
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Про надання дозволу на розміщення та 

експлуатацію об’єктів торгівлі, громадського 

харчування, сфери послуг та побуту 

 

 

Розглянувши заяви ФОП Городнюк О.І., ФОП Лемешевої В.М., ФОП Тарасюк Г.В., 

ФОП Закреницького В.Є., фізичної особи Бойко Л.Л. керуючись Законом України «Про 

благоустрій населених пунктів» від 6 вересня 2005 року № 2807-IV, п.а ст. 30 Закону 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати тимчасовий дозвіл на розміщення та експлуатацію об’єкту торгівельної 

діяльності фізичній особі – підприємцю Городнюк Ользі Іванівна (торгівельний лоток, 

роздрібна торгівля насінням, засобами захисту рослин та квітами) по вул. Грушевського, 

16 перед торговим центром «КБО» з 01.11.2016 р. до 30.12.2017 р. та погодити режим 

роботи з 08 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 

2.  Надати тимчасовий дозвіл на розміщення та експлуатацію об’єкту торгівельної 

діяльності фізичній особі – підприємцю Лемешевій Вірі Михайлівна (торгівельний лоток, 

роздрібна торгівля насінням, засобами захисту рослин) по вул. Грушевського, 16 перед 

торговим центром «КБО» з 01.11.2016 р. до 30.12.2017 р. та погодити режим роботи з      

08 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 

3. Надати тимчасовий дозвіл на розміщення та експлуатацію об’єкту торгівельної 

діяльності фізичній особі – підприємцю Тарасюк Галині Василівні (торгівельний лоток, 

роздрібна торгівля насінням, засобами захисту рослин) по вул. Грушевського, 16 перед 

торговим центром «КБО» з 01.11.2016 р. до 30.12.2017 р. та погодити режим роботи з      

08 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 

4. Надати тимчасовий дозвіл на розміщення та експлуатацію об’єкту торгівельної 

діяльності фізичній особі – підприємцю Закреницькому Віталію Євгеновичу (торгівельний 

лоток, роздрібна торгівля насінням, засобами захисту рослин та квітами) по                    

вул. Грушевського, 16 перед торговим центром «КБО» з 01.11.2016 р. до 30.12.2017 р. та 

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

5. Надати тимчасовий дозвіл на розміщення та експлуатацію об’єкту торгівельної діяльності 

фізичній особі Бойко Лесі Леонідівні (торгівельний лоток, роздрібна торгівля продукції, 

вирощеної на власній земельній ділянці – довідка №3 ДФ) по вул. Грушевського, 16 перед 

торговим центром «КБО» з 01.11.2016 р. до 30.12.2017 р. та погодити режим роботи з 08 

год. 00 хв.  до 18 год. 00 хв. 
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6. Рекомендувати ФОП Городнюк О.І., ФОП Лемешевій В.М., ФОП Тарасюк Г.В., 

ФОП Закреницькому В.Є. та фізичній особі Бойко Л.Л. протягом 3 місяців розробити ескіз 

об’єкту торгівлі та подати його на розгляд виконавчого комітету міської ради. 

7. Робота об’єктів торгівлі та сфери послуг дозволяється за умови дотримання 

«Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування 

населення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №833 від      

15.06.2006 року та інших нормативних актів чинного законодавства.  

8. Зобов’язати Городнюк Ольгу Іванівну, Лемешеву Віру Михайлівну, Тарасюк 

Галину Василівну, Закреницького Віталія Євгеновича та Бойко Лесю Леонідівну 

здійснювати благоустрій та прибирання прилеглої території біля торгівельних лотків. 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, 

начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Камінську В. К. 

 

 

 

Заступник міського голови                          підпис                                       В. Камінська 

 

 

 
 

                                                  

 

 


