
 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

          РІШЕННЯ 

від  20.04.2021  № 79 

с. Руська Поляна 

 

Про погодження   режиму  роботи   

об’єктів торгівлі                                                                                                                         

 

          Відповідно до п. 4 “б“ статті 30 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“,  розглянувши  заяви  ФОП Гладкого Анатолія 

Георгійовича,  ФОП Бєлякової Тетяни Олександрівни, ФОП Ганус Ольги 

Сергіївни, ФОП Козаченко Людмили Іванівни, виконком сільської ради  

 

ВИРІШИВ :        

1. Погодити режим роботи об’єкту торгівлі, магазину продовольчих та 

непродовольчих товарів, який знаходиться по вул. Благовісна, 80а в селі 

Геронимівка Черкаського району Черкаської області: 

- понеділок- неділя з 07.00 до 21.00 без вихідних та перерви на обід. 

2. Погодити режим роботи об’єкту торгівлі, магазину продовольчих та 

непродовольчих товарів, який знаходиться по вул. Мічуріна, 28 в селі 

Геронимівка Черкаського району Черкаської області: 

- понеділок- неділя з 08.00 до 22.00 без вихідних та перерви на обід. 

3. Погодити режим роботи об’єкту торгівлі, магазину продовольчих та 

непродовольчих товарів, який знаходиться по вул. Пушкіна/Шевченка, 32/36 в 

селі Руська Поляна Черкаського району Черкаської області: 

- понеділок- неділя з 08.00 до 22.00 без вихідних та перерви на обід. 

4. Погодити режим роботи об’єкту торгівлі, магазину продовольчих та 

непродовольчих товарів, який знаходиться по вул. Небесної сотні, б/н в селі 

Руська Поляна Черкаського району Черкаської області: 

- понеділок- неділя з 07.00 до 21.00 без вихідних та перерви на обід. 

5. Погодити режим роботи об’єкту торгівлі, магазину «Крамничка» по 

торгівлі побутовою хімією, який знаходиться по вул. Богдана Хмельницького, 

29 в селі Дубіївка Черкаського району Черкаської області: 

- понеділок - п’ятниця з 07.30 до 18.00 без перерви на обід; 

- субота - з 08.00 до 17.00 без перерви на обід; 

- неділя - з 08.00 до 14.00 без перерви на обід. 

6. Погодити режим роботи об’єкту торгівлі, який знаходиться по                     

вул. Богдана Хмельницького, 29 в селі Дубіївка Черкаського району Черкаської 

області: 



- понеділок - п’ятниця з 09.00 до 18.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00 

години; 

-   субота - з 09.00 до 13.00 без перерви на обід; 

- неділя – вихідний день. 

7. Зобов’язати ФОП Гладкого А. Г., ФОП Бєлякову Т. О., ФОП                    

Ганус О. С., ФОП Козаченко Л. І. дотримуватися Закону України «Про 

забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення» та Правил 

благоустрою території населених пунктів Руськополянської ОТГ. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 

голови Пашкевич Ю. А. 

 

 

Сільський голова                                                   Олег ГРИЦЕНКО 

 

 


