
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

 

     ____  січня  2021  року                                           м. Шепетівка                                        №  _____ 

 

Про продовження термінів дії 

паспортів прив’язки 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» та керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет  міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Продовжити термін дії паспорта прив’язки кіоску для ремонту взуття, 

реєстраційний № 20/2016 від 11.03.2016 року за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 

76а терміном з 01.01.2021 року до 31.12.2021 року для Мардера Михайла Ісаковича. 

2. Продовжити термін дії паспорта прив’язки групи тимчасових споруд - 

павільйон шиномонтажу з двома навісами, реєстраційний № 37/2012 від 08.06.2012 

року за адресою: вул. Пліщинська, 2 терміном з 01.01.2021 року до 31.12.2021 року 

для Ковалюка Олега Михайловича.  

3. Продовжити термін дії паспорта прив’язки кіоску по продажу продовольчих 

товарів, реєстраційний № 30/2013 від 25.10.2013 року за адресою: вул. Митрополита 

Шептицького, 2-г терміном з 01.01.2021 року до 31.07.2021 року для Подгайної Ірини 

Степанівни. 

4. Продовжити термін дії паспорта прив’язки стаціонарної тимчасової споруди 

для торгівлі непродовольчими товарами, реєстраційний № 25/2017 від 09.03.2017 

року за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 19-а терміном з 01.01.2021 року до 

31.12.2021 року для Тетері Тетяни Василівни.  

5. Продовжити термін дії паспорта прив’язки стаціонарної тимчасової споруди - 

павільйону для торгівлі продовольчими товарами, реєстраційний № 48/2015 від 

01.07.2015 року за адресою: вул. Судилківська, 177 терміном з 01.01.2021 року до 

31.12.2021 року для Ворощука Олександра Васильовича. 

6. Продовжити термін дії паспорта прив’язки стаціонарної тимчасової споруди - 

павільйону для торгівлі змішаними товарами, реєстраційний № 47/2015 від 01.07.2015 

року за адресою: вул. Судилківська, 177 терміном з 01.01.2021 року до 31.12.2021 

року для Козака Володимира Кузьмовича. 

7. Продовжити термін дії паспорта прив’язки пересувної тимчасової споруди для 

торгівлі овочами та фруктами, реєстраційний № 28/2015 від 29.04.2015 року за 



адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 108 терміном з 01.01.2021 року до 31.12.2021 

року для Більчук Тетяни Миколаївни. 

8. Продовжити термін дії паспорта прив’язки стаціонарної тимчасової споруди - 

павільйон для торгівлі прод. товарами, реєстраційний № 31/2019 від 10.10.2019 року 

за адресою: вул. В. Котика, 2-б терміном з 20.01.2021 року до 20.01.2022 року для 

Гурського Петра Анатолійовича. 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

А.Мовсісяна та начальника відділу містобудування та архітектури  В.Донкова. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Віталій  БУЗИЛЬ 


