
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXXI сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

21  березня  2023 року                        м. Бережани                                       №1114 
                                                                              

Про підтвердження факту перебування об’єктів 

нерухомого майна в комунальній власності  

 

З метою здійснення державної реєстрації права комунальної власності 

територіальної громади на нежитлові приміщення та гаражі по вул. Шевченка, 

13 «Б» та 13 «В», беручи до уваги лист №05-113-01921 від 03.08.2021 року 

Регіонального відділення фонду державного майна України по Івано- 

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, керуючись ст. ст. 26,59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Законом України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

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. Підтвердити факт перебування в комунальній власності Бережанської 

міської територіальної громади наступних  об’єктів нерухомого майна, а саме:  

1.1. гараж площею 21,7 кв. м. по вул. Шевченка, 13 «В»/8 в м. Бережани 

Тернопільського району  Тернопільської області; 

1.2. гараж площею 29,5 кв. м. по вул. Шевченка, 13 «В»/7 в м. Бережани 

Тернопільського району  Тернопільської області; 

1.3. гараж площею 33,3 кв. м. по вул. Шевченка, 13 «В»/6 в м. Бережани 

Тернопільського району  Тернопільської області; 

1.4. гараж площею 34,2 кв. м. по вул. Шевченка, 13 «В»/5 в м. Бережани 

Тернопільського району  Тернопільської області; 

1.5. гараж площею 17,3 кв. м. по вул. Шевченка, 13 «В»/4 в м. Бережани 

Тернопільського району  Тернопільської області; 

1.6. нежитлові приміщення загальною площею 24,8 кв. м. (площа – 19,2 кв. 

м., площа 2,1 кв. м., площа – 3,5 кв. м.) по вул. Шевченка, 13 «В»/3 в                       

м. Бережани Тернопільського району  Тернопільської області; 



1.7. гараж площею 23,5 кв. м.  по вул. Шевченка, 13 «Б»/1 в м. Бережани 

Тернопільського району  Тернопільської області; 

1.8. гараж площею 31,4 кв. м. по вул. Шевченка, 13 «Б»/2 в м. Бережани 

Тернопільського району  Тернопільської області. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови згідно розподілу обов'язків. 

 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                            Ростислав БОРТНИК 


