
 

 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

VІIІ скликання 

XIV сесія 

( I засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

28 жовтня 2021 року                  м. Бережани                                          №435  

 

Про  впорядкування порядку використання  

комунального майна, адмінбудинок  

по вул. Лепкого, 44 в м. Бережани 
 

Розглянувши лист Бережанського міського комунального підприємства 

«Добробут» (надалі – БМКП «Добробут») від 28.09.2021 року №126/01-11 та 

лист Бережанського міського комунального підприємства «Господар» (надалі 

– БМКП «Господар») від 29.09.2021 року б/н, беручи до уваги виготовлені 

матеріали технічної інвентаризації комунального майна, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

пропозиції постійної комісії  з  питань бюджету та фінансів (протокол №25 від 

18.10.2021р.), сесія Бережанської міської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Впорядкувати порядок використання комунальними 

підприємствами  нежитлового приміщення, адмінбудинку  по вул. Лепких, 44  

в м. Бережани, а саме: 

1.1.зняти з балансу  БМКП «Добробут» основні засоби балансовою 

вартістю 255970,00 грн.: 

- адмінбудинок – 135721,00грн.; 

- прохідна – 3895,00 грн.; 

- гаражі – 115840,00 грн.; 

- огородження території – 514, 00 грн. 

1.2.передати на баланс БМКП «Добробут» основні засоби  балансовою 

вартістю 120917,10 грн.(площа,  яка використовується – 546,54 кв.м.) з балансу 

міської ради: 

- «А» (адмінбудинок) загальною площею 263, кв.м. (відновна вартість 

56616,90): 

(I поверх:1-13,1-14,1-15,1-1 (частина площею 9,52 кв.м.) - площі 

спільного користування, які розділяються порівну по 8,46 кв.м.; 1-1 площею 

18,68 кв.м.; 1-19,1-21,1-22,1-23, 1-24, 1-25, 1-26, 1-27, 1-28, 1-29, 1-30;II 

поверх:1-32;1-33) 



-  «Б» (водо насосна) площею 25,3 кв.м.(відновна вартість 5435,30 грн.) 

(1-1, I); 

- «В» (прохідна) площею 14,3 кв.м. (відновна вартість 3072,10грн.)(1-1,1- 

2); 

- «Г» (гаражі) площею 137,9 кв.м. (відновна вартість 29625,30грн) (1-1,1-

2); 

- «Д» (гаражі) площею 105,5 кв.м.(відновна вартість 22664,80 грн.) (1-1,1-

2); 

- №1,2 (огорожа) 210,0 м.пог.(відновна вартість 3502,70 грн.) 

1.3. Зняти з балансу БМКП «Господар» основні засоби на суму 402174,40 

грн. в т.ч. 

- Адмінбудинок  балансова вартість 226216 грн.; 

       - Гаражі І-ІІІ балансова вартість 86884 грн.; 

- Цех-гараж балансова вартість 82066 грн.; 

-Огорожа балансова вартість 7005,40 грн. 

1.4. Передати на баланс БМКП «Господар» основні засоби на суму 121200,66 

грн. (площа, яка використовується 547,86 кв.м.) з балансу міської ради,  

в т.ч.: 

- «А» (адмінбудинок)  загальна площа 373,86 кв.м. (відновна вартість 

80317,16 грн.): 

 І-ий поверх(1-13; 1-14;1-15; 1-1-(частина площі в кількості 9,52 м.кв.) – 

площі спільного користування, які розділяються порівну (8,46 м.кв.), 1- 

2 ; 1-3; 1-4; 1-5; 1-6; 1-7; 1-8; 1-9; 1-10; 1-11; 1-12; 1-16; 1-17; 1-18; 1-20; 

ІІ-ий поверх(1-31; 1-34)) 

- «Г» (гаражі)(1-3; 1-4; 1-5; 1-6) площею 174,0кв.м.                              

(відновна вартість - 37380,80 грн.); 

- № 1,2   (огорожа)  –  210,0 м.пог.(відновна вартість   3502,70 грн.)    

2. Зняти з балансу  Бережанської міської ради  нежитлове приміщення, 

адмінбудинок  по вул. Лепких, 44  в м. Бережани, балансовою вартістю  

242118,00 грн., інвентаризаційний номер -  10310013. 

3. Дане рішення довести до відома керівників комунальних підприємств та 

відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради . 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови згідно розподілу обов’язків – Бабич В.М. 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                     Ростислав БОРТНИК 


