ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
09.09.2022

№ 344

Про надання тимчасового дозволу ФОП Наддолінній Н.В. на розміщення
автомобільного причепу, обладнаного кавомашиною, по вул.Соборна, 43 в
м.Пирятин, для здійснення виїзної торгівлі
Відповідно до статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, керуючись Законами України „Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення“, ,,Про благоустрій населених пунктів“,
„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 виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати тимчасовий дозвіл фізичній особі-підприємцю Наддолінній Ніні
Василівні на розміщення автомобільного причепу, обладнаного кавомашиною,
на асфальтованому майданчику, розміщеному поруч із магазином по
вул.Соборна, 43 в м.Пирятин, для здійснення виїзної торгівлі, з 09 вересня по
31 грудня 2022 року.
2. Погодити режим роботи:
понеділок - неділя: з 07.00 до 21.00 год з дотриманням умов
комендантської години.
3. Зобов’язати ФОП Наддолінну Н.В:
1) перед здійсненням виїзної торгівлі отримати дозвільні документи у
відповідних службах Лубенського району згідно із чинним законодавством;
2) розмістити нестаціонарний засіб (автомобільний причеп) у
визначеному місці дислокації згідно зі схемою розташування (додається);
3) перед початком торгівлі з нестаціонарного засобу облаштувати
належним чином торгове робоче місце та розмістити копії відповідних
документів для здійснення торговельної діяльності, забезпечивши
інформування споживача про роздрібні ціни на продовольчі товари;
4) забезпечити на робочому місці наявність сертифікатів відповідності на
продовольчі товари (кава, сиропи, чай тощо) від постачальників;

5) продаж напоїв (безалкогольних) здійснювати в одноразовий посуд для
споживання покупцем на місці;
6) встановити біля тимчасової пересувної торгової точки урни для сміття;
7) під час роботи тимчасової пересувної торгової точки, з метою
безпечного перебування відвідувачів, дотримуватися правил безпеки під час
сигналів повітряної тривоги в період воєнного стану;
8) під час здійснення та закінчення виносної торгівлі вжити заходів для
дотримання чистоти на робочому місці та на прилеглій до торговельного місця
території;
9) заключити договір з КП „Каштан“ на вивіз сміття до 14.09.2022;
10) постійно дотримуватись в своїй діяльності чинного законодавства у
сфері торгівлі, санітарного та епідемічного благополуччя населення, захисту
прав споживачів, пожежної безпеки, цивільного захисту населення та Правил
благоустрою території населених пунктів Пирятинської міської ради.
4. Рішення дійсне до 31.12.2022 при умові виконання підприємцем
вищезазначених вимог.
5. Відповідальність за виконання пунктів 1-3 рішення покладається на
ФОП Наддолінну Н.В.
6. Контроль за виконанням рішення покладається на заступника міського
голови з питань діяльності виконкому Мельниченка М.В.

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

Додаток
до рішення виконкому
Пирятинської міської ради
09.09.2022 № 344
СХЕМА
тимчасового розташування автомобільного причепу ФОП Наддолінної Н.В.
на асфальтованому майданчику, поруч з магазином
по вул.Соборна, 43 в м.Пирятин, для здійснення виносної торгівлі

Начальник відділу економіки
та агропромислового розвитку
виконкому міської ради

Євгеній КРАГЕЛЬ

