
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

_24 грудня 2020___ року                           Старокостянтинів                        № __278      . 

 

 

Про надання тимчасового дозволу на розміщення 

роздрібної торгівлі по вул. Грушевського, 16 

 

 

Розглянувши заяви, які зареєстровані у виконавчому комітеті міської ради 

17 листопада 2020 року за №№ І-1226, Т-1227, Т-1228, Г-1231, 08 грудня      

2020 року за № Б-1290, 09 грудня 2020 року за № Л-1299, фізичних                         

осіб - підприємців ІЛЬЧУК Тетяни Олександрівни, ТАРАСЮК Галини 

Василівни, ТАРАСЮКА Анатолія Григоровича, ГОРОДНЮК Ольги Іванівни, 

БОЙКА Валерія Миколайовича, ЛЕМЕШОВОЇ Віри Михайлівни, ЛЕМЕШОВА 

Василя Хомовича щодо надання тимчасового дозволу на розміщення роздрібної 

торгівлі насіннєвим та садивним матеріалами, засобами захисту рослин, 

квітами та погодження режиму роботи, керуючись Законом України «Про 

благоустрій населених пунктів», статтею 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати тимчасовий дозвіл фізичній особі - підприємцю ІЛЬЧУК Тетяні 

Олександрівні на розміщення роздрібної торгівлі насіннєвим матеріалом, 

засобами захисту рослин та квітами (торговельний лоток) по вул. 

Грушевського, 16 (перед торговельним центром «КБО») з 01 січня 2021 року до 

31 грудня 2021 року та погодити режим роботи: з 07 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. 

 

2. Надати тимчасовий дозвіл фізичній особі - підприємцю ТАРАСЮК 

Галині Василівні на розміщення роздрібної торгівлі насіннєвим матеріалом, 

засобами захисту рослин та квітами (торговельний лоток) по вул. 

Грушевського, 16 (перед торговельним центром «КБО») з 01 січня 2021 року до 

31 грудня 2021 року та погодити режим роботи: з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 

 

3. Надати тимчасовий дозвіл фізичній особі - підприємцю ТАРАСЮКУ 

Анатолію Григоровичу на розміщення роздрібної торгівлі насіннєвим 

матеріалом, засобами захисту рослин та квітами (торговельний лоток) по вул.
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Грушевського, 16 (перед торговельним центром «КБО») з 01 січня 2021 року до 

31 грудня 2021 року та погодити режим роботи: з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 

 

4. Надати тимчасовий дозвіл фізичній особі - підприємцю ГОРОДНЮК 

Ользі Іванівні на розміщення роздрібної торгівлі насіннєвим матеріалом, 

засобами захисту рослин та квітами (торговельний лоток) по вул. 

Грушевського, 16 (перед торговельним центром «КБО») з 01 січня 2021 року до 

31 грудня 2021 року та погодити режим роботи: з 07 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. 

 

5. Надати тимчасовий дозвіл фізичній особі - підприємцю БОЙКУ 

Валерію Миколайовичу на розміщення роздрібної торгівлі насіннєвим та 

садивним матеріалами (торговельний лоток) по вул. Грушевського, 16 (перед 

торговельним центром «КБО») з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року та 

погодити режим роботи: з 08 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 

 

6. Надати тимчасовий дозвіл фізичній особі - підприємцю ЛЕМЕШОВІЙ 

Вірі Михайлівні на розміщення роздрібної торгівлі насіннєвим матеріалом, 

засобами захисту рослин та квітами (торговельний лоток) по вул. 

Грушевського, 16 (перед торговельним центром «КБО») з 01 січня 2021 року до 

31 грудня 2021 року та погодити режим роботи: з 08 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 

 

7. Надати тимчасовий дозвіл фізичній особі - підприємцю ЛЕМЕШОВУ 

Василю Хомовичу на розміщення роздрібної торгівлі насіннєвим матеріалом, 

засобами захисту рослин та квітами (торговельний лоток) по вул. 

Грушевського, 16 (перед торговельним центром «КБО») з 01 січня 2021 року до 

31 грудня 2021 року та погодити режим роботи: з 08 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 

 

8. Робота об’єктів торгівлі дозволяється за умови дотримання Порядку 

провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування 

на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 15 червня 2006 року № 833, та інших нормативних актів чинного 

законодавства України. 

 

9. Зобов’язати фізичних осіб - підприємців ІЛЬЧУК Тетяну 

Олександрівну, ТАРАСЮК Галину Василівну, ТАРАСЮКА Анатолія 

Григоровича, ГОРОДНЮК Ольгу Іванівну, БОЙКА Валерія Миколайовича, 

ЛЕМЕШОВУ Віру Михайлівну, ЛЕМЕШОВА Василя Хомовича здійснювати 

благоустрій та прибирання прилеглої території біля торговельних лотків. 

 

10.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

Міський голова                              підпис                              Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


