
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    25 лютого 2021__ року                     Старокостянтинів                                            № __60__ 

 

 

Про визначення набережної по вул. 

Грушевського місцем розташування 

об’єктів сезонної торгівлі 

 

 

Враховуючи необхідність упорядкування сезонної тимчасової торгівлі 

насіннєвим та садивним матеріалами, засобами захисту рослин та квітами, 

овочами та фруктами на території міста, звернення суб’єктів господарювання 

щодо торгівлі по вул. Грушевського (набережна), керуючись статтею 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

захист прав споживачів», Законом України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», постановою Кабінету Міністрів 

України від 15 червня 2006 року № 833 «Про затвердження Порядку 

провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування 

на ринку споживчих товарів», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити набережну по вулиці Грушевського місцем розташування 

об’єктів сезонної торгівлі для здійснення фізичними особами - підприємцями 

торгівлі: 

насіннєвим та садивним матеріалами, засобами захисту рослин та квітами 

в період з 01 березня 2021 року до 31 травня 2021 року; 

плодоовочевою продукцією, фруктами та баштанними культурами в 

період з 15 травня 2021 року до 31 грудня 2021 року. 

 

2. Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради (Світлана 

ОВЧАР) спільно з управлінням містобудування, архітектури та капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради (Руслан БИЛИНА) розробити 

схеми розташування об’єктів сезонної торгівлі. 

 

3. Управлінню містобудування, архітектури та капітального будівництва 

виконавчого комітету міської ради (Руслан БИЛИНА) до 01 квітня 2021 року 



2 

 

розробити макет тимчасового торговельного місця для фізичних осіб - 

підприємців та винести його на затвердження виконавчого комітету міської 

ради. 

 

4. Уповноважити управління економіки виконавчого комітету міської ради 

(Світлана ОВЧАР) здійснювати видачу тимчасових дозволів на здійснення 

сезонної торгівлі. 

 

5. Фізичним особам - підприємцям, які здійснюють сезонну торгівлю на 

набережній по вул. Грушевського, забезпечити благоустрій та прибирання 

прилеглої до об’єктів торгівлі території. 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Миколу КОШИКА. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


