
 

 

     

     

   

 

 

                                                                                                       У к р а  ї  н а 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІ ТЕ Т  ШЕПЕТІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

    від        червня 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 № 27/2014 від 27.05.2014 року 

тимчасової споруди для торгівлі продовольчими та непродовольчими 

товарами за адресою: пр. Миру, 24, терміном  до 01.07.2019 року для Лашківа 

Володимира Богдановича. 

 

2. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 64/2015 від 10.11.2015 року 

стаціонарної тимчасової споруди – павільйону для продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів за адресою: вул. Гоголя, 57-а, терміном до 

01.07.2019 року для Бойчук Олени Володимирівни. 
 

3. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 50/2016 від 12.09.2016 року 

стаціонарних тимчасових споруд (5 шт.) – група тимчасових споруд для 

використання під складські та офісні приміщення за адресою: вул. Героїв 

Небесної Сотні, 23-а, терміном до 01.07.2020 року для Павлійчука Олега 

Анатолійовича. 
 

4. 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 

до 01.07.2019 року для Гулькевич Людмили Іванівни. 

 



 

 

 

5. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 40/2015 від 23.06.2015 року 

стаціонарної тимчасової споруди – кіоску для продажу побутової хімії та 

господарчих товарів за адресою: вул. Лозова, 1, терміном до 31.12.2018 року 

для Гущі Наталії Кузьминични. 

 

6. 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 до 01.07.2019 року для Босюк 

Лілії Миколаївни. 

 

7. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 39/2017 від 06.06.2017 року 

стаціонарної тимчасової споруди для торгівлі непродовольчими товарами 

впритул до магазину «Кераміка» за адресою: вул. Островського, 68-а, 

терміном до 01.07.2020 року для Хорошої Нелі Анатоліївни. 

 

8. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 31/2015 від 15.05.2015 року 

стаціонарної тимчасової споруди для торгівлі квітами за адресою: вул. 

Українська, 65-а, терміном до 01.07.2019 року для Кармаш Алли Дмитрівни. 

 

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

стаціонарної тимчасової споруди – павільйону для продажу продовольчих 

товарів за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 25-а, терміном до 01.07.2021 

року для Саліванчука Валерія Андрійовича. 

 

10. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 25/2017 від 09.03.2017 року 

стаціонарної тимчасової споруди для торгівлі непродовольчими товарами за 

адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 19-а, терміном до 31.12.2019 року для 

Тетері Тетяни Василівни. 

 

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

стаціонарної тимчасової споруди – павільйону для торгівлі продовольчими 

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

для Юзькової Надії Никонівни. 

  

12. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 09/2015 від 18.02.2015 року 

стаціонарної тимчасової споруди – павільйону для продажу продовольчих 

товарів за адресою: пр. Миру, 24, терміном до 01.07.2019 року для Гаврилюка 

Юрія Володимировича. 

 

13. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 27/2018 від 16.03.2018 року 

стаціонарної тимчасової споруди – кіоску для продажу продовольчих товарів 

за адресою: вул. Валі Котика, 85, терміном до 01.07.2021 року для Колесника 

Олега Васильовича. 

 

 



 

 

 

14. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 40/2017 від 06.06.2017 року 

пересувної тимчасової споруди – навіс з влаштуванням літнього майданчика  

за адресою: вул. Українській, 100-В, терміном до 08.06.2020 року для 

Панасюк Світлани Володимирівни. 

 

15. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 15/2018 від 29.01.2018 року 

стаціонарної тимчасової споруди – кіоск для торгівлі продуктами харчування  

за адресою: вул. Залізнична, 48-Б, терміном до 01.07.2019 року для Пустовіта 

Олексія Анатолійовича. 

  

16. Дозволити Мовсісяну Руслану Врамовичу виготовити проект на внесення 

змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м. Шепетівка в розділ: «Розміщення 

стаціонарних ТС» - вул. Миколи Дзявульського, 34-а, затвердженої рішенням 

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

 

17. Дозволити Власюк Наталії Борисівні  виготовити проект на внесення змін 

до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м. Шепетівка в розділ: «Розміщення 

стаціонарних ТС» - вул. Митрополита Шептицького, 50-А – 2 шт., 

затвердженої рішенням виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 

21.01.2013р. № 12. 

 

18. Дозволити Теленкову Роману Володимировичу виготовити проект на 

внесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в м. Шепетівка в розділ: 

«Розміщення стаціонарних ТС» - вул. Судилківська, 13-б, затвердженої 

рішенням виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 21.01.2013р. 

№ 12. 

 

19. Дозволити Безштанько Руслану Григоровичу змінити геометричні 

розміри тимчасової споруди по вул. Судилківська, 117-б з 3,0 х 5,0 м. на 3,0 х 

8,0 м. та перенести зупинку громадського автотранспорту на іншу сторону 

ТС, відповідно до поданої робочої документації з встановлення тимчасової 

споруди для здійснення комерційної діяльності. 

           Відділу містобудування та архітектури надати заявнику новий паспорт 

прив’язки ТС по вул. Судилківська, 117-б та новий розрахунок сплати в фонд 

розвитку міста. 

 

20. Внести зміни в комплексну схему розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності  в м. Шепетівка затвердженої 

рішенням виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 21.01.2013р. 

№ 12, доповнивши розділ: 

 

 



 
 

 

 

20.1 «Розміщення засобів для виносної торгівлі »: 
 

20.1.1. вул. Шешукова, 3-а – 1 шт. 

 

21. Відділу містобудування та архітектури внести відповідні зміни до 

комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м. Шепетівка. (Копія заяви та схема прив’язки 

додається) 

 

22. Встановити термін виготовлення паспорта прив’язки: протягом двох 

місяців з дати прийняття даного рішення. У разі невиконання суб’єктом 

звернення встановленого терміну відповідний підпункт 20.1.1. пункту 20.1. 

рішення вважати таким, що втрачає чинність. 

 
 

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.І. Полодюк                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Підготував: 

 

Начальник  відділу  

містобудування та архітектури                                    В.В. Донков        

 

«Завізовано»: 

 

Перший заступник міського голови                                   В.Б. Вихівський                     

 

 

Начальник  юридичного 

відділу                                                        Г.І. Бабась         

 

 

Керуючий справами виконкому          В.І. Рачук 

 

 

Начальник відділу економіки                                             О.І. Колесник 

 

 

Заступник начальника  

фінансового управління,  

начальник бюджетного відділу                                          С.І. Чинюк  

 


