
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

09.12.2021 № 745 

 

Про надання тимчасового дозволу ДП „Пирятинське лісове господарство“ на 

розміщення транспортних засобів для торгівлі новорічними ялинками  

 

Відповідно до статей 30, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, керуючись Законом України „Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення“, Порядком провадження торговельної 

діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих 

товарів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України                       

від 15 червня 2006 року № 833 (із змінами), Правилами роботи дрібно 

роздрібної торговельної мережі, затвердженими наказом Міністерства 

зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.1996 за № 372/1397, на 

підставі поданих документів виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати тимчасовий дозвіл державному підприємству „Пирятинське 

лісове господарство“ (Галушка Т.Г.) на розміщення транспортних засобів для 

виносної торгівлі новорічними ялинками у визначених місцях дислокації 

(додається), з 17.12.2021 по 29.12.2021 року. 

2. Погодити  режим роботи: 

щоденно: з 09.00 до 15.00 год. 

3. Зобов’язати ДП „Пирятинське лісове господарство“ (Галушка Т.Г.) на 

період здійснення торгівлі з транспортних засобів у визначених місцях 

дислокації: 

1) отримати дозвільні документи у відповідних службах згідно з 

вимогами чинного законодавства; 

2) забезпечити наявність товарно-транспортних накладних на відпуск 

новорічних ялинок та уніфікованого засобу маркування (спеціальне маркування 

заготовлених хвойних насаджень пластмасовими бирками чи самоклейними 

етикетками зі штрих-кодом), і належне інформування споживача про роздрібні 

ціни на товар; 

3) створити зручні та безпечні умови для покупців, встановивши 

переносні огорожі у місцях торгівлі; 



4) в місцях виїзної торгівлі біля транспортних засобів, забезпечити 

перебування в черзі покупців з дотриманням між ними соціальної дистанції не 

менше 1,5 м; 

5) заключити договір з комунальним підприємством „Каштан“       

(Бровар Г.Д.) на вивіз сміття; 

6) дотримуватися чинного законодавства в сфері торгівлі, санітарно-

епідемічного благополуччя населення, протипожежної безпеки, карантинних 

обмежень, захисту прав споживачів та Правил благоустрою території населених 

пунктів Пирятинської міської ради, затверджених рішенням шістдесят 

четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019    

№ 526. 

4. Відповідальність за безпечне перебування покупців, дотримання 

карантинних обмежень, а також техніки безпеки і охорони праці покладається 

на ДП „Пирятинське лісове господарство“ (Галушка Т.Г.). 

5. Відповідальність за якість та безпеку товару, який буде пропонуватися  

до реалізації, та за виконання пунктів 1-5 рішення покладається на                   

ДП „Пирятинське лісове господарство“ (Галушка Т.Г.). 

6. Рішення дійсне по 29.12.2021 року при умові виконання                       

ДП „Пирятинське лісове господарство“ вищезазначених вимог. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

09.12.2021 № 745 

 

 

 

Дислокація 

тимчасово визначених місць на розміщення транспортних засобів  

ДП „Пирятинське лісове господарство“ для здійснення виносної торгівлі 

новорічними ялинками з 17.12.2021 по 29.12.2021 року 

 

№ 

з/п 

Місце розміщення 

транспортного засобу для 

торгівлі 

Адреса Режим роботи 

1. На асфальтованому 

майданчику поруч з 

магазином „Наше м’ясо“ 

майдан Незалежності 

м.Пирятин 

щоденно з 09.00 

до 15.00 год. 

2. На асфальтованому 

майданчику, розміщеному 

поруч з входом до  

ТОВ „Пирятинагроконсерв“ 

вул. Європейська, 163 

м.Пирятин 

щоденно з 09.00 

до 15.00 год. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради Ірина КОЗІН 


