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ВИКОНАВЧИЙ   КОМІ ТЕ Т  ШЕПЕТІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 

    від         березня  2020  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 № 63/2014 від 10.10.2014 року 
тимчасової споруди для торгівлі продовольчими товарами за адресою: вул. 
В.Котика, 12 терміном з 01.04.2020 року до 01.04.2025 року для Іванюк Катерини 
Адамівни. 
 

2. 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 з 01.07.2018 року до 01.07.2020 року для Лашківа 
Володимира Богдановича. 
 
3. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 60/2014 від 10.10.2014 року 
тимчасової споруди для торгівлі продовольчими товарами за адресою: вул. 
В.Котика, 12 терміном з 01.04.2020 року до 01.04.2025 року для Дембіцької Тетяни 
Василівни 
 
4. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 64/2014 від 10.10.2014 року 
тимчасової споруди для торгівлі продовольчими товарами за адресою: вул. 
В.Котика, 12 терміном з 01.04.2020 року до 01.04.2025 року для Логутського Олега 
Валентиновича. 
 
5. 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 01.04.2020 року до 01.04.2025 року для Мержиєвської 
Ліліани Анатоліївни. 
 
 
 



6. 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 01.04.2020 року до 01.04.2025 року для Совінської 
Марини Леонідівни. 
 
7. 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 01.04.2020 року до 01.04.2025 року для Совінської 
Людмили Володимирівни. 
 
8. 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 01.04.2020 року до 01.04.2025 року для Поліщук 
Тетяни Василівни. 
 
9. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 01/2019 від 22.01.2019 року 
стаціонарної тимчасової споруди – кіоску для торгівлі зерном за адресою: вул. 
В.Котика, 12 терміном з 01.04.2020 року до 01.04.2025 року для Дударчук Наталії 
Вікторівни. 
 
10. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 02/2019 від 22.01.2019 року 
стаціонарної тимчасової споруди – кіоску для торгівлі комбікормом за адресою: 
вул. В.Котика, 12 терміном з 01.04.2020 року до 01.04.2025 року для Дударчук 
Наталії Вікторівни. 
 
11. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 18/2018 від 09.02.2018 року 
стаціонарної тимчасової споруди – павільйону для торгівлі овочами та фруктами за 
адресою: вул. Лозова, 1-в терміном з 15.02.2020 року до 15.02.2021 року для 
Верхогляд Тетяни Анатоліївни. 
 
12. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 21/2018 від 15.02.2018 року 
стаціонарної тимчасової споруди – павільйону для торгівлі овочами та фруктами за 
адресою: вул. 400-річчя Шепетівки, 5-в терміном з 18.02.2020 року до 18.02.2023 
року для Верхогляд Тетяни Анатоліївни. 
 
13. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 23/2018 від 22.02.2018 року 
стаціонарної тимчасової споруди – павільйону для торгівлі овочами та фруктами за 
адресою: вул. Шешукова, 3-а терміном з 15.03.2020 року до 15.03.2021 року для 
Верхогляд Тетяни Анатоліївни. 
 
14. 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 
 
 
 


