
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

16 березня 2021 року                     м. Бережани                                         № 72-р 

 

Про  створення комісії з розгляду 

депутатського звернення щодо 

розміщення свинокомплексу ТзОВ 

«Україна 2020» в с. Шибалин по 

вул.Шкільна, 19  

 

Розглянувши колективне звернення жителів с. Шибалин по питанні 

розміщення свинокомплексу ТзОВ «Україна 2020» в с. Шибалин по                               

вул. Шкільна, 19 та депутатське звернення щодо правомірності розміщення на 

території села свинокомплексу за вхід. № 13/03-19 від 04.03.2021 року, 

керуючись статтями 12, 42, частиною восьмою статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

1. Створити комісію для розгляду колективного звернення жителів 

с.Шибалин по питанні розміщення свинокомплексу ТзОВ «Україна 2020» в 

с.Шибалин по вул.Шкільна, 19 та депутатського звернення щодо правомірності 

розміщення на території села свинокомплексу.   

2. Затвердити персональний склад комісії (додається). 

3. Комісії: 

- вивчити питання наявності дозвільних документів на здійснення викидів 

шкідливих речовин від діяльності свинокомплексу; 

- вивчити можливість влаштування гноєсховища на території, що 

унеможливить негативний вплив на навколишнє середовище та жителів 

громади; 

- забезпечити проведення роз’яснювальної роботи із жителями села 

Шибалин та представникам ТзОВ «Україна 2020» щодо необхідності 

дотримання законності при здійсненні підприємницької діяльності; 

- свою роботу здійснити із залученням уповноважених представників ТзОВ 

«Україна 2020», за їх згодою. 

- про проведену роботу проінформувати заявників та міського голову до 

30.03.2021 року.   

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  

 

 

Міський голова                     Ростислав БОРТНИК    



Додаток 

до розпорядження міського голови     

                                                        від 16.03.2021 року № 72 -р 

 

СКЛАД 

комісії для розгляду колективного звернення жителів с.Шибалин по питанні 

розміщення свинокомплексу ТзОВ «Україна 2020» в с.Шибалин по 

вул.Шкільна, 19 та депутатського звернення щодо правомірності розміщення на 

території села свинокомплексу 

 

УРДЕЙЧУК 

Володимир Петрович 

- заступник міського голови, голова комісії 

БАБИЧ 

Валерій Миколайович 

- заступник міського голови, заступник 

голови комісії 

БЕРНИК 

Мар’яна Степанівна 

- головний спеціаліст юридичного відділу 

міської ради, секретар комісії 

БУРДЯК Лілія 

Володимирівна 

- житель с.Шибалин (за згодою); 

ГАНИЧ 

Ігор Миронович 

- депутат Бережанської міської ради (за 

згодою); 

ДУДАР 

Ольга Тадеївна 

- староста Шибалинського старостинського 

округу 

ЗАХАРКІВ 

Олег Мирославович 

- депутат Бережанської міської ради (за 

згодою); 

КРІЛЬ 

Володимир Богданович 

- житель с.Шибалин (за згодою) 

МАРТИНЮК Олександра 

Омелянівна 

- начальник земельного відділу міської ради 

ПРОЦІВ Галина Петрівна 

 

- голова правління Тернопільського 

обласного відокремленого підрозділу 

Національного екологічного центру 

України (за згодою); 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                     Ганна ОЛЕКСІВ 
 


