
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 21 червня  2017 р.                                                              № 339 

 

Про дозвіл на тимчасову торгівлю 

 

Розглянувши подані заяви та документи, керуючись  ст. 12., ст. 42, п.п.1 

п.«б» ст.  30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

 

1.    Надати дозвіл 25 червня 2017 року, в день святкування Дня Молоді, на  

здійснення тимчасової виїзної торгівлі з 11.00 год. до 24.00. год.  в парку 

біля замку Синявських по вул. І.Франка, в м. Бережани: 

1.1.  ФОП Сухарському Володимиру Ярославовичу; 

1.2. ФОП Вітковській Наталії Тарасівні; 

1.3. ФОП Лабі Олегу Михайловичу; 

1.4. ФОП Сівку  Роману Володимировичу; 

1.5. Кафе «Кооператор» та кафе «Казка» Торгово-роздрібного об’єднання 

Бережанського Рай СТ. 

2. Фізичним особам-підприємцям  та  юридичним особам вказаним в пункті 1  

забороняється: 

-  розташовуватися в протипожежних розривах між будівлями, в місцях 

призначених для проїзду пожежних машин, на відстані менше 5-ти 

метрів до джерел протипожежного водопостачання (гідранти, 

водойми, ін.); 

-  експлуатувати обладнання без первинних засобів пожежогасіння 

(вогнегасників); 

-  використовувати газові балони (пропан-бутан); 

-  використовувати посудини, що працюють під тиском (з дозволеними 

наповненнями: гелій, кисень, вуглекислота, ін.) без спеціально 

обладнаних гнізд, кліток, або огороджуючих бар’єрів; 

-  використовувати відкритий вогонь, розводити багаття (в т.ч. 

шашличні мангали) на відстані менше 15 метрів до будівель та 

споруд; 

-  експлуатувати силову та освітлювальну електромережу, виконану з 

порушенням вимог Правил пожежної безпеки в Україні та Правил 

використання електроустановок; 



-  використовувати для освітлення свічки та інші джерела відкритого 

вогню. 

3. Торгівлю здійснювати при суворому дотриманні правил торгівлі,               

протипожежних, санітарних, гігієнічних вимог. 

4.  Місце розміщення об’єкта торгівлі  погодити  із  відділом житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури  міської ради, 

та адміністрацією ДІАЗ  м. Бережани. 

5     Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Тиманському О.С. 

дане розпорядження довести до відома  Бережанського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції України в Тернопільської 

області, Бережанського РВ Управління  ДСНС у Тернопільській області та 

винести на затвердження виконавчим комітетом Бережанської міської 

ради.  

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Захарківа О.М. 

 

 

В. о. міського голова                   П.П. АДАМОВИЧ                   
                  

     Тиманський О.С. 

 

 


