
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  26 квітня 2016 року                      № 44 

 

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. 1/2 частці житлового будинку, гр. _______________ на                       

вул. Лесі Українки,  в м. Бережани –  вул. Лесі Українки, ____,                               

м. Бережани. 

1.2. 1/2 частці житлового будинку, гр. _____________ на вул. Лесі 

Українки,  в м. Бережани –  вул. Лесі Українки,__,    м. Бережани. 

1.3. незавершеному будівництвом житловому будинку, господарським 

будівлям і спорудам, які належали гр. ___________ згідно Витягу про 

реєстрацію права власності на нерухоме майно Бережанського 

обласного комунального міжрайонного бюро технічної інвентаризації 

№_______ від 09.02.2005 року на  вул. Мічуріна - бічна (Макаренка), в 

с. Лісники –  вул. Мічуріна - бічна, ____,   с. Лісники. 

1.4. садовому будинку, гр. _________ в садівницькому товаристві 

«Рурисько» на вул. Джерельна, в м. Бережани –   вул. Джерельна, ___, 

м. Бережани. 
1.5. нежитловому приміщенню гаражу з надбудовами, загальною площею  

47,9 кв.м, гр. _____________ на  вул. Січових Стрільців, в   м. Бережани 

–   вул. Січових Стрільців, ___ м. Бережани. 

1.6. нежитловому приміщенню,  загальною площею 108 кв.м, гр. _________ 

на  вул. Шевченка, __, в м. Бережани –  вул. Шевченка, ____, м. 

Бережани. 



1.7. земельній ділянці,  наданій гр. ___________ для ведення особистого 

селянського господарства, якій змінюється цільове призначення: для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд, кадастровий номер ____________,  площею 0,2500 

га,  на  вул. Рогатинська в       с. Лівсники –  вул. Рогатинська, ______, 

с. Лісники. 
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. 
 


