
      

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

14.08.2019                                     № 298 

  

Про надання тимчасового дозволу ФОП Бойко О.В., ФОП Стародубцевій В.В., 

ФОП Чепуру О.О., підприємству Пирятинської РССТ „Комбінат громадського 

харчування“, ФОП Барабашу О.В., ФОП Куриленку М.І.,                                        

ФОП Кудряшовій Н.М. та ФОП Шовкоплясу В.О. на розміщення 

нестаціонарних засобів для торгівлі та атракціонів  24 серпня 2019 року 

 

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 № 110, зареєстрованими  в Міністерстві юстиції 

України від 07 квітня 2006 року № 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), з метою організації змістовного 

відпочинку та дозвілля пирятинців під час проведення святкових заходів з 

нагоди Дня Незалежності, на підставі поданих документів виконком міської 

ради 

 

ВИРІШИВ:  

       

1. Надати тимчасовий дозвіл фізичним особам-підприємцям: Бойко 

Олені Вікторівні, Стародубцевій Вікторії Віталіївні, Чепуру Олександрові 

Олеговичу, підприємству Пирятинської РССТ „Комбінат громадського 

харчування“ (Сабірова Г.А.), Барабашу Олегу Володимировичу,  Куриленку 

Миколі Івановичу, Кудряшовій Наталії Миколаївні та Шовкоплясу Віталію 

Олександровичу на розміщення нестаціонарних засобів та атракціонів у 

тимчасово визначеному місці:   

по вул.Соборна м.Пирятин (біля районного Будинку культури) 24 серпня 

2019 року, для здійснення виїзної торгівлі продуктами громадського 

харчування, дитячими іграшками та надання послуг у сфері розваг для  дітей.  

2. Погодити режим роботи: з 16.00 до 23.00 год.  



3. Зобов’язати фізичних осіб-підприємців: Бойко О.В.,            

Стародубцеву В.В., Чепура О.О., підприємство Пирятинської РССТ „Комбінат 

громадського харчування“ (Сабірова Г.А.), Барабаша О.В, Куриленка М.І., 

Кудряшову Н.М. та Шовкопляса В.О.:  

3.1. Перед здійсненням виїзної торгівлі отримати дозвільні документи у 

відповідних службах Пирятинського району згідно із чинним законодавством. 

3.2. Розмістити нестаціонарні засоби (холодильне обладнання, столи, 

стільці тощо) та  атракціони у сфері  розваг згідно  зі схемою (додається). 

3.3. Перед початком торгівлі з нестаціонарних засобів та надання  послуг  

у  сфері  розваг, облаштувати належним чином робочі місця та розмістити копії 

відповідних документів для здійснення торговельної діяльності та  організації 

відпочинку і розваг, забезпечивши інформування споживачів (замовників) про 

роздрібні ціни на продовольчі товари та  послуги. 

3.4. Забезпечити на робочому місці продавця чи надавача послуг 

наявність сертифікатів відповідності чи висновків державної санітарно-

епідемічної експертизи на продовольчі товари  та атракціони.  

3.5. Під час  експлуатації атракціонів з метою безпечного перебування 

відвідувачів (дітей) забезпечити  їх відповідність нормативам з техніки безпеки  

та охорони  праці.   

3.6. Встановити біля тимчасових торгових точок урни для сміття.  

3.7. Постійно дотримуватись в своїй діяльності чинного законодавства у 

сфері торгівлі, санітарного та епідемічного благополуччя населення, захисту 

прав споживачів, охорони праці, пожежної безпеки та Правил благоустрою 

міста Пирятина.  

3.8. Заключити договір з КП „Каштан“ на вивіз сміття до 16.08.2019.  

4. Рішення дійсне до 25.08.2019 при умові виконання підприємцями 

вищезазначених вимог.  

5. Відповідальність за виконання пунктів 1-4 рішення, безпеку і якість 

товарів та послуг у сфері розваг покладається на фізичних осіб-підприємців: 

Бойко О.В., Стародубцеву В.В., Чепура О.О., підприємство Пирятинської РССТ 

„Комбінат громадського харчування“ (Сабірова Г.А.), Барабаша О.В.,  

Куриленка М.І., Кудряшову Н.М. та Шовкопляса В.О.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на управління економіки 

виконкому міської ради (Солдатова І.В.). 

 

 

 

Міський голова           О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 


