
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 02 листопада  2017 року                            № 410 

 

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, господарським будівлям та спорудам  гр. 

__________ на   вул. Сагайдачного (колишня  вул. Піонерська, ___)  в 

м. Бережани – вул. Сагайдачного, ___,  м. Бережани. 

1.2. ½ частці житлового будинку, з надвірними будівлями,  гр. ___________ 

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

м. Бережани. 

1.3. ½ частці житлового будинку, з надвірними будівлями, гр. __________ 

на вул. вул. Тернопільська, ___ в м. Бережани – вул. Тернопільська, _,    

м. Бережани. 
1.4. ½ частці житлового будинку, з надвірними будівлями, гр. __________ 

на вул. вул. 8-го Березня, __  в   м. Бережани – вул. 8-го Березня, ___,    

м. Бережани. 

1.5. ½ частці житлового будинку, з надвірними будівлями,  гр. __________ 

на вул. вул. 8-го Березня, ____  в   м. Бережани – вул. 8-го Березня, 

____,    м. Бережани. 
1.6. житловому будинку, господарським будівлям та спорудам  гр. _______ 

на   вул. Грушевського (колишня  вул. Курчатова,  ____)  в м. Бережани 

– вул. Грушевського, __,  м. Бережани. 

1.7. житловому будинку, реконструйованому з господарської будівлі,                      

гр. __________,   на  вул. Раївська,  в   с. Рай –   вул. Раївська,  ___,      

с. Рай. 



1.8. автогаражу, гр. _________ на вул. Корольова, 3«А»  в  м. Бережани – 

автогараж  № __, вул. Корольова, 3«А»  м. Бережани. 
1.9. автогаражу, гр. ________на вул. Лесі Українки, 14«А»  в м. Бережани – 

автогараж  № ____, вул. Січових Стрільців, 67«Б»  м. Бережани. 
1.10.  автогаражу, гр. _________на вул. Лесі Українки, 14«А»  в м. Бережани 

– автогараж  № ___, вул. Січових Стрільців, 67«Б»  м. Бережани. 

1.11.  автогаражу, гр. __________у гаражному кооперативі «Водник»,   на 

вул. Лесі Українка, 16«З»  в м. Бережани – автогараж  № __  вул. Лесі 

Українки, 16«З»  м. Бережани. 

1.12.  автогаражу, який належав гр. ________ у гаражному кооперативі 

«Супутник»,   на вул. О. Кобилянської, 60  в м. Бережани – автогараж  

№ ___, вул. О. Кобилянської, 60  м. Бережани. 
1.13. земельній ділянці гр._________ , яка розташована в садівницькому 

товаристві «Побутовець» в с. Лісники – вул. Монастирок, ___,            

с. Лісники. 

1.14. земельній ділянці площею 0,15 га.,  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, гр. ___________ 

на вул. Мічуріна, в   с. Лісники – вул. Мічуріна, ____  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 житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури  міської ради 

Халупнику З.О. 

               

          Міський  голова                 В.Я.  МУЗИЧКА  
 

        Халупник З.О. 


