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Бережанська міська рада 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 серпня 2021 року м. Бережани № 

 

Про надання дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами 

 
Відповідно до підпункту 13 пункту «а» статті 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 статті 16 Закону України «Про 

рекламу», «Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на 

території Бережанської міської ради», затвердженого рішенням сесії міської 

ради від 09.10.2014року № 1003, керуючись статтями 52, 53, частиною шостою 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 

власних повноважень, виконавчий комітет Бережанської міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Продовжити фізичній особі-підприємцю Калакурі Ганні Петрівні термін 

дії договору № 33 від 16.08.2018р. на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами – бігборду розміром 3 м х 6 м на вул. Тернопільська в м. Бережани 

терміном по 31.07.2024 року.  

1.1. Зобов’язати фізичну особу-підприємця Калакуру Ганну Петрівну до 

31.08.2021 року укласти з відділом житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури міської ради додаткову 

угоду на тимчасове користування місцем розташування рекламних 

засобів, що перебувають в комунальній власності Бережанської 

міської територіальної громади.  

2. Продовжити фізичній особі-підприємцю Гуль Галині Михайлівні термін 

дії договору № 17 від 22.02.2017р. на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами – бігборду одностороннього розміром 3,0 м х 6,0 м на вул. 

Тернопільська в м. Бережани, бігборду одностороннього розміром 3 м х 12 

м на вул. Замкова в м. Бережани, бігборду двохстороннього розміром 3 м х 

6 м на вул. Привокзальна в м. Бережани терміном по 31.07.2024 року.  

2.1. Зобов’язати фізичну особу-підприємця Гуль Галину Михайлівну до 

31.08.2021 року укласти з відділом житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури міської ради додаткову 

угоду на тимчасове користування місцем розташування рекламних 



засобів, що перебувають в комунальній власності Бережанської 

міської територіальної громади.  

3. Продовжити фізичній особі-підприємцю Яхніцькому Івану 

Володимировичу термін дії дозволу № 16 від 28.11.2016 р. на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами – двох кронштейнів на стіні будівлі розмірами 

1,0 м х 0,24 м, банера розміром 2,20 м х 0,87 м на вул. Тернопільська, 4 в м. 

Бережани терміном по 31.07.2024 року.  

3.1. Зобов’язати фізичну особу-підприємця Яхніцького Івана 

Володимировича до 31.08.2021 року укласти з відділом житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури міської 

ради договір на тимчасове користування місцем розташування 

рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності 

Бережанської міської територіальної громади.  

4. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського 

голови Валерію Бабичу. 

 

 

Міський голова      Ростислав БОРТНИК 


