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Р І Ш Е Н Н Я  

 

16  лютого  2023 року                          м. Бережани                                    №1043 

 

Про включення об’єкта нерухомого майна 

до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності  

Бережанської міської територіальної громади, 

що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону  

 

Розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства 

«Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської ради 

Тернопільської області від 23.01.2023 № 22 та додані документи, керуючись 

статтею 26, частиною першою статті 59, статтею 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частинами п’ятою, шостою статті 6, частиною 

першою статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», пунктом 28 Порядку передачі в оренду державного та комунального 

майна, затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020 р. № 483, пунктом 5 

постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 року № 634 «Про 

особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного 

стану», враховуючи  висновки постійної комісії  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. Включити до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності 

Бережанської міської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду 

без проведення аукціону майно комунальної власності, що підлягає передачі в 

оренду без проведення аукціону , а саме: 

- нежитлове приміщення площею 46,9 кв.м. (в тому числі 10,8 кв.м. площа 

спільного користування) на першому поверсі в будівлі терапевтичного корпусу 

Комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна міська 

лікарня» Бережанської міської ради Тернопільської області 

2. Надати дозвіл Комунальному некомерційному підприємству 

«Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської ради 

Тернопільської на продовження права оренди  об’єкту комунальної власності 



Бережанської міської територіальної громади, який включений до Переліку 

другого типу об’єктів комунальної власності, що підлягають передачі в оренду 

без проведення аукціону для продовження терміну дії Договору оренди №21  

від 01 жовтня 2013 року з МПП «Аляска»  як  такого,  що продовжується 

вперше. 

3. Строк дії договору оренди нежитлового приміщення встановити з 

урахуванням вимог пункту 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 27 

травня 2022 р. № 634 «Про особливості оренди державного та комунального 

майна у період воєнного стану». 

4. При визначенні розміру орендної плати застосовувати Методику 

розрахунку розміру орендної плати за майно, яке належить до комунальної 

власності Бережанської територіальної громади, затверджену рішенням сесії 

міської ради №978 від 15.12.2022року. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 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 на 

заступника міського голови згідно розподілу обов’язків. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Ростислав БОРТНИК 


