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

VІIІ скликання 

X сесія 

(І засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани 

 

 

24 червня 2021 року                                                                             № 298 

 

Про внесення змін в рішення сесії 

міської ради № 91 від 28 січня 2021року  

 

Керуючись ч. 5, 6 ст. 6, ч. 1 ст. 15, абз.1 ч.2 ст.18 Закону України від 

03.10.2019 № 157-ХІ «Про оренду державного та комунального майна», ст. 26, ч. 

1. ст. 59, ст. 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 28 

Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань бюджету та фінансів міської ради 

(протокол №15 від 15.06.2021року ), сесія Бережанської  міської ради  

 

                                               ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в додаток №1 до рішення сесії міської ради №91 від 

28.01.2021 року доповнивши Перелік другого типу об’єктів комунальної 

власності Бережанської міської територіальної громади, що підлягають передачі 

в оренду без проведення аукціону наступним об’єктам, згідно додатку.  

2. Секретарю Бережанської міської ради забезпечити оприлюднення даного 

рішення на сайті міської ради. 

3. Апарату управління міської ради підготувати договір оренди 

комунального майна Бережанської міської територіальної громади та договір про 

відшкодування за спожиті комунальні послуги.  

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та фінансів міської ради та заступника міського голови згідно 

розподілу обов’язків. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                               Ростислав БОРТНИК 

 

 



Додаток №1  

До рішення сесії міської ради  

від 24.06.2021року №298 

 

 

ПЕРЕЛІК 

другого типу об’єктів комунальної власності Бережанської міської територіальної громади, 

що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону 

 

№ 

П/п 

Об’єкт оренди адреса Цільове 

призначення  

балансоутримувач  орендодавець Орендар 

9. Частина 

нежитлового 

приміщення 

тамбуру першого 

поверху 

адміністративного 

будинку  площею 

3  кв.м. 

вул. Шевченка, 15 

в м. Бережани 

Тернопільська 

область  

розміщення 

терміналу АТ 

«Ощадбанк»  

Бережанська міська 

рада  

Код 04058491 

47501 Тернопільська 

область м. Бережани 

вул. Банкова, 3 

Бережанська міська рада  

Код 04058491 

47501 Тернопільська область                 

м. Бережани вул. Банкова, 3 

АТ «Ощадбанк»  

Код ЄДРПОУ 

00032129 

10. Частина 

нежитлового 

приміщення 

загальною площею  

394,2 кв.м. (1-7,1-

14,1-15,1-16) 

вул. І. Франка, 2  

в м. Бережани 

Тернопільська 

область 

Розміщення 

фізкультурно- 

спортивних 

закладів, 

діяльність яких 

спрямована на 

організацію  та 

проведення 

занять  різними 

видами спорту 

КП «МАЙНОВИК» 

Бережанської міської 

ради  

Код ЄДРПОУ 

39582535 

м. Бережани 

  вул. Шевченка, 15 

КП «МАЙНОВИК» 

Бережанської міської ради  

Код ЄДРПОУ 39582535 

м. Бережани 

  вул. Шевченка, 15 

Громадська 

організація  

«Тернопільська 

обласна 

федерація 

ММА» 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                               Ірина ЗАГНІЙНА 


