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Про відведення місця для здійснення
тимчасової сезонної виїзної торгівлі
на території міста Бар
Враховуючи численні звернення підприємців про надання їм дозволу на здійснення виїзної
торгівлі овочами та фруктами по вул. Св.Миколая м.Бар навпроти автостанції, з метою
сприяння розвитку усіх форм торгівлі, забезпечення оптимальної кількості місць для сезонної
виїзної торгівлі овочами та фруктами, керуючись ст.ст. 26, п. 8 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статутом КП «Бар-благоустрій», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Відвести в м.Бар по вул. Св.Миколая навпроти автостанції місце для здійснення
тимчасової сезонної виїзної торгівлі овочами та фруктами на термін до 30 листопада 2016
року.
2. Уповноважити КП «Бар-благоустрій» здійснювати справляння плати за користування
торговими місцями* щоденно, за кожен день торгівлі, через уповноважену особу із
застосуванням реєстраторів розрахункових операцій відповідно до вимог Закону України
«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» з видачею касових чеків, які є єдиною підставою, що дає право на
здійснення торгівлі на вказаних територіях.
3. Встановити плату за користування місцями для торгівлі в наступному порядку:
- за площу, зайняту торговим місцем * - в розмірі 4,00 грн. за 1 повний чи не повний
квадратний метр;
- за площу, зайняту великогабаритним транспортом - 2,00 грн. за 1 повний чи не повний
квадратний метр.
4. Кошти, отримані як плату за користування торговими місцями зараховувати на рахунок
КП «Бар-благоустрій».
5. Зобов’язати КП «Бар-благоустрій» постійно підтримувати зазначену територію в
належному санітарному стані, справляючи при цьому плату за послуги з прибирання та
вивезення побутових відходів відповідно до затверджених тарифів.
6. Зобов’язати продавців – суб’єктів підприємницької діяльності при здійсненні торгівлі
дотримуватися правил торгівлі, санітарних, ветеринарних та протипожежних норм.
* Торгове місце - площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю
(вагів, лотків тощо) та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних
засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, кіосках, палатках тощо.
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