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УКРАЇНА
   ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
                            РІШЕННЯ

від___________№___________
	м. Житомир

Про  організацію сезонної торгівлі
на території міста  Житомира
     
       Відповідно до ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішень виконавчого комітету Житомирської міської  ради від 03.10.2012 № 416 «Про впорядкування розгляду деяких питань  у  сфері  містобудування та   архітектури   у місті  Житомирі», від 16.04.2014 № 116 «Про внесення доповнень в рішення міськвиконкому від 03.10.2012 № 416», розглянувши заяви суб'єктів підприємницької діяльності та рекомендації  робочої групи з організації сезонної торгівлі  на території м. Житомира виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

          1. Організувати сезонну торгівлю на території міста Житомира продукцією власного виробництва підприємств ресторанного господарства, морозивом та безалкогольними напоями в весняно - осінній період 2016 року шляхом розміщення суб’єктами підприємницької діяльності сезонних об’єктів відповідно до погодженої управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради схеми розміщення, а також узгодженого з Житомирським міськрайонним управлінням Головного управління Держсанепідслужби  у Житомирській області асортиментного переліку товарів для  реалізації, а саме:
      1.1. літніх майданчиків на території, прилеглій до підприємств ресторанного господарства стаціонарної мережі;
      1.2. лотків (1 низькотемпературний прилавок та 1 холодильник, або                  2 низькотемпературних прилавки) для торгівлі морозивом та безалкогольними напоями на території, прилеглій до підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами та підприємств ресторанного господарства;
      1.3. лотків (1 низькотемпературний прилавок та 1 холодильник, або             2 низькотемпературних прилавки) для торгівлі морозивом та безалкогольними напоями згідно з додатком  1;
        1.4. ємностей для торгівлі квасом (ролл-бар, термокега, автоцистерна) згідно з додатком 2.                
           2.  У зв’язку із надходженням від суб’єктів підприємницької діяльності заяв щодо розміщення сезонних об’єктів за одними і тими ж адресами, право на розміщення надається у такому порядку:
	2.1. в першу чергу – суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснювали сезонну торгівлю у попередньому році та у яких відсутні              будь-які порушення вимог, обов'язкових до виконання при здійсненні сезонної торгівлі;
	2.2. в другу чергу – суб’єктам підприємницької діяльності, які мають намір здійснювати сезонну торгівлю в весняно - осінній період 2016 року морозивом та безалкогольними напоями місцевого виробника;
	2.3. в третю чергу – суб’єктам підприємницької діяльності, заяви яких щодо розміщення сезонних об’єктів надійшли першими в порядку черговості.                                
          3. Суб’єктам підприємницької діяльності забезпечити безумовне  дотримання  вимог,  визначених  в  додатку 3  до  цього рішення. 
	4. У разі невиконання суб’єктами підприємницької діяльності вимог даного рішення або в разі самовільного встановлення об’єктів сезонної торгівлі чи іншого торговельного обладнання, такі об’єкти підлягають негайному демонтажу.
          5. У разі невиконання суб’єктами підприємницької діяльності пункту 7 додатку 3 до цього рішення здійснити демонтаж розміщених сезонних об’єктів до 20 листопада 2016 року відповідно до Порядку демонтажу тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення та рекламних засобів, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 03.02.2016  № 63.
6. У разі проведення робіт із реконструкції вулиці Михайлівської суб’єктам підприємницької діяльності здійснити демонтаж розміщених на вказаній вулиці сезонних об’єктів протягом 3 (трьох) календарних днів з дати отримання припису про демонтаж, але в будь-якому разі – до початку проведення робіт.
7. Протягом 10 робочих днів після прийняття виконавчим комітетом Житомирської міської ради рішення «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Житомира» укласти договір про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою  на території міста Житомира з визначеним виконкомом Уповноваженим органом.
	8. У разі не укладення суб’єктами підприємницької діяльності договору про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Житомира з визначеним виконкомом Уповноваженим органом, об’єкти сезонної торгівлі, розміщені ними, підлягають негайному демонтажу.
   9. Суб’єктам підприємницької діяльності, визначених у додатку 4 до цього рішення, відмовити у розміщенні сезонних об’єктів на території міста Житомира в весняно-осінній період 2016 року.
10. Рекомендувати Житомирському міськрайонному управлінню Головного управління Держсанепідслужби у Житомирській області (за згодою) здійснювати постійний контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності узгодженого асортиментного переліку товарів для  реалізації, вимог санітарно-епідеміологічного законодавства та у разі виявлення порушень надавати пропозиції для розгляду на засіданні виконавчого комітету міської питання щодо припинення торговельної діяльності.
       11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.



Міський голова 	             С.І. Сухомлин
                                                                                  































                                                                                    Додаток  1
                                                                                    до рішення міськвиконкому
                                                                                    від_____________№ _____



Розміщення суб’єктами підприємницької діяльності сезонних об’єктів:
               	
лотків (1 низькотемпературний прилавок та 1 холодильник, або                                2 низькотемпературних прилавки) для торгівлі морозивом та безалкогольними напоями

1. Фізична особа - підприємець Годинська Ольга Степанівна (торгівля  морозивом та безалкогольними напоями) за  адресами: 
       майдан ім. С.П. Корольова, 11
               бульвар Новий, 5

2. Фізична особа - підприємець Дунда Євгенія Степанівна (торгівля  морозивом та безалкогольними напоями) за адресами:
          вул. Фещенка-Чопівського, 5

3. Фізична особа - підприємець Гречківська Ірина Ростиславівна  (торгівля
  морозивом та безалкогольними напоями) за адресами:
     майдан Житній ринок, 1

4. Фізична особа - підприємець Васильєва Надія Іванівна (торгівля   морозивом та безалкогольними напоями) за  адресами:
               бульвар Новий, 4

5. Фізична особа - підприємець Степаненко Олег Олексійович (торгівля морозивом та безалкогольними напоями) за  адресами:
вул. Велика Бердичівська, 69/2
вул. Леха Качинського, 4
вул. Київська, 18, 37, 104
вул. Небесної Сотні, 12

6. Фізична особа - підприємець Ковальов Володимир Миколайович (торгівля морозивом та безалкогольними напоями) за  адресами:
вул. Вокзальна, 6
вул. Вітрука, 9,41
вул. Київська, 120
вул. Небесної Сотні, 2/1
  вул. Покровська, 54-б

7. Фізична особа - підприємець Гаврилюк Віталій Олександрович (торгівля
    морозивом та безалкогольними напоями) за  адресами:
майдан Житній ринок, 3
вул. Київська, 91
майдан Перемоги, 13-а
вул. Хлібна, 13
вул. Чуднівська, 165
вул. Велика Бердичівська, 26/30
8. Фізична особа - підприємець Бацула Федір Олександрович (торгівля   морозивом та безалкогольними напоями) за  адресами:
вул. Велика Бердичівська, 31,56
вул. Київська, 50,64
майдан Перемоги, 3
майдан ім. С.П. Корольова, 11

9. Фізична особа - підприємець Павленко Олена Валентинівна  (торгівля       морозивом та безалкогольними  напоями) за адресами: 
        проспект Миру, 15          

10. Фізична особа - підприємець Колесникова Ірина Юріївна (торгівля         морозивом та безалкогольними  напоями) за адресою: 
               вул. Небесної Сотні, 14

11. Фізична особа - підприємець  Малець Олександр Михайлович (торгівля    морозивом та безалкогольними  напоями) за адресами:
       площа Польова, 5 
       вул. Велика Бердичівська, 56 

12. Фізична особа - підприємець  Прокопчук Людмила Родіонівна (торгівля   морозивом та безалкогольними  напоями) за адресами:
         бульвар Новий, 2 
         бульвар Новий, 4 
         вул. Бориса Лятошинського, 2
         вул. Київська, 47,49,52,64,91,120 
         вул. Гоголівська, 1
         
    13. Фізична особа - підприємець  Голік  Раїса Борисівна  (торгівля  морозивом 
          та безалкогольними  напоями) за адресою:
              вул. Київська, 17/1 

14. Фізична особа - підприємець  Голік  Валентина  Валентинівна  (торгівля  морозивом та безалкогольними  напоями) за адресами:
вул. Чуднівська, 118 
вул. Вітрука, 41-б 
          
15. Фізична особа - підприємець  Баранівський  Богдан Олександрович  (торгівля  морозивом та безалкогольними  напоями) за адресою:
               бульвар Новий, 6 

16. Фізична особа - підприємець  Вручинська  Тофілія Людвиківна    (торгівля  морозивом та безалкогольними  напоями) за адресою:
               вул. Івана Кочерги, 5 

17. Фізична особа - підприємець  Поліщук  Галина Павлівна (торгівля   морозивом та безалкогольними  напоями)  за адресою:
               майдан Перемоги, 1 

18. Фізична особа - підприємець Кушнір Андрій Валерійович (торгівля       морозивом) за адресами: 
   вул. Хлібна, 17 
          майдан ім. С.П. Корольова, 11
  майдан Перемоги, 2
  вул. Перемоги, 12
  вул. Троянівська,3
  вул. Київська, 66
  проспект  Миру, 11
  вул. Житній Базар, 3
          вул. Небесної Сотні, 3

19. Фізична особа - підприємець Смолінський Володимир Анатолійович
      (торгівля   морозивом) за адресами: 
  майдан ім. С.П. Корольова, 11
  вул. Київська, 5,13,49,77
          
20. Фізична особа - підприємець  Філіпов Михайло Володимирович (торгівля     морозивом) за адресою: 
          вул. Небесної Сотні, 11

21. Фізична особа - підприємець Боровський Олег Михайлович (торгівля      морозивом  та безалкогольними  напоями) за адресами: 
          вул. Гоголівська, 2 
          вул. Хлібна, 14,23,25

22. Фізична особа - підприємець Харчук Сергій Васильович (торгівля   морозивом  та безалкогольними напоями) за адресами:
  вул. Чуднівська, 101,167
  вул. Київська, 15,47,57
  вул. Небесної Сотні, 12,14,15
  вул. Бориса Лятошинського,7
  майдан Перемоги, 6
  вул. Скорульського, 6
  вул. Велика Бердичівська, 66,67,93
  майдан Житній ринок, 3
  вул. Пушкінська, 58
  вул. Театральна, 7
  вул. Перемоги, 1
  вул. Покровська,96-а,131
  вул. Хлібна, 16
  вул. Фещенка-Чопівського, 6


23. Фізична особа - підприємець Бурківська Станіслава Камілівна (торгівля   морозивом  та безалкогольними напоями) за адресами:
  вул. Київська,77
          вул. Хлібна,16
  майдан Житній ринок, 2

24. Фізична особа - підприємець Гаган Наталія Василівна (торгівля   морозивом  та безалкогольними напоями) за адресами:
     вул. Шевченка, 103
  вул. Київська, 21/23
  вул. Бориса Лятошинського,15
  майдан Житній ринок, 1

25. Фізична особа - підприємець Івашкевич Оксана Володимирівна   (торгівля  морозивом  та безалкогольними напоями) за адресами:
          вул. Чуднівська, 118
          вул. Пушкінська, 47
          вул. Гоголівська, 1

26.  Фізична особа - підприємець Мельник Світлана Миколаївна (торгівля  морозивом  та безалкогольними напоями) за адресою:
          вул. Селецька, 32

27. Комунальне підприємство «Парк» Житомирської міської ради (торгівля морозивом та безалкогольними  напоями) на території Парку культури та відпочинку ім. Ю.Гагаріна та Гідропарку (20 об’єктів).



Заступник директора департаменту 
власності та ринкового регулювання 
міської ради                                                                                        К.О. Тихончук

Керуючий справами                                                                             О.М. Пашко

                                                                         
                                                                                 
















                                                                                    Додаток  2
                                                                                    до рішення міськвиконкому
                                                                                    від ____________ № ______
                
           


  Розміщення суб’єктами підприємницької діяльності сезонних об’єктів:
                         

  ємностей для торгівлі квасом (ролл-бар, термокега, автоцистерна)


    1. Фізична особа - підприємець Музиченко Олена Миколаївна за адресами: 

вул. Покровська, 125
вул. Отаманів Соколовських, 1
проспект Миру, 8, 37
майдан Перемоги, 1
вул. Перемоги, 52    
вул. Домбровського, 1
вул. Хлібна, 20
вул. Бориса Лятошинського, 2,15
вул. Гоголівська, 3
вул. Київська, 13,39,50,77,91
вул. Івана Кочерги, 3
вул. Івана Сльоти, 60  
вул. Велика Бердичівська, 67,89
вул. Чуднівська, 98, 118,167 
вул. Вітрука, 9, 51

   2.  Товариство з обмеженою відповідальністю  “Живий квас” за адресами: 

вул. Київська, 47,55,120-122
вул. Покровська, 20-а, 125
вул. Отаманів Соколовських, 1
вул. Домбровського, 3  
вул. Вітрука, 13, 38
вул. Хлібна, 30 
проспект   Миру, 23
вул. Небесної Сотні, 31
вул. Перемоги, 26       
майдан Привокзальний, 4
пров. Вацківський, 2
вул. Велика Бердичівська,45-47,83



    3. Фізична особа - підприємець  Філіпов Михайло Володимирович                        за адресами: 

       вул. Київська, 37,50
       вул. Небесної Сотні, 11
       вул. Хлібна,18
       вул. Вітрука, 41-б
       вул. Велика  Бердичівська, 67
       проспект  Миру, 15



Заступник директора департаменту 
власності та ринкового регулювання 
міської ради                                                                                    К.О. Тихончук
 
Керуючий справами                                                                           О.М. Пашко






























                                                                                  Додаток 3
                                                                                  до рішення міськвиконкому
                                                                                  від ______________ №____





Вимоги, обов'язкові до виконання суб'єктами підприємницької діяльності при здійсненні сезонної торгівлі в весняно-осінній період 2016 року

	Здійснення  діяльності безпосередньо суб’єктом, без права передачі в оренду,   користування тощо.


	Утримання об’єкту торгівлі та прилеглої території в належному санітарно -  технічному стані  та естетичному вигляді.


    3.  Наявність урни   на  місці здійснення діяльності.

	Укладення договору на вивіз  твердих побутових відходів на період  

    здійснення сезонної торгівлі.
                
	Наявність та дотримання :

       - асортиментного переліку товарів для реалізації, узгодженого з Житомирським міськрайонним управлінням Головного управління  Держсанепідслужби  у  Житомирській області;

      - схеми місця розміщення об’єкту сезонної торгівлі, погодженої управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради.

6. Дотримання правил торговельного обслуговування відповідно до  діючих нормативних документів.

7. Обов’язковий демонтаж сезонної споруди, з приведенням до належного стану території,  не пізніше 15 листопада 2016 року.



      Заступник директора департаменту 
      власності та ринкового регулювання 
      міської ради                                                                                 К.О. Тихончук

     Керуючий справами                                                                        О.М. Пашко







                                                                                  Додаток 4
                                                                                  до рішення міськвиконкому
                                                                                  від _________   №____



Перелік
суб’єктів підприємницької діяльності, яким відмовлено у розміщенні сезонних об’єктів на території міста Житомира 
в весняно-осінній період 2016 року 


На підставі листа управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради від 01.04.16 № 171/12 відмовити наступним суб’єктам підприємницької діяльності у розміщенні сезонних об’єктів на бульварі Старому в весняно-осінній період 2016 року, крім літніх майданчиків:

	Фізична особа - підприємець Годинська Ольга Степанівна (торгівля  морозивом та безалкогольними напоями) за  адресами: бульвар Старий, 3, 11, 12, 32/8.

Фізична особа - підприємець Коломійцев Олег Ігорович (торгівля  морозивом ) за  адресою: бульвар Старий, 17.
Фізична особа - підприємець Дунда Євгенія Степанівна (торгівля  морозивом та безалкогольними напоями) за адресами: бульвар Старий, 10, бульвар Старий, 12.
Фізична особа - підприємець Савицька Анжела Юріївна (торгівля морозивом та безалкогольними  напоями) за адресами: бульвар Старий, 11, бульвар Старий,13, бульвар Старий, 17.
Фізична особа - підприємець Метельський Денис Олександрович (торгівля морозивом та безалкогольними  напоями) за адресою: бульвар Старий, 6.
Фізична особа - підприємець Патутинська Ванда Степанівна  (торгівля морозивом та безалкогольними напоями) за адресою: бульвар Старий, 13.
Фізична особа - підприємець Ковальов Володимир Миколайович (торгівля морозивом та безалкогольними напоями) за  адресою: бульвар Старий, 6.
Фізична особа - підприємець Павленко Олена Валентинівна  (торгівля       морозивом та безалкогольними  напоями) за адресою: бульвар Старий, 10.
Фізична особа - підприємець  Голік  Валентина  Валентинівна  (торгівля  морозивом та безалкогольними  напоями) за адресою: бульвар Старий, 24.
Фізична особа - підприємець Смолінський Володимир Анатолійович (торгівля   морозивом) за адресою:  бульвар Старий, 6.
Фізична особа - підприємець Харчук Сергій Васильович (торгівля   морозивом та безалкогольними напоями) за адресами: бульвар Старий, 11,22.
	Фізична особа - підприємець Бурківська Станіслава Камілівна (торгівля морозивом та безалкогольними напоями) за адресами: бульвар Старий, 8,10,11,16
	Фізична особа - підприємець Брильов Сергій Валентинович (торгівля  морозивом  та безалкогольними напоями) за адресою: бульвар Старий, 34.

  2. У зв’язку із проведенням робіт із реконструкції вулиці Михайлівської відмовити наступним суб’єктам підприємницької діяльності у розміщенні сезонних об’єктів на вул. Михайлівській в весняно-осінній період 2016 року, крім літніх майданчиків:

 2.1. Фізична особа - підприємець Гаврилюк Віталій Олександрович (торгівля морозивом та безалкогольними напоями) за адресою:                                  вул. Михайлівська, 3.
2.2. Фізична особа - підприємець  Прокопчук Людмила Родіонівна  (торгівля  морозивом та безалкогольними напоями) за адресою:                            вул. Михайлівська, 7.
2.3. Фізична особа - підприємець Кушнір Андрій Валерійович (торгівля      морозивом) за адресою: вул. Михайлівська, 3.
	 Фізична особа - підприємець Смолінський Володимир Анатолійович (торгівля морозивом) за адресою: вул. Михайлівська, 21.
	. Фізична особа - підприємець Харчук Сергій Васильович (торгівля    морозивом та безалкогольними напоями) за адресами:                                            вул. Михайлівська, 7,21.

2.5. Фізична особа - підприємець Гаган Наталія Василівна (торгівля  морозивом та безалкогольними напоями) за адресою:                                           вул. Михайлівська,14.

На підставі листа комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради від 31.03.16 № 54, відмовити наступним суб’єктам підприємницької діяльності у розміщенні сезонних об’єктів на території Гідропарку та Парку культури та відпочинку ім. Ю.Гагаріна  в весняно-осінній період 2016 року:  

	Фізична особа - підприємець Матюхін Сергій Олександрович  (торгівля морозивом та безалкогольними напоями) на території Гідропарку та Парку культури та відпочинку ім. Ю.Гагаріна.

Фізична особа - підприємець Годинська Ольга Степанівна (торгівля  морозивом та безалкогольними напоями) на території Гідропарку.
Фізична особа - підприємець Севрук Марія Анатоліївна (торгівля   морозивом та безалкогольними напоями) на території Гідропарку та Парку культури та відпочинку  ім. Ю.Гагаріна.
ТОВ «Компанія  Вектор Плюс» (торгівля морозивом та   безалкогольними  напоями) на території  Гідропарку.
Фізична особа - підприємець Гречківська Ірина Ростиславівна  (торгівля морозивом та безалкогольними напоями) на території  Гідропарку.
Фізична особа - підприємець Патутинська Ванда Степанівна  (торгівля морозивом та безалкогольними напоями) на території Гідропарку.
Фізична особа - підприємець Кучер Роман Валерійович (торгівля    морозивом та безалкогольними напоями) на території Парку культури та відпочинку  ім. Ю.Гагаріна.
	Фізична особа - підприємець Смолінський Володимир Анатолійович (торгівля   морозивом) на території Гідропарку.
Фізична особа - підприємець Безноско  Наталія  Миколаївна (торгівля  морозивом  та безалкогольними  напоями) на території Гідропарку та Парку культури та відпочинку ім. Ю.Гагаріна.
	Фізична особа - підприємець Харчук Сергій Васильович (торгівля   морозивом  та безалкогольними напоями) на території Гідропарку та Парку культури та відпочинку ім. Ю.Гагаріна.
	Фізична особа - підприємець Бурківська Станіслава Камілівна (торгівля  морозивом  та безалкогольними напоями)  на території Гідропарку.
	Фізична особа - підприємець Мельник Єгор Володимирович (торгівля   морозивом  та безалкогольними напоями) на території Гідропарку.
	Фізична особа - підприємець Домарецький Сергій Йосипович (торгівля  морозивом  та безалкогольними напоями) на території Гідропарку.

4. У зв’язку із відсутністю письмової згоди землекористувача земельної ділянки, відмовити наступним суб’єктам підприємницької діяльності у розміщенні сезонних об’єктів на майдані Житній ринок, 1  в  весняно-осінній період 2016 року:  

4.1. Фізична особа - підприємець Бацула Федір Олександрович (торгівля   морозивом та безалкогольними напоями). 
4.2. Фізична особа - підприємець Філіпов Михайло Володимирович (торгівля   морозивом).
4.3. Фізична особа - підприємець Філіпов Михайло Володимирович (торгівля   квасом).
4.4. Фізична особа - підприємець Харчук Сергій Васильович (торгівля   морозивом  та безалкогольними напоями).

5.  	У зв’язку із надходженням від суб’єктів підприємницької діяльності заяв щодо розміщення сезонних об’єктів за одними і тими ж адресами, враховуючи лист управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради від 04.04.16 №  173/12,  та відповідно до пункту 2 цього рішення відмовити наступним суб’єктам підприємницької діяльності у розміщенні сезонних об’єктів  в  весняно-осінній період                  2016 року:  
	
5.1. Фізична особа - підприємець Кушнір Андрій Валерійович  (торгівля морозивом) за адресами: бульвар Новий, 4; вул. Київська, 120; проспект Миру, 15.
5.2. Фізична особа - підприємець Харчук Сергій Васильович (торгівля морозивом та безалкогольними напоями) за адресами: бульвар Новий, 4;              вул. Київська, 37; вул. Київська, 91; проспект Миру, 15.
5.3. Фізична особа - підприємець Гаган Наталія Василівна (торгівля      морозивом та безалкогольними напоями) за адресами: бульвар Новий, 4;              вул. Київська, 13.
5.4. Фізична особа - підприємець Бурківська Станіслава Камілівна (торгівля морозивом та безалкогольними напоями) за адресами:                        вул. Київська, 13;  вул. Київська, 37.
5.5. Фізична особа - підприємець Івашкевич Оксана Володимирівна   (торгівля  морозивом  та безалкогольними напоями) за адресами:                           вул. Київська, 13;  вул. Київська, 64.
5.6. Фізична особа - підприємець  Філіпов Михайло Володимирович (торгівля   морозивом) за адресою: вул. Київська, 37.
5.7. Фізична особа - підприємець Смолінський Володимир Анатолійович (торгівля   морозивом) за адресою: вул. Київська, 64.
5.8. Фізична особа - підприємець Філіпов Михайло Володимирович (торгівля   квасом) за адресою: вул. Київська, 91.



Заступник директора департаменту 
власності та ринкового регулювання 
міської ради                                                                                      К.О. Тихончук
 


 Керуючий справами                                                                           О.М. Пашко


