
 
 
                                                                                                                                                               

БЕРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
25.04.2016 № 31 
Про встановлення зручного для  населення 
режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг 
 
 
      Розглянувши заяви суб'єктів  підприємницької діяльності, представлені матеріали, 
відповідно до Порядку встановлення за погодженням з власниками зручного для 
населення режиму роботи  об’єктів  торгівлі та сфери послуг, керуючись ст. 30 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні",  виконавчий комітет міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
1.Встановити режим роботи: 
 1.1. Тимчасових сезонних торгівельних установок  про продажу квасу приватного 
підприємця Носенка Сергія Вікторовича, розташованих за адресами:    
- м. Берислав, вул. 1 Травня, 224 (біля універмагу) , 
-м. Берислав, вул. 1 Травня, 246 (біля магазину «Меблі»), 
-м. Берислав, вул. 1 Травня, 218 (біля Будинку побуту «Чайка»), 
-м. Берислав, вул. 1 Травня, (біля ЦРЛ), 
-м. Берислав, вул. 1 Травня, (район автостанції) – 2 установки, 
-м. Берислав, вул. Леніна, (біля ТОВ «Берислав-хлібозавод»), 
 Графік роботи з 7 до 19 години  без перерви на обід, та вихідних. 
1.2 Магазину «Капітошка» з продажу дитячих товарів ФОП Шеремет А.С.,  в особі 
Шеремет Андрія  Сергійовича, розташованого за адресою: м. Берислав, вул. Карла 
Маркса, б. № 9-а, торгівельною площею 68,9 м. кв. Графік роботи з 8-00 до 17-00, без 
перерви на обід в будні дні, субота  до 14-00, неділя до 12-00. 
1.3 Магазину «Чулок» з продажу одягу ФОП Качмарик Є.В., в особі Качмарик 
Євгена Володимировича, розташованого за адресою: м. Берислав, вул. 1 Травня, б. № 
177-б, торгівельною площею 30 м. кв. Графік роботи з 8-00 до 18-00, без перерви на 
обід та вихідних. 
2.Зобов'язати  суб'єктів підприємницької діяльності здійснювати експлуатацію об'єкта 
торгівлі та сфери послуг на умовах вказаних в Положенні.  
3. Попередити суб'єктів підприємницької діяльності, що при  порушені умов 
експлуатації вказаних в Положенні, реєстрацію об'єктів торгівлі  та сфери послуг буде 
скасовано. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста  з питань захисту 
прав споживачів Мокроусова М.А.  

 
 
  

Міський голова                                                                      О.М.Шаповалов      
 


