
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н НЯ 
                                                                                                                 

 

від 25 червня   2018 року                                   № 603 

  

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  № 181 від 21.04.2016 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: 

1.1.  гр._________________, жительці м. Бережани,   вул. Ковшевича ,___, 

терміном  з 01.07.2018  року по 31.10.2018 року, загальною площею 

16 кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми розміщення об’єктів 

торгівлі №16. 

1.2.   гр. ________________, жителю м. Бережани,  вул. Козацька, ____ , 

терміном з 01.07.2018 року по 31.10.2018 року, загальною площею 

9,0 кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми розміщення 

об’єктів торгівлі № 6. 

1.3.    гр.____________________ , жительці с. Космач, Косівського району, 

Івано-Франківської області, терміном з 01.07.2018 року по 

31.10.2018 року, загальною площею 9,0 кв.м., торгівельне місце 

відповідно до схеми розміщення об’єктів торгівлі №19. 

1.4.    гр.___________________, жителю м. Бережани, вул. 8-го Березня,___, 

терміном з 01.07.2018 року по 31.10.2018 року, загальною площею 



12,0 кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми розміщення 

об’єктів торгівлі № 20. 

1.5.   гр._____________, жителю с. Стриганці Бережанського району, 

терміном з 01.07.2018 року по 31.10.2018 року, загальною площею 

16,0 кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми розміщення 

об’єктів торгівлі № 34. 

2.  Надати дозвіл на укладення договору оренди елементів благоустрою для 

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

2.1   гр. ___________, жительці с. Лапшин, Бережанського району, 

терміном з 01.07.2018 року по 31.10.2018 року, загальною площею 

11,0 кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми розміщення 

об’єктів торгівлі №6. 

2.2.      гр.__________________, жительці смт. Козова, Тернопільської 

області, вул. Шевченка, ___, терміном з 01.07.2018 року по 

31.10.2018 року, загальною площею 11,0 кв.м., торгівельні місця 

відповідно до схеми розміщення об’єктів торгівлі № 5, 36. 

2.3.      гр._______________, жительці смт. Більшівці, Галицького району, 

Івано-Франківської області, вул. Київська, ____, терміном з 

01.07.2018 року по 31.10.2018 року, загальною площею 9,0 кв.м., 

торгівельне місце відповідно до схеми розміщення об’єктів торгівлі 

№16. 

2.4.    гр._________________, жителю м. Бережани, вул. Мічуріна-бічна, __, 

терміном з 01.07.2018 року по 31.10.2018 року, загальною площею 

15,0 кв.м., торгівельні місця відповідно до схеми розміщення 

об’єктів торгівлі № 9,32,38,39. 

2.5.   гр.________________, жителю м. Бережани, вул. Рогатинська, ____, 

терміном з 01.07.2018 року по 31.10.2018 року, загальною площею 

9,0 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: 

3.1     гр. _______________ , жительці м. Бережани,  вул. Сонячна, ___, 

терміном з 01.07.2018 року по 31.10.2018 року, загальною площею 

6,0 кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми розміщення 

об’єктів торгівлі № 7. 

3.2.   гр. _____________ , жительці м. Бережани,  вул. Пирогова, ___, 

терміном з 01.07.2018 року по 31.10.2018 року, загальною площею 

16,0 кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми розміщення 

об’єктів торгівлі №4. 

3.3.    гр. _______________  , жительці с. Посухів, Бережанського району, 

Тернопільської обл., терміном з 01.07.2018 року по 31.10.2018 року, 

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

схеми розміщення об’єктів торгівлі №13. 

3.4  гр._____________, жительці м. Бережани, вул. Мічуріна, ____ 

терміном з 01.07.2018 року по 31.10.2018 року, загальною площею 



12,0 кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми розміщення 

об’єктів торгівлі № 2. 

4.  Відмовити у надані дозволу на укладення договору оренди елементів 

благоустрою для здійснення торгівельної діяльності на вул. Міцкевича в  

м. Бережани (у зв’язку з тим, що платник єдиного податку першої групи 

має право здійснювати виключно роздрібний продаж товарів з 

торговельних місць на ринках та/або провадити господарську діяльність з 

надання побутових послуг населенню) наступним ФОП - підприємцям: 

4.1     гр. _______________ жительці с.Куряни Бережанського району; 

4.2.    гр. _______________жительці м. Бережани вул. Л.Українки, ____; 

4.3.   гр.____________ , жительці м. Бережани, вул. Стефаника,____.    

5. Відмовити гр. ______________  , жительці м. Бережани вул. Тиха, ____, 

зареєстрованій   на загальній системі оподаткування, у надані дозволу на 

укладення договору оренди елементів благоустрою для здійснення 

торгівельної діяльності на вул. Пушкіна в   м. Бережани у зв’язку з  тим, що 

заявник  не надав відповідних документів про реєстрацію  реєстратора 

розрахункових операцій, а відповідно до п.1 ст.3 Закону України «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» №265/95-ВР від 06.07.1995 року (із 

змінами та доповненнями) суб’єкт господарювання - фізична особа 

підприємець на загальній системі оподаткування зобов’язаний проводити 

розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через 

зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у 

фіскальний режим роботи  реєстратори розрахункових операцій, з 

роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують 

виконання розрахункових операцій. 

6.  Розпорядок роботи об’єктів торгівлі згідно з п. 1, п. 2, п. 3 встановити з 

06.00 год. до 18.00 год. 

7.  Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

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

об’єктів торгівлі.  

8.   Сектору економіки міської ради (Вридник С.М.) підготувати договори 

оренди  елементів благоустрою для здійснення торгівельної діяльності у 

відповідності до чинного законодавства. 

9.   Фінансовому управлінню Бережанської міської ради (Кізима М.В.) 

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. 

10.  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. 

11.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Бойко М.І. 

 

 

Міський голова                       В.Я. МУЗИЧКА 

 
Бойко М.І. 

Бартошко О.І. 

 

 


