
 
Б е ре жа нс ь ка  м іс ь к а  рада  

Те рн о п іл ь с ь ко ї  о бл ас ті  

VІI скликання 

ІV сесія 

(І засідання) 

 

Р ІШ Е Н Н Я  
 

від 21 квітня 2016 року          № 180 
 
Про прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай, та 
передачу на баланс та обслуговування 

МКП «Добробут» об’єкта 

 

Розглянувши клопотання Бережанського міського комунального 
господарства «Добробут» №309 від 14.03.2016 року та подані документи, 
декларацію про готовність до експлуатації об’єкта від 29.02.2016 року №ТП 

143160600690, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

фінансів, економічного розвитку та підприємництва, Бережанська міська рада 
 

В И Р І Ш И ЛА: 
 

1. Прийняти у комунальну власність територіальної громади м. Бережани, сіл 
Лісники та Рай «Водозабір з однієї свердловини для водопостачання 

житлового масиву «Мікрон» в м. Бережани Тернопільської області» 
вартістю 489 927.91 грн. (Чотириста вісімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот 

двадцять сім гривень 91 коп.) та збільшити балансову вартість 
комунального майна на 489 927.91 грн. (Чотириста вісімдесят дев’ять 
тисяч дев’ятсот двадцять сім гривень 91 коп.). 

2. Передати зданий в експлуатацію об’єкт «водозабір з однієї свердловини 
для водопостачання житлового масиву «Мікрон» в м. Бережани» 

Тернопільської області» балансовою вартістю 489 927.91 грн. (Чотириста 
вісімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять сім гривень 91 коп.) на баланс 

та обслуговування Бережанському МКП «Добробут». 
2.1. Передати нежитлову будівлю (котельня) на вул. Корольова 

балансовою вартістю станом на 01.04.2016 року – 234050.00 грн. 
(Двісті тридцять чотири тисячі п’ятдесят грн..00 коп.), знос 122 809.00 

(Сто двадцять дві тисячі вісімсот дев’ять гривень 00 коп.), на баланс 



Бережанському МКП «Добробут» 
3. Передачу на баланс Бережанському МКП «Добробут» зданого в 

експлуатацію об’єкта «водозабір з однієї свердловини для водопостачання 
житлового масиву «Мікрон» в м. Бережани» балансовою вартістю 
489 927.91 грн. (Чотириста вісімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять сім 

гривень 91 коп.), та нежитлової будівлі (котельні) на вул. Корольова 
балансовою вартістю станом на 01.04.2016 року – 234050.00 грн.(Двісті 

тридцять чотири тисячі п’ятдесят грн..00 коп.), знос 122 809.00 (Сто 
двадцять дві тисячі вісімсот дев’ять гривень 00 коп.), здійснити у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.В. 
 

 
Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


