
 

                                                                                                              

 

                                                               
 

Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VIII скликання  

Vсесія  

(I засідання)  
 

РІШЕННЯ 

від 25 лютого  2021 року                                                                № ПРОЄКТ 142 

Про прийняття у комунальну власність 

житлової квартири  №2 по вул. Депутатська, 13 

 в м. Бережани 
 

Розглянувши заяву  громадянина Кіндрат  С. В., жителя вул. ________  с. 

________, який проживає без реєстрації в ________ вул. ________, від 

15.01.2021року за вх. №К-33 від 16.01.2021року та розглянувши подані 

документи: технічний паспорт на житлову квартиру №2 по вул. Депутатська, 13 

в м. Бережани, рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради 

народних депутатів №360 від 10.12..1987 року, Договір на будівництво 2 – х 

квартирного житлового будинку на дольовій участі від 01.03.1997року, Протокол 

№34 спільного засідання профспілкового комітету та адміністрації ВАТ 

«Бережанський цегельний завод Керамік» від 17.06.1997року  про виділення 3 

кімнатної житлової квартири по вул. Депутатська в м. Бережани сім’ї 

громадянина Кіндрат С.В., рішення виконавчого комітету Бережанської міської 

ради №60 від 30.06.1998 року «Про надання житла громадянам міста», Протокол 

погодження вартості проектної документації та завершеного нульового циклу 2 

квартирного житлового будинку в м. Бережани в районі вулиці Депутатська, 

Виписка з наказу №2 по Бережанському цегельному заводі від 22.01.1993 року, 

довідка виписка з домової книги про склад сім’ї та прописку, довідка від 

30.12.2020року №143 ТОВ ЗАВОД «КЕРАМІК»,   з метою захисту прав 

громадянина,  керуючись ст. 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  розглянувши пропозиції постійних  комісій  міської ради 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, та з питань 



архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, екології, 

надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності, сесія  

Бережанської  міської  ради  

В И Р І Ш И ЛА: 

1. Прийняти у комунальну власність Бережанської міської територіальної 

громади  житлову квартиру №2 по вул. Депутатська, 13 в м. Бережани  

загальною площею 100,6 кв.м.  

2.  Визнати балансоутримувачем даного об’єкту комунальної власності – 

Бережанське міське комунальне підприємство «Господар». 

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

заявника та Бережанського міського комунального підприємства 

«Господар». 

4.  Надати дозвіл громадянину Кіндрат Степану Васильовичу на підготовку 

та збір документів щодо приватизації даної житлової квартири. 

5. Після завершення приватизації, житлову квартиру  №2 по вул. 

Депутатська, 13 в м. Бережани  зняти з балансу Бережанського міського 

комунального підприємства «Господар». 

6. Контроль на заступника міського голови згідно розподілу обов’язків.  

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 


