
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІІІ сесія  

(І засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 26 квітня 2018 року         № 926 

 

Про розгляд листа ТзОВ «Захід Авто Центр» 

 

Розглянувши лист ТзОВ «Захід Авто Центр» від 05.04.2018року  та лист 

заступника начальника відділу – начальника СВ Бережанського ВП ГУ НП в 

Тернопільській  області    від 17.04.2018 року №2343/101/01-2018, враховуючи 

рішення сесії міської ради №688 від 17.08.2017 року «Про затвердження 

переліку об’єктів спільної комунальної власності» та рішення сесії районної 

ради №247 від 22.08.2017 року «Про затвердження переліку об’єктів спільної 

власності», беручи до уваги  факт досудового розслідування у кримінальному 

провадженні №12017210040000113  від 06.05.2017року за ст. 356 КК України 

за фактом  самовільного, без відповідного дозволу, демонтування гаражів, що 

перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Бережани по 

вул. Івана Франка, 2 А саме: гараж Д  площею 37,4 кв. м., гараж Е площею 35,7 

кв. м., гараж Ж площею 32,7 кв. м., гараж З площею 32,3 кв. м., керуючись 

ст.26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії з місцевого самоврядування, 

законності, правопорядку, депутатської діяльності  та етики, Бережанська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Заяву ТзОВ «Захід Авто Центр» від 05.04.2018 року – прийняти до відома. 

2. Погодити спосіб  відшкодування збитків нанесених територіальній громаді 

м. Бережани, сіл Лісники та Рай в наслідок самовільного демонтування 

гаражів по вул. І. Франка, 2 в м. Бережани, які є об’єктом спільної 

комунальної власності територіальної  громади м. Бережани, сіл Лісники 

та Рай та комунальної власності  територіальних громад сіл Бережанського 

району, шляхом відбудови (відновлення) їх за кошти ТзОВ «Захід Авто 

Центр». 

3. Погодити спосіб відшкодування нанесених збитків із Бережанською 

районною радою, як представником територіальних громад сіл 

Бережанського району. 



4. Надати дозвіл міському голові на підписання трьох стороннього договору 

щодо відшкодування збитків нанесених територіальній громаді м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай в наслідок самовільного демонтування 

гаражів по вул. І. Франка, 2 в м. Бережани. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


