Додаток 1 до рішення виконавчого
комітету Барської міської ради № 189 від
02.08.2017 р. «Про розгляд проекту
Положення про порядок організації
виїзної (виносної) торгівлі та надання
послуг у сфері розваг на території
населених пунктів Барської міської ОТГ»
ПРОЕКТ
Положення
про порядок організації виїзної (виносної) торгівлі та надання послуг у сфері розваг на

території населених пунктів Барської міської ОТГ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про порядок організації виїзної (виносної) торгівлі на території
населених пунктів Барської міської ОТГ (далі – Положення) визначає основні вимоги
щодо порядку організації виїзної (виносної) торгівлі підприємствами, організаціями
незалежно від форм власності, підприємцями, що здійснюють діяльність на території
населених пунктів Барської міської ОТГ (далі – суб’єкти).
Дане Положення визначає вимоги до організації виїзної (виносної) торгівлі на
території населених пунктів Барської міської ОТГ і є обов’язковим для виконання.
Дія цього Положення поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно
від форми власності, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері виносної дрібно
роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території ОТГ.
Дія цього Положення не розповсюджується на здійснення виносної
дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території ринків будь-якої
форми власності.
1.2.Виїзна (виносна) торгівля є різновидом дрібнороздрібної торгівлі, тобто
різновидом торгівлі через дрібнороздрібну торговельну мережу. Роздрібна торгівля через
дрібнороздрібну торговельну мережу є однією з форм позамагазинного продажу товарів.
Продаж товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі здійснюється через: засоби
пересувної мережі – автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавкиавтопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лоткиприлавки), розноски, лотки, столики тощо.
виносна дрібнороздрібна торгівля - це торгівля зі споруд, які не мають
закритого приміщення для тимчасового перебування людей, з торговельного обладнання,
низькотемпературних прилавків, лотків, яток, палаток, ємкостей, столиків, торговельних
автоматів, автомагазинів, автокафе, авторозвозок, роль-барів тощо, інших споруд,
призначених, зокрема, для сезонної дрібнороздрібної торгівлі, а також розвізна торгівля,
тобто торгівля, яка здійснюється з автомобілів (авторозвозок, автомагазинів тощо), що
мають різні місця стоянок;
послуги у сфері розваг – це послуги, які надаються суб’єктами господарювання
за межами закритих приміщень (просто неба), а саме: послуги з прокату іграшкових
машинок, дитячих мотоциклів, електро-веломобілів тощо; послуги, що надаються на

розважальних атракціонах, батутах, надувних дитячих майданчиках, за допомогою
спортивно - розважальних автоматів тощо; послуги, які надаються при використанні
тварин тощо;
об’єкт виносної дрібнороздрібної торгівлі та у сфері розваг - споруда, яка не
має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, торговельне обладнання,
прилавок, лоток, ятка, палатка, столик, торговельний автомат, автомагазин, автокафе,
авторозвозка, роль-бар, розважальний атракціон, спортивно-розважальний автомат та ін.;
тимчасова (святкова) торгівля – це торгівля яка проводиться з лотків, палаток
або інших пересувних об’єктів торгівлі, суб’єктами підприємницької діяльності з нагоди
свят або інших культурно-масових заходів, які організовуються місцевою владою,
підприємствами та установами міста
1.3.Через пересувну торговельну мережу дозволяється реалізація продовольчих і
непродовольчих товарів тільки нескладного асортименту, відповідно до правил їх
продажу.
Забороняється продаж:
- продовольчих товарів, якщо при їх продажу відсутні умови для дотримання
санітарних норм і правил, а також умови для додержання температурних режимів по
зберіганню та продажу цих товарів;
- нефасованих і не упакованих продовольчих товарів з розносок, лотків, столиків,
корзин та неспеціалізованого транспорту;
- без наявності сертифікатів і гігієнічних висновків на кожен вид і партію товарів
які реалізуються.
1.4. Господарюючий суб’єкт при організації виїзної ( виносної ) торгівлі повинен
керуватися та дотримуватися вимог Законів України «Про захист прав споживачів», «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Правил роботи
дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх
економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.96 № 369 та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 23.07.96 за № 372/1397, Порядку провадження торговельної
діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06. 2006 , цього Положення та інших
нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність.
1.5. За порушення норм чинного законодавства керівник господарюючого
суб’єкта несе відповідальність, згідно чинного законодавства.
1.6. Виїзна ( виносна ) торгівля проводиться суб’єктами підприємницької
діяльності (юридичними та фізичними особами), на території населених пунктів після
погодження із виконавчим комітетом міської ради.
2. ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ*ЄКТІВ
ВИЇЗНОЇ/ВИНОСНОЇ ДРІБНОРОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ У
СФЕРІ РОЗВАГ
2.1. Об’єкти виїзної (виносної) торгівлі повинні мати належний естетичний
вигляд, відповідати вимогам правил торгівлі та нормативних документів щодо санітарії,
охорони праці, техніки безпеки.

2.2. Біля кожного об’єкту виїзної (виносної) торгівлі повинна бути встановлена
урна для сміття.
2.3. Протягом торгівлі та після закінчення роботи господарюючий суб’єкт
повинен забезпечувати чистоту на прилеглій території до об’єкту виїзної (виносної)
торгівлі та надання послуг у сфері розваг. У випадках порушення Правил благоустрою
території населених пунктів Барської міської ОТГ суб’єкт, який здійснює торгівлю
притягається до адміністративної відповідальності, згідно статті 152 КУпАП.
2.4. Забороняється зміна спеціалізації об’єктів виїзної (виносної)
дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг без погодження із виконавчим
комітетом міської ради.
2.5. Розміщення пунктів виїзної (виносної) дрібнороздрібної торгівлі
здійснюється на землях комунальної власності без оформлення правовстановлюючих
документів на користування земельною ділянкою.
2.6. У період масового збору врожаю дозволяється реалізація овочевої продукції,
фрукті тощо, в місцях визначених розпорядженням міського голови, по вулицях з
автотранспорту, якщо розміщення автотранспорту відповідає вимогам безпеки
дорожнього руху. Реалізація картоплі , овочів, фруктів, плодів, ягід, баштанних культур в
період сезонного продажу зі спеціальних контейнерів, сіток, піддонів, встановлюється не
нижче 50 см від землі.
3. Порядок розміщення об’єктів виносної дрібнороздрібної торгівлі та
надання послуг у сфері розваг
3.1. Розміщення об’єктів виїзної (виносної) торгівлі здійснюється у місцях
визначених рішенням виконавчого комітету міської ради на території населених пунктів
Барської міської ОТГ.
3.2. Розміщення об’єктів виїзної (виносної) торгівлі в інших місцях, тимчасово,
визначається рішенням виконавчого комітету міської ради за окремими зверненнями
індивідуальної дії.
3.3. Для розміщення об’єктів виносної дрібнороздрібної торгівлі та надання
послуг у сфері розваг за межами визначеної території міста суб’єкт господарювання подає
наступні документи:
- заява на ім'я міського голови, в якій зазначаються бажане місце торгівлі, термін
розміщення об’єкта, його функціональне призначення, асортиментний перелік продукції
та режим роботи, згідно з додатком 1 до Положення;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію/копія виписки з єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
- копія схеми розташування/руху місця в масштабі М 1:500,
погоджена/перепогоджена у відділі містобудування, архітектури та житловокомунального господарства міської ради, а також в органах державної влади або органах
місцевого самоврядування у випадках, передбачених законодавством;
- фотофіксація майбутнього місця здійснення виносної дрібнороздрібної
торгівлі/надання послуг у сфері розваг;

- копії ветеринарних паспортів на тварин (при наданні послуг з використанням
тварин);
- копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки територіального
управління Держнаглядохоронпраці України (у разі, коли атракціон та інше обладнання
відноситься до переліку робіт підвищеної небезпеки).
3.4. Заява підлягає погодженню: з власниками/користувачами земельних
ділянок – у разі якщо об’єкт виносної дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері
розваг планується розмістити на земельних ділянках, що не належать до комунальної
форми власності Барської міської ради; з балансоутримувачем житлового будинку та за
результатами громадських обговорень, організованих відповідною комісією, - у разі якщо
об’єкт виносної дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг планується
розмістити на території дворів житлових будинків.
3.5. Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства ( надалі уповноважений орган) протягом 30-ти календарних днів забезпечує:
- винесення заяви та доданих до неї документів на засідання виконавчого
комітету міської ради;
- підготовку відповідного проекту рішення виконавчого комітету міської ради
про розміщення об’єктів виносної дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері
розваг.
3.6. Уповноважений орган міської ради веде облік об’єктів виїзної (виносної)
торгівлі, згідно рішень виконавчого комітету міської ради.
3.7. На одну поштову адресу виноситься одне рішення Барської міської ради на
організацію виїзної (виносної) торгівлі аналогічною продукцією, крім випадків
проведення святкових загально міських заходів. Дане рішення ( або її копія) зберігається
на робочому місці Суб’єкта (продавця) в пункті виїзної торгівлі до закінчення терміну
його розміщення.
3.8. Суб'єкти, що здійснюють виїзну (виносну) торгівлю зобов'язані:
3.7.1. Забезпечити наявність:
- рішення виконавчого комітету про дозвіл на здійснення виїзної ( виносної)
торгівлі;
- супровідної документації і цінників на товар, що реалізується;
- таблички із зазначенням назви, місця розташування і номера телефону суб’єкта,
що організував торгівлю, а також прізвища, імені та по батькові продавця;
- відповідного інвентарю та обладнання, а у разі здійснення продажу
продовольчих товарів, що псуються – холодильних устаткувань.
Засоби вимірювання, що використовуються при продажі товарів, повинні бути у
справному стані та в установленому порядку періодично перевірятися.

3.7.2. Не допускати захаращування і обмеження видимості пішохідних доріжок,
проїжджої частини доріг і вулиць, переходів, зупинок громадського транспорту, дорожніх
знаків, світлофорів, зелених зон, перешкоджання вільному руху пішоходів.
3.8. Працівники, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів під
час здійснення виїзної (виносної) торгівлі, підлягають в установленому порядку
обов’язковому систематичному медичному обстеженню, результати якого заносяться в їх
особисті медичні книжки, що зберігаються на робочих місцях працівників. Особи, які не
пройшли своєчасно чергове медичне обстеження, до роботи не допускаються.
3.9.Працівники які здійснюють виїзну (виносну) торгівлю під час виконання своїх
обов’язків повинні:
- бути охайно одягнені;
- додержуватися правил особистої гігієни, тримати робоче місце в належному
стані, не палити на робочому місці, бути з покупцями ввічливими;
- мати при собі копію паспорту, який пред’являється на вимогу службових осіб
органів державного контролю і нагляду, правоохоронних органів та посадових осіб
виконавчих органів місцевого самоврядування.
3.12. Для організації виїзної (виносної) торгівлі та надання послуг під час
проведення культурно-масових заходів у населених пунктах, погодження оформляється
розпорядженням міського голови.
3.13. У разі систематичного порушення суб’єктом господарювання та його
працівниками вимог законодавства, цього Положення, Правил Благоустрою території
населених пунктів Барської міської ОТГ, інших нормативних актів, рішення виконавчого
комітету на організацію виїзної (виносної) торгівлі призупиняється до усунення порушень
або скасовується виконавчим комітетом чи сесією міської ради.
3.14. Скасування рішення на організацію виїзної (виносної) торгівлі здійснюється
на підставі протоколів перевірок уповноважених органів у сфері дотримання Правил
Благоустрою території населених пунктів Барської міської ОТГ ( КП «Бар-Благоустрій»,
КЗ БМР «Муніципальна варта»), за поданням контролюючих органів або на підставі
обґрунтованих письмових скарг споживачів.
4. Особливості тимчасової (святкової) виносної дрібнороздрібної торгівлі
4.1.Тимчасова (святкова) виносна дрібнороздрібна торгівля здійснюється
суб’єктами господарювання з нагоди свят або інших культурно-масових заходів.
4.2. Для здійснення тимчасової (святкової) виносної дрібнороздрібної торгівлі
суб’єкт господарювання подає наступні документи: заява згідно з додатком 2 до
Положення; копія свідоцтва про державну реєстрацію/копія виписки з єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
4.3. Тимчасова (святкова) виносна дрібнороздрібна торгівля здійснюється з
дотриманням цього положення, Правил Благоустрою території населених пунктів
Барської міської ОТГ та інших нормативних актів.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ
5.1. Відповідальність, у випадках порушення правил торгівельного
обслуговування населення, Правил Благоустрою території населених пунктів Барської

міської ОТГ та інших випадках, визначеним чинним законодавством, суб’єкти та їх
уповноважені особи несуть згідно із чинним законодавством.
5.2. Контроль за дотриманням цього Положення здійснюється службовими
особами органів державної виконавчої влади, посадовими особами виконавчих органів
місцевого самоврядування та їх уповноважені органи, в межах компетенції, наданої
законодавством.
5.3. Суб’єкти господарювання, які здійснюють виїзну (виносну) торгівлю без
відповідного рішення виконкому міської ради притягуються до адміністративної
відповідальності згідно статті 160 КУ п АП.
5.4. За порушення Правил Благоустрою території населених пунктів Барської
міської ОТГ суб’єкти господарювання притягуються до адміністративної відповідальності
згідно статті 152 КУпАП.

Керуючий справами /секретар/
виконавчого комітету
Начальник відділу
з юридичних питань

Л.Г. Логінова

О.В.Чубар

