
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

 

Про розгляд заяв щодо 

надання дозволу на 

сезонну торгівлю 

27  липня 2017 року Старокостянтинів   №233 

 

 

З метою забезпечення населення міста сезонною продукцією та продукцією власного 

виробництва, розглянувши заяви суб’єктів підприємницької діяльності Городенка В.А., 

Кліндухової С.В., Бойчука О.В., Варави І.А., Нижник В.В., Омельчука В.В., Мартинюк 

Т.Г., Мєлєєва М.А., Нараєвського М.Г., Поліщук Л.В. та фізичних осіб Кононенка В.В.,       

Вівсяника В.М. та керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів» від              

06 вересня 2005 року №2807-IV, Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня            

2006 року №833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та 

правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», п.а ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Надати тимчасовий дозвіл на розміщення об’єкта торгівельної діяльності фізичній 

особі – підприємцю Городенку Вадиму Анатолійовичу (торгівельний лоток, роздрібна 

торгівля овочами та фруктами) по вул. Грушевського, 24 (набережна р. Ікопоть) з 28 

липня 2017 року по 30 грудня 2017 року та погодити режим роботи з 07 год. 00 хв. до 20 

год. 00 хв. 

 

2. Надати тимчасовий дозвіл на розміщення об’єкта торгівельної діяльності фізичній 

особі – підприємцю Кліндуховій Світлані Василівні (торгівельний лоток, роздрібна 

торгівля овочами та фруктами) по вул. Грушевського, 24 (набережна р. Ікопоть) з 28 

липня 2017 року по 30 грудня 2017 року та погодити режим роботи з 07 год. 00 хв.  до 20 

год. 00 хв. 

 

3. Надати тимчасовий дозвіл на розміщення об’єкта торгівельної діяльності фізичній 

особі – підприємцю Вараві Івану Анатолійовичу (торгівельний лоток, роздрібна торгівля 

овочами та фруктами) по вул. Грушевського, 24 (набережна р. Ікопоть) з 28 липня 2017 

року по 30 грудня 2017 року та погодити режим роботи з 07 год. 00 хв.  до 20 год. 00 хв.  

 

4. Надати тимчасовий дозвіл на розміщення об’єкта торгівельної діяльності фізичній 

особі – підприємцю Нижник Вірі Валеріївні (торгівельний лоток, роздрібна торгівля 

овочами та фруктами) по вул. Грушевського, 24 (набережна р. Ікопоть) з 28 липня 2017 

року по                30 грудня 2017 року та погодити режим роботи з 07 год. 00 хв.  до 20 год. 

00 хв. 
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5. Надати тимчасовий дозвіл на розміщення об’єкта торгівельної діяльності фізичній 

особі – підприємцю Бойчуку Олександру Володимировичу (торгівельний лоток, роздрібна 

торгівля овочами та фруктами) по вул. Грушевського, 24 (набережна р. Ікопоть) з 28 

липня 2017 року по 30 грудня 2017 року та погодити режим роботи з 07 год. 00 хв.  до 20 

год. 00 хв. 

 

6. Надати тимчасовий дозвіл на розміщення об’єкта торгівельної діяльності фізичній 

особі – підприємцю Омельчуку Владиславу Володимировичу (торгівельний лоток, 

роздрібна торгівля овочами та фруктами) по вул. Грушевського, 24 (набережна р. Ікопоть) 

з 28 липня 2017 року по 30 грудня 2017 року та погодити режим роботи з 07 год. 00 хв.  до 

20 год. 00 хв. 

 

7. Надати тимчасовий дозвіл на розміщення об’єкта торгівельної діяльності фізичній 

особі – підприємцю Мартинюк Тетяні Григорівні (торгівельний лоток, роздрібна торгівля 

овочами та фруктами) по вул. Грушевського, 24 (набережна р. Ікопоть) з 28 липня 2017 

року по 30 грудня 2017 року та погодити режим роботи з 07 год. 00 хв.  до 20 год. 00 хв. 

 

8. Надати тимчасовий дозвіл на розміщення об’єкта торгівельної діяльності фізичній 

особі – підприємцю Мєлєєву Мурату Амандурдійовичу (торгівельний лоток, роздрібна 

торгівля овочами та фруктами) по вул. Грушевського, 24 (набережна р. Ікопоть) з 28 

липня 2017 року по 30 грудня 2017 року та погодити режим роботи з 07 год. 00 хв.  до 20 

год. 00 хв. 

 

9. Надати тимчасовий дозвіл на розміщення об’єкта торгівельної діяльності фізичній 

особі – підприємцю Поліщук Людмилі Василівні (торгівельний лоток, роздрібна торгівля 

овочами та фруктами) по вул. Грушевського, 24 (набережна р. Ікопоть) з 28 липня 2017 

року по 30 грудня 2017 року та погодити режим роботи з 07 год. 00 хв.  до 20 год. 00 хв. 

 

10. Надати тимчасовий дозвіл на розміщення об’єкта торгівельної діяльності 

фізичній особі – підприємцю Нараєвському Максиму Григоровичу (торгівельний лоток, 

роздрібна торгівля овочами та фруктами) по вул. Грушевського, 24 (набережна р. Ікопоть) 

з  28 липня 2017 року по 30 грудня 2017 року та погодити режим роботи з 07 год. 00 хв.  

до 20 год. 00 хв. 

 

11. Надати тимчасовий дозвіл на розміщення об’єкта торгівельної діяльності 

фізичній особі Кононенку Василю Валентиновичу (торгівельний лоток, роздрібна торгівля 

цукром) по вул. Грушевського, 24 (набережна р. Ікопоть) з 28 липня 2017 року по 30 

грудня 2017 року та погодити режим роботи з 07 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. 

 

12. Надати тимчасовий дозвіл на розміщення об’єкта торгівельної діяльності 

фізичній особі Вівсянику Віктору Михайловичу (торгівельний лоток, роздрібна торгівля 

овочами та фруктами вирощеними на власній земельній ділянці – довідка №3 ДФ) по вул. 

Грушевського, 24 (набережна р. Ікопоть) з 28 липня 2017 року по 30 грудня 2017 року та 

погодити режим роботи з 07 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. 

 

13. Відмовити в наданні тимчасового дозволу на розміщення об’єкта торгівельної 

діяльності фізичній особі – підприємцю Нараєвському Максиму Григоровичу 

(торгівельний лоток, роздрібна торгівля овочами та фруктами) по вул. Грушевського, 16 

перед торговим центром «КБО». 

 

14. Відмовити в наданні тимчасового дозволу на розміщення об’єкта торгівельної 

діяльності фізичній особі – підприємцю Мартинюк Тетяні Григорівні (торгівельний лоток,  
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роздрібна торгівля овочами та фруктами) по вул. Грушевського, 16 перед торговим 

центром «КБО». 

 

15. Зобов’язати Городенка Вадима Анатолійовича, Кліндухову Світлану Василівну, 

Вараву Івана Анатолійовича, Нижник Віру Валеріївну, Бойчука Олександра 

Володимировича, Омельчука Владислава Володимировича, Мартинюк Тетяну Григорівну, 

Мєлєєва Мурата Амандурдійовича, Поліщук Людмилу Василівну, Кононенка Василя 

Валентиновича, Вівсяника Віктора Михайловича та Нараєвського Максима Григоровича 

здійснювати благоустрій та прибирання прилеглої території біля торгівельного лотка. 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                 підпис                                                                  В.Богачук 

 

 

 


