
                                                                                       

                                                        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 

 

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
 

19  травня 2021 р. №111. 

Про розгляд заяв громадян 

щодо об’єктів торгівлі.  

 

         Розглянувши заяви  підприємців, які надійшли до міськвиконкому, 

керуючись ст.ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком  міської  ради  ВИРІШИВ: 

1.Надати дозвіл суб’єктам підприємницької діяльності: 

1.1. …..* на експлуатацію торгівельного обладнання для торгівлі морозивом та 

безалкогольними  напоями на розі вул. Соборна та вул. 1 Травня (біля 

ветаптеки) з орендою торгівельного майданчика 6 кв.м.  до 31.10.2021  року 

згідно додатку №1.  

1.2. …..* на експлуатацію торгівельного обладнання для торгівлі морозивом та 

безалкогольними напоями на розі вул. Соборна та вул. 1 Травня (біля магазину 

«Версилія») з орендою торгівельного майданчика 4 кв.м.  до 31.10.2021  року 

згідно додатку №1.  

1.3. …..* на експлуатацію причіпного торгівельного обладнання для торгівлі 

фруктами та овочами по вул. Жовтневій (біля магазину «Буде-експрес»)  з 

орендою торгівельного майданчика 8 кв.м.  до 31.10.2021  року згідно додатку 

№2. 

1.4. …..* на експлуатацію причіпного торгівельного обладнання для 

громадського харчування по вул. Гагаріна (біля входу в парк) з орендою 

торгівельного майданчика 8 кв.м.  до 31.10.2021  року згідно додатку №3. 

1.5. …..* на експлуатацію причіпного торгівельного обладнання для 

громадського харчування по вул. Кримській (біля будинку №52 по вул. 

Соборній) з орендою торгівельного майданчика 21 кв.м.  до 31.12.2021  року 

згідно додатку №4. 

2. Суб’єктам підприємницької діяльності, зазначеним в п.1 цього рішення: 

2.1.Розмістити засоби пересувної мережі для здійснення торгівлі відповідно до 

Правил роботи дрібно роздрібної торгівельної мережі, затверджених наказом 

Міністерства зовнішніх економічних зв’язків  і торгівлі України від 08.07.1996 

№369. 

2.2.Встановити плату за користування місцем в розмірі  500 (п’ятсот) грн. в 

місяць.     

2. Контроль  за  виконанням   цього  рішення  покласти  на  начальника   відділу  

містобудування  та  архітектури   міської  ради  В.П. Юрчака. 

 

Міський голова                                                                А.І.Гук 

 



 

                                                                                            Додаток 1 
 до рішення виконавчого комітету    

 Гайсинської міської ради 

                                                                                        від 19.05.2021 року №111 
 

 

 

СИТУАЦІЙНА СХЕМА 

дислокації торгівельного обладнання 

 для торгівлі морозивом та безалкогольними напоями 

 по   вул. 1 Травня біля ветаптеки та магазину «Веремія» 
 

 
 
 

місце №9т (2021)  – ФОП …..* 

місце №10т(2021) – ФОП …..* 
 

 

 

 

 

Секретар виконкому                                                        А.П. Філімонов  

 

 
 

 

 



                                                                                             Додаток 2 
 до рішення виконавчого комітету    

 Гайсинської міської ради 

                                                                                        від 19.05.2021 року №111 

   
 

 

 

СИТУАЦІЙНА СХЕМА 

дислокації причіпного торгівельного обладнання 

для торгівлі фруктами та овочами по   вул. Жовтневій  

біля магазину Буд-експрес 

 

 
 

місце №11т(2021)  –ФОП …..* 

 

 

 

Секретар виконкому                                                       А.П.Філімонов  
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                Додаток 3 
 до рішення виконавчого комітету    

 Гайсинської міської ради 

                                                                                        від 19.05.2021 року №111 

 
СИТУАЦІЙНА СХЕМА 

дислокації причіпного торгівельного обладнання 

для громадського харчування по   вул. Гагаріна  

біля входу в парк 

 

 
 

місце №12 (2021)  –ФОП …..* 

 

 
 

Секретар виконкому                                                 А.П.Філімонов  
 

 

 

 

 

 



                                                                                              Додаток  4 
до рішення виконавчого комітету    

 Гайсинської міської ради 

                                                                                        від 19.05.2021 року №111 

 

 

 
 

 

СИТУАЦІЙНА СХЕМА 

дислокації причіпного торгівельного обладнання 

для громадського харчування по   вул. Кримській  

)біля будинку №52 по вул. Соборній) 

 

 
 

місце №13т (2021)  – ФОП …..* 

 

 

Секретар виконкому                                                        А.П.Філімонов  
 

 


