
 

Україна  
Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 31 березня 2016 року            № 24 

 

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 Марусяк Ярославу 

Ярославовичу на встановлення  об’єктів зовнішньої реклами -  розміром до 

1 кв.м   на вул. Лепких (на огорожі кладовища)  2 шт.,  в м. Бережани та на 

вул. Довга (на стіні будівлі) на кладовищі с. Рай. 

1.1. фізичній особі – підприємцю  Марусяк Ярославу Ярославовичу 

узгодити місце розташування рекламного засобу з відділом житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури міської 

ради. 

1.2.  Термін дії дозволу – до 01 березня 2021 року. 

1.3.  Зобов’язати фізичну особу Марусяка Ярослава Ярославовича до 

10.04.2016 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 Піжицькій Наталії Романівні 

на встановлення  об’єктів зовнішньої реклами -  розміром 80 см. х 140 см. 

на   вул. Чорновола в м. Бережани. 

2.1. фізичній особі – підприємцю Піжицькій Наталії Романівні узгодити 

місце розташування рекламного засобу з відділом та житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури міської 

ради. 



2.2.  Термін дії дозволу – до 01 березня 2021 року. 

2.3.  Зобов’язати фізичну особу – підприємця Піжицьку Наталію Романівну 

до 10.04.2016 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.  Відмовити  Повному товариству «Ломбард Партнер» Вівенко і компанія» 

(уповноважений співробітник Кондратюк Ірина Віталіївна, згідно 

довіреності №16/16ю від 29.02.2016 року) у надані дозволу на 

встановлення  об’єктів зовнішньої реклами -  розміром 7,6 кв.м та 12 кв.м.  

на пл. Ринок,19  в м. Бережани, у зв’язку з тим, що влаштування реклами 

призведе до руйнування фасаду будівлі, ремонт якого здійснено у 2015 

році за кошти міського бюджету. 

4.  Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

 

 

                Міський голова     В.Я. МУЗИЧКА  

  

           Халупник З.О. 
 


