
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXXI сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

21  березня 2023 року                          м. Бережани                                         №1118 

 

Про поділ комплексу нежитлових будівель та 

споруд по вул. Хатки, 121 в м. Бережани 

 
Керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань архітектури, 

містобудування, житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних 

ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності, місцевого самоврядування, 

законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики, сесія  

Бережанської   міської  ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Здійснити поділ об’єкту комунальної власності - комплексу нежитлових 

будівель та споруд (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна - 

1477903961105) за адресою: м. Бережани вул. Хатки, 121 на чотири  самостійних 

об’єкти нерухомого майна, а саме: 

1.1. Нежитлове приміщення (Корпус 2, В) загальною площею 551,0 кв.м. на: 
 

1.1.1.Нежитлові приміщення  загальною площею  252,1 кв.м, що включає: 

1-1 коридор -8,0 кв.м; 

1-2 приміщення- 15,8 кв.м.; 

1-3 приміщення -15,6 кв.м.; 

1-4 коридор – 8,3 кв.м.; 

1-5 приміщення – 15,1 кв.; 

1-6 приміщення -15,6. ; 

1-7 приміщення -28,5.; 

1-8 коридор – 7,9 кв.м; 

1-9 приміщення – 4,7 кв.; 

1-10 приміщення 2,3 кв.м.; 

1-11 приміщення – 8,4 кв.м.; 

1-12 котельня -1,3 кв.м.; 

1-13 приміщення -15,1 кв.м.; 

1-14 приміщення – 26,3 кв.м.; 



1-15 приміщення – 13,4 кв.м.; 

1-16 приміщення - 65,8 кв.м.; 
 

1.1.2. Нежитлові приміщення загальною площею 88.3 кв,м., що включає: 

1-17  коридор – 4.6 кв.м.; 

1-18 приміщення – 17,1 кв.м.; 

1-19 приміщення – 17,3 кв.м.; 

        1-20 приміщення – 11.6 кв.м. 

1-21 приміщення – 18,9 кв.м.; 

1-22 приміщення – 18,8 кв.м. 
 

1.1.3. Нежитлові приміщення загальною площею 210,6 кв. м., що включає 

1-23 приміщення – 61,9 кв.м.; 

1-24 приміщення - 36,5 кв.м.; 

1-25 коридор – 6,1 кв.м.; 

1-26 сходова – 1,9 кв.м.; 

1-27 приміщення 15,6 кв.м.; 

1-28 приміщення -24,6 кв.м.; 

1-29 коридор – 2,5 кв.м.; 

1-30 приміщення – 22,9 кв.м.; 

1-31 приміщення 38,6 кв.м. 
 

1.2 Комплекс нежитлових будівель та споруд в складі: 

Корпус 1 «А» загальною площею – 481,1 кв.м.; 

Туалет «Г» загальною площею -9,4 кв.м.; 

Склад «Д» загальною площею – 10,9 кв.м.; 

Водонасосна «З» загальною площею 2,9 кв.м.; 

Гараж «К» загальною площею – 64,4 кв.м. 

2. Доручити виконавчому комітету міської ради в межах наявних 

повноважень вирішити питання щодо присвоєння юридичної адреси 

самостійним об’єктам нерухомого майна зазначеним в пункті 1 даного рішення. 

3. Припинити право оперативного управління Бережанському 

міжшкільному навчально - виробничому комбінату, код ЄДРПОУ: 21142477               

( номер запису про інше речове право: 30979302) на комплекс нежитлових 

будівель та споруд (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна - 

1477903961105) за адресою: м. Бережани вул. Хатки, 121. 

4. Передати на праві оперативного управління  Бережанському 

міжшкільному навчально - виробничому комбінату, код ЄДРПОУ: 21142477 -  

комплекс нежитлових будівель та споруд ( реєстраційний номер об’єкта 

нерухомого майна - 1477903961105) за адресою: м. Бережани вул. Хатки, 121 

зазначених в підпункті 1.2. пункту 1 даного рішення. 

5.  Доручити Відділу житлово-комунального господарства, містобудування 

та архітектури міської ради : 

-  Організувати та забезпечити виготовлення матеріалів технічної 

інвентаризації самостійних об’єктів нерухомого майна Бережанської міської 

територіальної громади зазначених в пункті 1 даного рішення. 



- Забезпечити проведення державної реєстрації в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень самостійних об’єктів нерухомого 

майна Бережанської міської територіальної громади зазначених в пункті 1 даного 

рішення.  

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника 

міського голови згідно розподілу обов’язків. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          Ростислав БОРТНИК 


