
  

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26 червня 2018 року                                 м. Біла Церква                                         № 289 

 

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  

19 червня 2018 року №12-10-130, 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.Фізичній особі-підприємцю Бринюк Тамарі Леонідівні у кіоску продовольчих товарів за 

адресою: м.Біла Церква, вул.Логінова, в районі ж/б №13, з 07-00 до 21-00, без перерви та 

вихідних. 

 

1.2.Фізичній особі-підприємцю Кононенко Анні  Юр’ївні у кафе за адресою: м.Біла Церква, 

вул.Сквирське шосе, 222, з 08-00 до 22-00, без перерви та вихідних. 

 

1.3.Фізичній особі-підприємцю Гречух Олександру Володимировичу у складі-магазині 

«Пластик+»  за  адресою: м. Біла Церква, Січневий прорив,74, з 09-00 до 18-00, в  суботу з 

09-00 до 17-00, без перерви, вихідний – неділя. 

 

1.4.Фізичній особі-підприємцю Бесараб Олені Петрівні у кіоску продовольчих товарів за 

адресою: м.Біла Церква, вул.Леваневського,91, територія ПК «Росава», з 07-00 до 21-00, без 

перерви та вихідних. 

 

1.5.Фізичній особі-підприємцю Григорчук Ірині Олександрівні у магазині промислових 

товарів «Мачо» за адресою: м.Біла Церква, вул.Ярмаркова, 4 (Центральний ринок), у 

понеділок з 09-00 до 19-00, з вівторка по суботу з 08-00 до 19-00,  у неділю з 08-00 до 18-00, 

без перерви та вихідних. 
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1.6. Фізичній особі-підприємцю Мороз Інні Сергіївні у павільйоні продовольчих товарів за 

адресою: м.Біла Церква, вул. Чуйкова, в районі ж/б № 19 по вул.Водопійній, з 08-00 до 22-00, 

без перерви, вихідний – неділя. 

 

             2.Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою.  

 

 

Міський голова                                                                                                               Г.Дикий 

 


