
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

                                                                       

від 18 листопада 2019 року                                                                          № 1070 

Про присвоєння адреси об’єктам нерухомості 

Бережанської міської територіальної громади 
 

Розглянувши доповідну записку начальника юридичного відділу міської 

ради Загнійної Ірини Василівни від 04.11.2019 р., доповідну записку  головного 

спеціаліста юридичного відділу міської ради Берник Мар’яни Степанівни від 

12.11.2019 р.,  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», на підставі 

делегованих повноважень,  виконавчий комітет Бережанської міської ради,   

В И Р І Ш И В: 

1.  Присвоїти адресу об’єктам нерухомості Бережанської міської 

територіальної громади: 

1.1. нежитловій будівлі, дошкільному навчальному закладу «Росинка»                      

на вул. Раївська в с. Рай – вул. Раївська, 71«А», с. Рай. 

1.2. нежитловій будівлі, міському будинку культури «Просвіта»                      

на вул. Шевченка, м. Бережани – вул. Шевченка, 67, м. Бережани. 

1.3. нежитловій будівлі, народний дім с. Лісники на вул. Шагая – вул. 

Шепети, 2, с. Лісники. 

1.4. нежитловій будівлі, народний дім с. Рай на вул. Раївська – вул. 

Раївська, 20, с. Рай. 

1.5. житловому приміщенню на вул. Рєпіна, 2, в м. Бережани – вул. 

Рєпіна, 2, м. Бережани. 

1.6. адміністративному будинку, гаражам 1, 2, 3, боксу, цеху - гаражу на 

вул. Лепких, 44, в м. Бережани – вул. Лепких, 44, м. Бережани. 

1.7. блокованим дворівневим індивідуальним автогаражам учасників 

АТО на вул. Корольова, в м. Бережани – вул. Корольова, 3«Г»/1-24 

(номери, згідно схеми; нижній рівень - непарні номери, верхній 

рівень - парні номери),    м. Бережани. 

1.8. багатоквартирному житловому будинку для військовослужбовців на 

вул. Корольова, в м. Бережани – вул. Корольова, 4, м. Бережани. 



1.9. комплексу нежитлових будівель банно-прального комбінату 

(нежитлова будівля банно – прального комбінату, нежитлова будівля 

– котельня та споруда – димова труба) на вул. Шевченка, в                 

м. Бережани – вул. Шевченка, 5«А», м. Бережани. 

2.  Контроль за виконанням рішення доручити начальнику відділу житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури  міської ради 

Халупнику З.О. 

      

      

 

  Міський голова      Володимир МУЗИЧКА  
        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


