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Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІIІ скликання 

ІV сесія 

(І засідання) 

                                 РІШЕННЯ                
 

від  28  січня  2021 року                  проєкт №  89 
 

 

Про намір передачі в оренду майна,  

що належить до комунальної 

власності  та включені до  Переліку 

другоготипу об’єктів комунальної 

власності, що підлягають передачі в   

оренду без проведення аукціону   

 

З метою врегулювання правових, економічних та організаційних 

відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, майнових відносин 

між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання 

майна, що перебуває в комунальній власності Бережанської міської 

територіальної громади, відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», пункту 31 статті 26, пункту 5 

статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі 

питання оренди державного та комунального майна», враховуючи 

висновки постійної  комісії з питань бюджету та фінансів, Бережанська  

міська рада 

                                       В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Передати в оренду  без проведення аукціону об’єкти комунальної 

власності Бережанської міської територіальної громади, які включені до  

Переліку другого типу об’єктів комунальної власності, що підлягають 

передачі в   оренду без проведення аукціон, а саме: 

1.1. Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській 

області (код ЄДРПОУ 39766192 ): частина адміністративного будинку 

по вул. Шевченка, 15 в м. Бережани площею 92,1 кв.м.,(що 

включає: приміщення на I поверсі: площею 12,2 кв.м. (1-66);площею 

30.0 кв.м(1-65); площею 13.4 кв.м. (1-64); площею 13.8 кв.м.(1-63); 

підвальні приміщення: площею 11.1 кв.м.(1-22);площею 11.6 кв.м. (1-
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24)) та  місця загального користування: туалети , коридори. Термін 

оренди 2 роки 11 місяців; 

1.2.Територіальний центр соціального обслуговування (надання) 

соціальних послуг Бережанської міської ради (код ЄДРПОУ 41046539): 

частина нежитлового приміщення по пл. Ринок, 15 в м. Бережани на 

третьому поверсі, приміщення площею 21,2 кв.м.(3-18) та площею 11.6 

кв.м.(3-20). Термін оренди 1 рік; 

1.3.Тернопільський обласний центр з гідрометеорології (код 

ЄДРПОУ 21134644): нежитлова будівля  по вул. Коцюбинського, 14 в 

м. Бережани  площею 128,0 кв.м. Термін оренди 2 роки 11 місяців; 

1.4. «Фінансове управління» Бережанської міської ради (код 

ЄДРПОУ 44049527): частина адміністративного будинку по вул. 

Банкова, 3 в м. Бережани площею ……………. Термін оренди 1 рік; 

2. При визначенні розміру орендної плати застосовувати Методику 

розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її 

розподілу, затверджену постановою  Кабінету міністрів України від 

04.10.1995року №786. 

3. Затвердити звіт про оцінку майна – нежитлову будівлю площею 

128,0 кв.м.  за адресою: м. Бережани вул. Коцюбинського, 14  ринкова 

вартість 576 480 (п’ятсот сімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят) 

гривень  виготовленої фізичною особою підприємцем Галас Віталієм  

Анатолійовичем. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та фінансів міської ради та на заступника міського голови 

згідно розподілу обов’язків Бабича В.М. 

  

 

 

       Міський голова               Ростислав  БОРТНИК 

 


