. Бережани. 

1.4.  житловому будинку, господарським будівлям і спорудам, який належав                  

гр. _______ згідно реєстраційного посвідчення Тернопільського 

міжміського бюро технічної інвентаризації від 25.12.1964 року              

на вул. Комарова (колишня вул. Дзержинського, _) в  м. Бережани –   

вул. Комарова,__,  м. Бережани. 

1.5.  земельній ділянці для будівництва житлового будинку, господарських 

будівель і споруд,  гр. _________ на  вул. О.Кобилянської в м. Бережани 

– вул. О.Кобилянської, __, м. Бережани. 

1.6.  земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд,  гр. ___________на  вул. Рогатинська, 

_____, в с. Лісники – вул. Рогатинська, ____, с. Лісники. 



1.7.  земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд,  гр. ________на     вул. Польова, в Рай 

– вул. Польова, __, с. Рай. 

1.8.  автогаражу, гр. ___________на вул. Цегельна в  м. Бережани – вул. 

Цегельна __, гараж № _,  м. Бережани. 

1.9. незавершеному будівництвом нежитловому приміщенню, гр. __________ 

на вул. Л.Українки,___ в м. Бережани –  вул. Л.Українки, 14«С»,  м. 

Бережани. 
1.10. 45/100 часток нежитлового приміщення, салону ритуальних послуг 

загальною площею 51,3 кв.м., який належав  гр. ________ згідно витягу 

про державну реєстрацію прав від 25.09.2012 року №_ на                        

пл. Ринок,____ в  м. Бережани –   пл. Ринок, _,      м. Бережани. 

1.11. 29/100 часток нежитлового приміщення, салону ритуальних послуг 

загальною площею 29,2 кв.м., який належав  гр. ____________ згідно 

витягу про державну реєстрацію прав від 06.09.2012 року № _________ 

на  пл. Ринок, __ в  м. Бережани –   пл. Ринок, ____,  м. Бережани. 

1.12.  нежитловому приміщенню, бару загальною площею 134,1 кв.м., який 

належав  гр. ______________ згідно Свідоцтва про право власності на 

нерухоме майно від 22.06.2010 року серія САС №366274 на пл. Ринок,17 

в    м. Бережани –  пл. Ринок, _____,  м. Бережани. 

1.13. нежитловому приміщенню, магазину промислових та продовольчих 

товарів загальною площею 20,8 кв.м., який належав  гр. _____________ 

згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 22.06.2010 

року серія САС № ______ на   пл. Ринок,_ в   м. Бережани –   пл. Ринок, 

____,  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                 В.Я.  МУЗИЧКА 
                  

                     Халупник З.О. 


