
                                                                                       
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                    
16.04.2019 № 141 
 

Про надання тимчасового дозволу ФОП  Чепур Т.М. на розміщення 

нестаціонарних засобів для  виносної торгівлі на  майдані Незалежності                        

та по вул.Визволення, 2Б в м.Пирятин  

 
 

Відповідно до статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, керуючись законами України „Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення“, „Про захист прав споживачів“, 

Порядком провадження торговельної діяльності та правил торговельного 

обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 (із змінами), та з 

метою створення зручностей для покупців, на підставі поданих документів, 

виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати тимчасовий дозвіл фізичній особі-підприємцю Чепур Тетяні  

Миколаївні на розміщення нестаціонарних засобів: 

на прилеглій до магазину „Інтер’єр“ (майдан Незалежності, 19, Пирятин)     

території,  з 17 квітня  2019 року по 06 травня 2019 року;  

на прилеглій до стадіону „Ювілейний“ (вздовж паркану та тротуару 

вул.Визволення, 2Б, м.Пирятин) території, з 05 травня 2019 року по 07 травня                      

2019 року, для здійснення виносної торгівлі предметами ритуальної належності 

(штучні квіти, вінки). 

2. Погодити режим роботи: 

з 7.00 до 18.00 год. 

3. Зобов’язати ФОП Чепур  Т.М.: 
3.1. Розмістити нестаціонарні засоби згідно зі схемою розташування 

(додається). 

3.2. Облаштувати належним чином місця виносної торгівлі, створивши 

зручні умови для покупців. 

3.3. Забезпечити інформування покупців про роздрібні ціни в грошовій 

одиниці України за допомогою ярликів цін (цінників) на товари. 

3.4. Дотримуватись в своїй діяльності чинного законодавства у сфері 



торгівлі, захисту прав споживачів та Правил благоустрою міста Пирятина. 

3.5. Під час продажу товарів і після закінчення виносної торгівлі вжити 

заходів для дотримання чистоти на місці торгівлі та навколо нього. 

3.6. Заключити  договір з КП „Каштан“ на  вивіз  сміття до 22.04.2019. 

4. Рішення дійсне до 08.05.2019. 

5. Відповідальність за виконання пунктів 1-4 рішення покладається на 

ФОП Чепур Т.М. 

6. Контроль  за виконанням  рішення покласти  на заступника міського 

голови з питань діяльності  виконкому міської ради Шикеринця І.С. 

 

 

 

 

 Міський голова                                                               О.РЯБОКОНЬ 


