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Р І Ш Е Н Н Я  

 

16 березня  2023 року                        м. Бережани                         ПРОЄКТ №1186 
                                                                              

Про прийняття у комунальну власність об’єкту  

незавершеного будівництва та    передачу його на баланс 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши акт приймання – передачі   незавершеного будівництва   

в комунальну власність від Департаменту капітального будівництва 

Тернопільської обласної військової адміністрації, враховуючи  висновки 

постійної комісії  з питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, 

транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, 

зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та 

туризму (протокол №5  від 10.03.2023р.), сесія Бережанської міської ради 

                                    

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Прийняти у комунальну власність  Бережанської міської територіальної 

громади   об’єкт незавершеного будівництва – «Реконструкція спортивного 

майданчика під футбольне поле зі штучним покриттям в м. Бережани                          

вул. І. Франка, 8» балансовою вартістю  749 337 (сімсот сорок дев’ять тисяч 

триста тридцять сім) гривень 00 коп., який переданий  з Департаменту 

капітального будівництва Тернопільської обласної військової адміністрації, в 

тому числі:  

- щебінь  із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70мм, 

марка  М200-300  – 36 куб. м. ; 

- покриття синтетичне «штучна трава» LigaGrass Pro 238 11/8 22X4 

(зелений) - 704 кв.м.; 

- покриття синтетичне «штучна трава» LigaGrass Pro 238 11/8 22X4 

(зелений з білою смужкою 7,5 см) - 176 кв.м.; 

- покриття синтетичне «штучна трава» LigaGrass Pro 238 11/8 біле розм. 

15X1  - 15 кв.м.; 

- нетканинний матеріал білого кольору , двошаровий, виготовлений з 

хімічних синтетичних поліпропіленових волокон (100%) термічно скріплених, 

без покриття, не дубльований, просочений поліетиленом, у рулонах шириною 



40 см, з поверхневою щільністю 180гр/кв.м.(для з’єднання між собою рулонів 

тафтингова  покриття газонів)- з’єднувальна стрічка- 40,8 кг; 

- клей POLYTAN 8300 - однокомпонентний поліуретаной клей без 

розчинника, застосовується для склеювання шовної стрічки та рулонів штучної 

трави(17 кг) – 119 кг. 

2. Передати об’єкт зазначений в пункті 1 даного рішення на баланс 

Комунального підприємства «СПОРТРЕСУРС» Бережанської міської ради. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 

міського голови відповідно до їх функціональних обов’язків та постійну 

комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, 

транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, 

зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та 

туризму. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                           Ростислав БОРТНИК 


