
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ                   
 

16.04.2019                                                                                            № 143 

 

Про надання тимчасового дозволу ФОП Кудряшовій Н.М. на розміщення 

дитячих розважальних атракціонів та нестаціонарних засобів для виносної 

торгівлі на території стадіону „Ювілейний“ (вул.Визволення, 2Б, м.Пирятин) 

 

Відповідно до статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, керуючись законами України „Про забезпечення санітарного та 

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

охорону праці“, Правилами будови і  безпечної  експлуатації  атракціонної  

техніки, затвердженими наказом Міністерства України з  питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи  від 01.03.2006 року № 110, зареєстрованими в Міністерстві юстиції 

України від 07 квітня 2006 року за № 405/12279, Порядком провадження 

торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку 

споживчих товарів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від  

15 червня 2006 року № 833 (із змінами), на підставі поданих документів, з 

метою забезпечення організації та проведення змістовного дозвілля виконком 

міської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати  тимчасовий  дозвіл  фізичній особі-підприємцю  Кудряшовій 

Наталії Миколаївні  на розміщення дитячих пересувних атракціонів та 

нестаціонарних засобів (установок заводських для приготування цукрової вати, 

поп-корну та холодильних вітрин) на території стадіону „Ювілейний“ 

(вул.Визволення, 2Б, м.Пирятин), із 20 квітня 2019 року по 30 жовтня 2019 року  

з 09.00 до 21.00 години.  

2. Зобов’язати ФОП Кудряшову Н.М.: 

2.1. Погодити асортиментний перелік продовольчих товарів, які будуть 

пропонуватися до реалізації споживачам, у відповідних службах 

Пирятинського району згідно із вимогами чинного законодавства. 

2.2. Погодити місце розташування дитячих атракціонів та нестаціонарних 

засобів з адміністрацією стадіону „Ювілейний“ (Плетінь С.М.). 

2.3. Виконати роботи по впорядкуванню території під розміщення 

атракціонів та нестаціонарних засобів за вищевказаною адресою. 



2.4. Перед початком надання  послуг у сфері розваг для дітей огородити 

вище вказане місце розташування дитячих атракціонів по периметру земельної 

ділянки та забезпечити належне освітлення, створивши безпечні та зручні 

умови для відвідувачів та споживачів. 

2.5. На робочому місці розмістити відповідну інформацію про суб’єкта 

господарювання (надавача розважальних послуг) та  інформацію для  

відвідувачів: інструкцію про дотримання техніки безпеки та про роздрібні ціни 

на розважальні послуги та на  товари. 

2.6. Встановити біля тимчасових торгових точок урни  для сміття. 

2.7. Під час експлуатації атракціонів, з метою безпечного перебування 

відвідувачів (дітей), забезпечити їх відповідність нормативам з техніки безпеки 

та охорони праці. 

2.8. Після закінчення надання послуг та здійснення  виносної торгівлі 

вжити заходів для дотримання чистоти на робочому місці та на прилеглій до 

торговельного місця території. 

2.9. Заключити договір з КП „Каштан“ на вивіз сміття до 17.04.2019. 

3. Постійно дотримуватись в своїй діяльності вимог чинного 

законодавства у сфері торгівлі, санітарного та епідеміологічного  благополуччя 

населення, охорони  праці, пожежної безпеки, захисту  прав споживачів  та 

Правил благоустрою міста Пирятина. 

4. Рішення дійсне до 31.10.2019 при умові виконання суб’єктом 

господарювання  вищезазначених вимог.   

5. Відповідальність за безпечне перебування дітей, якість надання 

послуг, дотримання техніки безпеки і охорони праці  та безпеку харчових 

продуктів, які будуть пропонуватись до реалізації, та за виконання  пунктів 1-4 

рішення  покладається на ФОП  Кудряшову Н. М. 

6. Контроль за виконанням рішення покладається на заступника 

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

 

                

 

 

 

Міський  голова                                                                     О.РЯБОКОНЬ                                  

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


