
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ІV сесія 

(ІІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 26 травня 2016 року          № 232 

 

Про початок процедуру розгляду проекту 

регуляторного акту рішення сесії Бережанської 

міської ради  «Про внесення доповнень до 

рішення сесії міської ради №525 від 27.03.2008 р. 

«Про затвердження методики розрахунку і 

порядку використання плати за оренду майна 

власності територіальної громади м. Бережани 

 
Враховуючи звернення ПрАТ «МС-зв'язок» щодо оренди частини споруд 

міського стадіону по вул.. Івана Франка, в м. Бережани, та частини даху по 

пл.. Ринок, 15 в м. Бережани для розміщення базової станції оператора та 

провайдера телекомунікації, який надає послуги з мобільного зв’язку, 

оператора та провайдера телекомунікації, який надає послуги з доступу до 

«Інтернету», беручи до уваги, той факт, що в методиці розрахунку і порядок 

використання плати за оренду майна власності територіальної громади м. 

Бережани, що затверджена рішенням сесії міської ради №525 від 27.03.2008 

року не визначено розмір ставки для вище зазначеного об’єкту оренди,  

керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 

враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з  питань бюджету, 

фінансів, економічного розвитку та підприємництва, Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести доповнення в «Методику розрахунку і порядок використання плати 

за оренду майна власності територіальної громади м. Бережани» шляхом 

доповнення в таблицю інформацію наступного змісту: 

№ 

п/п 

Об’єкт оренди Ставка оренди 

8. 
Оренда частини споруд, приміщення 

комунальної власності територіальної 

100 % від вартості майна, 

визначеної експертним 



громади м. Бережани для розміщення 

базової станції оператора телекомунікації, 

який надає послуги з доступу до 

«Інтернету» 

шляхом на рік 

2. Дане рішення набуває чинності з моменту опублікування. 

3. Проект регуляторного акту «Про внесення доповнення до рішення сесії 

міської ради №525 від 27.03.2008 р. «Про затвердження методики 

розрахунку і порядок використання плати за оренду майна власності 

територіальної громади м. Бережани», опублікувати на інтернет сайті 

міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


