
 
 

                                                           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 

18 лютого 2021 р.№39. 

Про надання дозволу на торгівлю квітами 

з нагоди святкування Міжнародного жіночого  

дня – 8 Березня 
 

             Розглянувши заяви громадян, які займаються вирощуванням квітів в своїх 

домогосподарствах щодо надання їм дозволу на торгівлю живими квітами 

власного виробництва з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня - 8 

Березня, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 15.06.2006 №833 

«Про затвердження порядку провадження торгівельної діяльності та правил 

торгівельного обслуговування  на ринку споживчих товарів», керуючись законом 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя», «Про 

захист прав споживача», підпунктом 8  пункту «а» статті 30, частиною першою 

статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  виконком 

Гайсинської міської ради ВИРІШИВ: 

1.Надати дозвіл громадянам, які займаються вирощуванням квітів у своїх 

домогосподарствах  на торгівлю  квітами по вул. 1 Травня в м. Гайсині (в районі 

магазину «Супутник» та Будинку школяра) з 04 березня  по 08.03.2021 року: 

1.1…..*., проживаючій по вул. …..*, 114 в м. Гайсині; 

1.2. …..*, проживаючій  пол. вул. …..*, 52 м. Гайсин; 

1.3. …..*, проживаючій по вул. …..*,3 м. Гайсин; 

1.4. …..*, проживаючому по вул…..*. ,3 м. Гайсин; 

1.5. …..*, проживаючій  по вул.  …..*, 1 кв.7 м. Гайсин; 

1.6. …..* проживаючій по вул. …..* , 61 м. Гайсин; 

1.7. …..*, проживаючій по вул. …..*, 7а м. Гайсин; 

1.8. …..*, вул. …..*, 2 с. Огіївка Гайсинського району Вінницької області; 

1.9. …..*, вул. …..*, 31 м. Гайсин; 

1.10. …..*, пров. …..* , 12 м. Гайсин; 

1.11. …..*, проживаючій по вул. …..*, 34 с. Крутогорб Гайсинського району 

Вінницької області. 

1.12. …..*, проживаючій по вул. …..*, 22 м. Гайсин. 

1.13. …..*, проживаючій по вул. …..* , 6 м. Гайсин; 

14…..*., проживаючій по вул. …..*, 28 м. Гайсин. 

15. …..*, проживаючій по вул. …..*, 35 м. Гайсин. 

 

  



2.Зобов’язати громадян, які будуть здійснювати торгівлю живими квітами 

дотримуватись Правил благоустрою Гайсинської міської територіальної громади. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконавчого 

комітету А.П.Філімонова. 

 

Міський голова                                                 А.І.Гук 

 

 


