
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від  28 квітня  2017 р.                                                              № 221 

 

Про розгляд заяви  

ФОП Лозовенко Є.О. 

 

Розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Лозовенко Є.О. від 

26.04.2017 р.,  яка надійшла у міську раду електронною поштою та 

зареєстрована  27 квітня за № 765/03-11,  керуючись ст. 12, ст., 42 та відповідно 

до п.п.3  п.«б» ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Положення про надання послуг у сфері розваг на території м. Бережани, сіл 

Лісники та Рай», затвердженого рішенням VІ сесії Бережанської міської ради 

від 08.12.2-16 р. № 429 (надалі Положення № 429), враховуючи рішення 

виконавчого комітету Бережанської міської ради від 25.04.2017 р. № 285 «Про 

розгляд заяви ФОП Яремко С.В»: 

 

1. Відмовити  фізичній особі – підприємцю Лозовенко Євгенію 

Олександровичу у наданні дозволу на розміщення  з 06   травня по 07 травня 

2017 року, у рамках святкування фестивалю «Ференц –фест»,   дитячих 

атракціонів та здійснення тимчасової виїзної торгівлі в парку біля замку 

Синявських по вул. І.Франка, в  м. Бережани, з наступних підстав: 

 рішенням виконавчого комітету Бережанської міської ради від 25.04.2017 

р. № 285 «Про розгляд заяви ФОП Яремко С.В», фізичній особі-підприємцю 

Яремко Сергію Віталійовичу  вже надано дозвіл на розміщення  з 05   травня по 

08 травня 2017 року, у рамках святкування фестивалю «Ференц –фест» дитячих 

атракціонів та здійснення тимчасової виїзної торгівлі в парку біля замку 

Синявських по вул. І.Франка, в  м. Бережани, а відповідно до Положення          

№ 429, заяви щодо розміщення атракціонів розглядаються в порядку їх 

чергового надходження згідно з реєстрацією; 

 обмеженням території в парку біля замку Синявських по вул. І.Франка, в  

м. Бережани для розміщення атракціонів. 

2. Надати дозвіл фізичній особі – підприємцю Лозовенко Євгенію 

Олександровичу на розміщення  з 06  травня по 07 травня 2017 року, дитячих 

атракціонів та здійснення тимчасової виїзної торгівлі на території стадіону по 

вул. І.Франка, 8 в  м. Бережани. 



2.1. Торгівлю здійснювати при суворому дотриманні правил торгівлі, 

протипожежних, санітарних, гігієнічних вимог. 

2.2. Відповідальність за дотриманням громадського порядку, охорони 

праці, техніки безпеки, пожежної безпеки покласти на ФОП Лозовенко Євгенія 

Олександровича. 

2.3.Схему місця розташування атракціонів та торгових палаток  отримати у 

відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

міської ради та погодити з відділом освіти, молоді та спорту Бережанської 

міської ради. 

3. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Тиманському О.С. дане розпорядження подати для затвердження на черговому 

засіданні   виконавчого комітету міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Захарківа О.М. 

 

Міський голова                                В.Я. МУЗИЧКА                   
                

 Тиманський О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


