
 
Бережанська міська рада  

VІI скликання  

ХІХ сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 30 липня 2020 року         № 1761 

 

Про надання попередньої згоди на прийняття 

у комунальну власність Бережанської міської 

територіальної громади нерухомого та іншого 

майна, із переліку об’єктів спільної 

комунальної власності сіл Бережанського 

району, міста Бережани, сіл Лісники та Рай  

 

Керуючись частинами 3 та 4 ст.140 Конституції України, п. 39 

Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, ч.3 ст.60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  п.7 розділу IV 

«Прикінцевих положень» Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», Постановою Кабінету Міністрів України від 

21.09.1998 року №1482 «Про передаче об’єктів права державної та 

комунальної власності», враховуючи рішення сесії Бережанської районної ради 

№ 547 від 28.01.2020 року «Про затвердження переліку об’єктів спільної   

комунальної власності сіл Бережанського району, міста Бережани, сіл Лісники 

та Рай, беручи до уваги висновки постійної комісії  з місцевого 

самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, депутатської 

діяльності та етики, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати попередню згоду на прийняття у комунальну власність 

Бережанської міської територіальної громади нерухомого майна із 

переліку об’єктів спільної комунальної власності сіл Бережанського 

району, міста Бережани, сіл Лісники та Рай, згідно додатку 1. 

2. Надати попередню згоду на передачу у комунальну власність  

Саранчуківської об’єднаної територіальної громади  нерухомого майна із 

переліку об’єктів спільної комунальної власності сіл Бережанського 

району, міста Бережани, сіл Лісники та Рай, згідно додатку 2. 

3. Надати попередню згоду на передачу у комунальну власність Нараївської 

об’єднаної територіальної громади нерухомого майна із переліку об’єктів 



спільної комунальної власності сіл Бережанського району, міста Бережани, 

сіл Лісники та Рай, згідно додатку 3. 

4. Надати попередню згоду на передачу у спільну сумісну комунальну 

власність Бережанської міської територіальної громади, Нараївської 

об’єднаної територіальної громади, Саранчуківської об’єднаної 

територіальної громади нерухомого майна із переліку об’єктів спільної 

комунальної власності сіл Бережанського району, міста Бережани, сіл 

Лісники та Рай, з встановленим порядком користування згідно додатку 4. 

5. Надати попередню згоду на прийняття у комунальну власність 

Бережанської міської територіальної громади нерухомого майна із 

переліку об’єктів спільної комунальної власності сіл Бережанського 

району . 

6. Секретарю міської ради Петру Гончару дане рішення надіслати 

Бережанській районній раді. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову 

Володимира Музичку. 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 

 



 

Додаток №1  

до рішення сесії Бережанської міської ради 

№1761 від 30.07.2020 року 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів спільної  комунальної власності, які підлягають передачі у комунальну власність  Бережанської 

міської територіальної громади 
№ 

п\п 

Назва об’єкту нерухомого майна Площа 

об’єкту  

  

Місце знаходження Кадастровий номер 

земельної ділянки  

Примітка 

1. Нежитлова будівля, поліклініка, медичне 

обладнання та інше майно 

3049,3 

кв.м.  

вул. С. Бандери, 21  

м. Бережани 

 Реєстраційний номер майна 

22983416 

2. Земельна ділянка для будівництва та 

обслуговування  будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги 

0,2156 га вул. С. Бандери, 21  

м. Бережани 

6120410100:04:005:0432 

  

Реєстраційний номер  майна 

151002061204 



3.  Комплекс нежитлових будівель, обладнання та 

майно: 

-хірургічний корпус (А-2), площа 2189,2 кв.м.,  

-терапевтичний корпус з галереєю, Б-4, площа 

2715,8 кв.м.; 

- склад, В, площа 105,8 кв.м.; 

- швидка допомога,  Г-2, площа 680,1 кв.м.; 

 - Дизельна, Д,  площею 94,9 кв.м.,  

- інфекційний відділ, Е,  168,4 кв.м.; 

-  майстерня, И,  площею 29,8 кв.м.; 

- котельня, К,  площею 170, 5 кв.м., 

- автогараж для вантажних автомобілів, М,  

площею 99,4 кв.м., 

- дизельна: 

- будинок для трансформаторної підстанції;  

- Будинок дитячої  лікарні ; 

- склад продуктів і матеріалів, майно; 

-Медичне обладнання водогрязелікарні  

6253, 9 

кв.м. 

вул. Б. Хмельницького, 

52 м. Бережани 

  Реєстраційний номер майна 

26690161204 

4. Земельна ділянка для  будівництва та 

обслуговування закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги 

0,1556 га Вул. Хмельницького,52 

м. Бережани 

6120410100:04:006:0223 Реєстраційний номер  майна 

151324861204 

Право постійного 

користування : Комунальне 

некомерційне  підприємство 

«Бережанська центральна 

районна лікарня» 

5. Земельна ділянка для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги 

1,4094 га Вул. Хмельницького, 52 

м. Бережани 

6120410100:04:006:0222 

 

Реєстраційний номер майна 

148139161204 

Право постійного 

користування : Комунальне 

некомерційне  підприємство 

«Бережанська центральна 

районна лікарня» 

6.  Будинок культури, майно та обладнання 1236,8 

кв.м. 

вул. Міцкевича, 4 м. 

Бережани 

-  Реєстраційний номер майна 

969173261105 



7.  Майно та обладнання Бережанського  

краєзнавчого музею 
- пл. Ринок, 1 

 м. Бережани 
- - 

8. Адмінбудинок  

А- I 

А-2 

742,9 кв.м.  вул. Шевченка, 13 «А» 

 м. Бережани 
- Реєстраційний номер майна 

805342661204 

Право оперативного 

управління : Бережанське 

об’єднане управління 

пенсійного фонду України в  

Тернопільській області  

9. Комплекс , нежитлові будинки: 

Будинок райкіновідеомережі, А-2, 

площею 876,1 кв.м. 

 

1048, 3 

кв.м. 

 

вул. І. Франка, 2 м. 

Бережани 
- Реєстраційний номер майна 

960053961105 

 

Гараж «Д» 37,4 кв.м. 

Гараж «Е» 35,7 кв.м. 

Гараж «Є» 34,1 кв.м. 

Гараж «Ж» 32,7 кв.м.; 

Гараж «З» 32,3 кв.м. 

Майно та обладнання  

10 Земельна ділянка для будівництва та 

обслуговування будівель закладів культурно- 

просвітницького обслуговування 

0,172 га вул. І.Франка, 2 м. 

Бережани 

6120410100:04:011:0348 Реєстраційний номер майна 

759115961204 

Право постійного 

користування КП 

«Майновик» Бережанської 

районної ради 

11.  Нежитлове приміщення  - вул. Шевченка, 13 м. 

Бережани 
- Використовується відділом 

агропромислового розвитку 

Бережанської РДА 

12.  Нежитлове приміщення, гараж  91,5 кв.м. вул. Б. Хмельницького, 

2 «Д» м. Бережани 

- Реєстраційний номер майна – 

21917066 

13. Гаражі (5 шт.)  вул. Шевченка м. 

Бережани 

- - 

14. Комплекс, нежитлові будівлі 290,7 кв.м. вул. Шевченка, 14  

м. Бережани 

- Реєстраційний номер майна 

8025171 



15 Земельна ділянка для  будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги 

0,0432 га вул. Шевченка, 14 м. 

Бережани 

6120410100:04:010:0197 Реєстраційний номер майна 

150032761204 

16 Гаражі  

1-1 – гараж, площею 18,6 кв.м.; 

1-2  – гараж , площею 18,5 кв.м.; 

1-3 - гараж, площею 18,9 кв.м.; 

1-4 - гараж , площею 18,5 кв.м. 

74,5 кв.м.  вул. Руська, 10 

 м. Бережани 

- Реєстраційний номер майна 

1236212161105 

Право оперативного 

управління: 

Відділ освіти Бережанської 

районної державної 

адміністрації. 

       

 

 

Секретар міської ради            Петро ГОНЧАР 



 

Додаток №2  

до рішення сесії Бережанської міської ради 

№1761 від 30.07.2020 року 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів спільної  комунальної власності, які підлягають передачі у комунальну власність  Саранчуківської 

об’єднаної територіальної громади  

 
№ 

п\п 

Назва об’єкту нерухомого майна площа Місце знаходження Умовний 

розподіл 

Суб’єкт права 

2. Нежитлове приміщення , гараж - Вул. Шевченка,  м. 

Бережани 

4 шт. Саранчуківська  

об’єднана 

територіальна громада  

 

 

Секретар міської ради            Петро ГОНЧАР 

 



Додаток №3  

до рішення сесії Бережанської міської ради 

№1761 від 30.07.2020 року 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів спільної  комунальної власності, які підлягають передачі у комунальну власність  Нараївської 

об’єднаної територіальної громади 

№ 

п\п 

Назва об’єкту нерухомого майна площа Місце 

знаходження 

Умовний 

розподіл 

Суб’єкт права 

2. Нежитлове приміщення, гараж - Вул. Шевченка,  

м. Бережани 

4 шт. Нараївська об’єднана 

територіальна громада  

 

 

 

Секретар міської ради           Петро ГОНЧАР 



Додаток №4  

до рішення сесії Бережанської міської ради 

№1761 від 23.07.2020року 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів спільної  комунальної власності, які підлягають передачі у спільну сумісну комунальну власність  

Бережанської міської територіальної громади, Саранчуківської об’єднаної територіальної громади та 

Нараївської об’єднаної територіальної громади з встановленим розподілом користування 

 
№ 

п\п 

Назва об’єкту нерухомого майна площа Місце 

знаходження 

Умовний розподіл Суб’єкт права 

1. Нежитлова будівля, адмінбудинок 

(реєстраційний номер майна 

952583961105) 

3403,2 

кв.м. 

Вул. Шевченка, 

15 м. Бережани 

I – поверх; 

IV- поверх; 

Зал засідань 

Підвал 

Бережанська міська територіальна 

громада 

  

II поверх  

 

Саранчуківська  об’єднана територіальна 

громада 

III поверх Нараївська об’єднана територіальна 

громада 

 

 

Секретар міської ради            Петро ГОНЧАР 


