
 
Б е р е ж а н с ь к а  м і с ь к а  р а д а  

VІIІ скликання 

IX сесія 

(ІІ засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани 

 

03 червня 2021 року                                    №286 

 

Про включення в перелік об’єктів 

комунальної власності Першого типу, 

які підлягають передачі в оренду  

шляхом проведення аукціонів 

 

Розглянувши звернення Комунального некомерційного підприємства 

«Бережанська міська лікарня» Бережанської міської ради від 25.05.2021року 

№410, заяву ПП Сінельнікової Ольги Павлівни від 06.05.2021року №С-296 

від 06.05.2021 року щодо продовження договору оренди комунального 

майна, керуючись ст. ст.26,59,60 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Законом України „Про оренду державного та 

комунального майна”, Порядком передачі в оренду державного та 

комунального майна затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та комунального 

майна», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань 

бюджету та фінансів, (протокол №14 від 02.06.2021року), сесія Бережанської   

міської  ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити в Перелік об’єктів комунальної власності першого типу, які 

підлягають передачі в оренду/продовження оренди шляхом проведення 

аукціону: 

- частина нежитлового приміщення будівлі поліклінічного відділення 

площею 5,3 кв. м., за адресою: вул. С. Бандери, 21 в м. Бережани 

Тернопільська область; 

-  нежитлове приміщення площею площею 240,3 кв. м., в с. Урмань 

(Урманський старостинський округ) вул. Зелена, 41. 

2. Надати дозвіл Комунальному некомерційному підприємству  

«Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської ради на 

передачу в оренду шляхом проведення аукціону, частини нежитлового 

приміщення будівлі поліклінічного відділення площею 5,3 кв. м., за адресою:  



вул. С. Бандери, 21 в м. Бережани Тернопільська область та за 

результатами проведеного аукціону надати дозвіл на укладення договору 

оренди нежитлового приміщення в межах строку визначеного Законом 

України «Про оренду державного та комунального майна». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію ради з питань бюджету та фінансів та заступника міського голови 

згідно розподілу обов'язків. 

 

 

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                                    Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 

до рішення сесії міської ради  

від 03 червня 2021 р.  №286 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів комунальної власності першого типу, які підлягають 

передачі в оренду/продовження оренди шляхом проведення аукціону 
 

 

№ Об’єкт оренди Власник  Балансоутримувач Місце 

розміщення 

1. частина 

нежитлового  

приміщення будівлі 

поліклінічного 

відділення площею 

5,3 кв.м.  

 

Бережанська 

міська рада  

КНП 

«Бережанська 

міська лікарня » 

Бережанської 

міської ради 

 вул. С. 

Бандери, 21 в 

м. Бережани 

Тернопільська 

область; 

2. нежитлове  

приміщення 

площею площею 

240,3 кв.м.  

 

Бережанська 

міська рада 

Бережанська 

міська рада 

в с. Урмань 

(Урманський 

старостинський 

округ) вул. 

Зелена, 41. 

 
 

 

 

 

 

Т.в.о. секретаря міської ради                                             Ірина ЗАГНІЙНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


