ПРОТОКОЛ № 5
засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної
політики та дерегуляції
24 березня 2021 року

10.00

Місце проведення: сесійна зала.
Всього: 6 членів комісії.
Присутні: А.Левчук, М.Мураховський, В.Тимошенко, В.Худецький.
Відсутні: С.Воронецький, С.Костецький, Р.Ужва.
Запрошені: І.Западенко - головний спеціаліст управління торгівлі, А.Шевчук – депутат міської
ради від ПП «Команда Симчишина», Ю.Решетнік – депутат міської ради від ПП «Команда
Симчишина», Л.Вощина, І.Марчевська – члени місцевої ініціативи.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про розгляд звернення місцевої ініціативи з питання закриття закладу ресторанного
господарства – бару ПаПаПаб, розташованого в прибудові до житлового будинку по вул. І Франка,
10.
1. СЛУХАЛИ:
В.Худецького
голову комісії

– На розгляд комісії виноситься звернення місцевої ініціативи щодо
закриття закладу ресторанного господарства – бару ПаПаПаб,
розташованого в прибудові до житлового будинку по вул. І Франка, 10.
Запропонував надати слово І.Западенко – головному спеціалісту
управління торгівлі.

ВИСТУПИЛИ:
І.Западенко
– Доповіла, що на сьогодні відповідно до чинного законодавства та наказу
головний спеціаліст Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного
управління торгівлі
господарства із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції №2362 від 18.11.2020 року
– режим роботи закладу ресторанного господарства встановлюються
суб’єктом господарювання самостійно, а у випадках, передбачених
законодавством, за погодженням з органами місцевого самоврядування.
Зазначила, що діюча декларація відповідності матеріально-технічної бази
суб’єкта господарювання вимогам законодавства подана закладом
ресторанного господарства – бар по вул. І.Франка,10 торговою площею
400,0 м2, зареєстрованої за №1454 від 06.01.2015 року з умовою
дотримання задекларованого режиму роботи закладу з 14.00 до 22.00
години.
Л.Вощина,
Проінформували, що відповідно до проведених зборів мешканцями
І.Марчевська – члени житлового будинку №10 по вул. І.Франка була створена місцева
місцевої ініціативи.
ініціатива. Протягом останніх декілька років заклад ресторанного
господарства – бар «ПаПаПаб», який належить ПМП «Фінмаркет»
працює з порушенням встановленого режиму роботи закладів
ресторанного господарства, розташованих в прибудовах до житлових
будинків. Це супроводжується голосною музикою, піснями, шумом та
іншими порушеннями громадського порядку. Серед мешканців будинку є
люди похилого віку та діти, яким у вечірній час більш як нікому
необхідні умови для відпочинку. Неодноразові скарги, звернення
мешканців будинку до різних інстанцій щодо дотримання вимог Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
захисту населення від впливу шуму» ніякого результату не дали, окрім

поодиноких штрафних санкцій.
В.Худецький – голова Зауважив, що згідно вимог чинного законодавства суб’єкт, який має
комісії
приватну власність може використовувати земельну ділянку на власний
розсуд, не змінюючи її цільове призначення.
І.Марчевська – член Немає підтверджуючих документів, що прибудова до багатоквартирного
місцевої ініціативи.
будинку є приватною власністю приватного підприємства «Фудмаркет».
А.Шевчук – депутат Повідомила, що була присутньою на зборах місцевої ініціативи, мешканці
міської ради від ПП доведені до відчаю. При порушенні громадського порядку мешканці
«Команда
щоразу викликають поліцію, які або не приїжджають або кажуть, що бар
Симчишина»
закритий. Також вказала на той факт всім відомий, що в період жорстких
карантинних обмежень, запроваджених Урядом на всій території України
в місті працювало 2 заклади ресторанного господарства – СВ клуб та бар
«ПаПаПаб»
В.Тимошенко
–
депутат міської ради
від ПП «Команда
Симчишина»

Надала інформацію про те, що згідно здійснення права власності
співвласниками багатоквартирного будинку від 2015 року на праві
спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку
відповідними законодавчими нормами для співвласників вирішується
дане питання. Тому, якщо власник чи орендар сплачує не тільки оренду,
але ще експлуатаційні витрати якійсь організації, то це зовсім інші
законодавчі акти для співвласників багатоквартирного будинку.

В.Худецький – голова Зауважив, що дозволи на введення об’єктів в експлуатацію видає
комісії
управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій
області, а не міська рада чи управління торгівлі. Також пояснив, що до
порушників громадського порядку, органами поліції або судом можуть
бути застосовані покарання, у вигляді попередження або штрафу.
Тому, запропонував членам місцевої ініціативи зібрати офіційні
документи щодо факту встановлення таких порушень та надати на
розгляд постійної комісії офіційні документи, де будуть засвідчені покази
щодо замірів шуму в квартирах житлового будинку, який знаходиться по
вул. І.Франка,10.
В обговоренні взяли участь депутати: А.Левчук, М.Мураховський,
В.Тимошенко, В.Худецький.
Поставив на голосування пропозицію – протокольно доручити
управлінню архітектури та містобудування надати інформацію про
кількість квадратних метрів, яка належить приватному підприємству
«Фудмаркет», що розташоване за адресою вул.І.Франка,10.
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голос. – 0. ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

1. Місцеву ініціативу з питання закриття закладу ресторанного
господарства – бару ПаПаПаб, розташованого в прибудові до житлового
будинку по вул. І Франка, 10, взяти до відома.
2. Протокольно доручити управлінню архітектури та містобудування
надати інформацію про кількість квадратних метрів, яка належить
приватному підприємству «Фудмаркет», що розташоване за адресою
вул.І.Франка,10.

Голова комісії

В.ХУДЕЦЬКИЙ

Секретар комісії

Р.УЖВА

