
 
 

 

                                                                                                                  

У к р а  ї  н а 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІ ТЕ Т  ШЕПЕТІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

    від  _____ червня  2019  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. Затвердити проект внесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Шепетівка за адресою: 

вул. Лісова, 47. (Копія заяви та проект  внесення змін до комплексної схеми 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. 

Шепетівка  додаються)  

 

2. Внести зміни до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в м. Шепетівка, затвердженої рішенням 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 21.01.2013р. № 12, 

доповнивши розділи: 
 

2.1  «Розміщення стаціонарних ТС»: 
 

2.1.1. вул. Лісова, 47 - 1 шт.  

 

2.2. Відділу містобудування та архітектури внести відповідні зміни до комплексної 

схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності в  м. Шепетівка. (Копії заяв та схеми прив’язки додаються). 

 

3. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 31/2017 від 27.03.2017 року 

пересувної тимчасової споруди  для торгівлі велосипедами за адресою: вул. Героїв 

Небесної Сотні, 27 терміном з 01.06.2019 року до 31.10.2019 року для Медкова 

Олександра Олександровича. 

 

4. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 32/2016 від 14.04.2016 року 

стаціонарної тимчасової споруди – кіоск по продажу продуктів харчування за 



адресою: пр. Миру, 40-б терміном з 05.05.2019 року до 05.05.2022 року для 

Макарової Оксани Ігорівни. 

 

5. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 29/2015 від 05.05.2015 року 

стаціонарної тимчасової споруди -  павільйон для продажу продовольчих товарів за 

адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 25-а терміном з 01.07.2019 року до 01.07.2022 

року для Саліванчука Валерія Андрійовича. 

 

6. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 63/2014 від 10.10.2014 року 

тимчасової споруди для торгівлі продовольчими товарами за адресою: вул. 

В.Котика, 12 терміном з 01.07.2019 року до 01.07.2022 року для Іванюк Катерини 

Адамівни. 

 

7. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 04/2015 від 18.02.2015 року 

тимчасової споруди – кіоску по продажу продовольчих товарів за адресою: 

проспект Миру, 24 терміном з 01.07.2019 року до 01.07.2022 року для Гаврилюка 

Юрія Володимировича. 

 

8. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 74/2015 від 30.12.2015 року 

стаціонарної тимчасової споруди для продажу продовольчих товарів за адресою: 

вул. В.Котика, 12 терміном з 01.07.2019 року до 01.07.2022 року для Совінської 

Марини Леонідівни. 

 

9. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 61/2014 від 10.10.2014 року  

тимчасової споруди для торгівлі продовольчими товарами за адресою: вул. 

В.Котика, 12 терміном з 01.07.2019 року до 01.07.2022 року для Мержиєвської 

Ліліани Анатоліївни. 

 

10. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 62/2014 від 10.10.2014 року 

тимчасової споруди для торгівлі продовольчими товарами за адресою: вул. 

В.Котика, 12 терміном з 01.07.2019 року до 01.07.2022 року для Совінської 

Людмили Володимирівни. 

 

11. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 75/2015 від 31.12.2015 року 

стаціонарної тимчасової споруди для продажу продовольчих товарів за адресою: 

вул. В.Котика, 12 терміном з 01.07.2019 року до 01.07.2022 року для Поліщук 

Тетяни Василівни. 

 

12. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 63/2015 від 09.11.2015 року 

стаціонарної тимчасової споруди – кіоску для торгівлі продовольчими товарами за 

адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 31-в терміном з 01.07.2019 року до 01.07.2022 

року для Мартинюка Володимира Дмитровича. 

 

13. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 64/2014 від 10.10.2014 року  

тимчасової споруди для торгівлі продовольчими товарами за адресою: вулиця 

В. Котика, 12 терміном з 01.07.2019 року до 01.07.2022 року для Логутського Олега 

Валентиновича.  

 

 

 

 



 

14. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 22/2014 від 05.05.2014 року  

тимчасової споруди – кіоску для торгівлі продовольчими товарами та тютюновими 

виробами за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 31 терміном з 01.07.2019 року до 

01.07.2022 року для Гулькевич Людмили Іванівни.  

 

15. Дозволити Вещицькій Віті Володимирівні виготовити проект на внесення змін 

до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м. Шепетівка, затвердженої рішенням виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради від 21.01.2013р. № 12 в розділ: «Розміщення 

стаціонарних ТС» - вул. Українська, 2 – 1 шт. 

 

16. Дозволити Поліщук Олені Анатоліївні виготовити проект на внесення змін до 

комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м. Шепетівка, затвердженої рішенням виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради від 21.01.2013р. № 12 в розділ: «Розміщення 

стаціонарних ТС» - вул. Островського, 6-е – 1 шт. 

 

17. Дозволити Герасимчук Наталії Анатоліївні виготовити проект на внесення змін 

до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м. Шепетівка, затвердженої рішенням виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради від 21.01.2013р. № 12 в розділ: «Розміщення 

стаціонарних ТС» - вул. Островського, 6-д – 1 шт. 

 

18. Дозволити Попадюку Олександру Степановичу  виготовити проект на внесення 

змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м. Шепетівка, затвердженої рішенням виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради від 21.01.2013р. № 12 в розділ: «Розміщення 

стаціонарних ТС» - вул. Гончарова, 94-а – 1 шт. 

 

19. Дозволити Осташевській Оксані Вікторівні виготовити проект на внесення змін 

до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м. Шепетівка, затвердженої рішенням виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради від 21.01.2013р. № 12 в розділ: «Розміщення 

стаціонарних ТС» - вул. Назарія Яремчука, 64-а – 1 шт. 

 

20. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 21/2014 від 05.05.2014 року 

пересувної тимчасової споруди – кіоску для торгівлі продовольчими товарами за 

адресою: пр. Миру, 24 терміном з 01.07.2019 року до 01.07.2022 року для Босюк 

Лілії Миколаївни. 

 

21. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 79/2016 від 19.12.2016 року 

стаціонарної тимчасової споруди – павільйон  для торгівлі продовольчими 

товарами за адресою: вул. Пліщинська, 184-а терміном з 01.07.2019 року до 

01.07.2020 року для Юзькової Надії Никонівни. 

 

22. Дозволити Сторожуку Якову Панасовичу виготовити проект на внесення змін 

до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м. Шепетівка, затвердженої рішенням виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради від 21.01.2013р. № 12 в розділ: «Розміщення 

стаціонарних ТС» - вул. В.Котика, 127 – 1 шт. 



 

23. 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. Полодюк                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


