
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 26 квітня  2019 р.                   м. Бережани                                             № 55-р 

 

Про затвердження протоколу засідання  

конкурсної комісії  з проведення конкурсів з 

набуття на конкурентних засадах права оренди 

земельних ділянок для розміщення літніх 

павільйонів та майданчиків на території 

Бережанської міської ради від 26.04.2019 року 

 

Розглянувши подані заяви та документи, протокол конкурсної комісії з 

проведення конкурсів з набуття на конкурентних засадах права оренди 

земельних ділянок для розміщення літніх павільйонів та майданчиків на 

території Бережанської міської ради від 26.04.2019 року, відповідно до ст. 30,  

ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  

 

1. Затвердити протокол №1 засідання конкурсної комісії від 26.04.2019 

року з проведення конкурсів з набуття на конкурентних засадах права оренди 

земельних ділянок для розміщення літніх павільйонів та майданчиків на 

території Бережанської міської ради та надати дозвіл на розміщення  літніх 

павільйонів  та об’єктів торгівлі: 

1.1. Надати дозвіл переможцю конкурсу фізичній особі-підприємцю Вороні 

Володимиру Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. _______________, 

ідентифікаційний номер _____________, на розміщення  літнього 

павільйону та здійснення торгівельної діяльності в тимчасовому літньому 

павільйоні по вул. І.Франка (біля мосту) в м. Бережани. (Виписка з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань від 25.04.2019 року 2 647 000 0000 003990).  

          Торгівлю здійснювати при суворому дотриманні правил торгівлі, 

протипожежних, санітарних, гігієнічних вимог та встановленого 

розпорядку роботи: у  понеділок – неділя  -  з 10 год. до 23.00 год., без 

перерви та  вихідних. 

1.2.   Надати дозвіл переможцю конкурсу фізичній особі-підприємцю Волошин 

Ірині Юріївні, жительці м. Бережани, вул. _______________, 

ідентифікаційний номер _______________,  на розміщення  літнього 

павільйону та здійснення торгівельної діяльності в тимчасовому літньому 



павільйоні по  вул. Лепких (в парку біля приміщення Бережанського 

районного СТКТСОУ)  в  м. Бережани. (Виписка з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань від 10.092.2018 року 2 647 000 0000 003866).  

          Торгівлю здійснювати при суворому дотриманні правил торгівлі, 

протипожежних, санітарних, гігієнічних вимог та встановленого 

розпорядку роботи: у  понеділок – неділя  -  з 10 год. до 23.00 год., без 

перерви та  вихідних. 

1.3.  Надати дозвіл переможцю конкурсу фізичній особі-підприємцю Медвідь 

Володимиру Івановичу, жителю  м. Бережани, вул.______________, __, 

ідентифікаційний код ______________ на розміщення  літнього 

павільйону та здійснення торгівельної діяльності в тимчасовому літньому 

павільйоні на вул. Лепких (біля приміщення  торгового павільйону «Три 

Медведя»)  в м. Бережани. (Виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб підприємця серія ААВ № 409703 від 

23.09.2013 року). 

          Торгівлю здійснювати при суворому дотриманні правил торгівлі, 

протипожежних, санітарних, гігієнічних вимог та встановленого 

розпорядку роботи: у  понеділок – неділя  -  з 10 год. до 23.00 год., без 

перерви та  вихідних. 

2. Фізичним особам-підприємцям, вказаним у п. 1 рішення, укласти 

договори на надання послуг із збору, вивезення та утилізації твердих побутових 

відходів. 

3. Доручити начальнику земельного відділу міської ради  Мартинюк О.О. 

підготувати та надати для підпису міського голови договори  оренди земельних 

ділянок для встановлення торгових павільйонів із зазначеними  в протоколі 

сумами орендної плати та терміном дії з 02.05.2019 року  по  30.09.2019 року. У 

договорі передбачити обов’язкову умову щодо попередньої оплати 

переможцями конкурсу  орендної плати за перший і останній місяці оренди. 

4. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

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

засіданні   виконавчого комітету міської ради. 

5.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський  голова                                                            Володимир  МУЗИЧКА       

 

   

 

 

 

 

 

 

 


