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Р І Ш Е Н Н Я  

/ПРОЄКТ/ 

 

02 березня  2021  року           м.Бережани      № 165 
 

Про розгляд звернення  

ПрАТ «Київстар» 
 

Розглянувши звернення ПрАТ «Київстар» від 16.02.2021 р. №4278/11м за 

вх. №442/03-05 від 17.02.2021 р. щодо передачі майна в оренду, та внесення 

інформації про потенційний об’єкт оренди до ЕТС та включення даного 

потенційного об’єкту оренди в перелік відповідного типу,  що передається в 

оренду через аукціон, враховуючи  інформацію надану Бережанський  ОК 

МБТІ щодо частки майна комунальної власності в нежилому приміщенні, 

адмінбудівля по пл. Ринок 15 в м. Бережани,  а саме 7/100, беручи до уваги, що 

дане приміщення є об’єктом спільної власності співвласників нежитлових 

приміщень по пл.  Ринок 15 в м. Бережани, керуючись ст. ст. 26, 60 Законом 

України   «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 2, 6, 7 Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна» Постановою 

Кабінету Міністрів України  від 03.06.2020 р. №483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», враховуючи висновки постійної комісії з 

питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за 

використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької 

діяльності, захисту прав споживачів та туризму, місцевого самоврядування, 

законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики, сесія 

міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити ПрАТ «Київстар» у прийнятті рішення щодо передачі майна в 

оренду,  а саме частинки даху нежитлового приміщення - адміністративної 

будівлі будинку побуту «Прикарпаття»  для розміщення станції оператора 

телекомунікації, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку та послуги 

з доступу до Інтернету за адресою: Тернопільська область, м. Бережани, пл. 



 

 

Ринок 15 та включення його в перелік відповідного типу, що передається в 

оренду через аукціон, оскільки вказане нежитлове приміщення не є об’єктом 

права комунальної власності громади.  

2. Секретарю міської ради Ірині Мигович дане рішення довести до відома 

ПрАТ «Київстар». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покладене на заступника 

міського голови Бабича В. М. згідно розподілу обов’язків. 

    

Міський голова                                                        Ростислав  Бортник 


