
 
Бережанська міська рада  

VІI скликання  

ХІХ сесія  

(ІV засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 12 серпня 2020 року         № 1795 

 

Про приватизацію об’єктів комунальної 

власності Бережанської міської 

територіальної громади 

 

З метою забезпечення надходження коштів до міського бюджету та в 

межах реалізації рішення сесії міської ради №989 від 21.06.2018 року «Про 

приватизацію комунального майна територіальної громади м. Бережани, сіл 

Лісники та Рай», рішення сесії міської ради №1785 від 04.08.2020року «Про 

затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Бережанської міської 

територіальної громади, які підлягають приватизації у 2020році», відповідно 

до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Приватизувати об’єкт комунальної власності Бережанської міської 

територіальної громади шляхом продажу на аукціоні з умовами через 

електронну торгову систему «Прозорро. Продажі», а саме: 

1.1. Гараж, за адресою: пл. Ринок, 3«Г» в м. Бережани, площею 18,3 (витяг 

з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.01.2020 

року №197753411); 

1.2. Очисні споруди, за адресою: вул. С. Стрільців, 69 «А» в м. Бережани, 

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. (Витяг з 

державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 23.01.2020 

року). 

2. Створити аукціонну комісію для приватизації об’єктів зазначених в п.1 

даного рішення, в наступному складі: 



Голова комісії: Адамович П.П. – перший заступник міського голови, член 

виконавчого комітету міської ради; 

Заступник голови комісії: Тиманський О.С. – керуючий 

справами(секретар)виконавчого комітету міської ради; 

Секретар комісії: Загнійна І.В. – начальник юридичного відділу міської 

ради; 

Члени комісії: 

Венчур О.Л. – радник міського голови, депутат міської ради, голова 

постійної комісії з місцевого самоврядування, законності, 

правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики;  

Гунчак І.Р. – депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва міської ради; 

Костецька Л.Я. – начальник фінансово- економічного відділу міської ради. 

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню у відповідності до вимог чинного 

законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Петра Адамовича. 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 


