
 
Бережанська міська рада  

VІI скликання  

ХІХ сесія  

(ІІІ засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 04 серпня 2020 року         № 1785 

 

Про затвердження Переліку об’єктів комунальної 

власності Бережанської міської територіальної 

громади, які підлягають приватизації у 2020 році 

 

З метою забезпечення надходження коштів до міського бюджету та  

враховуючи  рішення сесії міської ради №989 від 21.06.2018року, відповідно до 

Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 

керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 та частиною 5 статті 60 Закон 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши 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. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності Бережанської міської 

територіальної громади, які підлягають приватизації у 2020 році.(Додаток 

№ 1). 

2. Виконавчому комітету Бережанської міської ради як органу приватизації: 

- опублікувати перелік об’єктів комунальної власності Бережанської 

міської  територіальної громади , які підлягають приватизації у 2020 

році, на офіційному веб-сайті Бережанської міської ради та в 

електронній торговій системі протягом п’яти робочих днів з дня 

прийняття цього рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Петра Адамовича. 

 

 

Міський голова      Володимир МУЗИЧКА 



 

 

Додаток №1  

до рішення сесії міської ради 

№1785 від 04 серпня 2020 року.  

 

 

П Е Р Е Л І К 

об’єктів комунальної власності  Бережанської міської територіальної 

громади територіальної громади, які підлягають приватизації у 2020 році 

 

№ 

п/п 
Назва об’єкту  

Загальна 

площа, (кв.м.) 

Адреса 

розташування 

Спосіб 

приватизація  

1 гараж 18,3  

пл. Ринок, 

3«Г» м. 

Бережани 

шляхом 

продажу на 

електронному 

аукціоні 

2. 

Очисні споруди в  

склад яких  входять: А- 

будівля , площею – 89,0 

кв.м.; Б - будівля, 

площею 2,8 кв.м., 1 

басейн, площею – 12,0 

кв.м, 2 басейн, площею 

– 12,0 кв.м., 3 колодязь, 

площею – 4 кв.м., 4 

колодязь, площею – 0,8 

кв.м., 5 колодязь, 

площею -  0,8 кв.м., 6 

колодязь, площею – 0,8 

кв.м., 7 басейн, площею 

– 73,2 кв.м., 8  басейн, 

площею – 81,4 кв.м. 

276,8 

вул. С. 

Стрільців, 69 

«А» в м. 

Бережани 

Шляхом 

продажу на 

електронному 

аукціоні 

 

 

Секретар міської ради      Петро ГОНЧАР 


