
 

УКРАЇНА 
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ 
 

Від      23 жовтня 2020 року                                                        №  

 

Про   заборону стихійної  

торгівлі в місті Липовець 

 

   Відповідно до законів України «Про молоко та молочну продукцію», «Про 

м’ясо та м’ясні продукти», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», «Про якість та безпеку харчових продуктів та 

продовольчої сировини», «Про захист прав споживачів», керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом України 

про адміністративні правопорушення, вимогами «Ветеринарно-санітарних 

правил для ринків», з метою ліквідації осередків несанкціонованої 

(стихійної) торгівлі на території міста Липовець у невстановлених для цього 

місцях, якісного покращення благоустрою, недопущення інфекційних 

захворювань і продовольчої небезпеки споживчого ринку, виконавчий  

комітет  Липовецької міської  ради                                                        

ВИРІШИВ: 

 

1. Заборонити стихійну торгівлю з рук на вулицях, зупинках, пішохідних 

доріжках, тротуарах, газонах, перехрестях, прилеглих ділянках до 

житлових будинків, з машин та інших невстановлених та спеціально 

необладнаних для цього місцях на території міста Липовець. 

2. Суб’єктам господарювання, що забезпечують функціонування міського 

ринку, інших об’єктів торгівлі, постійно вживати дієвих заходів щодо 

протидії та ліквідації несанкціонованої (стихійної) торгівлі на 

прилеглих територіях до ринку та інших об’єктів торгівлі.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - 

Кропивницького С.С. та Фоміну О.В. 

 

Міський голова                                                         Микола ГРУШКО 

 
    Назаренко О.О.  

    Кропивницький С.С.   

    Печолат О.В. 

    Соловйова Н.С. 

 



 

 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ   

 

Від  _____ 2020 року                                                                                            № 

 

Про надання дозволу на розміщення 

тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності 

 

Розглянувши звернення Цивелюк Тетяни Олексіївни щодо розміщення групи 

тимчасових споруд, керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження 

Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Цивелюк Тетяні Олексіївні (РНОКПП - 2371014065; 

місце проживання: 22500, м. Липовець, вул. Замкова, буд. 38, Вінницька область; 

паспортні дані: серія АА 774269 виданий Липовецьким РВ УМВС України у 

Вінницькій області від 16.05.1998) на розміщення групи тимчасових споруд 

орієнтовною площею 60 м
2
 на земельній ділянці, що знаходиться у приватній 

власності площею 0,0100 га, з кадастровим номером 0522210100:01:001:2793, з 

цільовим призначенням 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

І економіко - планувальна зона, яка знаходиться в м. Липовець по вул. Василя 

Липківського, 57А. 

2. Зобов’язати заявника: 

- виготовити паспорт прив’язки вищевказаних тимчасових споруд; 

- провести благоустрій прилеглої території, утримувати її в належному 

санітарному стані, укласти договір на прибирання та вивіз сміття з організацією, 

яка обслуговує дану територію; 

- тимчасові споруди утримувати в належному естетичному вигляді. 

 

 

        Міський голова                                                               Микола Грушко 

 
Печолат О.В. 

Назаренко О.О. 

Бабич А.І. 

 

 


