
 
Бережанська міська рада  

VІII скликання 

II сесія 

(ІІ засідання) 

 

Р ІШ Е Н Н Я  
 
 

 від 22 грудня 2020 року        №52 
 

Про зняття з обліку Бережанської міської ради  
основних засобів  

 

Відповідно до статей 328, 334 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини 

першої статті 26, підпункту 1 пункту "а" статті 29, частини п&apos;ятої статті 
60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
здійснення приватизації  об’єктів малої приватизації шляхом продажу через 

електронний  аукціон та викупу орендарем, беручи до уваги укладення 
договорів купівлі – продажу (від 13.11.2020 року щодо очисних споруд по вул. 

Січових Стрільців, 69 «А» в м. Бережани; від 25.09.2020 року щодо гаражу по 
пл. Ринок, 3 «Г» в м. Бережани; від 17.02.2020 року щодо нежитлового 

приміщення, бляхарного  цеху  по вул. Лепких, 9 в м. Бережани , від 
16.10.2020року щодо нежитлової будівлі, банно-прального комбінату та 

котельні по вул. Шевченка, 5 «А» в м. Бережани, враховуючи висновки  
постійної комісії   міської ради з питань бюджету та  фінансів сесія міської ради 

 
В И Р І Ш И ЛА: 

 
1. Зняти з обліку Бережанської міської ради основні засоби,   у зв’язку з 

їх відчуженням, а саме: 

1.1. нежитлова будівля, банно-пральний  комбінат та котельня по вул. 
Шевченка, 5 «А» в м. Бережани, інвентарний номер 10310011, 

вартість -  172 496 грн; 
1.2.  нежитлове  приміщення, бляхарний   цех   по вул. Лепких, 9 в м. 

Бережани, інвентарний номер 101310021, вартість – 67 782 грн; 
1.3. нежитлове приміщення, гараж пл. Ринок, 3»Г» в м. Бережани 

інвентарний номер 101310023, вартість – 103 169 грн; 
1.4. очисні споруди, вул. С. Стрільців, 69 «А» в м. Бережани, інвентарний 

номер 101330002, вартість -  175 227 грн. 
 2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності –   

головному бухгалтеру  міської ради зняття з обліку міської ради 



основних засобів зазначених в п.1 даного рішення здійснювати у 
відповідності до вимог чинного законодавства України.  

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань бюджету та фінансів. 

 

Міський голова                                                       Ростислав Бортник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

 


