УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА БАРСЬКОГО
РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 188 від 02 серпня 2017 р.
м.Бар
Про питання здійснення сезонної
виїзної/виносної торгівлі на території міста Бар
Розглянувши звернення громадян про надання дозволу на здійснення виїзної/виносної
торгівлі овочами, фруктами, канцелярськими товарами тощо на території міста Бар,
керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рішення виконавчого комітету Барської міської ради № 254 від 14.12.2015 р. «Про
упорядкування виїзної/виносної торгівлі на території міста Бар», дані Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо
реєстрації заявників як суб’єктів підприємницької діяльності, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл суб’єктам підприємницької діяльності та громадянам, які здійснюють
торгівлю сільськогосподарською продукцією власного виробництва, на здійснення
виїзної сезонної торгівлі овочами та фруктами по вул. Святого Миколая на відкритій
площадці навпроти автостанції, на період до 30.11.2017 р.
2. Відмовити гр. Лесько Лілії Миколаївні у наданні дозволу на здійснення виїзної
торгівлі овочами та фруктами біля будинку № 19 по вул. Героїв Майдану (згідно
ескізної пропозиції з боку вул. Каштанової), на період до 28.12.2017 р., у зв’язку з
відсутністю реєстрації гр. Лесько Л.М. як СПД в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також з
метою недопущення поширення масової вуличної торгівлі продуктами харчування на
території міста.
3. Надати дозвіл ФОП Демидас Марині Сергіївні на здійснення виносної торгівлі
солодкою ватою та фасованим морозивом, а також на розташування двох переносних
столиків з стільцями згідно поданої ескізної пропозиції біля кав’ярні «Супремо» по
вул. Каштановій біля будинку № 31, в м.Бар в денну пору доби з 07:30 год. до 22:00
год., на період до 31.10.2017 р. Гр. Демидас М.С. забезпечити дотримання тиші,
порядку та спокою, культури поведінки з боку відвідувачів на вказаній території.
4. Надати дозвіл ФОП Олійник Майї Іванівні на здійснення сезонної виносної торгівлі
канцелярськими товарами біля будинку № 20 по вул. Героїв Майдану (біля магазину
«Оріон») та біля будинку № 17 по вул. Соборній (біля УГГ), на період з 05.08.2017 р.
по 03.09.2017 р.
5. Надати дозвіл ФОП Пальонко Лілії Володимирівні щодо здійснення виносної

торгівлі канцелярськими товарами біля будинку № 12 А на майдані Святого Миколая
(біля ТЦ «Українські товари»), на період до з 05.08.2017 р. по 03.09.2017 р.
6. Відмовити гр. Татаріновій Ірині Володимирівні щодо здійснення виносної торгівлі
дитячими іграшками біля будинку № 12 А на майдані Святого Миколая (біля ТЦ
«Українські товари»), у зв’язку з відсутністю реєстрації гр. Татарінової І.В. як СПД
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань.
7. Надати дозвіл ФОП Дручковській Оксані Миколаївні на здійснення виносної торгівлі
окулярами на орендованій земельній ділянці біля будинку № 17 по вул. Соборній
(біля входу до магазину «Євромода»), на період до 31.08.2017 р.
8. Відмовити гр. Білоусу Олександру Володимировичу у наданні дозволу на здійснення
виїзної торгівлі овочами та фруктами біля будинку № 13 по вул. Соборній (біля
будівлі побут комбінату або в іншому місці в районі ринку), на період до 01.09.2017
р., у зв’язку з відсутністю реєстрації гр. Білоуса О.В. як СПД в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а
також з метою недопущення поширення масової вуличної торгівлі продуктами
харчування на території міста.
9. Комунальному підприємству «Бар-благоустрій» Барської міської ради /керівник –
Ковальов М.Т./вжити наступних заходів:
9.1. упорядкувати розміщення суб’єктів підприємницької діяльності на відведених
для виїзної/виносної торгівлі місцях на території міста для забезпечення можливості
здійснення торгівлі усіма бажаючими із визначенням торгових місць;
9.2. посилити контроль за справлянням плати за користування торговими місцями у
порядку, визначеному рішенням виконавчого комітету № 254 від 14.12.2015 р. «Про
упорядкування виїзної/виносної торгівлі на території міста Бар».
10. Комунальному закладу «Муніципальна варта» Барської міської ради /керівник –
Воробйов С.С./ посилити контроль за виконанням рішення виконавчого комітету
№254 від 14.12.2015 р. «Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі на території
міста Бар», Правилами благоустрою території населених пунктів Барської міської
ОТГ на предмет недопущення та усунення виявлених випадків здійснення торгівлі у
невстановлених місцях.

Міський голова

Керуючий справами в/к Логінова Л.Г. _______________
Начальник відділу з
юридичних питань Чубар О.В._____________________
Начальник відділу
МА ЖКГ Подельнюк О.М.________________________

А.А.Цицюрський

