
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  26 квітня  2016 року        № 47 

 

 

Про надання дозволу на укладення 

договору оренди  елементів 

благоустрою для здійснення 

торгівельної діяльності 

 

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження 

торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування  населення» 

від 15 червня 2006 р. № 833, а також відповідно до «Положення про здійснення 

сезонної роздрібної торгівлі на території міста Бережани» (надалі Положення), 

затвердженого рішенням сесії міської ради         № 987 від 02.09.2014 року, 

розглянувши подані документи, на підставі власних повноважень, виконавчий 

комітет Бережанської  міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.  Надати дозвіл на укладення договору оренди елементів благоустрою для 

здійснення торгівельної діяльності на пл. Ринок в м. Бережани: 

1.1.  гр. ____________, жительці Тернопільської області, Бережанського 

району, с. Літятин, терміном з 01.05.2016 року до 30.09.2016 року, 

загальною площею 4 кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми 

розміщення об’єктів торгівлі. 

1.2.  гр. ____________, жителю Тернопільської області, Підгаєцького 

району, с. Новосілка, терміном з 01.05.2016 року до 30.09.2016 

року, загальною площею 9 кв.м., торгівельне місце відповідно до 

схеми розміщення об’єктів торгівлі. 

1.3.  гр. ____________, жителю Чернівецької області, Сторожинецького 

району, с. Стара Жадова, терміном з 01.05.2016 року до 30.09.2016 

року, загальною площею 9 кв.м., торгівельне місце відповідно до 

схеми розміщення об’єктів торгівлі. 



1.4.  гр. _______________, жительці м. Бережани,  вул. Банкова, ___, 

терміном з 01.05.2016 року до 30.09.2016 року, загальною площею 9 

кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми розміщення об’єктів 

торгівлі. 

1.5.  гр. ______________, жителю м. Бережани,  вул. Січових Стрільців, 

____, терміном з 01.05.2016 року до 30.09.2016 року, загальною 

площею 16 кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми розміщення 

об’єктів торгівлі. 

1.6.  гр. _____________, жителю м. Бережани,  вул. Кобилянської,___, 

терміном з 01.05.2016 року до 30.09.2016 року, загальною площею 

16 кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми розміщення об’єктів 

торгівлі. 

1.7.  гр. ____________, жительці Тернопільської області, Бережанського 

району, с. Лапшин, терміном з 01.05.2016 року до 30.09.2016 року, 

загальною площею 3 кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми 

розміщення об’єктів торгівлі. 

1.8.  Селянському фермерському господарству «Діброва» (керівник 

Раєвський Андрій Богданович), Тернопільська область, Козівський 

район,  с. Геленки, терміном до 14.04.2016 року, загальною площею 

9,0 кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми розміщення 

об’єктів торгівлі. 

1.9.  гр. _____________, жительці Львівської області, Перемишлянського 

району, с. Свірж, терміном з 01.05.2016 року до 30.09.2016 року, 

загальною площею 9 кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми 

розміщення об’єктів торгівлі. 

1.10.  гр. _______________, жительці м. Бережани, вул. Садова,__ 

терміном з 01.05.2016 року до 30.09.2016 року, загальною площею  

6 кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми розміщення об’єктів 

торгівлі. 

2.  Надати дозвіл на укладення договору оренди елементів благоустрою для 

здійснення торгівельної діяльності на вул. Пушкіна в м. Бережани: 

2.1.  гр. _____________, жителю Тернопільської області, Козівського 

району, с. Теофіпілка, терміном з 01.05.2016 року до 30.09.2016 

року, загальною площею 9,0 кв.м., торгівельне місце відповідно до 

схеми розміщення об’єктів торгівлі. 

2.2.  гр. _____________, жителю м. Бережани,  вул. Рогатинська,5/3, 

терміном з 01.05.2016 року до 30.09.2016 року, загальною площею 

9,0 кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми розміщення 

об’єктів торгівлі. 

3.  Надати дозвіл на укладення договору оренди елементів благоустрою для 

здійснення торгівельної діяльності на вул. Міцкевича в м. Бережани: 

3.1.  гр. ______________, жительці Тернопільської області, 

Бережанського району, с. Жуків, терміном з 01.05.2016 року до 

30.09.2016 року, загальною площею 3 кв.м., торгівельне місце 

відповідно до схеми розміщення об’єктів торгівлі. 



3.2.  гр. ______________, жительці м. Бережани, вул. Коперніка, __, 

терміном з 01.05.2016 року до 30.09.2016 року, загальною площею 

12,60 кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми розміщення 

об’єктів торгівлі. 

3.3.  гр. ___________, жителю м. Бережани, вул. Л.Українки, ____, 

терміном з 01.05.2016 року до 30.09.2016 року, загальною площею 

3,0 кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми розміщення 

об’єктів торгівлі. 

3.4.  гр. _____________, жительці Тернопільської області, Бережанського 

району, Нараїв, терміном з 01.05.2016 року до 30.09.2016 року, 

загальною площею 12,30 кв.м., торгівельне місце відповідно до 

схеми розміщення об’єктів торгівлі. 

3.5.  гр. _______________, жительці Тернопільської області, 

Підгаєцького району, м. Підгайці, вул. Вузька,____, терміном з 

01.05.2016 року до 30.09.2016 року, загальною площею 3 кв.м., 

торгівельне місце відповідно до схеми розміщення об’єктів торгівлі. 

3.6.  гр. _____________, жительці м. Бережани,  вул. Героїв Майдану, 

_____, терміном з 01.05.2016 року до 30.09.2016 року, загальною 

площею 9 кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми розміщення 

об’єктів торгівлі. 

3.7.  гр. ____________, жительці м. Бережани,   вул. Депутатська,14/3, 

терміном з 01.05.2016 року до 30.09.2016 року, загальною площею 2 

кв.м., торгівельне місце відповідно до схеми розміщення об’єктів 

торгівлі. 

4.  Розпорядок роботи об’єкта торгівлі встановити з 06.00 год. до 18.00 год. 

5.  Відділу житлово-комунального господарства, містобудування, та 

архітектури міської ради підготувати договори оренди  елементів 

благоустрою для здійснення торгівельної діяльності у відповідності до 

чинного законодавства. 

6. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснювати 

контроль за своєчасністю надходжень коштів за оренду елементів 

благоустрою. 

7.  Зобов’язати  всіх суб’єктів, які здійснюють торгівельну діяльність 

дотримуватися Положення про здійснення сезонної роздрібної торгівлі на 

території міста Бережани, Правил торговельного обслуговування на ринку 

споживчих товарів, Правил благоустрою міста Бережани, ветеринарних та 

санітарно-гігієнічних норм, податкового, трудового законодавства України 

та інших нормативно-правових документів. 

8.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Бойко М.І. 

 

 

Міський голова                       В.Я. МУЗИЧКА 
                         
 

Халупник З.О. 


