
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ІV сесія 

(ІІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 26 травня 2016 року          № 228 

 

Про передачу в оренду нежитлового 

приміщення комунальної власності 

територіальної громади м. Бережани, сіл 

Лісники та Рай 

 

Розглянувши звернення Бережанської районної ради №49 від 

29.03.2016року , №28 від 03.02.2016року, звернення відділу культури, 

національностей, релігій і туризму Бережанської районної державної 

адміністрації від №61/01-11 від 14.03.2016р. щодо оренди нежитлових 

приміщень будівлі 681, 69 кв. м. по вул. Банкова, 3 в м. Бережани , керуючись 

ст.ст. 760 - 763 Цивільного кодексу України, частиною п'ятою статті 

60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 

5 та 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", 

враховуючи рішення сесії міської ради №525 від 27.03.2008 р., розглянувши 

пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, 

економічного розвитку та підприємництва, Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И ЛА: 

 
1. Передати в оренду Бережанській централізованій бібліотечній системі 

(ЄДРПОУ 05462389) строком на два роки майно територіальної громади м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай - частину нежитлового приміщення по вул. 

Банкова, 3 в м. Бережани: для центральної районної бібліотеки ім. Т. 

Шевченка- 460,32 кв. м. загальної площі спільного користування; для 

центральної районної бібліотеки для дітей ім. Л. Українки - 221,37 кв. м. 

загальної площі, у т.ч. 61,97 кв. м. площі спільного користування. 

2. Затвердити звіт про оцінку майна та висновок – частини нежитлового 

приміщення по вул. Банкова, 3 в м. Бережани в сумі 1 288 070 грн. (один 

мільйон двісті вісімдесят вісім тисяч сімдесят гривень ), без ПДВ. 

3. Встановити орендну ставку за частину нежитлового приміщення по вул. 

Банкова, 3 в м. Бережани: для центральної районної бібліотеки ім. Т. 

http://consultant.parus.ua/?doc=09R2X06D3E&abz=G4AF0
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http://consultant.parus.ua/?doc=09OSJFCE60&abz=DJ9MO
http://consultant.parus.ua/?doc=097RME2DE9&abz=EJYV1
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Шевченка - 460,32 кв. м. загальної площі спільного користування; для 

центральної районної бібліотеки для дітей ім. Л. Українки - 221,37 кв. м. 

загальної площі, у т.ч. 61,97 кв. м. площі спільного користування, а саме – 

10% від вартості майна визначеної експертним шляхом на рік, відповідно 

до рішення сесії міської ради від 27.03.2008 року №525. 

6. Начальнику відділу фінансової звітності та бухгалтерського обліку міської 

ради підготувати розрахунок розміру орендної плати відповідно до 

рішення сесії міської ради від 27.03.2008 року №525. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Захарківа О.М.. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА       МУЗИЧКА В.Я. 


