
 

У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

                                                                       

від 19 березня 2020 року                                                                                № 1195 

 

Про надання дозволу на розміщення 

зовнішньої  реклами 

 

Керуючись п.13 ч.а 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 ТзОВ «Подорожник-Тернопіль» на встановлення  

рекламного засобу -  дорожнього  вказівника   «Подорожник Аптека» у 

вигляді дорожнього знаку 5.54 «Покажчик напрямків» (ПДР   України 

2020) з вказанням напрямку вул. Богдана Хмельницького та вул. Степана 

Бандери, розміром 120 см x 80 см  –  на   перехресті  доріг   вул. С.Бандери, 

вул. Б. Хмельницького  в м. Бережани – 1 шт. 

1.1. ТзОВ «Подорожник-Тернопіль» узгодити місце розташування 

рекламного засобу - дорожнього вказівника «Подорожник Аптека» з 

відділом житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури  міської  ради. 

1.2.  Термін дії дозволу – з 01 квітня 2020 до 01 березня  2023 року. 

1.3.  Зобов’язати ТзОВ «Подорожник-Тернопіль» до 01.04.2020 року 

укласти із відділом житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради договір на тимчасове 

користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває 

в комунальній власності  Бережанської  міської  територіальної  

громади. 

2.  Надати  дозвіл фізичній особі – підприємцю Піжицькому Степану 

Михайловичу на розміщення  виносних об’єктів зовнішньої реклами -

штендерів «Європлан, вікна, двері» в кількості 2 шт.,  розмірами                

87 см x 55 см;  106 см x 80 см  на  площі  Ринок, 5  в  м. Бережани. 



  2.1. Фізичній  особі – підприємцю  Піжицькому  Степану  Михайловичу 

узгодити місце розташування рекламних засобів з відділом житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури міської 

ради. 

   2.2 Термін дії дозволу – з 01 квітня 2020 року до 01 березня 2023 року. 

   2.3 Зобов’язати  фізичну особу-підприємця Піжицького Степана 

Михайловича до 01.04.2020 року укласти із відділом житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури міської 

ради договір на тимчасове користування місцем розташування 

рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності 

Бережанської міської територіальної громади. 

3.     Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Механіву Ярославу Богдановичу 

на розміщення двох рекламних щитів «Візова підтримка»,  розміром        

105 см  х 75  см,  на стіні будівлі по вул. Тернопільська, 2«Б» м. Бережани. 

3.1.  Фізичній  особі-підприємцю  Механіву  Ярославу  Богдановичу  

узгодити  місце  розташування  двох  рекламних  засобів з відділом 

житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури 

міської ради. 

3.2.   Термін дії дозволу – з 01 квітня 2020 року до 01 березня  2023 року. 

3.3. Зобов'язати  фізичну особу-підприємця Механіва Ярослава 

Богдановича до 01.04.2020 року, укласти  з відділом житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури міської 

ради договір на тимчасове користування місцем розташування двох 

рекламних щитів, що перебуває в комунальній власності Бережанської  

міської  територіальної  громади.   

4.  Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

 

 

 

 

  Міський голова      Володимир МУЗИЧКА 

 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


