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(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 20  вересня   2022 року                     м. Бережани                                       №885 

 

Про розгляд листа Комунального підприємства 

«МАЙНОВИК» 

 

Розглянувши лист Комунального підприємства «МАЙНОВИК» від 

09.09.2022року №27 за вх. №2038/03-08 від 13.09.2022року , розглянувши подані 

документи ГО «Бахмат»: заява про включення майна до Переліку другого типу, 

Виписка з ЄДРПОУ,  рішення від 09.06.2017року №1705024600051 про 

включення до переліку неприбуткових організацій, Статут громадської 

організації «БАХМУТ» затвердженого загальними зборами 25.04.2017року, 

враховуючи основні напрямки діяльності - діяльність у сфері культури та 

мистецтва та ін.,  керуючись  ст. 26 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 року №483 «Деякі 

питання  оренди  державного та комунального майна», враховуючи  Постанову 

Кабінету Міністрів України  від 27.05.2022р. №634 «Про особливості оренди 

державного та комунального майна у період воєнного стану», враховуючи 

пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів, 

економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням 

комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту 

прав споживачів та туризму, сесія Бережанської  міської  ради 

В И Р І Ш И Л  А: 

1. Виключити із  Переліку об’єктів комунальної власності першого типу, які 

підлягають передачі в оренду шляхом проведення аукціону: 

- нежитлові  приміщення (3-18)  площею 21,20 кв.м. та  (3-20) площею 11,60 

кв.м., розташоване за адресою: пл. Ринок, 15 в м. Бережани. 

2. Включити в Перелік другого типу об’єктів комунальної власності, які 

підлягають передачі в оренду  без  проведення аукціону: 

- нежитлові  приміщення (3-18)  площею 21,20 кв.м. та  (3-20) площею 11,60 

кв.м., розташоване за адресою: пл. Ринок, 15 в м. Бережани. 



2. Надати дозвіл Комунальному підприємству «МАЙНОВИК» 

Бережанської міської ради на передачу в оренду без  проведення аукціону 

об’єктів комунальної власності зазначених в п. 2 даного рішення та на 

укладення  договору оренди нежитлового приміщення на термін 5 років  на 

умовах визначених Законом України «Про оренду державного та комунального 

майна». 

3. Договором оренди визначити механізм відшкодування орендарем  витрат 

за спожиті комунальні послуги та інші послуги пов’язані з обслуговуванням 

частини нежитлового приміщення , які передані в оренду на умовах визначених 

договором оренди. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію 

міської ради з питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, 

транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, 

зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та 

туризму та заступника міського голови Валерія БАБИЧА. 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                          Ростислав БОРТНИК 
 

 


