
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про погодження розміщення місць 
для торгівлі баштанними культурами 

 
Відповідно до пп.1 п. б) ст.30, ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення Олександрійської міської ради від 08.09.2017 № 338 «Про затвердження 
дислокації розміщення тимчасових майданчиків для торгівлі на території м. Олександрії та 
надання повноважень КП «Олександрійський центральний ринок» справляти плату за 
ринкові послуги на тимчасових майданчиках для торгівлі»,  розглянувши заяви підприємців  
Дементьєвої Ю.І. та Грушковського О.І. про погодження розміщення місць для торгівлі 
баштанними культурами, 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
             1. За умови наявності експертного висновку з Олександрійської міжрайонної 
державної лабораторії ветеринарної медицини Держпродспоживслужби у Кіровоградській 
області погодити  підприємцю ДЕМЕНТЬЄВІЙ Юлії Іванівні розміщення місць для торгівлі 
баштанними культурами на тимчасових майданчиках для торгівлі за такими адресами: 
              1) вул.6 Грудня, 137 (біля магазину «Оптика»); 
              2) пр. Соборний, 11 (біля супермаркету  «Фуршет»); 
              3) пр. Будівельників, 26 А (біля ринку «Александрит»); 
              4) пр. Соборний, 109; 
              5) вул. Г Сталінграда, 31, при умові приведення торгових точок в належний вигляд, 
терміном до 31.11.2019 з дня прийняття даного рішення. 
 
            2. За умови наявності експертного висновку з Олександрійської міжрайонної 
державної лабораторії ветеринарної медицини Держпродспоживслужби у Кіровоградській 
області погодити ГРУШКОВСЬКОМУ Олександру Івановичу  розміщення місць для торгівлі 
баштанними культурами за такими адресами:  

1) пр. Соборний, 11 (біля супермаркету  «Фуршет»); 
2)  пр. Соборний, 109; 
3) пр. Будівельників, 26А (біля ринку «Александрит»); 
4) вул. 6-го Грудня, 137 (біля магазину «Оптика»); 
5) вул. 6-го Грудня, 138 (біля гуртожитку); 
6) перехрестя вулиць Г. Усика та Братської; 
7) вул. Першотравнева, 53-55; 
8) вул. Г. Сталінграда, 15 (заїзний карман біля ресторану «Світанок»), терміном до  

31.11.2018 з дня прийняття даного рішення. 
 
 
 



2 
            3. Зобов’язати підприємців Дементьєву Ю.І. та Грушковського О.І. здійснювати 
торгівлю баштанними культурами зі столів, лотків та піддонів. 
 

4.  Відповідальність за санітарний стан території та дотримання правил торгівлі 
покласти на підприємців Дементьєву Ю.І. та Грушковського О.І.  

 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка С.П. 
 

 
 
 
Міський голова  С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 


