
УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА волинської ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙКОМІТЕТ

РІШЕННЯ
151 .122015 р. На 559

м. Володимир - Волинський
Про встановлення режиму роботи
окремих закладів торгівлі та сфери послуг

Розглянувши звернення суб'єктів господарювання Марчука Сергія
Миколайовича від 30.11.2015 р., Томчук Мар'яни Русланівни від 07.12.2015
р., ПП «Соломія-Сервіс» від 20.11.2015 р., ТзОВ «Володимир-Волинський
хлібозавод» від 24.11.2015 р. та від 14.12.2015 р., ТзОВ «Волиньтабак» від
02.12.2015 р., відповідно до пп. 10 п.

1 статті 10 Закону України «Про
благоустрій населених пунктів», ст. 24 Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення», керуючись пп.4 «б»
ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням
виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради від 26.О4.2012р.
М 126 «Про порядок встановлення режиЬ/Іу роботи об'єктів торгівлі,
ресторанного господарства та сфери послуг розміщених у м. Володимирі-
Волинському», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Встановити режим роботи окремих закладів торгівлі та сфери послуг,

а саме:

1.1. Магазину підприємця Марчука Сергія Миколайовича, який
розміщений в орендованому приміщенні ГШ «Рафаель актив» по вул.
Ковельській, 253, загальною площею закладу 94,0 м2

початок роботи - 09.00 год.
кінець роботи - 17.30 год.
обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.
вихідний день: понеділок.

1.2. Комісійного магазину «Чарівник» підприємця Томчук Мар'яни
Русланівни, який розміщений в орендованому приміщенні Поліщук Галини
Євгенівни по вул. Ковельській, 55, загальною площею закладу 20,0 м2

початок роботи - 10.00 год.
кінець роботи - 18.00 год.



субота та неділя а 10.00 год. до 16.00 год.
без обідньої перерви

1.3. Аптеки «Подорожник» приватного підприємства «Соломія-
Сервіс», яка розміщена В орендованому приміщенні МП «Пролісок» у формі
ТзОВ по вул. Ковельській, 23, загальною площею закладу 81,4 м2

початок роботи - 08.00 год.
кінець роботи - 20.00 год.
неділя - з 09.00 год. до 19.00 год.
без обідньої перерви

1.4. Торгівельного кіоску М 15 ТзОВ «Володимир-Волинський
хлібозавод», який розміщений по вул. Луцькій, 62.

початок роботи - 07.30 год.
кінець роботи - 20.30 год.
обідня перерва г 14.00 год. до 14.30 год.

1.5. Торгівельного кіоску М 18 ТзОВ «Володимир-Волинський
хлібозавод», який розміщений по вул. Цинкаловського, б/б 25.

початок роботи - 08.00 год.
кінець роботи - 15.00 год.
обідня перерва - 12.30 год. до 13.00 год.
вихідні дні - субота та неділя

1.6. Магазину ТзОВ «Волиньтабак», який розміщений в орендованому
приміщенні Гладкевича Владислава Анато ійовича по вул. Ковельській, б/б
113, загальною площею закладу 30,0 м2

початок роботи - 08.00 год.
кінець роботи - 20.00 год.
без обідньої перерви та вихідних днів

2. Визнати такими, що втратили чинність:
2.1. пп. 1.6. рішення виконавчого комітету міської ради від 19.11.2015

р. На 308 «Про встановлення режиму роботи окремих закладів торгівлі» у
зв'язку із заявою ТзОВ «Володимир-Волинський хлібозавод»

2.2. пп. 1.5. рішення виконавчого комітету міської ради від 19.03.2015
р. Ле 61 «Про встановлення режиму роботи окремих закладів торгівлі» у
зв'язку із заявою ТзОВ «Володимир-Волинський хлібозавод»

3. Суб'єктам господарювання дотримуватись встановленого режиму
роботи та інших вимог чинного законодавства під час експлуатації закладів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Кулікову Л.В.

Міський голова
і

.
- П.Д.Саганюк

Субнцька 35709 у


