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21  квітня 2021 р.№86. 

Про розгляд заяв громадян 

щодо об’єктів торгівлі  

 

           Розглянувши заяви   ФОП …..*, ФОП …..*, ФОП …..*, які надійшли до 

міськвиконкому, керуючись ст.ст.30, 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком  міської  ради  ВИРІШИВ: 

1.Погодити ФОП …..* експлуатацію торгівельного обладнання 4 автоматів з 

продажу питної води біля торгівельних об’єктів по згоді власників: 

-  вул. 1 Травня, 113 б/1 магазин «Славутич»; 

- вул. Соборна, 63/1 ФОП …..*; 

- вул. Свободи, 31 магазин «Лимон»; 

- вул. 1 Травня, 33 будинок побуту. 

відповідно додатку №1,2,3,4.  

        Встановити орендну плату за користування місцями торгівельного 

обладнання в розмірі  500 (п’ятсот) грн. в місяць за кожний торговий об’єкт.     

2.Погодити ФОП …..* розміщення та експлуатацію торгівельного обладнання 

для торгівлі морозивом по вул. 1 Травня (біля  магазину «Мандарин») з 

01.05.2021 до 31.08.2021 року відповідно додатку №5.  

         Встановити орендну плату за користування місцем торгівельного 

майданчика в розмірі  500 (п’ятсот) грн. в місяць.     

3.Погодити ФОП …..* розміщення та експлуатацію торгівельного обладнання 

для торгівлі морозивом по вул. 1 Травня (біля  магазину «Пронто»)  до 

31.10.2021 року відповідно додатку №5.        

           Встановити орендну плату за користування місцем торгівельного 

майданчика в розмірі  500 (п’ятсот) грн. в місяць.     

 4.Суб’єктам підприємницької діяльності постійно підтримувати торговий об’єкт 

та прилеглу територію в належному санітарному стані. 

5.Контроль  за  виконанням   цього  рішення  покласти  на  начальника   відділу  

містобудування  та  архітектури   міської  ради  Юрчака  В.П. 

 

Міський голова                                                                А.І.Гук 

 
 

 

 

  Додаток 1 



до рішення №86 виконавчого 

 комітету Гайсинської міської  

ради  від 21.04.2021 року  
 

 

 

СИТУАЦІЙНА СХЕМА 

дислокації причіпного торгівельного обладнання 

з продажу питної води по   вул. 1 Травня, 113 б/1 

                                                           магазин «Славутич»; 
 

 
 

 

місце №3т(2021) – ФОП Шикирявий Є.Г. 
 

 

 

Секретар виконкому                                         А.П.Філімонов 
 

  Додаток 2 
до рішення №86 виконавчого 

 комітету Гайсинської міської  



ради  від 21.04.2021 року  
 

 

 

СИТУАЦІЙНА СХЕМА 

дислокації причіпного торгівельного обладнання 

з продажу питної води по   вул. Соборна, 63/1  

ФОП Козачок Н.Д.; 

 

 
 

місце №4т(2021)  –ФОП Шикирявий Є.Г. 

 

 

Секретар виконкому                                                           А.П.Філімонов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Додаток 3 
до рішення №86 виконавчого 



 комітету Гайсинської міської  

ради  від 21.04.2021 року  
 

 

 

СИТУАЦІЙНА СХЕМА 

дислокації причіпного торгівельного обладнання 

з продажу питної води по   вул. Свободи, 31  

магазин «Лімон» 

 

 
 

місце №5т(2021)  –ФОП Шикирявий Є.Г. 

 

 

 

Секретар виконкому                                                        А.П.Філімонов  
 

 

 

 

 

 

  Додаток  4 



до рішення №86 виконавчого 

 комітету Гайсинської міської  

ради  від 21.04.2021 року  
 

 

 

СИТУАЦІЙНА СХЕМА 

дислокації причіпного торгівельного обладнання 

з продажу питної води по   вул. 1 Травня, 33  

будинок побуту 

 

 
 

місце №6т(2021)  –ФОП Шикирявий Є.Г. 

 

 

Секретар виконкому                                                             А.П.Філімонов  
 

 

 

 

 

 

  Додаток  5 
до рішення №86 виконавчого 



 комітету Гайсинської міської  

ради  від 21.04.2021 року  
 

 

 

СИТУАЦІЙНА СХЕМА 

дислокації причіпного торгівельного обладнання 

для торгівлі морозивом по   вул. 1 Травня  

біля магазину «Мандарин» та магазину «Пронто» 

 

 

 

місце №7т(2021)  –ФОП Немировський В.І. 

місце №8т(2021)  –ФОП Степанкевич В.М. 

 

 

Секретар виконкому                                                         А.П.Філімонов  
 


