
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІІ скликання 

V сесія 

(V засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 08 вересня 2016 року         № 361 

 

 

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 

 

Розглянувши заяву фізичної особи підприємця Музички Ростислава 

Івановича , з метою забезпечення безперебійного процесу харчування дітей 

пільгових категорій відповідно до рішення сесії міської ради, беручи до уваги 

той факт, що приміщення Бережанської загальноосвітньої школи I – III ст. в 

м. Бережани вул. Гімназійна, 2 та Бережанської спеціалізованої 

загальноосвітньої I ступенів з поглибленим вивченням англійської мови в м. 

Бережани по вул. С. Стрільців передані у комунальну власність 

територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники та Рай, враховуючи 

необхідність оформлення належних документів щодо проведення експертної 

оцінки нерухомого майна з метою передачі в оренду, керуючись ст. 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. Передати фізичній особі підприємцю Музичці Ростиславу Івановичу в 

оренду частину нежитлового приміщення Бережанської ЗОШ №1 по вул. 

Гімназійна, 2 в м . Бережани площею орієнтовною площею 5 кв. м. 

терміном до 01.11.2016року. 

1.1. Встановити орендну плату, у відповідності до методики розрахунку і 

порядку використання плати за оренду майна власності 

територіальної громади м. Бережани , затвердженої рішенням сесії 

міської ради №525 від 27.03.2008року, у розмірі 240 грн. за кв. м. на 

рік. 

2. Передати фізичній особі підприємцю Музичці Ростиславу Івановичу в 

оренду частину нежитлового приміщення Бережанської спеціалізованої 

загальноосвітньої I ступенів з поглибленим вивченням англійської мови в 



м. Бережани по вул. С. Стрільців площею орієнтовною площею 5 кв. м. 

терміном до 01.11.2016року. 

2.1. Встановити орендну плату, у відповідності до методики розрахунку і 

порядку використання плати за оренду майна власності 

територіальної громади м. Бережани , затвердженої рішенням сесії 

міської ради №525 від 27.03.2008року, у розмірі 240 грн. за кв. м. на 

рік. 

3. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові міського 

голови Захарківу О.М.. 

 

 

Міський голова         МУЗИЧКА В.Я. 


