
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

V сесія 

(ІІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 27 липня 2016 року          № 301 

 

Про передачу в оренду нежитлового 

приміщення комунальної власності 

територіальної громади м. Бережани, сіл 

Лісники та Рай 

 
Розглянувши звернення ПрАТ «Київстар» щодо оренди частини споруд 

міського стадіону по вул. І.Франка,8 в м. Бережани та частини даху 

нежитлового будинку- бувшого будинку побуту «Прикарпаття» по пл. Ринок 

15 в м. Бережани для розміщення базової станції оператора телекомунікації, 

який надає послуги з рухомого(мобільного) зв’язку, оператора та провайдера 

телекомунікації, який надає послуги з доступу до «Інтернету» та враховуючи 

попереднє використання цього майна , 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. та рішення сесії міської ради №278 від 08.07.2016р., 

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 строком на два роки та одинадцять місяців ПрАТ 

«Київстар» майно територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники та Рай, 

а саме: 

1.1. частини споруд міського стадіону по вул. І.Франка, 8 в м. Бережани 

площею 22.1 кв. м.; 

1.2. частини даху нежитлового будинку – колишнього будинку побуту 

«Прикарпаття» на пл. Ринок,15 в м. Бережани площею 24,3 кв. м.. 

2. Затвердити звіти про оцінку майна та висновки: 

http://consultant.parus.ua/?doc=09R2X06D3E&abz=G4AF0
http://consultant.parus.ua/?doc=09OSJFCE60&abz=DJ9MO
http://consultant.parus.ua/?doc=097RME2DE9&abz=EJYV1
http://consultant.parus.ua/?doc=097RME2DE9&abz=EJYV4


2.1. частини споруд міського стадіону по вул. І.Франка, 8 в м. Бережани 

площею 22.1 кв. м. в розмірі 34 389 грн. (тридцять чотири тисячі 

триста вісімдесят дев’ять гривень) без ПДВ; 

2.2. частини даху нежитлового будинку - бувшого будинку побуту 

«Прикарпаття» на пл. Ринок, 15 в м. Бережани площею 24,3 кв. м. в 

розмірі 54 010грн (п’ятдесят чотири тисячі десять гривень ) без ПДВ; 

3. Встановити орендну ставку, а саме:  

3.1. частини споруд міського стадіону по вул. І.Франка, 8 в м. Бережани - 

100 % від вартості майна визначеної експертним шляхом на рік; 

3.2. частини даху нежитлового будинку – колишнього будинку побуту 

«Прикарпаття» на пл. Ринок, 15 в м. Бережани - 100 % від вартості 

майна визначеної експертним шляхом на рік. 

4. Доручити юридичному відділу міської ради підготувати договори оренди 

майна комунальної власності територіальної громади міста Бережани, сіл 

Лісники та Рай згідно цього рішення. 

5. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Бережанської 

міської ради підготувати розрахунок розміру орендної плати відповідно до 

цього рішення. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамович П.П..  

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА       МУЗИЧКА В.Я. 


