
 
У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 20 лютого  2020 року              №  1162 

 

Про надання дозволу на укладення договору 

оренди  елементів благоустрою для 

здійснення торгівельної діяльності 

 

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження 

торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування  населення» 

від 15 червня 2006 р. № 833, а також відповідно до «Положення про здійснення 

сезонної роздрібної торгівлі на території міста Бережани» (надалі Положення), 

затвердженого рішенням сесії міської ради  № 1132 від 29.11.2018 року, 

розглянувши подані документи, на підставі власних повноважень,  виконавчий 

комітет Бережанської  міської ради,  

В И Р І Ш И В: 

1.   Надати дозвіл на укладення договору оренди елементів благоустрою для 

здійснення торгівельної діяльності на пл. Ринок в м. Бережани на період з 

01.03.2020 року  по 31.05.2020 року: 

1.1  гр. Дулебі Михайлу Михайловичу, жителю м. Бережани,                  

вул. __________, ___, загальною площею 16,0 кв. м., торгівельне місце 

відповідно до схеми розміщення об’єктів торгівлі № 6,7.  

1.2    гр. Заруцькому Сергію Мар’яновичу, жителю м. Бережани,               

вул. __________/___,   загальною площею 9,0 кв. м., торгівельне місце 

відповідно до схеми розміщення об’єктів торгівлі № 4. 

1.3    гр. Дацюку Олександру Івановичу, жителю м. Бережани, вул. _______ 

,___, загальною площею 16,0 кв.м., торгівельне місце відповідно до 

схеми розміщення об’єктів торгівлі №34. 

1.4   гр. Кіналю Петру Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. 

____________, ____, загальною площею 12,0 кв. м., торгівельне місце 

відповідно до схеми розміщення об’єктів торгівлі № 20. 

1.5   гр.  Захарків Ірині Романівні, жительці м. Бережани, вул. ________, 

__/__, загальною площею 16,0 кв. м., торгівельне місце відповідно до 

схеми розміщення об’єктів торгівлі № 11. 



1.6   гр. Сівку Роману Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. 

_____________, ____/___, загальною площею 16,0 кв. м., торгівельне 

місце відповідно до схеми розміщення об’єктів торгівлі №12. 

1.7 гр. Могільскій Марії Володимирівні, жительці м. Бережани,               

вул. __________, ___ , загальною площею 9,0 кв. м., торгівельне місце 

відповідно до схеми розміщення об’єктів торгівлі № 25 

1.8  гр. Болюх Олесі Степанівні,  жительці м. Бережани, вул. __________, 

___/___, загальною площею 7,0 кв.м., торгівельне місце відповідно до 

схеми розміщення об’єктів торгівлі № 27. 

1.9   гр. Гогатко Оксані Романівній, жителю м. Бережани, вул. ________, 

__/___,  загальною площею 9,0 кв. м., торгівельне місце відповідно до 

схеми розміщення об’єктів торгівлі № 32. 

1.10 гр. Николишину Тарасу Ярославовичу, жителю м. Бережани,            

вул. _________, ______/___, загальною площею 6,0 кв. м., торгівельне 

місце відповідно до схеми розміщення об’єктів торгівлі № 8.  

2.  Надати дозвіл на укладення договору оренди елементів благоустрою для      

здійснення торгівельної діяльності на вул. Пушкіна в м. Бережани, на 

період з 01.03.2020 року по 31.08.2020 року:  

2.1 гр. Болюх Олесі Степанівні, жительці м. Бережани, вул. _________, 

__/__, загальною площею 4,0 кв.м., торгівельне місце відповідно до 

схеми розміщення об’єктів торгівлі №14. 

2.2   гр. Глубішу Івану Ярославовичу, жителю c. Лісники, вул. __________, 

____, загальною площею 9,0 кв.м., торгівельне місце відповідно до 

схеми розміщення об’єктів торгівлі №7. 

2.3  гр. Бідулі Галині Степанівні, жительці м. Бережани,                           

вул. __________, ____/____,  загальною площею 9,0 кв.м., торгівельне 

місце відповідно до схеми розміщення об’єктів торгівлі № 6. 

2.4   гр.  Захарків Ірині Романівні, жительці м. Бережани, вул. ________, 

___/___,  загальною площею 9,0 кв.м., торгівельне місце відповідно до 

схеми розміщення об’єктів торгівлі № 1. 

2.5  гр. Наконечній Надії Зіновіївні, жительці м. Бережани, вул. ________, 

______,  загальною площею 16,0 кв.м., торгівельне місце відповідно 

до схеми розміщення об’єктів торгівлі №4,5. 

2.6  гр. Фундизі Ганні Павлівні,  жительці м. Бережани, вул. С.Стрільців, 

____/____, загальною площею 12,0 кв.м., торгівельне місце відповідно 

до схеми розміщення об’єктів торгівлі № 10. 

3.  Надати дозвіл на укладення договору оренди елементів благоустрою для 

здійснення торгівельної діяльності на вул. Міцкевича в м. Бережани, на 

період 01.03.2020 року по 31.08.2020 року: 

3.1    гр. Якимів Ользі Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. _______, 

____, загальною площею 12,0 кв.м., торгівельне місце відповідно до 

схеми розміщення об’єктів торгівлі № 2. 

3.2  гр. Жак  Наталії Ярославівні , жительці м. Бережани, вул. Л. Українки, 

_____/____,  загальною площею 12,6 кв.м., торгівельне місце 

відповідно до схеми розміщення об’єктів торгівлі №10. 



3.3 гр. Фок Світлані Іванівні, жительці с. Посухів, Бережанського району, 

Тернопільської обл., загальною площею 16,0 кв.м., торгівельне місце 

відповідно до схеми розміщення об’єктів торгівлі №13. 

3.4  гр. Гоць Ользі Василівні, жительці м. Бережани, вул. ___________, ___,  

загальною площею   2,0 кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми 

розміщення об’єктів торгівлі №12. 

3.5  гр. Мандибурі Оксані Василівні,  жительці м. Бережани,  вул. 

__________, ___,  загальною площею 6,0 кв.м., торгівельне місце 

відповідно до схеми розміщення об’єктів торгівлі № 7. 

3.6. гр. Кашарабі Світлані Володимирівні, жительці м. Бережани,            

вул.  _________, ___/___,  загальною площею 16,0 кв. м., торгівельне 

місце відповідно до схеми розміщення об’єктів торгівлі № 3. 

3.7. гр. Гречаник Людмилі Михайлівні, жительці м. Бережани,                 

вул. ___________, ____, загальною площею 16,0 кв. м., торгівельне 

місце відповідно до схеми розміщення об’єктів торгівлі №4. 

3.8. гр. Роман Надії Степанівні, жительці м. Бережани, вул. __________, 

____,  загальною площею    6,0 кв. м., торгівельне місце відповідно до 

схеми розміщення об’єктів торгівлі №16. 

3.9. гр. Шулик Наталії Василівні, жительці м. Бережани, вул. ___________, 

____/___, загальною площею 9,0 кв.м., торгівельне місце відповідно 

до схеми розміщення об’єктів торгівлі№25. 

4.  Розпорядок роботи об’єкта торгівлі згідно з п. 1, п. 2, п. 3 встановити з 

06.00 год. до 18.00 год. 

5.  Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради (Халупник З.О.) підготувати схеми розміщення 

об’єктів торгівлі.  

6. Фінансово-економічному відділу міської ради (Костецька Л.Я.):  

6.1. підготувати договори оренди  елементів благоустрою для здійснення 

торгівельної діяльності у відповідності до чинного законодавства; 

6.2. здійснювати контроль за своєчасністю надходжень коштів за оренду 

елементів благоустрою. У разі виявлення несвоєчасної оплати за оренду 

елементів благоустрою надавати відомості про заборгованість 

юридичному відділу Бережанської міської ради з метою пред’явлення 

претензії. 

7. Зобов’язати  всіх суб’єктів, які здійснюють торгівельну діяльність, 

дотримуватися Положення про здійснення сезонної роздрібної торгівлі на 

території міста Бережани, Правил торговельного обслуговування на ринку 

споживчих товарів, Правил благоустрою міста Бережани, ветеринарних та 

санітарно-гігієнічних норм, податкового, трудового законодавства України 

та інших нормативно-правових документів. 

8.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Бойко М.І. 

 

Міський  голова                Володимир   МУЗИЧКА  


