
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22 травня 2018 року                                  м. Біла Церква                                         № 224 

 

 

Про встановлення режиму роботи 

об’єктів торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування населення 

 

Розглянувши подання начальника відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення  і  громадського  харчування  Білоцерківської міської ради  від  

14 травня 2018 року №12-10-101, з метою поліпшення організації торгівлі, побутового 

обслуговування населення, а також більш широкого задоволення потреб населення 

продовольчими та промисловими товарами, з урахуванням рішення Білоцерківської міської 

ради від 28 січня 2016 року №59-05-VII «Про обмеження реалізації алкогольних напоїв та 

пива (окрім безалкогольного) на території міста Білої Церкви», відповідно до п.п. 2, 4 п. «б» 

ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради вирішив:  

 

1.Встановити за погодженням  з власниками підприємств, установ та організацій 

(сфери обслуговування незалежно від форм власності) зручний для населення режим роботи: 

 

1.1.Товариству з обмеженою відповідальністю «Ремедіум» у аптеці №1 за адресою: м.Біла 

Церква, вул. Леваневського, 53-г  з 08-00 до 19-30, без перерви,  неділя з 09.00 до 18.00. 

 

1.2.Приватне акціонерне товариство «ЖЛК – Україна» у павільйоні продовольчих товарів 

«Молочні продукти» за адресою:м. Біла Церква, вул. Крижанівського,3, територія ринку 

«Оберіг», з 08-00 до 20-00, без перерви та вихідних.  

 

1.3.Фізичній особі-підприємцю Марковій Людмилі Юріівні у стоматологічному кабінеті за 

адресою: м.Біла Церква, вул.Я. Мудрого,70, прим.5, з 08-00 до 17-00, без перерви, вихідні дні 

субота та неділя. 

 

1.4.Фізичній особі-підприємцю Смоляр Аллі Валеріівні у спортивному клубі із снек-баром  

за адресою: м.Біла Церква, бул.Олександрійський,175, прим.44, з 09-00 до 22-00, без перерви 

та вихідних. 

 

1.5.Фізичній особі-підприємцю Цулик Нелі Миколаївні  у павільйоні продовольчих товарів 

«Продукти» за адресою: м.Біла Церква, вул. Я.Мудрого в р-ні заводу «Термо-Пак» в складі 

зупинки громадського транспорту  з 07-00 до 20-00, без перерви та вихідних. 

 

1.6.Фізичній особі-підприємцю Поліщук Людмилі Іванівні у павільйоні промислових товарів  

за адресою: м.Біла Церква, вул.Крижанівського,3, територія ринку «Оберіг» з 08-00 до 18-00, 

без перерви та вихідних. 
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1.7.Фізичній особі-підприємцю Цибульському Андрію Володимировичу у павільйоні 

промислових товарів за адресою: м.Біла Церква, вул.Крижанівського,3, територія ринку 

«Оберіг» з 09-00 до 18-00, без перерви, субота з 09-00 до 17-00, неділя з 09-00 до 16-00.  

 

1.8.Фізичній особі-підприємцю Доліненко Аллі  Леонідівні у павільйоні промислових товарів  

за адресою: м.Біла Церква, вул.Крижанівського,3, територія ринку «Оберіг» з 10-00 до 18-00, 

без перерви, вихідний- неділя. 

 

1.9.Фізичній особі-підприємцю Матусевич Олені Миколаївні  у павільйоні продовольчих 

товарів  за адресою: м.Біла Церква, вул.Крижанівського,3, територія ринку «Оберіг» з 07-00 

до 20-00, без перерви та вихідних. 

 

1.10.Фізичній особі-підприємцю Сич Олексію Івановичу у павільйоні продовольчих товарів  

за адресою: м.Біла Церква, вул.Крижанівського,3, територія ринку «Оберіг» з 08-00 до 18-00, 

перерва з 13-00 до 14-00,  вихідний-неділя. 

 

1.11.Фізичній особі-підприємцю Сахарову Олександру Євгенійовичу у кіоску продовольчих 

товарів  за адресою: м.Біла Церква, вул.Крижанівського,3, територія ринку «Оберіг» з 08-00 

до 20-00, без перерви та вихідних. 

 

             2.Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою.  

 

 

Міський голова                                                                                                               Г.Дикий 

 


