
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 29 серпня 2017 року         № 360 

 

Про розгляд клопотання ДП «Дирекція 

пересувних циркових колективів України»  
 

Відповідно до п.п.3  п.«б» ст. 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Положення про надання послуг у сфері розваг на 

території м. Бережани, сіл Лісники та Рай», затвердженого рішенням VІ сесії 

Бережанської міської ради від 08.12.2016 р. № 429, розглянувши клопотання   

ДП «Дирекція пересувних циркових колективів України»  від 09.08.2017 року 

про надання дозволу на тимчасове розміщення та роботу цирку-шапіто 

«Орбіта»,  на підставі делегованих повноважень, виконавчий комітет 

Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Надати дозвіл  ДП «Дирекція пересувних циркових колективів України»  

на тимчасове розміщення цирку-шапіто «Орбіта» з 07 вересня по 11 вересня 

2017 року в м. Бережани, місце розташування вул. Привокзальна, м. Бережани. 

(Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України серія АА № 419168,  довіреність №16 від 01.06.2017 р.). 

1.1. Відповідальність за дотриманням громадського порядку, охорони 

праці, техніки безпеки, пожежної безпеки покласти на головного  

адміністратора цирку-шапіто «Орбіта» Єрмакову Наталію Юріївну. 

1.2. Схему місця розташування цирку-шапіто «Орбіта» отримати у 

відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства міської ради. 

2. Надати цирку-шапіто «Орбіта» дозвіл на розміщення звукової та 

поліграфічної реклами в м. Бережани. 

3. Цирку-шапіто «Орбіта» укласти з міським комунальним підприємством 

«Господар» договір на  надання послуг з прибирання території та 

відновлення пошкодженого асфальтного покриття  в наслідок монтажу та 

демонтажу обладнання цирку по вул. С. Бандери  в м. Бережани. 

4. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету        

Тиманському О.С. дане рішення довести до відома  Бережанського 



відділу поліції Головного управління Національної поліції України в 

Тернопільської області, Бережанського РВ У ДСНС у Тернопільській 

області та Бережанську станцію екстреної (швидкої) медичної  допомоги. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

  

Міський голова      В.Я. МУЗИЧКА 

        Халупник З.О. 

 

 


