
,  

У кр аїна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 липня 2020 року                      №1261 

 

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.2.2-12:2019 

«Планування і забудова територій», «Тимчасового порядку реалізації 

експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та 

об’єктам нерухомого майна», затвердженого постановою  Кабінету Міністрів 

України від 27.03.2019 р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності», 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.  земельній ділянці, площею 0,085 га (кадастровий номер: 

6120410100:01:001:______, цільове призначення: для індивідуального 

садівництва) гр. Ухман Мар’яни Романівни, що знаходиться на території 

Бережанської міської ради – вул. ________, ___ м. Бережани. 

1.2. земельній ділянці, площею 0,0024 га (цільове призначення: для 

обслуговування гаража) гр. Осохівського Михайла Наумовича по        

вул. _________ в м. Бережани – вул. __________,____/___  м. Бережани. 

1.3. земельній ділянці, площею 0,0502 га (кадастровий номер: 

6120410100:04:005:_______, цільове призначення: для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд) 

гр. Дякович Марії Максимівни по вул. _____________, _____ в                  

м. Бережани –  вул. ____________, ____/___ м. Бережани. 

1.4. земельній ділянці, площею 0,0024 га (кадастровий номер: 

6120410100:04:011:____, цільове призначення: для будівництва 

автогаража) гр. Чвартацького Андрія Васильовича по вул. _____, ___, 

гараж №___ в м. Бережани –  вул. _______, ____/___ м. Бережани. 



1.5. земельній ділянці, площею 0,0024 га (кадастровий номер: 

6120410100:04:011:______, цільове призначення: для будівництва 

автогаража) гр. Дремова Василя Петровича по вул. ______, ____, гараж 

№___ в м. Бережани – вул. ______, ___/__ м. Бережани. 

1.6. двом новосформованим земельним ділянкам та будівлям, гр. Мощар 

Ірини Євстахівни, а саме: 

1.6.1. ділянці №1, площею 0,0140 га (цільове призначення: для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд ) та реконструйованій господарській будівлі під 

житловий будинок по вул._________,___ в м. Бережани –  вул. 

________, _____ м. Бережани. 

1.6.2. ділянці №2, площею 0,0178 га (цільове призначення: для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд) ½ частині житлового будинку по                        

вул. _______________, ____ в м. Бережани – вул. ___________, __ 

м. Бережани. 

1.7. земельній ділянці, площею 0,0184 га (кадастровий номер 

6120410100:04:006:_____, цільове призначення: для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд) 

гр. Горбового Андрія Романовича по вул. __________, ___ в м. Бережани 

–   вул. _________, ___ м. Бережани. 

1.8. земельній ділянці, площею 0,0288 га (кадастровий номер 

6120410100:04:006:_____, цільове призначення: для обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд), гр. __________ 

по вул. _______, ___ в м. Бережани – вул. _______,__/__      м. Бережани 

1.9. житловому будинку незавершеному будівництвом, гр. Солярчика 

Анатолія Євгеновича по вул. _________, __ в с. Лісники – вул. _____, __       

с. Лісники. 

1.10.   автогаражу, гр. Біланчина Михайла Васильовича по вул. _______, 

_____, гараж №___ в м. Бережани – вул. ______, _____/__ м. Бережани. 

1.11. автогаражу, гр. Романишина Ігоря Євстахійовича по вул. ______, __, 

гараж № __ в м. Бережани – вул. __________, __/__  м. Бережани. 

1.12.  автогаражу, гр. Романишин Богдани Євгенівни по вул. ___________, __, 

гараж № __ в м. Бережани – вул. ________, __/__ м. Бережани. 

1.13.  автогаражу, гр. Федчишин Світлани Віталіївни по вул. ________, _, 

гараж № __ в м. Бережани – вул. ________, __/__ м. Бережани. 

1.14.  квартирі громадян Пригоди Володимира Мироновича, Пригода Ольги 

Миколаївни та Пригоди Олега Володимировича по вул. _____________, 

__ квартира №__ в м. Бережани – вул._____________, __ квартира №_ 

м. Бережани. 

1.15.  житловому будинку «А» (з вбудованим магазином),загальною площею 

203,1 кв. м., житловою площею 59,5 кв. м., площею вбудованого 

магазину 37,3 кв. м., гр. Гурей Ганни Теодорівни по вул. ___________в 

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



1.16.  житловому будинку з надвірними будівлями, що належав                      

гр. Демчишин Софії Петрівні по вул. __________, ____ в м. Бережани – 

вул. __________, _____/__. 

1.17.  земельній ділянці, площею 0,10 га (кадастровий номер 

6120410100:04:001:_____, цільове призначення: для обслуговування 

житлового будинку та господарських будівель) гр. Панас Ірини 

Семенівни по вул. __________ в м. Бережани – вул. ____________, ____ 

м. Бережани. 

1.18.  земельній ділянці, площею 0,1033 га (кадастровий 

номер:6120410100:02:003:______, цільове призначення: для 

індивідуального садівництва) гр. Дворського Дмитра Петровича, в 

садівницькому товаристві «Нива», ділянка №__ в с. Лісники –             

вул. __________, __ с. Лісники. 

1.19.  земельній ділянці, площею 0,06 га (кадастровий номер 

6120410100:01:001:____, цільове призначення: для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд) 

гр. Дворського Дмитра Петровича по вул. ________ в       м. Бережани –   

вул. ____________, ___ м. Бережани. 

2. Власникам об’єктів нерухомості протягом місяця встановити інформаційні 

таблички, згідно затвердженого зразка, з назвою вулиці, номерами об’єктів 

нерухомості.  

3. Контроль за виконанням рішення доручити начальнику відділу житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури міської ради 

Халупнику З.О. 

  

  

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


