
 

 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 24 грудня 2020  року                                      № 16 

 

Про присвоєння адреси 

 

З метою впорядкування нумерації будівель, земельних ділянок, відповідно 

до статті 14 Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування і забудова територій», керуючись підпунктом 2 пункту «б» 

частини першої статті 31, частиною першою статті 52, частиною шостою               

статті 59 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    0,1029 га   (кадастровий   номер: 

               6120410100:02:002:_____, цільове призначення: для будівництва та   

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд), Сенишина Миколи Степановича, що знаходиться на території 

Бережанської міської ради 

              - вул. _____________, _____________, м. Бережани, Тернопільської 

області; 
      1.2. Земельній ділянці, площею 0,0814 га (кадастровий номер: 

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

садівництва) та садовому будинку незавершеному будівництвом,  

Демеди Андрія Йосиповича за адресою: Тернопільська область, 

Бережанський район 

              - вул. _____________, _____________, Тернопільської області; 
      1.3. Двом новосформованим автогаражам Романишина Миколи Петровича 

по вул. _____________ в  _____________, а саме: 

              гараж №1 загальною  площею 88,3 кв. м 

               -   вул. _____________,  _____________, Тернопільської    

                   області; 

                  гараж № ___ загальною площею 88,4 кв.м. 

               - вул. _____________, _____________, Тернопільської області; 

      



       1.4.  Земельній ділянці, площею 0,061 (цільове призначення: для ведення 

садівництва), Шевчишина Ростислава Михайловича в _____________ 

Бережанської міської ради 

               -   вул. _____________, _____________, м. Бережани, 

Тернопільської області; 
       1.5. Земельній ділянці, площею 0,0038 га (кадастровий номер: 

6120410100:04:007: _____, цільове призначення: для будівництва  

індивідуальних  гаражів) та автогоражу №_____, Никоненко Емілії 

Дмитрівни по вул. _____________в _____________. 

            - вул. _____________ _____________, Тернопільської області; 

       1.6.   Земельній     ділянці, площею 0,12 га ( кадастровий номер: 

                6120410100:04:007: _____, цільове призначення: для індивідуального  

садівництва), Хлопася  Михайла  Федоровича по вул. _____________ 

              в _____________. 

             - _____________, _____________,  Тернопільської  області; 
       1.7. Земельній ділянці, площею 0,0026 га (кадастровий номер: 

6120410100:04:007: _____, цільове призначення: для будівництва 

індивідуальних гаражів), Соленко Павла Зіновійовича по вул. 

_____________, в м. _____________. 

              - вул. _____________, _____________, Тернопільської області; 

1.8. Орендованій земельній ділянці, площею 0,0900 га, (кадастровий 

номер: 6120410100:04:012: _____ цільове призначення: для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови), 

Солярчика Ігоря Мироновича на вул. _____________ в м. Бережани                                  

–    вул. _____________, м. _____________. 

2.     Вважати таким, що втратив чинність підпункт 1.8 пункту 1 рішення 

виконавчого комітету Бережанської міської ради від 06.02.2020 року № 1151 

«Про розгляд заяв з питань присвоєння адреси».   

3. Власникам об’єктів нерухомості протягом місяця встановити 

інформаційну табличку, згідно затвердженого зразка, з назвою вулиці, номером 

об’єкта нерухомості.  

4. Контроль за виконанням рішення доручити начальнику відділу житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури  міської ради 

Зіновію Халупнику. 

      

        

Міський голова                                     Ростислав БОРТНИК 
 


