
УКРАЇНА

Р І Ш Е Н Н Я
виконавчого комітету Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області
від “25” червня 2020 року № 61

м. Новомиргород

Про надання погодження на розміщення 
та встановлення режиму роботи об’єкту 
торгівлі (магазину) ФОП Миколенко 1.0.

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця МИКОЛЕНКО Ірини 
Олександрівни від 05 червня 2020 року щодо надання погодження на 
розміщення магазину по реалізації пива, снеків, безалкогольних напоїв, та 
погодження режиму роботи об’єкту торгівлі за адресою: м.Новомиргород, 
вулиця Андрія Гурічева, 37/6, обговоривши дане питання і керуючись 
статтею 1 Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у 
сфері господарської діяльності", статтею ЗО Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні",

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВИРІШИВ:

1. Відмовити у наданні погодження фізичній особі-підприємцю 
МИКОЛЕНКО Ірині Олександрівні на розміщення об’єкту торгівлі (магазину 
по реалізації пива,снеків, безалкогольних напоїв) в орендованому приміщенні 
за адресою: м.Новомиргород, вул.Андрія Гурічева, 37/6, (договір оренди 
нежитлового приміщення від 05 червня 2020 року), так як відповідно до 
статті 1 Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності" органи місцевого самоврядування не надають 
погодження на розміщення об’єктів торгівлі суб’єктам господарювання.

2. Встановити, погоджений з власником, режим роботи з 10.00 години до 
22.00 години щоденно, без вихідних та перерви на обід для об’єкту торгівлі 
(магазину) за адресою: Кіровоградська область, м.Новомиргород, вул.Андрія 
Гурічева,37/6 (ФОП Миколенко Ірина Олександрівна, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів 
3330212328).



3. Рекомендувати ФОП Миколенко І.О.:

утримувати об’єкт торгівлі та прилеглу до нього територію в належному 
санітарному стані;

укласти договір на вивіз сміття з КП "Новомиргородські муніципальні 
інженерні мережі".

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міської ~

Міський голова І. Забажай



УКРАЇНА

Р І Ш Е Н Н Я
виконавчого комітету Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області
від “ 25” червня 2020 року № 63

м. Новомиргород

Про здійснення виїзної 
торгівлі ФОП Санісус І. С. 
в м.Новомиргороді

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця САНІСУС Інни 
Степанівни щодо надання погодження фізичній особі -  підприємцю 
САНІСУС Інні Степанівні на розміщення об’єкту виїзної торгівлі у 
м. Новомиргород, враховуючи карантинні заходи, відповідно до яких 
торгівля здійснюється лише на території КП "Новомиргородський міський 
ринок" та керуючись пунктом "б" статті ЗО Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”,

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВИРІШИВ:

1. Відмовити у наданні погодження фізичній особі -  підприємцю 
САНІСУС Інні Степанівні на розміщення об’єкту виїзної торгівлі у 
м. Новомиргороді, а саме на торгівлю з автомобіля ВАРЬ (ДАФФ) 
ВА 6766 ВС, полупричепа ЗсйшагапШІег (Шварцмюллер) В А 1700ХР, 
продовольчими товарами, в термін до 31 грудня 2020 року по вул. Єгенія 
Присяжного (в районі житлового будинку 10).

2. Рекомендувати фізичній особі-підприємцю Санісус І.С. звернутися 
до директора КП "Новомиргородський міський ринок" Поповенка В.В. про


