
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

XІІІ сесія  

(VІI засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 03 серпня 2018 року         № 1033 

 

Про приватизацію об’єктів комунальної 

власності  

 

З метою забезпечення надходження коштів до міського бюджету та для 

реалізації рішення сесії міської ради №989 від 21.06.2018року «Про  

приватизацію комунального майна територіальної громади м. Бережани, сіл 

Лісники та Рай», рішення сесії міської ради  №1016 від 26.07.2018року «Про 

затвердження Переліку об’єктів комунальної власності територіальної 

громади м. Бережани, сіл Лісники та Рай, які підлягають приватизації   у 

2018році, Положення про діяльність аукціонної комісії  з об’єктів малої 

приватизації та приватизацію»,  відповідно до  Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального  майна», керуючись пунктом 30 

частини 1 статті 26 та частиною 5 статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії міської 

ради з місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, 

депутатської діяльності та етики, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Приватизувати  об’єкти комунальної  власності  територіальної громади м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай шляхом продажу на аукціоні з умовами через 

електронну торгову систему, а саме: 

-  нежитлове приміщення, вбиральня за адресою: Тернопільська обл., м. 

Бережани, вул. Міцкевича, 2Г, площа: 66 кв. м. (Витяг з державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності №106457238,  дата реєстрації 01.12 2017 р.); 

- нежитлове приміщення, вбиральня за адресою: Тернопільська обл., м. 

Бережани, вул. Привокзальна, 3Б, площа: 52,1 кв. м. (Витяг з 

державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності №106450997, дата реєстрації 01.12.2017 р.). 



2. Створити аукціонну комісію для приватизації об’єктів зазначених в п.1 

даного рішення, в наступному складі: 

Голова комісії: Адамович П.П.- перший заступник міського голови, член 

виконавчого комітету міської ради; 

Заступник голови комісії: Тиманський О.С. –керуючий 

справами(секретар)виконавчого комітету міської ради; 

Секретар комісії: Гончар П.В. – секретар міської ради, член виконавчого 

комітету міської ради; 

Члени комісії: 

Бойко М.І. – заступник міського голови, член виконавчого комітету 

міської ради; 

Захарків О.М. – заступник міського голови, член виконавчого 

комітету міської ради; 

Венчур О.Л. – радник міського голови, голова  постійної комісії з 

місцевого самоврядування, законності, правопорядку, 

регламенту, депутатської діяльності та етики; 

Гунчак І.Р. – депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

бюджету , фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва міської ради; 

Костецька Л.Я. – заступник начальника, начальник бюджетного 

відділу фінансового управління міської ради; 

Загнійна І.В. – начальник юридичного відділу міської ради; 

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті міської ради. 

 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В.Я. 


