
  

 

 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
смт Софіївка                                       № 121                       14 листопада 2022 року 

 
Про надання дозволу на тимчасову торгівлю з пересувного фудкару  
 
Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів» 

«Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» 
затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків  і торгівлі 
України № 369 від 08.07.96, Порядком розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності, затверджений рішенням Софіївської 
селищної ради № 222-5/VII від 16.03.2016, Правилами благоустрою на території 
Софіївської селищної ради, затверджених рішенням Софіївської селищної ради № 
№ 2177-40/VII 05.12.2018, рішенням виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради № 117 від 04.11.2022 « Про надання дозволу на торгівлю з пересувного 
фудкару або пристосованого автомобільного транспорту», розглянувши заяву 
фізичної особи-підприємця Вовка Артема Костянтиновича, виконавчий комітет 
вирішив: 

1. Надати дозвіл фізичній-особі підприємцю Вовку Артему Костянтиновичу 
здійснювати тимчасову торгівлю з пересувного фудкару на майданчику біля 
білборду по вул. Шкільна в смт Софіївка Криворізького району 
Дніпропетровської області (схема додається). 

2. Фізичній особі-підприємцю Вовку Артему Костянтиновичу: 
1) погодити режим роботи  на тимчасову торгівлю щоденно, без вихідних, з 

07:00 год. до 21:30 год.  
2) суворо забороняється здійснювати торгівлю спиртними та тютюновими 

виробами.  
3. Зобов’язати фізичну особу-підприємця Вовка Артема Костянтиновича: 

1) здійснювати торгівлю на затвердженому місці при наявності відповідних 
висновків санітарно-епідеміологічної служби, відповідних сертифікатів якості 
продукції, що реалізується; 

2) утримувати об’єкт торгівлі та прилеглу територію у відповідності до 
санітарних норм та правил; 

3) дотримуватися правил техніки безпеки; 
4) своєчасно здійснювати сплату податку в розмірі 150 грн за один день 

торгівлі з пересувного фудкару. 



4. Дане рішення анулюються за умов: 
1) не встановлення пересувного фудкару протягом 2 місяців з дати отримання 

рішення; 
2) надання недостовірних відомостей у документах; 

3) несплаті податку за користування місцем торгівлі. 
5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

Селищний голова               Петро СЕГЕДІЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
	СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
	КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
	РІШЕННЯ

