
 
 

 ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  (проект) 

 
від _______________2018 року           № ______  
 

Про надання дозволу на 
укладення договорів оренди 
елемента благоустрою 

 

З метою впорядкування торгівельної діяльності, враховуючи звернення 

суб’єктів підприємницької діяльності, відповідно до рішення міської ради       

№ 307 від 06.09.2016 року «Про затвердження Положення про здійснення 

сезонної торгівлі в місті Чорткові» та керуючись статтею 29, підпунктом “8” 

пункту “а”  статті  30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл на укладення договорів оренди елемента благоустрою між 

Чортківською міською радою та суб’єктами підприємницької діяльності згідно 

додатку, з метою реалізації продовольчої та промислової продукції. 

  

2. Відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності міської 

ради укласти договори оренди елемента благоустрою з суб’єктами 

підприємницької діяльності згідно додатку. 

 

3. Копію рішення направити у відділ економічного розвитку, інвестицій та 

комунальної власності міської ради, заявникам. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради     Тимофія Р.М. 

 

   

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО 

 

 
Тимофій Р.М.                ____________ 

Черниш С.С.                ____________ 

Ніяскіна-Коробій А.С. _____________  

 



Додаток  

до проекту рішення виконавчого комітету  

від ________________ 2018 року №_____ 

 

 

№ 

п/п 

ПІП 

суб’єкта 

підприємницької 
діяльності 

 

Адреса  

 

 

Термін дії договору 

 

Площа 

 

Продукція  

1. Борис  

Ольга Андріївна 

вул. Євгена 

Петрушевича 

13 червня –  

01 вересня 2018 року  

6 м
2
 Продукція Avon 

2. Марусин  

Анастасія 

Іванівна 

вул. Євгена 

Петрушевича 

13 червня –  

31 серпня 2018 року 

16 м
2 

Окуляри 

3. Магеровський 

Віталій 

Михайлович 

вул. Євгена 

Петрушевича 

(біля ТД 

«Весна») 

13 червня –  

01 вересня 2018 року 

6 м
2
 Велосипеди 

4. Гулей Тарас 

Васильович 

вул. Євгена 

Петрушевича 

13 червня –  

01 вересня 2018 року 

12 м
2
 Окуляри  

5. Олійник Галина 

Василівна 

вул. Євгена 

Петрушевича 

01 липня –  

31 серпня 2018 року  

10 м
2
 Окуляри  

 

 
Заступник міського голови з питань    

діяльності виконавчих органів міської ради                                                      Р.М.ТИМОФІЙ 

 


