УКРА1НА
БАРСЬКА М1СЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТ1

ВИКОНАВЧИЙ КОМ1ТЕТ

РІШЕННЯ
№ 116 від 06.09.2018 р.
Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі
в м. Бар по вул. Галицьких вояків
З метою впорядкування у м.Бар стихійної торгівлі у невстановлених місцях,
проведення заходів з благоустрою території міста, враховуючи рішення виконавчого комітету
Барської міської ради № 254 від 14.12.2015 р. «Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі
на території міста Бар» та на виконання рішення 4 (позачергової) сесії 7 скликання від
15.12.2015 року «Про облаштування території для виїзної торгівлі по вул. Галицьких вояків»,
керуючись п. 8 ч. 1 ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статутом
КП «Бар-благоустрій», виконавчий комітет Барської міської ради вирішив:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Барської міської ради № 254 від
14.12.2015 р. «Про упорядкування виїзної/виносної торгівлі на території міста Бар», а саме
пункти 1.1 та 1.2. виключити.
2. Перенести місця для здійснення виїзної/виносної торгівлі з приринкової площі по вул.
Галицьких вояків та з вул. М.Кривоноса на частині тротуару вздовж капітальних споруд
Барської РСС на територію для виїзної/виносної торгівлі по вул. Галицьких вояків, 7/2 в
м.Бар з 10.09.2018р.
3. Заборонити стихійну виносну/виїзну торгівлю по вул. Соборній в м.Бар, а також в інших
не встановлених для торгівлі місцях.
4. Для організації виїзної/виносної торгівлі по вул. Галицьких вояків, 7/2 в м.Бар КП «Барблагоустрій» відведену територію розмітити із зазначенням порядкових номерів торгових
місць.
5. 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.
6. При розрахунку розміру плати за один день користування торговими місцями встановити
плату 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.
7. Кошти, отримані як плату за користування торговими місцями зараховувати на рахунок
КП «Бар-благоустрій».
8. Зобов’язати КП «Бар-благоустрій» постійно підтримувати зазначені території в
належному санітарному стані.

9. Зобов’язати продавців – суб’єктів підприємницької діяльності при здійсненні торгівлі
дотримуватися правил торгівлі, санітарних, ветеринарних та протипожежних норм.
10. Зміст даного рішення довести до відома КП «Бар-благоустрій», а також заінтересованих
осіб шляхом опублікування в газеті міської ради «Барчани» та оприлюднення на
офіційному веб-сайті міської ради в мережі Інтернет.
* Торгове місце - площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю
(ваг, 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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