
 

 

Україна  
Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

       
 від 25 січня  2016 року              № 1256 
 
Про дозвіл на розміщення 
об’єкта торгівлі  

Розглянувши подані заяви та документи, керуючись п.п.1 п.«б» ст. 30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі делегованих 
повноважень, виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Надати дозвіл приватному підприємцю Чухрай Андрію Ярославовичу,  жителю 
м. Бережани, вул. ____________, _____, ідентифікаційний код ____________, 
на здійснення торгівельної  діяльності в нежитловому приміщенні, «Фан-Бар 
«Бальон» на пл. Ринок, 15, в м. Бережани. (виписка з єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААВ № 41709 від 
18.12.2015 р., договір оренди нежитлового приміщення від 01.12.2015 року, 
договір про земельний сервітут від  19.10.2012 року). 

1.1. Торгівлю здійснювати при суворому дотриманні правил торгівлі, 
протипожежних, санітарних, гігієнічних вимог та встановленого 
розпорядку роботи, з 10.00 год. до 24:00 год., без перерви, без 
вихідних. 

      Термін дії дозволу –  до 01.12.2018 року. 
2. Надати дозвіл приватному підприємцю Боднару Павлу Васильовичу, жителю  

м. Бережани, вул. ________________, ___, ідентифікаційний код __________, 
на здійснення торгівельної  діяльності в  орендованому приміщенні – торгово-
розважального комплексу на  площі Ринок, 15/1, в м. Бережани (Виписка з 
єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 
серія ААВ  № 410701 від 14.12.2015 року,  договір оренди нежитлового 
приміщення від 01.05.2016 року, договір про земельний сервітут від  
19.10.2012 року). 

2.1. Торгівлю здійснювати при суворому дотриманні правил торгівлі, 
протипожежних, санітарних, гігієнічних вимог та встановленого 
розпорядку роботи, та встановленого розпорядку роботи: понеділок, 
вівторок, середа, четвер - з 10.00 год. до 00.00 год., п’ятниця, 
субота, неділя та святкові дні   з - 10.00 год. до 04.00 год. наступного 
дня, без перерви, без вихідних.  

Термін дії дозволу  до 31.12.2018 року. 



3. Контроль за виконанням рішення доручити начальнику відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства міської ради         

Халупнику З.О. 
 
                  Міський голова               В.Я. МУЗИЧКА 

                             
                                       Халупник З.О. 


