
                                                                                                        

                                                                                                 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  23.09.2021                                          м. Бурштин                                   № 566 

  
Про надання погодження  

на розміщення та облаштування  

об'єкта святкової торгівлі  

або надання послуг 

 

Відповідно до статті 30  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішення Бурштинської міської ради від 31.08.2020 року №03/101-20 «Про затвердження 

Положення про порядок і правила розміщення на території м.Бурштина пересувних малих 

архітектурних форм та транспортних засобів для здійснення виїзної святкової торгівлі»:  

 

1. Надати ФОП Чорненькій І.М. погодження на розміщення та облаштування об’єкта 

святкової торгівлі або надання послуг, а саме: на розміщення палатки загальною площею 20 

м.кв. для здійснення торгівлі сувенірною продукцією, виробами ручної роботи терміном на 2 

календарні дні з 25.09.2021 по 26.09.2021 з10:00-22:00 год. по алеї ім. А. Шептицького, м. 

Бурштин.  

2. Надати ФОП Лось Н.М. погодження на розміщення та облаштування об’єкта 

святкової торгівлі або надання послуг, а саме: на розміщення палатки загальною площею 10 

м.кв. для здійснення торгівлі асортименту продукції: паніні, хот-дог, кава  терміном на 2 

календарні дні  з 25.09.2021 по 26.09.2021 по алеї ім. А. Шептицького, м. Бурштин. 

3. Надати ФОП Савчак А.С. погодження на розміщення та облаштування об’єкта 

святкової торгівлі або надання послуг, а саме: на розміщення палатки загальною площею 3 

м.кв. для здійснення торгівлі асортименту продукції: готова їжа, курячий кебаб  терміном на 

2 календарні дні з 25.09.2021 по 26.09.2021 з 10:00-21:00 год.  по алеї ім. А. Шептицького, м. 

Бурштин. 

4. Надати ФОП Маньшевій Г.А. погодження на розміщення та облаштування об’єкта 

святкової торгівлі або надання послуг, а саме: на розміщення палатки з лотком для 

здійснення торгівлі асортименту продукції: іграшками терміном на 3 календарні дні з 

24.09.2021 по 26.09.2021 по алеї ім. А. Шептицького, м. Бурштин.  



 

5. При організації роботи, зобов’язати гр. Чорненьку І. М.,  Лось Н.М.., Маньшеву Г. 

А., Савчака А.С. дотримуватися правил торгівлі, санітарних норм та правил, норм пожежної 

безпеки, правил благоустрою, інших нормативно-правових актів України, що регламентують 

даний вид діяльності, а також дотримуватися вимог Положення про порядок і правила 

розміщення на території міста Бурштина пересувних малих архітектурних форм та 

транспортних засобів для здійснення виїзної святкової торгівлі, затверджених рішенням 

Бурштинської міської ради від 31.08.2020 № 03/101-20.  

6. З метою запобігання поширенню на території м. Бурштин гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зобов’язати  Чорненьку І. М.,  

Лось Н.М.., Маньшеву Г. А., Савчака А.С.  дотримуватися карантинних обмежень та 

протиепідемічних заходів, передбачених чинним законодавством. 

7. Координацію за виконанням даного розпорядження покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Галина Джочка).  

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови Івана Драгуна.  

 

 

 

Міський голова                                                                                               Василь Андрієшин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту: 

Гол. спеціаліст відділу економіки і промисловості                         Н.Тринчук _____________ 

  

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                          Н.Кицела  _____________ 

 

Нач. юридичного відділу                                                                     М.Михайлишин _______ 

 

Нач. загального відділу                                                                        М.Яцик _____________ 

 

  


