
 
Б е ре ж а н с ь к а  м іс ь к а  ра д а  

Те рн о п іл ь с ь к о ї  о б л а с ті  

VІIІ скликання 

ІІ сесія 

                                                (IІ засідання) 

 

Р ІШ Е Н Н Я  
 

від 22 грудня 2020 року     № 64  

 

Про затвердження актів 
 приймання передачі  майна 

 

Керуючись частинами 3 та 4 ст.140 Конституції України, п. 39 

Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, ст.ст 26, 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 року №1482 «Про передаче об’єктів 

права державної та комунальної власності», враховуючи рішення сесії 

Бережанської районної ради №626 від 11 вересня 2020 року «Про передачу у 

комунальну власність нерухомого майна, із переліку об’єктів спільної 

комунальної власності сіл Бережанського району, міста Бережани, сіл Лісники 

та Рай» , рішення сесії міської ради №1846  від 08.10.2020року «Про прийняття 

у комунальну власність Бережанської міської територіальної громади 

нерухомого майна, із переліку об’єктів спільної комунальної власності сіл 

Бережанського району, міста Бережани, сіл Лісники та Рай» сесія міської ради  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити акт приймання – передачі майна  від 08.12.2020року між 

Бережанською районною радою та Бережанською міською радою, відповідно 
до норм чинного законодавства .(акт додається). 

2. Прийняти на баланс Бережанської міської ради наступне  нерухоме майно: 
2.1.Адмінбудинок по вул. Шевченка, 15 в м. Бережани Тернопільської 

області:загальною площею 3403.2 кв.м. 



2.2. Адмінбудинок по вул.. Шевченка, 13 «А» в м. Бережани Тернопільської 

області  загальною площею 742, 9 кв.м.  

2.3. Адмінбудинок та  гаражі по вул.. Шевченка, 13 в м. Бережани 

Тернопільської області , а саме: 

- Адміністративний будинок (А) загальною площею 499, 0 кв.м.;   

- сходи (а) ; 

- гаражі (Б), загальною площею 54,9 кв.м.; 

- гаражі (В), загальною площею 160,9 кв.м.  

2.4.Гаражі  по вул..Шевченка в м. Бережани Тернопільської області 

- приміщення (1-9) площею 23,3 кв.м.; 

- приміщення (1-10) площею 13,9 кв.м.; 
- приміщення (1-11) площею 46,4 кв.м.; 

- приміщення (1-12) площею 38,0 кв.м.; 
- приміщення (1-13) площею 17,5 кв.м. 

 
 

3. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради 
забезпечити реалізацію даного рішення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та фінансів. 

 

  

 

Міський голова             Ростислав БОРТНИК 

  

 

 

 

 

 

 

 


