
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ №13 

 
Про розгляд заяви ФОП Шунько О.В. щодо дозволу  

на виїзну торгівлю бахчевими культурами та овочами 
 

 
Керуючись підпунктами 7, 8 пункту «а» частини 1 статті 30  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком провадження торговельної 
діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, 
затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 
833, Правилами роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затвердженими 
наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків  і торгівлі України від 8 липня 
1996 року № 369,  розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Шунько 
Олександра Васильовича від 26 липня 2022 року № 115/02-17, виконавчий комітет 
Арцизької міської ради  
   
ВИРІШИВ:  
  

1. Задовольнити заяву фізичної особи-підприємця Шунько Олександра 
Васильовича та надати дозвіл на виїзну торгівлю бахчевими культурами та овочами 
з 26 серпня 2022 року по 30 грудня 2022 року за адресою: м. Арциз, вул. Щаслива 
біля проїзду на вул. Соломонова. 

 
2. Зобов'язати ФОП Шунько Олександра Васильовича: 
укласти договір на вивіз сміття з КП «Благоустрій»;  
дотримуватись Правил  роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, 

затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків  і торгівлі 
України від 8 липня 1996 року № 369, вимог Закону України «Про захист прав 
споживачів»;  

санітарного порядку на визначеній території під час торгівлі та одразу після її 
закінчення. 

 
3. Рішення втрачає чинність у разі недотримання заявником пункту 2. 
 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови.        
 
 

 

Проект рішення підготовлений 
відділом капітального будівництва, 
житлово-комунального господарства, 
архітектури, містобудування, 
транспорту та благоустрою 

 
 
 



 

Лист погодження до проекту рішення  
«Про розгляд заяви  ФОП Шунько О.В. щодо дозволу на виїзну торгівлю 
бахчевими культурами та овочами» 
  
  
Перший заступник Арцизького міського голови 

«___»_________ 2022 року   __________ Тетяна БАХЧЕВАН 

  
  
  
Начальник юридичного відділу 

«___»_________ 2022 року   __________ Анастасія СТАНКОВА 

  
 

Начальник відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, 
архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою  
«___»_________ 2022 року   ___________ Віталій ГОРЯЙНОВ 

 
  
Підготував проект рішення головний спеціаліст з благоустрою відділу капітального 
будівництва, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, 
транспорту та благоустрою  
«___»_________ 2022 року   ___________ Олександр ВОЙДЮК  
  

 
 
 


