
 

 

                                                                                                                  

У к р а  ї  н а 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ  ШЕПЕТІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

    від       листопада  2018  року                               м. Шепетівка                               №  ____ 

 

Про розміщення тимчасових споруд  

для провадження підприємницької  

діяльності в м. Шепетівка  

 

           Відповідно до ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України № 244 від 21.10.2011р. «Про затвердження 

Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності», рішення ХХІІІ сесії міської ради УІІ скликання від 18.05.2017 року № 

5 «Про запровадження мораторію на встановлення тимчасових споруд в м. 

Шепетівка» та керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Шепетівської міської ради  

ВИРІШИВ: 

 

1. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 03/2018 від 22.01.2018 року  засобу 

виносної торгівлі овочами та фруктами за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 

108, терміном  до 31.12.2021 року для Білиці Наталії Вікторівни. 
 

2. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 14/2017 від 02.02.2017 року  

пересувної тимчасової споруди для торгівлі овочами та фруктами за адресою: вул. 

Героїв Небесної Сотні, 108, терміном  до 31.12.2021 року для Лівандовського  

Олега Миколайовича. 

 

3. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 26/2017 від 16.03.2017 року  

пересувної тимчасової споруди для торгівлі овочами та фруктами за адресою: вул. 

Героїв Небесної Сотні, 108, терміном  до 31.12.2021 року для Майдачевського 

Дмитра Васильовича. 

 

4. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 61/2015 від 09.10.2015 року  

стаціонарної тимчасової споруди – павільйон для торгівлі змішаними товарами за 

адресою: пров. Лісовий, 18, терміном  до 31.12.2020 року для Лаврищук Тетяни 

Володимирівни. 

 

5. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 24/2013 від 18.09.2013 року  

павільйону по ремонту взуття та продажу непродовольчих товарів за адресою: вул. 

Героїв Небесної Сотні, 14-а, терміном  до 01.01.2024 року для Козака Ярослава 

Петровича. 

 



6. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 29/2013 від 25.10.2013 року  

павільйону по продажу промислових товарів за адресою: вул. Героїв Небесної 

Сотні, 57, терміном  до 01.12.2023 року для Цимбала Геннадія Леонідовича. 

 

7. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 24/2015 від 21.04.2015 року  

стаціонарної тимчасової споруди - павільйону для продажу непродовольчих 

товарів за адресою: вул. В. Котика, 136-д, терміном  до 31.12.2024 року для Багрія 

Михайла Григоровича. 

 

8. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 11/2017 від 30.01.2017 року  

пересувної тимчасової споруди для торгівлі овочами та фруктами за адресою: вул. 

Героїв Небесної Сотні, 108, терміном  до 31.12.2019 року для Панасюка Віктора 

Васильовича. 

 

9. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 70/2015 від 11.12.2015 року  

пересувної тимчасової споруди для торгівлі овочами та фруктами за адресою: вул. 

Героїв Небесної Сотні, 108, терміном  до 31.12.2021 року для Соболевського 

Олександра Вікторовича. 

 

10. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 71/2015 від 11.12.2015 року  

пересувної тимчасової споруди для торгівлі овочами та фруктами за адресою: вул. 

Героїв Небесної Сотні, 108, терміном  до 31.12.2021 року для Соболевського 

Олександра Вікторовича. 

 

11. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 13/2016 від 08.02.2016 року  

стаціонарної тимчасової споруди - павільйон по ремонту шкіргалантереї,  

виготовленню ключів та інш. за адресою: вул. Чкалова, 7, терміном  до 31.12.2023 

року для Сафаряна Едуарда Степановича. 

 

12. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 20/2016 від 11.03.2016 року  

кіоску для ремонту взуття за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 76а, терміном  

до 01.07.2020 року для Мардер Тетяни Миколаївни. 

 

13. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови В.Б.Вихівського та начальника відділу містобудування  

та архітектури В.В. Донкова. 

 

 

Міський голова                                         М.І. Полодюк                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 


