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Порядок видачі 
Погоджень на розміщення об’єктів торгівлі,

ресторанного господарства та сфери послуг в місті Хуст
З метою ведення моніторингу та раціонального розміщення об’єктів 

торгівлі,  ресторанного  господарства  та  сфери послуг,  ведення  реєстру  (обліку) 
виданих Погоджень на розміщення об’єктів торгівлі , ресторанного господарства 
та сфери послуг,сезонної торгівлі, лоткової та виїзної торгівлі, керуючись ст. 10 
Закону  України  “Про благоустрій  населених  пунктів”,  пп.  2  ст.  30,  40  Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”
 1.  Для  отримання  Погодження  на  розміщення  об’єктів  торгівлі, 
ресторанного  господарства  та  сфери  послуг  заявник  подає  до  управління 
економіки міського виконавчого комітету наступні документи:

- заяву встановленого зразка;
- копію  свідоцтва  про  державну реєстрацію суб’єкта підприємницької 

діяльності;
- копію свідоцтва про сплату єдиного податку;

               - копія документу, що посвідчує право власності на приміщення або 
               свідоцтво про прийняття закінченого будівництвом об’єкту в 
               експлуатацію (для нових капітальних споруд, переобладнаних 
               приміщень);
               -  копія документу, що посвідчує право користування приміщенням 
               ( договір оренди);

        - копію документа про врегулювання земельних відносин. 
    2.  Для  отримання  Погодження  на  виїзну,  сезонну  торгівлю та  проведення 
соціально - культурних заходів заявник подає до управління економіки міського 
виконавчого комітету наступні документи:

- заяву встановленого зразка;
- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької 

діяльності;
- копію свідоцтва про сплату єдиного податку
- копію документу що засвідчує вид автотранспорту 
- копію документу ( ліцензію, дозвіл),  що засвідчує надання послуг 

соціально - культурного, побутового та іншого призначення
3. Управління  економіки  міського виконавчого  комітету  розглядає  та  видає 

погодження в строки визначені чинним законодавством терміном на 1 рік , 
при необхідності готує мотивовану відмову у видачі Погодження.

4. По закінченню терміну  дії  Погодження  на  розміщення  об»єктів  торгівлі, 
ресторанного господарства  та сфери послуг заявник подає  до управління 
економіки міського виконавчого комітету:

- заяву встановленого взірця;
- оригінал Погодження для його поновлення.

                     5.Управління економіки міського виконавчого комітету веде реєстр (облік) 
виданих  Погоджень  на  розміщення  об»єктів  торгівлі,  ресторанного 
господарства та сфери послуг в розрізі виданих Погоджень.
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