
 
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

                                                                       

 

від 27 серпня  2019 року                                                                       №1002 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адреси 
 

З метою впорядкування нумерації будівель, земельних ділянок, відповідно 

до ст. 14 Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.2.2-12:2018 

«Планування і забудова територій», керуючись п.п.2 п.«б» ч.1 ст.31 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,,  виконавчий комітет 

Бережанської міської ради,  

                                       В И Р І Ш И В: 

1.  Присвоїти адресу: 

1.1. автогражу, гр. Дякової Наталії Анатоліївни на вул. __________ в м. 

Бережани – автогараж № __, вул. ____________, __, м. Бережани. 

1.2. земельній ділянці, площею 0,0846 га, (кадастровий номер: 

6120410100:04:020:0_____, цільове призначення: для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд), 

гр. Миколишина Володимира Михайловича на вул. __________ в            

м. Бережани –  вул. ___________, ____, м. Бережани. 

1.3. земельній ділянці, площею 0,0424 га, (кадастровий номер: 

6120410100:04:001:0_____, цільове призначення: для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд) та житловому будинку з надвірними будівлями, гр. Осадци 

Емілії Андріївни, гр. Дмитрів Людмили Андріївни, гр. Бевх Ольги 

Богданівни, Горбового Миколи Андрійовича на вул. ____________ в   

м. Бережани –  вул. ______________, ______, м. Бережани. 

1.4. земельній ділянці, площею 0,0576 га, (кадастровий номер: 

6120410100:04:001:0_____, цільове призначення: для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд) та садибному житловому будинку, гр. Осадци Емілії 

Андріївни, гр. Дмитрів Людмили Андріївни, гр. Бевх Ольги 



Богданівни, гр. Горбового Миколи Андрійовича на вул. ___________ 

в м. Бережани –  вул. ____________, ____», м. Бережани. 

1.5. земельній ділянці, площею 0,0276 га, (цільове призначення: для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд) та житловому будинку з надвірними будівлями, 

гр. Юревич Мирослави Григорівни на вул. _____________ в                

м. Бережани – вул. ___________, ___/__, м. Бережани. 

1.6. земельній ділянці, площею 0,25 га (цільове призначення: для 

обслуговування житлового будинку та господарських будівель) та 

житловому будинку з надвірними будівлями, гр. Головацької Дарії 

Володимирівни на вул. _________- в с. Лісники –  вул. 

______________, ____, с. Лісники. 
1.7. земельній ділянці, площею 0,06 га, (кадастровий номер: 

6120410100:04:013:0_____, цільове призначення: для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд), гр. Лужецької Ольги Петрівни на вул. ____________, в               

м. Бережани –  вул. ____________, ___, 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                                   Володимир МУЗИЧКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


