
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
23.02.2021 № 97 

 

Про надання тимчасового дозволу ФОП Репецький Д.В. на розміщення 

нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами 

 

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 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 здійснення торгівлі живими квітами з 

нагоди святкування Міжнародного жіночого дня, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати тимчасовий дозвіл фізичній особі-підприємцю Репецькому Д. 

В., з 05 по 08 березня 2021 року на розміщення нестаціонарних  засобів 

(столи ) у визначених місцях: 

           1) на прилеглій території до магазину „Фора“ по вул. Соборна, 36                 

(4 місця); 

           2) на майдані Незалежності (3 місця), для здійснення виносної торгівлі 

живими квітами. 
2. Встановити режим роботи у визначені дні з 08.00 до 18.00 години. 

       3. Зобов’язати ФОП РепецькогоД.В.: 

1) розмістити нестаціонарні засоби згідно зі схемою розташування 

(додається); 

2) належно облаштувати місця торгівлі, створивши безпечні та зручні 

умови для споживачів; 

3) перед початком торгівлі з нестаціонарного засобу на робочому місці, 

розмістити копії відповідних документів для здійснення торговельної 

діяльності, таблички із зазначенням прізвища, імені, по батькові продавця та 

забезпечити інформування споживачів про роздрібні ціни на товари за 

допомогою ярликів цін (цінників); 

           4) встановити біля тимчасових торгових точок урни для сміття; 

           5)  заключити договір з КП „Каштан“ на вивіз сміття до 24.02.2021; 



                6)  під час виносної торгівлі неухильно дотримуватись в своїй діяльності    

      чинного законодавства у сфері торгівлі, санітарно-епідеміологічного    

      благополуччя населення, протипожежної безпеки, захисту прав споживачів та             

      Правил благоустрою території населених пунктів Пирятинської  міської ради.  

      4. Зобов’язати КП „Каштан“: 

1) розмістити суб’єкт господарювання за вказаною адресою, в 

зазначеному місці, у вказаний час; 

2) зтягнути кошти за виносну торгівлю згідно затвердженої калькуляції. 

      5. Рішення дійсне до 08.03.2021 року при умові виконання підприємцем   

вищезазначених вимог. 

      6. Відповідальність за виконання пунктів 1-3 рішення та за якість товарів, 

які будуть пропонуватися до реалізації, покладається на ФОП  Репецького Д.В. 

      7. Контроль за виконанням рішення покладається на заступника міського 

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

 

 

 

 

Міський голова А.СІМОНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


