
 
У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 21 липня 2016 року           № 106 

Про скасування рішень виконавчого 

комітету Бережанської міської ради 

«Про дозвіл на розміщення об’єктів 

торгівлі», прийнятих у 2014-2015 роках 

та січні 2016 року 
 

Розглянувши лист Тернопільського обласного територіального відділення 

Антимонопольного Комітету України від 11.07.2016 р. № 7/825 та подання  від 

11.07.2016 № 108  щодо визнання дії Бережанської міської ради, які полягають 

у наданні протягом 2014-2015 років та січня 2016 року дозволів на торгівлю, 

необхідність одержання яких не передбачена чинним законодавством, 

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених 

пунктом 3 статті 50 та абзацом десятим частини другої статті 15 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді анти конкурентних дій 

органів місцевого самоврядування, якими встановлюються не передбачені 

законами України обмеження самостійності підприємства,  керуючись статтям 

30,  40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий 

комітет Бережанської міської ради, 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Скасувати рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

28 січня 2014 року № 870 «Про дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі». 

2. Скасувати рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

25 березня 2014 року № 898 «Про дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі». 

3. Скасувати рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

29 травня 2014 року № 946 «Про дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі». 

4. Скасувати рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

26 червня 2014 року № 957 «Про дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі». 

5. Скасувати рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

29 серпня 2014 року № 995 «Про дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі». 

6. Скасувати рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

23 вересня 2014 року № 1012 «Про внесення змін до п. 1.4. рішення 



виконавчого комітету Бережанської міської ради від 22.08.2008 № 1033 «Про 

дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі»». 

7. Скасувати рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

25 листопада 2014 року № 1048 «Про дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі». 

8. Скасувати рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

23 вересня 2014 року № 1052 «Про внесення змін до  рішення виконавчого 

комітету Бережанської міської ради від 29.05.2014 № 946 «Про дозвіл на 

розміщення об’єкта торгівлі»». 

9. Скасувати рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

25 лютого 2015 року № 1091 «Про дозвіл на розміщення об’єкта надання 

послуг». 

10. Скасувати рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

31 березня 2015 року № 1106 «Про дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі». 

11. Скасувати рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

10 червня 2015 року № 1135 «Про дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі». 

12. Скасувати рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

14 серпня 2015 року № 1177 «Про дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі». 

13. Скасувати рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

22 вересня 2015 року № 1190 «Про дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі». 

14. Скасувати рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

13 жовтня 2015 року № 1217 «Про дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі». 

15. Скасувати рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

05 листопада 2015 року № 1224 «Про дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі». 

16. Скасувати рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

25 січня 2016 року № 1256 «Про дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі».  

17. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Тиманському 

О.С. дане рішення довести до відома  суб’єктів підприємницької діяльності, 

яким скасованими рішеннями виконавчого комітету у 204-2015 роках та січні 

2016 року були надані дозволи на здійснення торгівельної діяльності. 

18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П. 

 

Міський голова         В.Я. МУЗИЧКА 

                        Загнійна І.В. 


