
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХІХ сесія 

(ІІ засідання) 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 6 червня 2013 року         № 682 

 

Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники 

та Рай, та передачу у власність та обслуговування 

об’єднанню співвласників багатоквартирного 

будинку 
 

Розглянувши лист від 03.06.2013 року №8/2699 управління державної 

пенітенціарної служби України в Тернопільській області. Лист від 20.05.2013 

року №8/972 Бережанської виховної колонії, протокол №36 проведення 

засідання балансової комісії від 18.04.2013 року, Державної пенітенціарної 

служби України, в Тернопільській області, лист від 13.05.2013 року №13/915 

Бережанської виховної колонії, заяви голови об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Ліра» Довбенка П.М., голови об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «Костельна-17» Закришки О.Я., 

заяви голови об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Чорновола 

8Б» Добровольської М.О., враховуючи рішення виконавчого комітету міської 

ради №998 від 01.07.2008 року «Про оформлення права державної власності», 

відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», Положення про порядок передачі у комунальну 

власність державного житлового фонду, що перебував у повному 

господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ 

та організацій, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 

06.10.1995 року №891, Положення про порядок передачі об’єктів права 

державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 21.09.1998 року №1482, ст. 11 Закону України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку», враховуючи подані заяви 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ліра» (м. Бережани вул. 

Чорновола,8«А»), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Костельна-17» (м. Бережани, вул. Костельна,17), об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Чорновола, 8Б» (м. Бережани. вул. 

Чорновола,8«Б»), керуючись п.п. 31, 51 ч.1 ст. 26, ч.2 ст.60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бережанська міська рада 



 

В И Р І Ш И ЛА: 
 

1. Прийняти у комунальну власність територіальної громади м. Бережани, сіл 

Лісники та Рай з державної власності житлові будинки в м. Бережани, вул. 

Чорновола, 8«А», вул. Чорновола,8«Б», Костельна,17. 

2. Передати житлові будинки у власність та обслуговування об’єднанням 

співвласників багатоквартирних будинків: 

- об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Ліра» - житловий 

будинок по вул. Чорновола, 8«А», м. Бережани; 

- об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Костельна-17» - 

житловий будинок по вул. Костельна, 17, м. Бережани; 

- об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Чорновола, 8Б» - 

житловий будинок по вул. Чорновола, 8«Б», м. Бережани. 

3. Відповідальність за обслуговування та утримання вище зазначених 

житлових будинків покласти на об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків (повністю). 

4. Передачу в комунальну власність та з комунальної власності у власність 

об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (повністю) 

здійснити у відповідності до вимог чинного законодавства України. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 

 


