
 

 
РІШЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
від «___» ___________ 2020 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про погодження розміщення місць для  
здійснення торгівлі квасом  
 

Відповідно до п.п. 4 п. б) ст. 30  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (зі змінами) та від 20.05.2020      
№ 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 
Українигострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
та етапів послаблення протиепідемічних заходів» (зі змінами), Порядку провадження 
торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих 
товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 (зі 
змінами), Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом 
Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369 (зі 
змінами), розглянувши заяву ФОП Резніченко Я.П. від 17.06.2020, з метою створення нових 
робочих місць та розвитку торгівлі 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити підприємцю РЕЗНІЧЕНКО Яніні Петрівні розміщення місць для 
здійснення  торгівлі квасом,  терміном з дня прийняття даного рішення до 30.09.2020 року за 
умови: встановлення контейнерів для сміття, наявності особистої медичної книжки у 
кожного працівника, забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, зокрема 
респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також 
дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, за такими адресами              
у м. Олександрії: 

-   Кременчуцьке шосе, 4 (біля кафе «Пролісок»); 
-  просп. Соборний,11 (біля супермаркету «Варто»); 
-  перехрестя просп. Соборного та вулиці Діброви (біля павільйону «Глобус»); 
-  вул. Братська, 30 ( напроти магазину «Мандарин Плаза»); 
-  вул. Г. Усика, 62 (біля банку «Січ»); 
-  вул. Перспективна, (біля входу в КП «Олександрійський центральний ринок»); 
-  вул. П. Сагайдачного, сектор «Б»; 
-  перехрестя просп. Соборного та вул. Козацької (біля Приватбанку»); 
-  просп. Соборний, 122 (біля магазину «Тандем»); 
-  просп. Соборний, 107-109 (біля магазину «Колесо»); 
-  просп. Соборний, 111; 
-  вул. 6-го Грудня, 139А (біля магазину «Файно маркет»); 
-  вул. Г. Сталінграда, 31 (кінцева зупинка автобусного маршруту № 5); 
-  пр. Будівельників, 26а (біля ринку «Александрит»). 
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         2. Відповідальність за дотриманням правил торгівлі, техніки безпеки, санітарно-
протиепідемічних норм і правил; профілактичних та протиепідемічних заходів із запобігання 
гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, дотримання правил 
громадського порядку покласти на ФОП  Резніченко Я.П. 
 
          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка С.П. 
 
 
Міський голова                                                                                Степан  ЦАПЮК 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету                                                             Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
 
 


