
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІІ сесія 

(V засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 22 березня 2018 року         № 895 

 

Про передачу в оренду комунального майна 

 

Розглянувши звернення відділу освіти, молоді та спорту міської ради від 

05.03.2018 року вх.№199/01-12, відділу культури, туризму та релігій міської 

ради від 12.03.2018 року вх. №51/01-11,2, територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанської міської ради від 

01.03.2018р. №187, враховуючи, що зазначені установи фінансуються за 

рахунок коштів міського бюджету та фактично дані приміщення 

використовуються з 01.03.2018 року , керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України « Про оренду державного 

та комунального майна», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з 

питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва, сесія 

Бережанської міської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Підпункт 1.2 пункту 1 рішення сесії міської ради №817 від 25.01.2018року 

скасувати та викласти в редакції: 

«1.2. Відділу освіти, молоді та спорту міської ради частину 

нежитлового приміщення на першому поверсі: площею 7.1 кв. м. 

(позн. 1-11), площею 11, 4 кв. м. (позн. 1-12), площею 15,1 кв. м. 

(позн. 1-13), площею 13,7 кв. м. (позн.1-14), площею 11,7 кв. м. 

(позн.1-15), площею 29,3 кв. м. (позн.1-16), площею 28,1 кв. м. (позн. 

1-18) та приміщення спільного користування в процентному 

співвідношенні від займаної площі - коридори (позн. 1-8, позн.1-9, 

санітарний вузол позн. 1-24,1-25,1-26)». 

2. Підпункт 1.2 пункту 1 рішення сесії міської ради №817 від 25.01.2018року 

скасувати. 

3. Передати з 01.03.2018 року в оренду терміном на 2 роки 11 місяців частину 

нежитлового приміщення по пл. Ринок, 15 в м. Бережани для розміщення 

установ, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, а саме: 



3.1. Відділу культури, туризму та релігій міської ради частину 

нежитлового приміщення на другому поверсі площею 87,5 кв. м.(позн. 

2-13), площею 29,9 кв. м. (позн. 2-11), площею 5 кв. м. (позн. 2-12); 

3.2. Територіальному центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Бережанської міської ради частину нежитлового 

приміщення на третьому поверсі площею 21,2 кв. м. (позн. 3-18 ) та 

площею - 11,6 кв. м. (позн. 3-20). 

4. Встановити орендну плату для зазначених в п.3 даного рішення установ в 

розмірі – 1 (одна) гривня в рік. 

5. Контроль за виконанням даного рішення доручити першому заступнику 

міського голови Адамовичу П.П.. 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 


