
 

                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                             Витяг з Р І Ш Е Н Н Я 
 

20 січня 2021 р.№10. 

Про розгляд заяви ФОП …..* 

та ФОП …..* 

 

           Розглянувши заяви суб’єктів підприємницької діяльності ФОП …..* щодо 

надання дозволу на розміщення причіпного торгівельного обладнання по вул. 

Соборній, 40 в м. Гайсині та ФОП …..* щодо продовження терміну дії рішення 

виконавчого комітету Гайсинської міської ради від 15 березня 2017 р. №48 на 

розміщення та експлуатацію причіпного торгівельного обладнання по продажу 

хлібобулочних виробів в м. Гайсині, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 3.1. частиною 3 Правил з питань благоустрою 

міста Гайсина, забезпечення в ньому чистоти і порядку», затвердженого 

рішенням 2 сесії Гайсинської міської ради 5 скликання  від 26.05.2006 р., 

виконком  міської  ради  ВИРІШИВ: 

1.Надати дозвіл ФОП …..* на експлуатацію причіпного торгівельного 

обладнання для торгівлі гарячими  та холодними напоями за адресою: вул. 

Соборна, 40 (в районі ліцею №7 м. Гайсин) до 31 грудня 2021 р. 

          Встановити ФОП…..* щомісячну плату до міського бюджету за 

розміщення та експлуатацію причіпного торговельного обладнання на території 

м. Гайсина в розмірі 500 гр. 

2.Надати дозвіл ФОП …..* на експлуатацію причіпного торгівельного 

обладнання для хлібобулочними виробами за адресою: вул. 1 Травня (між 

будинками №81 та №83 в районі Будинку побуту) до 31 грудня 2021 р. 

          Встановити ФОП …..* щомісячну плату до міського бюджету за 

розміщення та експлуатацію причіпного торговельного обладнання на території 

м. Гайсина в розмірі 500 гр. 

3.Надати дозвіл ФОП …..* на експлуатацію причіпного торгівельного 

обладнання для хлібобулочними виробами за адресою: на розі вул. 

Чайковського та вул.. Соборної (в районі дитячої бібліотеки) до 31 грудня 2021 

р. 

          Встановити ФОП …..* щомісячну плату до міського бюджету за 

розміщення та експлуатацію причіпного торговельного обладнання на території 

м. Гайсина в розмірі 500 гр. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконкому. 

 

Міський голова                                                А.І.Гук 
 


