
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 вересня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 641 

 

Про встановлення за погодженням з власниками зручного для 

населення режиму роботи розташованих на відповідній території 

Білоцерківської міської територіальної громади підприємств, установ 

та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності 

 

Розглянувши пояснювальну записку начальника відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення і громадського харчування Білоцерківської міської ради від 25 

серпня 2021 року № 12-10-84, з метою поліпшення організації торгівлі, побутового 

обслуговування населення, а також більш широкого задоволення потреб населення 

продовольчими та промисловими товарами, відповідно до підпункту 4 пункту «б» статті 30, 

частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

урахуванням рішень Білоцерківської міської ради від 29 листопада 2018 року № 3003-60-VII 

«Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного) алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів 

ресторанного господарства) на території міста Білої Церкви», від 28 вересня 2017 року 

№ 1445-37-VII «Про затвердження Правил додержання тиші на території та у громадських 

місцях м. Білої Церкви», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Встановити за погодженням з власниками зручний для населення режим роботи 

розташованих на відповідній території Білоцерківської міської територіальної громади 

підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності: 

1.1. Фізичній особі-підприємцю Тарчинець Тетяні Олексіївні у магазині промислових 

товарів «СВІТ КОТОНУ» за адресою: м. Біла Церква, бул. Олександрійський, 97, 

приміщення 2 з 10-00 до 19-00, без перерви та вихідних. 

1.2. Фізичній особі-підприємцю Гінжул Інні Іванівні у магазині промислових товарів 

«Конфіскат» за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 57, приміщення 259 з 09-00 до 

19-00, без перерви та вихідних. 

1.3. Фізичній особі-підприємцю Барабаш Анні Вікторівні у перукарні за адресою: 

Білоцерківський р-н., с. Шкарівка, вул. Таращанська, 2, будинок 34-Р, приміщення 5 з 09-00 

до 20-00, без перерви та вихідних. 

1.4. Фізичній особі-підприємцю Резнік Петрові Івановичу у перукарні за  адресою:  м. 

Біла Церква, вул. Леваневського, 55, приміщення 334 з 09-00 до 20-00, без перерви та 

вихідних. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Савчука Ю.С. 

 

 

Міський голова                                                                                              Геннадій ДИКИЙ 


