
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 24 червня  2016 року               № 87 

 

Про надання дозволу на 

розміщення зовнішньої  реклами 

 

Керуючись  ст.30 Закону  України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п.1 ст. 16 Закону України «Про рекламу», «Положенням про порядок 

розміщення зовнішньої реклами на території Бережанської міської ради», 

затвердженого рішенням сесії міської ради від 09.10.2014 р. № 1003, на підставі 

власних повноважень, виконавчий комітет Бережанської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

1.  Надати дозвіл фізичній особі – підприємцю Яхніцькому Івану 

Володимировичу на встановлення  об’єкта зовнішньої реклами -  

розмірами:  

-  220 см. х 87 см. на вул. Тернопільська,4 в м. Бережани; 

-  24 см. х 100 см. на вул. Тернопільська,4 в м. Бережани; 

-  24 см. х 100 см. на вул. Тернопільська,4 в м. Бережани. 

1.1. Фізичній особі – підприємцю Яхніцькому Івану Володимировичу 

узгодити місце розташування рекламного засобу з відділом  житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури міської 

ради. 

1.2.  Термін дії дозволу – до 30 червня 2021 року. 

1.3.  Зобов’язати фізичну особу – підприємця Яхніцького Івана 

Володимировича до 30.06.2016 року укласти із відділом житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури міської 

ради договір на тимчасове користування місцем розташування 

рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності 

територіальної громади    м. Бережани,   с. Рай та с. Лісники. 

2.  Надати дозвіл фізичній особі – підприємцю Желізняку Ярославу 

Теодоровичу на встановлення  об’єкта зовнішньої реклами -  розміром - 

140 см. х 83 см. на пл. Ринок,5 в м. Бережани; 

2.1. Фізичній особі – підприємцю Желізняку Ярославу Теодоровичу 

узгодити місце розташування рекламного засобу з відділом  житлово-



комунального господарства, містобудування та архітектури міської 

ради. 

2.2.  Термін дії дозволу – до 30 червня 2021 року. 

2.3.  Зобов’язати фізичну особу – підприємця Желізняка Ярослава 

Теодоровича до 30.06.2016 року укласти із відділом житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури міської 

ради договір на тимчасове користування місцем розташування 

рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності 

територіальної громади    м. Бережани,   с. Рай та с. Лісники. 

3.  Надати дозвіл фізичній особі – підприємцю Маді Ігорю Богдановичу на 

встановлення  об’єкта зовнішньої реклами -  розміром - 150 см. х 40 см. на 

вул. Чорновола,6 в м. Бережани; 

3.1. Фізичній особі – підприємцю Маді Ігорю Богдановичу узгодити місце 

розташування рекламного засобу з відділом  житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури міської ради. 

3.2.  Термін дії дозволу – до 30 червня 2021 року. 

4.  Надати дозвіл фізичній особі – підприємцю Сіренко Юлії Вікторівні на 

встановлення  об’єкта зовнішньої реклами (штендер) -  розміром – 108 см. 

х 57 см. на пл. Ринок,2 в м. Бережани;  

4.1. Фізичній особі – підприємцю Сіренко Юлії Вікторівні узгодити місце 

розташування рекламного засобу з відділом  житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури міської ради. 

4.2.  Термін дії дозволу – до 30 червня 2021 року. 

5.  Надати дозвіл фізичній особі – підприємцю Сіренко Юлії Вікторівні на 

встановлення  об’єкта зовнішньої реклами -  розміром - 211 см. х 237 см. 

на вул. Міцкевича в м. Бережани; 

5.1. Фізичній особі – підприємцю Сіренко Юлії Вікторівні узгодити місце 

розташування рекламного засобу з відділом житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури міської ради. 

5.2.  Термін дії дозволу – до 30 червня 2021 року. 

6.  Надати дозвіл фізичній особі – підприємцю Сіренко Юлії Вікторівні на 

встановлення  об’єкта зовнішньої реклами -  розміром - 433 см. х 300 см. 

на вул. Міцкевича,2«А»/3 в м. Бережани; 

6.1. Фізичній особі – підприємцю Сіренко Юлії Вікторівні узгодити місце 

розташування рекламного засобу з відділом  житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури міської ради. 

6.2.  Термін дії дозволу – до 30 червня 2021 року. 

7.  Надати дозвіл фізичній особі – підприємцю Терентяк Оксані Василівні на 

встановлення  об’єкта зовнішньої реклами (штендер) -  розміром - 150 см. 

х 100 см. на пл. Ринок,5 в м. Бережани; 

7.1. Фізичній особі – підприємцю Терентяк Оксані Василівні узгодити 

місце розташування рекламного засобу з відділом  житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури міської 

ради. 

7.2.  Термін дії дозволу – до 30 червня 2021 року. 



7.3.  Зобов’язати фізичну особу – підприємця Терентяк Оксану Василівну 

до 30.06.2016 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 територіальної громади                      

м. Бережани,   с. Рай та с. Лісники. 

8.  Надати дозвіл фізичній особі – підприємцю Солтисік Ярославу Олеговичу 

на встановлення  об’єкта зовнішньої реклами (штендер) -  розміром - 150 

см. х 100 см. на вул. Чорновола,7 в м. Бережани; 

8.1. Фізичній особі – підприємцю Солтисік Ярославу Олеговичу узгодити 

місце розташування рекламного засобу з відділом  житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури міської 

ради. 

8.2.  Термін дії дозволу – до 30 червня 2021 року. 

8.3.  Зобов’язати фізичну особу – підприємця Солтисіка Ярослава 

Олеговича до 30.06.2016 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 

територіальної громади  м. Бережани,   с. Рай та с. Лісники. 

9.  Надати дозвіл фізичній особі – підприємцю Басарабі Степану 

Михайловичу на встановлення  об’єкта зовнішньої реклами (штендер) -  

розміром – 150 см. х 100 см. на пл. Ринок,25 в м. Бережани; 

9.1. Фізичній особі – підприємцю Басарабі Степану Михайловичу 

узгодити місце розташування рекламного засобу з відділом  житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури міської 

ради. 

9.2.  Термін дії дозволу – до 30 червня 2021 року. 

9.3.  Зобов’язати фізичну особу – підприємця Басарабу Степана 

Михайловича до 30.06.2016 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 

територіальної громади  м. Бережани,   с. Рай та с. Лісники. 

10.  Надати дозвіл фізичній особі – підприємцю Бердалю Григорію 

Михайловичу на встановлення  об’єкта зовнішньої реклами -  розмірами: 

-  150 см. х 93 см. на вул. Привокзальна в м. Бережани; 

-  200 см. х 290 см. на вул. Привокзальна в м. Бережани; 

-  200 см. х 100 см. на вул. Привокзальна в м. Бережани; 

10.1. Фізичній особі – підприємцю Бердалю Григорію Михайловичу 

узгодити місце розташування рекламного засобу з відділом  житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури міської 

ради. 

10.2.Термін дії дозволу – до 30 червня 2021 року. 

10.3.Зобов’язати фізичну особу – підприємця Бердаля Григорія 

Михайловича до 30.06.2016 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 

територіальної громади  м. Бережани,   с. Рай та с. Лісники. 

11.  Відмовити фізичній особі – підприємцю Сіренко Юлії Вікторівні у наданні 

дозволу на встановлення об’єктів зовнішньої реклами на  пл. Ринок,2 в               

м. Бережани у зв’язку з тим, що влаштування реклами суперечить 

облаштуванню фасадів будівель в історичній частині міста Бережани. 

12.  Відмовити фізичній особі – підприємцю Сіренко Юлії Вікторівні у наданні 

дозволу на встановлення  об’єктів зовнішньої реклами на  вул. Міцкевича, 

2«А»/3 в м. Бережани у зв’язку з тим, що влаштування реклами суперечить 

облаштуванню фасадів будівель в історичній частині міста Бережани. 

13.  Відмовити фізичній особі – підприємцю Терентяк Оксані Василівні у 

наданні дозволу на встановлення  об’єкта зовнішньої реклами на                        

пл. Ринок,5 в м. Бережани у зв’язку з тим, що влаштування реклами 

суперечить облаштуванню фасадів будівель в історичній частині міста 

Бережани. 

14.  Відмовити  фізичній особі – підприємцю Солтисік Ярославу Олеговичу у 

наданні дозволу на встановлення  об’єкта зовнішньої реклами на                               

вул. Чорновола,7 в м. Бережани у зв’язку з тим, що влаштування реклами 

суперечить облаштуванню фасадів будівель в історичній частині міста 

Бережани. 

15.  Відмовити  фізичній особі – підприємцю Басарабі Степану Михайловичу 

на встановлення  об’єкта зовнішньої реклами на пл. Ринок,25 в                            

м. Бережани у зв’язку з тим, що влаштування реклами суперечить 

облаштуванню фасадів будівель в історичній частині міста Бережани. 

16.  Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

 

 

 

                   Міський голова     В.Я. МУЗИЧКА  

 

Халупник З.О. 


