
 
            

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 липня 2021 року м. Корюківка № 323    

 

Про надання дозволу на тимчасове  

розміщення розважальних об’єктів та об’єктів торгівлі  

під час проведення заходів з нагоди  

святкування Дня міста Корюківка 
 

Розглянувши клопотання ФОП Фриз І.Б., Тарасевич К.М., Сагури С.І., 

державного професійно – технічного навчального закладу «Сновське вище 

професійне училище лісового господарства», керуючись Правилами 

благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання 

вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в 

громадських місцях населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади, що затверджені рішенням сьомої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 08.07.2021 року № 57-7/VIII, Законом України «Про 

благоустрій населених пунктів», ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Надати, фізичній особі - підприємцю Тарасевич Ксенії Миколаївні, 

дозвіл на тимчасове розміщення об’єктів торгівлі (торгової точки) під час 

проведення заходів з нагоди святкування Дня міста Корюківка, згідно із 

експлікацією.  

 

2. Надати, фізичній особі - підприємцю Фриз Ігорю Богдановичу, дозвіл 

на тимчасове розміщення об’єктів торгівлі (кейтерінг зони) під час проведення 

заходів з нагоди святкування Дня міста Корюківка, згідно із експлікацією.  

 

3. Надати, фізичній особі - підприємцю Сагурі Сергію Івановичу, дозвіл 

на тимчасове розміщення об’єктів торгівлі (торгової точки) під час проведення 

заходів з нагоди святкування Дня міста Корюківка, згідно із експлікацією. 

 



4. Надати, державному професійно – технічному навчальному закладу 

«Сновське вище професійне училище лісового господарства», дозвіл на 

тимчасове розміщення об’єктів надання послуг профорієнтаційного напряму 

для молоді. 

 

5. Повідомити заявника, що відповідно до 8.28.4. Правил благоустрою, 

забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових 

територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади забороняється самовільно 

надавати послуги у сфері розваг та відпочинку, проводити торговельну 

діяльність з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків (іншого 

торговельного обладнання) без відповідного дозволу та у місцях, не 

передбачених експлікацією. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 
 


