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ВИКОНАВЧИЙ   КОМІ ТЕ Т  ШЕПЕТІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 

    від  ____ вересня  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. Дозволити Шайнозі Наталії 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. Степана Бандери, 23-б – 1 шт.  
 
2. Дозволити Гуділіну Віктору Михайловичу 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, 65-в – 1 шт.  
 
3. Дозволити Безштанько Руслану Григоровичу 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. Судилківська, 117-а – 1 шт . 
 
4. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 26/2019 від 05.09.2019 року 
стаціонарної тимчасової споруди – кіоску по продажу прод. товарів за адресою: 
вул. Лозова, 1 терміном з 15.10.2020 року до 15.10.2021 року для Якимчук Ірини 
Борисівни. 
 
5. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 27/2014 від 27.05.2014 року 
стаціонарної тимчасової споруди для торгівлі продовольчими та непродовольчими 
товарами за адресою: пр. Миру, 24 терміном з 01.07.2018 року до 01.07.2023 року 
для Лашківа Володимира Богдановича. 
 



 
 
6. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 43/2017 від 19.06.2017 року 
стаціонарної тимчасової споруди – кіоск для торгівлі продовольчими товарами за 
адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 23-б терміном з 01.10.2020 року до 01.10.2023 
року для Босюк Лілії Миколаївни. 
 
7. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 47/2017 від 15.09.2017 року 
тимчасової споруди - кіоск для торгівлі продовольчими товарами, в тому числі 
власного виробництва з літнім майданчиком за адресою: вул. Героїв Небесної 
Сотні, 51 терміном з 15.09.2020 року до 15.09.2022 року для Франчук Надії 
Федорівни. 
 
8. Продовжити термін дії паспорта прив’язки № 46/2017 від 12.09.2017 року 
стаціонарної тимчасової споруди - кіоск для ремонту взуття за адресою: вул. 
Чкалова, 7 терміном з 15.09.2020 року до 15.09.2022 року для Кудрика Василя 
Михайловича. 
 
9. Затвердити проекти внесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Шепетівка за адресою: 
вул. Островського, 6-к та вул. Островського, 6-л (копії заяв та проекти  внесення 
змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності в м. Шепетівка  додаються). 
 
10. 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 розділ: 
 

10.1. «Розміщення стаціонарних ТС»: 
 

10.1.1. вул. Островського, 6-к  – 1 шт.; 
10.1.2. вул. Островського, 6-л  – 1 шт. 
 
11. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Підготував: 
 
начальник  відділу  
містобудування та архітектури                                   В.Донков       
 
«Завізовано»: 
 
перший заступник міського голови                                  В. Вихівський 
  
  
начальник юридичного відділу               Г. Бабась    
 
 
начальник управління економіки,  
підприємництва та підтримки інвестицій                          О. Гринь 
 
 
начальник  
фінансового управління                                                       В. Дрищ 
 
 
 
керуючий справами виконкому                                           В. Рачук 
 
 


