
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

27 травня 2022 року м. Бережани №139-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 24.05.2022 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 24.05.2022 року, відповідно до п.п. 1, 8 

п. «а» ч.1 ст. 30, ч. 4 статті 42, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись «Положенням про проведення конкурсу 

з набуття на конкурентних засадах права оренди  земельних ділянок для 

розміщення літніх торгових павільйонів та майданчиків на території 

Бережанської міської ради», затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від 04 квітня 2019 року № 874: 

 

1. Затвердити протокол №1 засідання конкурсної комісії від 24.05.2022 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 

Степан Олені Олексіївні, жительці ________, вул. ________, 

ідентифікаційний номер ________, на розміщення літнього павільйону 

та здійснення торгівельної діяльності в тимчасовому літньому 

павільйоні по вул. Чорновола (в парку біля приміщення торгового 

павільйону «Степаб») в м. Бережани.  

Торгівлю здійснювати при суворому дотриманні: правил торгівлі, 

протипожежних, санітарних, гігієнічних вимог, обмежувальних 

заходів, які встановленні на період карантину, 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 

Відчистій Марії Мирославівні, жительці ________, 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.  

Торгівлю здійснювати при суворому дотриманні: правил торгівлі, 

протипожежних, санітарних, гігієнічних вимог, обмежувальних 

заходів, які встановленні на період карантину , 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 

Данилів Юлії Вадимівні, жительці ________ вул. ________ 

ідентифікаційний код ________ на розміщення літнього павільйону та 

здійснення торгівельної діяльності в тимчасовому літньому павільйоні 

на вул. Набережна в м. Бережани. 

Торгівлю здійснювати при суворому дотриманні: правил торгівлі, 

протипожежних, санітарних, гігієнічних вимог, обмежувальних 

заходів, які встановленні на період карантину, встановленого 

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

перерви та вихідних 

1.4. Надати дозвіл переможцю конкурсу фізичній особі-підприємцю Лях 

Ользі Миронівні, жительці ________, вул. ________, ідентифікаційний 

код ________ на розміщення літнього павільйону та здійснення 

торгівельної діяльності в тимчасовому літньому павільйоні на вул. 

Лепких (в парку біля приміщення Бережанського районного СТК 

ТСОУ) в м. Бережани.  

Торгівлю здійснювати при суворому дотриманні: правил торгівлі, 

протипожежних, санітарних, гігієнічних вимог, обмежувальних 

заходів, які встановленні на період карантину, 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 юридичному відділу міської ради 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. У договорі передбачити обов’язкову умову 

щодо попередньої оплати переможцями конкурсу орендної плати за 

перший і останній місяці оренди. 

4. Контроль за виконанням даного рішення доручити першому заступнику 

міського голови Марії ЛУК’ЯНОВІЙ.  

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 


