
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

09.12.2021 № 746 

 

Про встановлення ФОП Писаренку О.Г. режиму роботи піцерії ,,Суші, піца“ за 

адресою: вул. Європейська, 44 А, 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“,  

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), на 

підставі поданих документів виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити фізичній особі-підприємцю Писаренку Олегу Григоровичу 

режим роботи піцеріїї ,,Суші, піца“, розташованого за адресою: 

вул.Європейська, 44 А, м.Пирятин: 

щоденно: з 10.00 до 21.00 год. 

2. Зобов’язати ФОП Писаренка О.Г.: 

1) для провадження здійснення господарської діяльності у сферах 

торгівлі, отримати дозвільні документи у відповідних службах, згідно з 

вимогами чинного законодавства; 

2) на фасаді торговельного об’єкта розмістити вивіски про його тип та 

назву;  

3) біля входу в магазин, на вхідних дверях, розмістити вивіску про режим 

роботи та встановити вуличну урну для сміття; 

4) облаштувати належним чином в приміщенні торгової зали „Куточок 

покупця“, розмістивши його з копіями відповідних документів для здійснення  

господарської діяльності, в доступному місці для споживачів; 

5) забезпечити належне інформування покупців про роздрібні ціни в 

грошовій одиниці України за допомогою ярликів цін (цінників) на товарах; 

6) постійно утримувати приміщення та прилеглу до об’єкта територію в 

належному стані; 

7) забезпечити належне зовнішнє освітлення об’єкта та прилеглої 

території; 
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8) заключити договір з КП „Каштан“ (Бровар Г.Д.) на вивіз сміття; 

9) неухильно дотримуватись у своїй діяльності чинного законодавства у 

сфері торгівлі, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, 

протипожежної безпеки, захисту прав споживачів, карантинних обмежень та 

Правил благоустрою території населених пунктів Пирятинської міської ради, 

затверджених рішенням шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 23.12.2019 № 526. 

3. Відповідальність за якість та безпеку продовольчих товарів, готових 

страв, які будуть пропонуватися споживачу, та виконання пунктів 1-3 рішення 

покласти на ФОП Писаренка О.Г. 

4. Рішення дійсне до 14.12.2022 при умові виконання                                      

ФОП Писаренком О.Г. вищезазначених вимог. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

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

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 


