
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 21.03 2012 № 16-3/VI 

          м. Золотоноша 

 

Про затвердження Правил торгівлі у м. Золотоноша 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 „Про 

затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил 

торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів” (зі змінами та 

доповненнями) , наказу Міністерства економіки України від 19.04.2007 №104 „Про 

затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами”, наказу 

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.2003 

№185 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами”, 

спільного наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової 

адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та 

сертифікації України від 26.02.2002 №57/188/84/105 „Про затвердження Правил 

торгівлі на ринках”, керуючись п. 44 ст. 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,- 
 

міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити Правила торгівлі у м. Золотоноша (додаються). 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 22.07.2010 № 

54-4/V „Про затвердження правил торгівлі у м. Золотоноша”. 

3. Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи 

(Харитич Л.П.) рішення оприлюднити у засобах масової інформації. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на комісію з 

питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, 

господарської діяльності (Грищенко Л.В.) та управління економіки (Остроглазова 

В.В.). 
 

Міський голова        В.О. Войцехівський 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Золотоніської міської ради 

від 21.03 2012 № 16-3/VI 

 

ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ У М. ЗОЛОТОНОША 

 

І. Порядок 

провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування 

на ринку споживчих товарів  

 

Загальна частина 

 

1. Цей Порядок та правила визначають загальні умови провадження 

торговельної діяльності суб'єктами оптової торгівлі, роздрібної торгівлі, закладами 

ресторанного господарства, основні вимоги до торговельної мережі, мережі закладів 

ресторанного господарства і торговельного обслуговування споживачів (покупців), 

які  придбавають  товари  у  підприємств,  установ  та організацій незалежно  від  

організаційно-правової  форми  і  форми власності, фізичних  осіб-підприємців  та  

іноземних  юридичних  осіб, що провадять  підприємницьку  діяльність на території  

м. Золотоноша  (далі – суб'єкти господарювання). 

2. У цих  Правилах терміни вживаються у значенні, наведеному у ДСТУ 4303-

2004 „Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять” і ДСТУ 4281-

2004 „Заклади ресторанного господарства. Класифікація”. 

3. Торговельна діяльність провадиться суб'єктами господарювання у сфері 

роздрібної та оптової торгівлі, а також ресторанного господарства. 

4. Торговельна діяльність регулюється Господарським і Цивільним кодексами 

України, Законом України „Про захист прав споживачів”, іншими актами 

законодавства, а також цим Порядком. 

4-1. Особливості продажу окремих груп продовольчих та непродовольчих 

товарів, здійснення різних видів торгівлі, роботи закладів ресторанного господарства 

регулюються правилами, які затверджуються Мінекономіки за погодженням з 

Мінфіном, крім випадків, установлених законом. 

 

Порядок провадження торговельної діяльності 

 

5. Суб'єкт господарювання провадить торговельну діяльність після його 

державної реєстрації, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за 

наявності відповідних дозвільних документів (ліцензії, торговельного патенту тощо). 

6. Суб'єкт господарювання для провадження торговельної діяльності може 

мати: 

 торгівельні об’єкти оптової  торгівлі, складське  приміщення або  мережу 

складів – для провадження оптової  торгівельної діяльності; 

 роздрібну, дрібнороздрібну торговельну мережу - для провадження 



 3 

роздрібної торгівельної діяльності; 

 мережу закладів ресторанного господарства (ресторани, кафе, кафетерії 

тощо) – для  здійснення ресторанного обслуговування. 

7. Торговельними об'єктами є: 

1) у сфері  оптової  торгівлі: 

 склад  товарний (універсальний ,спеціалізований, змішаний); 

 магазин – склад; 

2) у сфері роздрібної  торгівлі: 

 магазин, який може бути: 

 за товарною спеціалізацією - продовольчим, непродовольчим, змішаним; 

 за товарним асортиментом - універсальним, спеціалізованим, 

вузькоспеціалізованим, комбінованим, неспеціалізованим; 

 за методом продажу товарів - з індивідуальним обслуговуванням, 

самообслуговуванням, торгівлею за зразками , торгівлею за замовленням; 

 павільйон; 

 кіоск, ятка; 

 палатка, намет; 

 лоток, рундук; 

 склад товарний; 

 крамниця-склад, магазин-склад. 

8. Заклад ресторанного господарства розміщується у спеціально призначеному 

та обладнаному приміщенні. 

9. Торговельні об'єкти розміщуються в установленому порядку з дотриманням 

вимог діючого законодавства, рішень Золотоніської міської ради, рішень 

Виконавчого комітету Золотоніської міської ради та розпоряджень міського голови. 

10. Суб'єкти господарювання повинні забезпечити: 

 відповідність приміщення (місця) для провадження діяльності у сфері 

торгівлі і ресторанного господарства необхідним санітарним нормам, а технічного 

стану приміщення (місця), будівлі та устаткування - вимогам нормативних 

документів щодо зберігання, виробництва та продажу відповідних товарів, а також 

охорони праці; 

 наявність на видному та доступному місці куточка покупця, в якому 

розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним 

органу, книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що 

забезпечують захист прав споживачів; 

 розміщення торговельного патенту, ліцензії відповідно до встановлених 

законодавством вимог; 

 журнал реєстрації перевірок установленого зразка. 

 продаж товарів та  їх  обмін згідно з установленими правилами і нормами. 

На вимогу споживача відповідальний працівник суб'єкта господарювання 

повинен надати йому цей Порядок, Закон України „Про захист прав споживачів”, 

санітарні норми, ветеринарні документи, правила продажу окремих видів товарів 

відповідно до спеціалізації суб'єкта господарювання. 
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11. Суб'єкт господарювання самостійно вирішує питання забезпечення 

торговельних приміщень (місць) обладнанням (холодильним, підйомно-

транспортним, ваговимірювальним тощо), реєстраторами розрахункових операцій 

відповідно до законодавства та нормативних документів. 

Засоби вимірювальної техніки, що використовуються у торговельній діяльності, 

повинні бути у справному стані, мати повірочне клеймо та проходити періодичну 

повірку в установленому законодавством порядку. 

12. На фасаді торговельного об'єкта розміщується вивіска із зазначенням 

найменування суб'єкта господарювання. Біля входу до торговельного об'єкта на 

видному місці розміщується інформація про режим роботи.  

У разі здійснення виїзної (виносної) торгівлі, а також продажу товарів з 

використанням інших нестаціонарних засобів на робочому місці продавця 

встановлюється табличка із зазначенням прізвища, імені та по батькові продавця, а 

також відомості про суб'єкта господарювання, що організував торгівлю: 

 для юридичної особи - найменування, адреси і номера телефону; 

 для фізичної особи - підприємця - прізвища, імені та по батькові, номера 

свідоцтва про державну реєстрацію та найменування органу, що здійснив таку 

реєстрацію. 

Усі відомості оформляються відповідно до законодавства про мови. 

13. Режим роботи торговельного об'єкта та закладу ресторанного господарства 

встановлюється комісією з питань розвитку підприємництва Золотоніської міської 

ради, згідно рішення  виконавчого комітету Золотоніської міської ради „ Про 

затвердження Положення про порядок надання погоджень на встановлення режимів 

роботи об’єктів торгівлі , ресторанного господарства та сфери послуг та їх обліку ”. 

Для закладу ресторанного господарства, який обслуговує споживачів на 

підприємствах, в установах та організаціях, режим роботи встановлюється суб'єктом 

господарювання за домовленістю з їх адміністрацією. 

У разі закриття торговельного об'єкта для проведення санітарних заходів, 

ремонту, технічного переобладнання та проведення інших робіт суб'єкт 

господарювання повинен розмістити поряд з інформацією про режим роботи 

оголошення про дату та період закриття. 

Під час оптового продажу суб'єкт господарювання може здійснювати повний чи 

обмежений цикл збутових операцій з переходом права власності на товар або 

обмежений цикл операцій обслуговування без переходу права власності на товар. 

Оптовий продаж споживчих товарів може здійснюватися на  

оптових ярмарках, виставках-продажу, оптових продовольчих ринках,  

товарних аукціонах та за допомогою засобів зв'язку. 

14. Заклад ресторанного господарства: 

 забезпечує наявність асортименту продукції, що затверджується 

відповідно до типу закладу або класу (ресторан, бар) його власником (керівником); 

 виготовляє продукцію з дотриманням вимог, передбачених 

нормативними документами, а також має право розробляти і виготовляти фірмові 

страви, технологічна документація яких затверджується в установленому порядку. 
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15. Торговельна діяльність суб'єкта господарювання припиняється у порядку, 

встановленому законодавством. 

 

Правила торговельного обслуговування споживачів (покупців)  

 

16. Працівники суб'єкта господарювання зобов'язані забезпечити реалізацію 

прав споживачів, визначених Законом України „Про захист прав споживачів ” , 

виконувати ці правила та вимоги інших нормативно-правових актів, що регулюють 

торговельну діяльність. Працівники, залучені до виготовлення, зберігання та 

реалізації харчових продуктів і продовольчої сировини, зобов'язані мати спеціальну 

підготовку. 

17. Забороняється продаж товарів, що не мають відповідного маркування, 

належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено 

з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а 

також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема які 

засвідчують їх якість та безпеку. 

18. У документах на товари, що підлягають обов'язковій сертифікації, повинні 

зазначатися реєстраційні номери сертифіката відповідності чи свідоцтва про 

визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено 

технічним регламентом. 

19. Забороняється безпідставне вилучення, приховання або затримання 

реалізації виставлених для продажу товарів. 

Забороняється примушувати покупця придбавати товари неналежної якості або 

непотрібного йому асортименту. 

Не допускається продаж товарів, вільна реалізація яких заборонена. 

Обслуговування окремих категорій громадян, яким згідно із законодавством 

надаються відповідні пільги, як правило, здійснюється в спеціально відведених 

торговельних приміщеннях (відділах, секціях). 

20. Продаж товарів та продукції, виготовленої у закладі ресторанного 

господарства, здійснюється суб'єктом господарювання за цінами, що 

встановлюються відповідно до законодавства. 

Ціни на товари і продукцію зазначаються на ярликах (цінниках) або у 

покажчиках цін, у сфері ресторанного господарства - на ярликах (цінниках) на 

закуплені товари та у прейскурантах і меню на продукцію, виготовлену в закладі 

ресторанного господарства. 

21. Суб'єкт господарювання зобов'язаний: 

 надавати споживачеві (покупцеві) у доступній формі необхідну, 

достовірну та своєчасну інформацію про товари; 

 усіляко сприяти споживачеві (покупцеві) у вільному виборі товарів і 

додаткових послуг, на його вимогу провести перевірку якості, безпеки, 

комплектності, міри, ваги та ціни товарів з наданням йому контрольно-

вимірювальних приладів, документів, які підтверджують якість, безпеку, ціну товарів; 

 забезпечити можливість  використання  спеціальних  платіжних  
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засобів  під  час здійснення розрахунків за продані товари (надані  

послуги)  відповідно  до законодавства;   

 перевірити справність виробу, продемонструвати, за можливості, його 

роботу та ознайомити споживача з правилами користування; 

 забезпечити приймання, зберігання і продаж товарів та продукції, 

виготовленої у закладі ресторанного господарства, відповідно до законодавства; 

 забезпечити  доступ  споживачів  до торговельних об'єктів без  

здавання на збереження особистих речей,  крім товарів,  реалізація  

яких  здійснюється  у  таких  торговельних  об'єктах;       

 створити умови для збереження речей споживачів,  у разі, коли  

вхід до торговельного об'єкта з товарами, які реалізуються в таких  

закладах,  заборонено.   

22. Розрахунки за продані товари та надані послуги можуть здійснюватися 

готівкою та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних 

чеків, жетонів тощо) відповідно до законодавства. Разом з товаром споживачеві в 

обов'язковому порядку видається розрахунковий, документ установленої форми на 

повну суму проведеної операції, який засвідчує факт купівлі товару та/або надання 

послуги. 

У закладі ресторанного господарства, в якому обслуговування здійснюють 

офіціанти, оплата проводиться безпосередньо офіціанту відповідно до рахунка, що 

виписується на бланку встановленої форми. Після розрахунку офіціант видає 

споживачеві розрахунковий документ (касовий чек, розрахункова квитанція). 

23. Касир та інший працівник, з якими споживач розраховується за товар, під 

час проведення розрахунку повинен чітко назвати суму, що підлягає сплаті, суму, 

одержану від споживача, і покласти гроші окремо на видному місці, оформити 

розрахунковий документ на повну суму покупки, назвати споживачеві належну йому 

суму здачі та видати її разом з розрахунковим документом. 

 Касир та інший працівник, які мають право одержувати від споживача гроші за 

проданий товар, зобов'язані приймати без обмежень банкноти і монети 

Національного банку (у тому числі пам'ятні, ювілейні монети, зношені банкноти та 

монети), які є засобами платежу, за номінальною вартістю, а також забезпечувати 

наявність у касі банкнот і монет для видачі здачі. 

Правильність розрахунку споживач перевіряє на місці, не відходячи від каси. 

Забороняється зберігання на місці проведення розрахунку (в касі, грошовому 

ящику, сейфі тощо) готівки, що не належить суб'єкту господарювання, а також 

особистих речей касира чи інших працівників. 

24.Вибрані споживачем непродовольчі товари за домовленістю з адміністрацією 

торговельного об'єкта можуть зберігатися в торговельному залі із зазначенням на 

виписаному товарному чеку часу оплати. Якщо споживач не вніс плату у визначений 

час, товар надходить у продаж. 

25. Придбані великогабаритні товари (меблі, будівельні матеріали, піаніно, 

холодильники, пральні машини тощо) споживач має право залишити на зберігання у 

суб'єкта господарювання на узгоджений строк шляхом укладення договору 
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зберігання відповідного товару. До залишеного на зберігання товару 

додається копія розрахункового документа, на якій зазначається строк зберігання, а 

на самому товарі розміщується табличка з написом „Продано”. Суб'єкт 

господарювання протягом зазначеного строку несе відповідальність за зберігання і 

якість товару. 

26.Для здійснення продажу непродовольчих товарів для особистого 

користування (одяг, взуття, трикотажні вироби тощо) суб'єкт господарювання 

повинен створити умови для їх примірки, а технічно складних та інших товарів, які 

потребують перевірки, - умови для її проведення. 

27.Вимоги споживача до якості, безпеки та обміну товарів задовольняються 

суб'єктом господарювання відповідно до Закону України „Про захист прав 

споживачів ”. 

28. У разі відпуску недоброякісної або виготовленої з порушенням технології 

страви (виробу) споживач має право за своїм вибором вимагати від суб'єкта 

господарювання замінити її або сплатити вартість. 

29.У закладі ресторанного господарства забороняється встановлювати мінімум 

вартості замовлення і пропонувати споживачеві обов'язковий асортимент продукції, 

виробленої у такому закладі. 

30. Продаж продовольчих товарів, готових до вживання, а також тих, що 

швидко псуються, інших продовольчих товарів (у тому числі овочів і фруктів) за 

межами торговельного приміщення (виїзна, виносна торгівля) здійснюється у 

відведених для цього місцях за наявності у суб'єкта господарювання дозволу на 

розміщення пересувних тимчасових  споруд  для торгівлі, попередньо погодивши 

режим роботи такої  торгівельної  точки. 

На кожну партію таких товарів, якщо це передбачено законом, видається 

супровідний документ, яким підтверджується їх якість та безпека, із зазначенням 

найменування товару, виробника, його адреси, дати виробництва (виготовлення), 

строку придатності. 

31.Заклад ресторанного господарства зобов'язаний забезпечити зберігання 

речей споживача в гардеробі (за його наявності). Відповідальність за збереження 

речей споживача в гардеробі несе заклад згідно із законодавством. 

  

Основні санітарні вимоги до підприємства торгівлі та його працівників 

  

32.Суб'єкт господарювання повинен утримувати торговельні та складські 

приміщення, а також прилеглу до них територію в радіусі 5 метрів. Дотримуватися 

Закону України „Про відходи”, мати договір з організацією, що здійснює надання 

послуг з утилізації та вивезення  сміття та облаштувати біля торгівельної  точки урну 

об’ємом  не менше 10 л. 

Під час продажу товарів і після закінчення виїзної (виносної) торгівлі суб'єкт 

господарювання зобов'язаний вжити заходів для дотримання чистоти на місці 

торгівлі та навколо нього. 
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Адміністрація торговельного об'єкта, в якому здійснюється продаж 

продовольчих товарів, зобов'язана забезпечити кожного працівника одягом, що 

відповідає санітарним нормам. 

Для зберігання верхнього одягу та особистих речей працівників обладнується 

окреме приміщення. 

33. У разі зберігання товарів у складських приміщеннях і розміщення їх у 

торговельних залах чи на об'єктах дрібнороздрібної мережі працівники суб'єкта 

господарювання зобов'язані дотримуватися принципу товарного сусідства, 

санітарних норм, норм складування і вимог протипожежної безпеки. 

34. Торговельний об'єкт обладнується відповідно до вимог нормативно-

правових актів з питань охорони праці, здоров'я та навколишнього природного 

середовища, протипожежної безпеки, а також санітарних норм. 

35.Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити наявність у працівників, 

що здійснюють продаж продовольчих товарів, особистих медичних книжок 

установленого зразка, організацію і своєчасність проходження ними медичних 

оглядів та контроль за допуском їх до роботи за наявності необхідного медичного 

висновку. Медичні книжки пред'являються на вимогу працівників санітарно-

епідеміологічної служби. 

 

ІІ. Правила 

роздрібної торгівлі непродовольчими товарами 

 

Загальні положення 

 

1. Ці Правила регламентують порядок приймання, зберігання, підготовки до 

продажу та продажу непродовольчих товарів через роздрібну торговельну мережу, а 

також визначають вимоги щодо дотримання прав споживачів стосовно належної 

якості та безпеки товарів і рівня торговельного обслуговування. 

2. Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання на території 

міста незалежно від форм власності, які пройшли державну реєстрацію в 

установленому порядку та здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі 

непродовольчими товарами. 

 У випадках, передбачених законодавчими актами, суб'єкт господарювання, що 

здійснює діяльність у сфері роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, повинен 

отримати відповідні дозвільні документи. 

3. Роздрібна торгівля непродовольчими товарами здійснюється через 

спеціалізовані підприємства, підприємства з універсальним асортиментом 

непродовольчих товарів, спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним 

асортиментом продовольчих товарів, дрібнороздрібну торговельну мережу. 

4. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити приймання, зберігання і 

продаж у роздрібній мережі непродовольчих товарів відповідно до вимог 

законодавства. 
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 Непродовольчі товари, продаж яких може завдати шкоди здоров'ю людей, 

підлягають державній санітарно-епідеміологічній експертизі в установленому 

законодавством порядку. 

5. Суб'єкт господарювання повинен реалізовувати непродовольчі товари, які 

підлягають обов'язковій сертифікації, за наявності в документах на товари 

реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання 

відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним 

регламентом. 

6. Працівники суб'єкта господарювання, які здійснюють обслуговування 

споживачів, повинні мати спеціальну професійну підготовку: знати асортимент і 

якісні характеристики товарів певної групи, ознаки дефектів виробничого характеру; 

правила підготовки товарів до продажу; принципи розміщення, викладки товарів і 

оформлення вітрин; способи показу і пакування товарів; правила зберігання товарів і 

терміни їх реалізації; порядок таврування засобів міри та ваги; правила роботи 

реєстраторів розрахункових операцій і порядок розрахунку із споживачами; види 

торговельного обладнання, інвентарю, інструментів і правила користування ними; 

правила поводження з тарою; правила санітарії і гігієни, а також техніки безпеки та 

пожежної безпеки тощо. 

7. Працівники суб'єкта господарювання можуть мати формений одяг. 

8. До подання товарів у торговельний (демонстраційний) зал працівники 

суб'єкта господарювання проводять підготовку товарів до продажу (розпакування, 

перевірка цілісності індивідуальної упаковки, пломб підприємства-виробника, 

наявності маркувальних даних і якості, чищення, прасування, перевірка наявності 

інструкцій з експлуатації, технічних паспортів, гарантійних талонів, комплектність 

виробів, перевірка роботи в дії тощо). 

9. У разі пошкодження (потертості) маркувального ярлика підприємства-

виробника суб'єкт господарювання переносить усі маркувальні дані на дублікат 

товарного ярлика, який засвідчує підписом особа, відповідальна за приймання 

товару. Дублікат товарного ярлика прикріплюється до товару. 

10. Продаж непродовольчих товарів здійснюється методом 

самообслуговування, з індивідуальним обслуговуванням, за зразками або через 

торговельні автомати. 

11. Суб'єкт господарювання зобов'язаний усіляко сприяти споживачу у 

вільному виборі товарів і додаткових послуг, на його вимогу провести перевірку 

якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни товарів з наданням йому 

контрольно-вимірювальних приладів, документів, які підтверджують якість, безпеку, 

ціну товарів. Продавець зобов'язаний перевірити справність виробу, 

продемонструвати по змозі його роботу та ознайомити споживача з правилами 

користування. 

12. У торговельному (демонстраційному) залі мають бути виставлені наявні в 

суб'єкта господарювання товари або їх зразки в повному асортименті. 

Забороняється продаж товарів, що не мають відповідного маркування, 

належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено 
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з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких 

минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, 

зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку. 

13. Суб'єкт господарювання позначає роздрібні ціни на ярликах (цінниках) або 

в покажчиках цін товарів, що надходять до продажу. 

14. Здійснюючи продаж непродовольчих товарів вітчизняного та іноземного 

виробництва, працівники суб'єкта господарювання зобов'язані надати споживачам 

необхідну, достовірну та своєчасну інформацію про товари в супровідній 

документації, що додається до продукції, на етикетці, а також маркуванням чи іншим 

способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів товарів, яка має 

містити: 

 назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за 

якими вони реалізуються; 

 найменування нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати 

вітчизняні товари; 

 дані про основні властивості товару; 

 відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені 

нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремих товарів, 

якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами; 

 дані про ціну (тариф), умови та правила придбання товару; 

 дату виготовлення; 

 відомості про умови зберігання; 

 гарантійні зобов'язання виробника (виконавця); 

 правила та умови ефективного і безпечного використання товару; 

 строк придатності (строк служби) товару, відомості про необхідні дії 

споживача після його закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання 

цих дій; 

 найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і 

підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а 

також проводить ремонт і технічне обслуговування. 

Стосовно товарів, які підлягають обов'язковій сертифікації, споживачу повинна 

надаватись інформація про їх сертифікацію. 

Стосовно товарів, які за певних умов можуть бути небезпечними для життя, 

здоров'я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник 

(виконавець, продавець) зобов'язаний довести до відома споживача інформацію про 

такі товари і можливі наслідки їх споживання (використання). 

Інформація споживачеві повинна надаватися згідно із законодавством про мови. 

15. Забороняється приймати до продажу та реалізовувати товари, на які 

нормативними документами встановлено гарантійні строки, без експлуатаційних 

документів (технічного паспорта або іншого документа, що його замінює, тощо). 

Під час продажу товару, який підлягає гарантійному ремонту (обслуговуванню) 

або гарантійній заміні, продавець зобов'язаний: 

 у присутності споживача здійснити перевірку споживчих властивостей 
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товару, наявності експлуатаційних документів, у тому числі гарантійного 

талона та відривних талонів на гарантійне обслуговування, комплектності товару, 

зазначеної в експлуатаційних документах; 

 поінформувати споживача про правила користування товаром; 

 заповнити відповідні розділи гарантійного і відривного талонів на 

гарантійне обслуговування; 

 надати інформацію про підприємства (майстерні), що здійснюють 

гарантійний ремонт. 

У разі, коли товар потребує проведення робіт з уведення в експлуатацію, суб'єкт 

господарювання зобов'язаний надати споживачу відповідну інформацію або 

забезпечити виконання таких робіт. 

16. Розрахунки за продані товари та надані послуги можуть здійснюватися 

готівкою та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних 

чеків, жетонів тощо) відповідно до законодавства. Разом з товаром споживачеві в 

обов'язковому порядку видається розрахунковий документ установленої форми на 

повну суму проведеної операції, який засвідчує факт купівлі товару та/або надання 

послуги. 

17. Відпуск товарів проводиться в упакованому вигляді, якщо інше не 

встановлено договором купівлі-продажу або не випливає із суті зобов'язання. 

Упаковка товарів повинна відповідати вимогам відповідних санітарних правил та 

забезпечувати збереження товарів. 

18. У спеціалізованих торговельних підприємствах суб'єкт господарювання 

може організовувати продаж відповідних супутніх товарів. 

19. Вибрані споживачем непродовольчі товари за домовленістю з 

адміністрацією торговельного об'єкта можуть зберігатися в торговельному залі із 

зазначенням на виписаному товарному чеку часу оплати. Якщо споживач не вніс 

плату у визначений час, товар надходить у продаж. 

Придбані великогабаритні товари (меблі, будівельні матеріали, піаніно, 

холодильники, пральні машини тощо) споживач має право залишити на зберігання у 

суб'єкта господарювання на узгоджений строк шляхом укладення договору 

зберігання відповідного товару. До залишеного на зберігання товару додається копія 

розрахункового документа, на якій зазначається строк зберігання, а на самому товарі 

розміщується табличка з написом «Продано». Суб'єкт господарювання протягом 

зазначеного строку несе відповідальність за зберігання і якість товару. 

20. Суб'єкт господарювання може надавати додаткові послуги, перелік і 

вартість яких визначаються відповідно до вимог законодавства. 

21. Доставлені споживачу товари приймаються ним згідно з даними, 

зазначеними в розрахунковому документі. 

22. Доставка товарів споживачу оформляється замовленням-квитанцією або 

іншим документом із зазначенням найменування суб'єкта господарювання, прізвища 

споживача, його місця проживання, дати оформлення замовлення, назви товару, 

артикула, кількості предметів, видів і вартості послуг, часу їх виконання тощо. 

23. Доставка товарів здійснюється у строк не пізніше 7 днів з моменту 
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оформлення покупки, якщо інший строк не установлено згідно з домовленістю 

сторін. 

У разі, коли доставка не зроблена через відсутність споживача в обумовленому 

місці та в обумовлений час, повторна доставка здійснюється у строк згідно з 

домовленістю сторін. 

Днем передачі товару вважається день доставки товару споживачу, а якщо товар 

потребує спеціальної установки (підключення) чи складення - день їх здійснення, за 

наявності підпису споживача в супровідній документації. Водночас споживачу 

надаються документи із зазначенням гарантійного строку (технічний паспорт тощо). 

У разі виявлення невідповідності товарів умовам продажу (даним, зазначеним у 

розрахунковому документі), некомплектних або товарів неналежної якості споживач 

може відмовитися від прийняття цих товарів. У цьому разі оформляється акт, у якому 

зазначаються причини відмови. На підставі акта суб'єкт господарювання повинен 

доставити споживачеві товари без недоліків або повернути вартість товарів та 

послуг. 

Витрати, пов'язані із заміною товарів, здійснюються за рахунок суб'єкта 

господарювання. 

У разі неякісного складання та установки товарів споживач може вимагати 

безкоштовного усунення недоліків. 

24. Суб'єкт господарювання забезпечує безкоштовну установку, включення і 

пуск технічно складних товарів, якщо нормативною документацією та правилами 

користування ними не допускаються включення і пуск їх безпосередньо споживачем, 

а також складання меблів у споживача у строк не пізніше 7 днів з моменту 

оформлення покупки, якщо інший строк не установлено згідно з домовленістю 

сторін. 

25. Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на 

аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його 

за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може 

бути ним використаний за призначенням. 

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти 

днів, не рахуючи дня купівлі. 

Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і 

якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а 

також розрахунковий документ, виданий споживачу разом з проданим товаром. 

Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), 

затверджується Кабінетом Міністрів України, а саме: 

Продовольчі товари, лікарські препарати та засоби, предмети сангігієни.  

Непродовольчі товари:  

 фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір;  

 корсетні товари; 

 парфюмерно-косметичні вироби;  

 пір'яно-пухові вироби; 

 дитячі іграшки м'які;  
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 дитячі іграшки гумові надувні;  

 зубні щітки;  

 мундштуки;  

 апарати для гоління;  

 помазки для гоління;  

 розчіски, гребенці та щітки масажні;  

 сурдини (для духових музичних інструментів);  

 скрипічні підборіддя; 

 рукавички;  

 тканини;  

 тюлегардинні і мереживні полотна;  

 килимові вироби метражні; 

 білизна натільна;  

 білизна постільна;  

 панчішно-шкарпеткові вироби;  

 товари в аерозольній упаковці;  

 друковані видання;  

 лінійний та листковий металопрокат, трубна продукція, пиломатеріали, 

погонажні (плінтус, наличник), плитні  матеріали (деревноволокнисті та 

деревностружкові плити, фанера) і скло, нарізані або розкроєні під розмір, 

визначений покупцем (замовником);  

 аудіо-,  відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом; 

 вироби з натурального та штучного волосся (перуки); 

 товари для немовлят (пелюшки,  соски,  пляшечки для годування тощо); 

 інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо); 

 ювелірні   вироби   з   дорогоцінних  металів,  дорогоцінного каміння,   

дорогоцінного   каміння   органогенного   утворення  та напівдорогоцінного каміння. 

Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має 

право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним 

перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші в розмірі 

вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при 

першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний у 

день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає 

обміну товару. 

При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем 

провадяться, виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за 

товар, повертаються споживачеві в день розірвання договору, а в разі неможливості 

повернути гроші в день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, 

але не пізніше ніж протягом семи днів. 

26. Належна робота (застосування, використання) товару, у тому числі 

комплектуючих виробів, має забезпечуватися протягом гарантійного строку, 

установленого нормативно-правовими актами, нормативними документами чи 

договором. 
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27. У разі виявлення протягом установленого гарантійного строку 

недоліків споживач у порядку та в строки, що встановлені законодавством, має право 

вимагати: 

 пропорційного зменшення ціни; 

 безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 

 відшкодування витрат на усунення недоліків товару. 

У разі виявлення протягом установленого гарантійного строку істотних 

недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або 

фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, 

споживач у порядку та в строки, що встановлені законодавством, і на підставі 

обов'язкових для сторін правил чи договору має право за своїм вибором вимагати від 

продавця або виробника: 

 розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; 

 вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа 

наявних у продавця (виробника), товар. 

28. Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, 

установлені пунктом 27 цього розділу) зобов'язані прийняти товар неналежної якості 

в споживача, видати йому документ, що підтверджує одержання товару, і 

задовольнити його вимогу на підставі письмової заяви, яка подається споживачем у 

двох примірниках. Один примірник цієї заяви повертається споживачу з відміткою 

продавця, виробника (підприємства, що задовольняє вимоги споживача, установлені 

пунктом 27 цього розділу), дати прийняття заяви, прізвища, ініціалів та посади 

працівника, який прийняв заяву, другий - залишається у продавця, виробника 

(підприємства, що задовольняє вимоги споживача, установлені пунктом 27 цього 

розділу). 

29. У разі, коли під час гарантійного строку необхідно визначити причини 

втрати якості продукції, продавець (виконавець, виробник) зобов'язаний у триденний 

строк з дня одержання від споживача письмової згоди організувати проведення 

експертизи продукції. Експертиза проводиться за рахунок продавця (виконавця, 

виробника). Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли після 

передачі продукції споживачеві внаслідок порушення ним установлених правил 

використання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги споживача 

не підлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю 

(виконавцю, підприємству, яке виконує його функції) витрати на проведення 

експертизи. Споживач, продавець (виконавець, виробник) мають право на 

оскарження висновків експертизи в судовому порядку. 

30. За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному 

задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості - протягом 

чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін. 

У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає 

задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо 

задовольнити вимогу споживача про заміну товару в установлений строк неможливо, 
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споживач управі на свій вибір пред'явити продавцю, виробнику (підприємству, що 

виконує їх функції) інші вимоги, передбачені пунктом 29 цього розділу. 

31. При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків 

товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його 

пред'явлення або за згодою сторін в інший строк. 

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) 

товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для 

цього продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, 

установлені пунктом 29 цього розділу) зобов'язані створювати (мати) обмінний фонд 

товарів. Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України. 

32. Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, 

артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості 

не провадиться. 

Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки (моделі, 

артикула, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у 

разі підвищення ціни провадиться, виходячи з його вартості на час обміну, а в разі 

зниження ціни - виходячи з вартості на час купівлі. 

При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на 

товар провадяться виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а 

в разі зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за 

товар, повертаються споживачеві в день розірвання договору, а в разі неможливості 

повернути гроші в день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, 

але не пізніше ніж протягом семи днів. 

33. За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної 

марки (моделі, артикула, модифікації) та за кожний день затримки усунення 

недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується 

неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару. 

34. При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або 

складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на 

новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня 

видачі споживачеві товару після ремонту. 

35. Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем 

розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - 

технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату 

продажу. 

36. На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк 

обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом 

Міністрів України. 

У гарантійні строки на сезонні товари не включається час іншого сезону 

(міжсезонний період). 

37. Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п'ять кілограмів 

продавцю, виробнику (підприємству, що задовольняє вимоги споживача, установлені 

пунктом 29 цього розділу) та їх повернення споживачеві здійснюються за рахунок 
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продавця, виробника (підприємства, що задовольняє вимоги споживача, 

установлені пунктом 29 цього розділу). 

38. Стосовно продукції, на яку гарантійні строки або строк придатності не 

встановлено, споживач має право пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) 

відповідні вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом двох років. 

 

ІІІ. Правила 

роздрібної торгівлі продовольчими товарами 

 

Загальні положення 

  

1. Ці Правила регламентують порядок приймання, зберігання, підготовки до 

продажу і продаж продовольчих товарів через роздрібну торговельну мережу, а 

також визначають вимоги в дотриманні прав споживачів щодо якості й безпеки 

товару та рівня торговельного обслуговування. 

Правила роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією, 

алкогольними напоями та тютюновими виробами регулюються окремими правилами. 

2. Правила поширюються на всіх суб'єктів господарської діяльності незалежно 

від форм власності, які здійснюють на території м. Золотоноші роздрібний продаж 

продовольчих товарів. 

3. Роздрібний продаж продовольчих товарів здійснюється через спеціалізовані 

підприємства, у тому числі фірмові, підприємства з універсальним асортиментом 

продовольчих товарів, магазини «Товари повсякденного попиту» системи споживчої 

кооперації, відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом 

непродовольчих товарів, стаціонарну дрібнороздрібну торговельну мережу (палатки, 

кіоски, торговельні автомати), пересувну торговельну мережу (автомагазини, 

автопричепи, візки, лотки, бочки, цистерни тощо), склади-магазини, заклади 

(підприємства) громадського харчування. 

Продаж продовольчих товарів здійснюється за методом самообслуговування, за 

попереднім замовленням споживачів (у магазині, за допомогою телефону, 

персонального комп'ютера, інших технічних засобів зв'язку), шляхом 

індивідуального обслуговування споживачів. 

4. Суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний забезпечити стан 

торговельних приміщень для роздрібного продажу продовольчих товарів відповідно 

до вимог санітарно-гігієнічних, технологічних, протипожежних норм і правил щодо 

приймання, зберігання та реалізації харчових продуктів і продовольчої сировини, 

належного зберігання матеріальних цінностей, створення умов для використання 

реєстраторів розрахункових операцій. 

5. Режим роботи торговельного об'єкта встановлюється суб'єктом 

господарювання самостійно, а у випадках, передбачених законодавством, за 

погодженням з органами місцевого самоврядування. 

6. Торговельно-технологічне обладнання, що використовується під час 

роздрібного продажу продовольчих товарів, повинно забезпечувати збереження їх 



 17 

якості й товарного вигляду протягом усього терміну їх реалізації. 

Забороняється приймати, зберігати та продавати продовольчі товари, що швидко 

псуються, без використання холодильного обладнання. 

7. Транспортні засоби для перевезення харчових продуктів повинні мати 

санітарний паспорт, бути чистими, у справному стані. Кузов автомашини повинен 

мати спеціальне покриття, що легко піддається миттю. 

8. Працівники, що здійснюють транспортування, зберігання і продаж 

продуктів харчування (будь-який продукт, що в натуральному вигляді чи після 

відповідної обробки вживається людиною в їжу або для пиття), повинні мати 

спеціальну освіту (підготовку), вони підлягають обов'язковому медичному огляду. 

Кожен працівник повинен мати особисту медичну книжку встановленого зразка. 

Працівники суб'єкта господарської діяльності, які не пройшли медичне обстеження, 

до роботи не допускаються. 

Працівники суб'єкта господарської діяльності повинні бути одягнені у 

формений чи інший одяг, що відповідає санітарним вимогам. 

9. Суб'єкт господарської діяльності повинен мати санітарні правила, 

зареєстрований санітарний журнал, особисті медичні книжки працівників, 

асортиментний перелік товарів, що реалізуються. 

10. Усі харчові продукти і продовольча сировина в суб'єкта господарської 

діяльності повинні бути з документами, наявність яких передбачена чинними 

нормативно-правовими актами. Харчові продукти і продовольча сировина, які 

надходять у торговельну мережу, повинні відповідати вимогам чинного 

законодавства, чинних нормативно-правових актів і нормативних документів щодо 

показників якості та безпеки харчових продуктів, упаковки, маркування, 

транспортування, приймання і зберігання. 

Суб'єкт господарської діяльності повинен реалізовувати харчові продукти, які 

підлягають обов'язковій сертифікації, за умови наявності в документах, згідно з 

якими вони надійшли, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва 

про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено 

технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідні харчові 

продукти. 

11. Неякісні та небезпечні харчові продукти і продовольча сировина підлягають 

вилученню з обігу в порядку, установленому Законом України „Про вилучення з 

обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та 

небезпечної продукції” . 

До неякісних належать харчові продукти і продовольча сировина, якісні 

показники та споживчі властивості яких не відповідають зазначеним у нормативному 

документі чи нормативно-правовому акті, а також такі, якість яких знизилась 

унаслідок порушення маркування; порушення чи деформування тари та окремих 

одиниць упаковки (крім бомбажних консервів); наявності сторонніх запахів, ознак 

замокання, що не становлять загрози для споживачів; наявності сторонніх домішок 

чи предметів, що можуть бути видалені. 
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До небезпечних належать харчові продукти і продовольча сировина, 

показники безпеки яких не відповідають установленим в Україні для даного виду 

продукції, а також харчові продукти і продовольча сировина, споживання яких 

пов'язане з ризиком для здоров'я і життя людини, зокрема фальсифіковані, 

контрабандні, безхазяйні харчові продукти і продовольча сировина, а також такі, що 

не можуть бути належним чином ідентифіковані, на які відсутні супровідні 

документи виробника (власника), що підтверджують їх походження, або документи, 

що підтверджують їх якість і безпеку; термін придатності до споживання 

(використання) яких закінчився; виготовлені із застосуванням не дозволених в 

установленому порядку компонентів, харчових добавок, матеріалів, технологій тощо; 

з явно вираженими ознаками псування та пошкодження гризунами чи комахами. 

Небезпечні та неякісні харчові продукти і продовольча сировина, які неможливо 

повернути в обіг, підлягають утилізації або знищенню в порядку, установленому 

законодавством. 

12. Не допускаються до продажу фасовані вітчизняні та імпортні харчові 

продукти, етикетування яких не відповідає Законам України „Про безпечність та 

якість харчових продуктів”  та „Про захист прав споживачів” і відповідним 

нормативним документам та/або технічним регламентам на продукцію. 

Етикетування нефасованих харчових продуктів здійснюється державною мовою 

України в порядку, встановленому нормативними документами та/або технічними 

регламентами для певних харчових продуктів. 

13. Реалізація харчових продуктів на підприємствах роздрібної торгівлі 

дозволяється тільки протягом термінів їх придатності до споживання, що визначені 

нормативними документами для певних видів продуктів. 

14. Працівники суб'єкта господарської діяльності зобов'язані надати споживачу 

необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товари, а також на 

вимогу споживача - документи, якими підтверджуються їх якість і безпека, а також 

ціна товарів. 

15. Суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити інформування 

споживачів про роздрібні ціни в грошовій одиниці України за допомогою ярликів цін 

(цінників) на зразках товарів, які оформляються відповідно до Інструкції про порядок 

позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах 

роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства, затвердженої наказом 

Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України. 

16. Споживач має право перевірити точність ваги відпущеного товару. 

Контрольно-вимірювальні прилади повинні розміщуватися на видному і доступному 

для споживачів місці. 

17. У разі придбання споживачем неякісних продовольчих товарів продавець 

зобов'язаний замінити їх на якісні товари або повернути споживачу сплачені ним 

гроші згідно з вимогами Закону України „Про захист прав споживачів” . 
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ІV. Правила торгівлі на ринках 

 

Загальні положення 

  

1. Ці Правила визначають вимоги щодо функціонування створених в 

установленому порядку ринків усіх форм власності на території м. Золотоноша, 

організації оптового та роздрібного продажу на них сільгосппродуктів, продовольчих 

і непродовольчих товарів, худоби, тварин, кормів тощо, надання послуг, додержання 

ветеринарних, санітарних, протипожежних вимог і правил безпеки праці на ринках, 

прав споживачів і вимог податкового законодавства. 

2. Ринок - це суб'єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням 

місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування земельній 

ділянці і зареєстрований в установленому порядку, функціональними обов'язками 

якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у 

процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і 

пропозицій (далі - ринок). 

3. Ринок незалежно від форми власності та організаційно-правової форми 

керується у своїй діяльності законодавством України. 

4. Торгівлю на ринках можуть здійснювати фізичні особи - громадяни 

України, іноземні громадяни, особи без громадянства, суб'єкти підприємницької 

діяльності, а також юридичні особи незалежно від форм власності (далі - продавці). 

5. За конструкцією ринки можуть бути криті, відкриті та комбіновані; за часом 

діяльності - постійно діючі або сезонні, ранкові та вечірні; за місцезнаходженням - 

міські, селищні та сільські; за видами економічної діяльності - з оптової торгівлі, з 

роздрібної торгівлі; за товарною спеціалізацією - з продажу продовольчих товарів, 

непродовольчих товарів, транспортних засобів, худоби та кормів, тварин і птахів, 

квітів тощо, а також змішані. 

6. Територія ринку повинна мати відокремлену та відгороджену від проїжджої 

частини, житлового та комунального секторів ділянку землі, зручне сполучення 

громадського транспорту загального користування, підземні чи наземні переходи для 

пішоходів, стоянки для транспортних засобів відвідувачів, безпечні для руху 

пішоходів входи і виходи, штучне освітлення території ринку, автостоянок та 

під'їздів, телефонний зв'язок, радіовузол або гучномовець на ринках з кількістю 

торговельних місць більше 250, електро - та водопостачання, водовідведення, туалет, 

облаштовані контейнерами майданчики для збирання відходів і сміття, достатню 

кількість урн у зоні торгівлі.  

Робота ринків не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан 

місцевості й негативно впливати на умови проживання населення.  

Вхід на ринки безкоштовний. 
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7. Адміністрація ринку узгоджує з виконавчим комітетом Золотоніської 

міської ради режим роботи ринку та план території ринку; з територіальними 

установами державної санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної медицини, 

пожежного нагляду, архітектурно-будівельної комісії, державтоінспекції - проектну 

документацію щодо функціонального планування території ринку, розміщення 

приміщень, торговельних місць і об'єктів, їх кількості і розміру, забезпечення їх 

торговельно-технологічним обладнанням та забезпечує утримання території ринку й 

організацію продажу товарів відповідно до затвердженого плану. 

Улаштування та утримання території ринків повинно відповідати вимогам 

Санітарних правил утримання територій населених місць та Ветеринарно-санітарних 

правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора 

ветеринарної медицини України. 

8. На вході до ринку розміщується вивіска із зазначенням повної назви ринку і 

його власника, спеціалізації ринку, режиму роботи, а також графічно виконаний план 

території з позначенням усіх стаціонарних об'єктів ринку (обов'язково лабораторії 

ветеринарно-санітарної експертизи), пішохідних і транспортних маршрутів, 

аварійних виходів. 

На видному, доступному для огляду місці встановлюється оформлений стенд з 

розміщенням на ньому копії свідоцтва про реєстрацію ринку як суб'єкта 

підприємницької діяльності, цих Правил, витягів із Закону України „Про захист прав 

споживачів”, та Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері 

торгівлі, громадського харчування та надання послуг, нормативно-правових актів 

щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та відповідальності за 

несплату ринкового збору, а також ставок ринкового збору, тарифів плати за послуги 

та правил їх надання, Ветеринарно-санітарних правил для ринків , перелік продукції, 

що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні відповідно до спеціалізації ринку, 

інформації про адресу і номери телефонів органів, що забезпечують державний 

захист прав споживачів, здійснюють державний контроль та нагляд за якістю та 

безпекою товарів, засобів вимірювальної техніки, до яких можна звернутися з питань 

сертифікації продукції та повірки засобів вимірювальної техніки, місцезнаходження і 

телефон суб'єкта господарювання, інформації про місцезнаходження Книги відгуків і 

пропозицій тощо. 

9. У разі планового закриття ринку, окремих його приміщень або частин 

території (для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання) 

суб'єкт господарювання повинен не пізніше як за чотирнадцять днів повідомити про 

це громадян, розмістивши біля входу до ринку інформацію про порядок роботи 

ринку, дату та період закриття, й оповістити про це через радіовузол ринку, засоби 

масової інформації. 

10. Для потреб і зручностей продавців і покупців на території ринку або поруч 

можуть відкриватися магазини, підприємства громадського харчування, побутового 

обслуговування, телефонного зв'язку, каси продажу квитків на транспорт, готелі. 

11. Реалізація сільгосппродуктів, продовольчих, непродовольчих товарів, живої 

худоби, птиці, кормів, домашніх тварин, декоративних птахів, акваріумних риб, 
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посадкового матеріалу плодово-ягідних культур, овочевої і квіткової розсади, 

живих садових квітів, насіння овочевих культур і квітів проводиться на 

спеціалізованих ринках чи на спеціально виділених рядах (секціях) змішаних ринків 

з обов'язковим дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог. 

12. На території відкритого ринку, у критих ринках та павільйонах, де 

реалізуються продукти рослинного і тваринного походження, повинні бути обладнані 

спеціалізовані зони з продажу окремих видів продукції: овочів і фруктів, м'яса і битої 

птиці, яєць, молочних продуктів, риби, меду, олії тощо. 

Спеціалізовані зони створюються відповідно до вимог Ветеринарно-санітарних 

правил для ринків. 

13. Розташування торговельних місць на ринку, торговельно-технологічного 

обладнання має бути зручним для здійснення торгівлі, відповідати вимогам 

санітарних, протипожежних правил та безпечних умов праці, забезпечувати вільний 

прохід покупців та належну культуру обслуговування. Торгівля з землі та на 

центральних проходах ринків забороняється.  

Робоче місце продавця повинно бути належним чином обладнано (криті або 

відкриті столи, прилавки), мати площу для викладки і зберігання запасів товарів 

тощо. 

Торговельне місце на ринку – торговельна площа встановлених розмірів для 

здійснення продажу товарів та надання послуг згідно з планом території ринку 

окремим суб’єктом господарювання та фізичною особою. 

14. Місця для продажу продукції (товарів) з транспортних засобів виділяються 

на спеціально облаштованих та розмічених майданчиках, що не створює небезпеки 

для покупців (пішоходів). Продаж продовольчих і непродовольчих товарів 

здійснюється в окремих зонах цих майданчиків згідно із затвердженою 

адміністрацією ринку схемою дислокації торговельних місць на ринку. У відведених 

місцях торгівлі пересування транспортних засобів дозволяється лише до початку 

торгівлі та після її завершення. 

Використання транспортних стоянок для продажу товарів не допускається. 

15. Спеціалізовані зони, ряди прилавків (столів) та майданчики обладнуються 

наочними позначеннями про їх призначення. Усі торговельні місця позначаються 

номерами. 

Продавцям забороняється використовувати торговельні місця не за 

призначенням.       

16. На торговельному місці продавця (юридичної особи) установлюється 

табличка із зазначенням назви, місцезнаходження і номера телефону суб'єкта 

підприємницької діяльності, що організував торгівлю та розміщується копія ліцензії 

у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. 

Продавець повинен мати при собі: документ про сплату послуг ринку; 

належним чином оформлену особисту медичну книжку в разі продажу продовольчих 

товарів (для суб'єктів підприємницької діяльності); копії документів, що 

підтверджують якість та безпеку продукції та товарів; у разі реалізації тропічних 

плодів - копії документів, що підтверджують їх походження та проходження 
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фітосанітарного контролю; висновок лабораторії ветеринарно-санітарної 

експертизи на ринку в разі продажу продуктів тваринного і рослинного походження. 

У разі використання торговельного місця на умовах оренди в продавця повинна 

бути копія угоди з адміністрацією ринку про оренду, а на умовах суборенди - копія 

такої угоди із суб'єктом підприємницької діяльності (орендодавцем). 

Під час проведення органами контролю та адміністрацією ринку перевірок 

роботи суб'єктів підприємницької діяльності продавці повинні пред'явити зазначені 

документи. 

17. У разі надходження на ринок продукції в кількості, яка перевищує технічні 

можливості ринку щодо її розміщення, диспетчер (інша відповідальна особа) ринку 

зобов'язаний повідомити про це адміністрацію ринку. Адміністрація ринку по змозі 

повинна допомогти розмістити продукцію для продажу на іншому ринку. 

18. Вартість надання в  оренду одного квадратного метру торгового 

приміщення (площі) та норматив рентабельності, встановлюються виконавчим 

комітетом Золотоніської  міської  ради  відповідно до чинного законодавства. 

За окрему плату продавцям можуть надаватися такі послуги бронювання 

торговельних місць, прокат торговельного інвентарю, обладнання, засобів 

вимірювальної техніки, санітарного одягу, зберігання особистих речей і продукції в 

камерах схову, на складах і в холодильниках, зважування на товарних вагах, 

розрубка м'яса (рубачами м'яса ринку), утримання торговельного місця в належному 

стані, інформаційні оголошення рекламного та довідкового характеру, забезпечення 

місцями в готелях і на автостоянках за наявності їх на ринку, консультації 

спеціалістів, вантажно-розвантажувальні роботи і транспортні послуги, приймання 

для подальшого продажу сільгосппродуктів та інших товарів у бюро торгових послуг 

тощо. 

19. Адміністрація ринку при наданні продавцям торговельних місць на 

визначений термін укладає з ними письмову угоду в якій рекомендується зазначати 

термін дії угоди, асортимент (вид) товарів, що реалізуються, розташування 

торговельного місця, умови оренди торговельного місця, розмір та порядок оплати за 

оренду майна, перелік послуг, які надає ринок, та їх вартість.   

20. Адміністрація ринку повинна забезпечувати централізоване прання 

санітарного та спеціального одягу, миття та дезінфекцію торговельного інвентарю, 

обладнання, засобів вимірювальної техніки, що надаються продавцям. 

21. Продавцям (фізичним особам, які не є суб'єктами підприємницької 

діяльності) забороняється використовувати власний санітарний та спеціальний одяг, 

торговельний інвентар та засоби вимірювальної техніки. 

Продавці (суб'єкти підприємницької діяльності) можуть мати свій санітарний чи 

інший одяг, торговельний інвентар, засоби вимірювальної техніки. 

Засоби вимірювальної техніки, які використовуються продавцями на ринку, 

повинні бути в справному стані, мати повірочне тавро територіального органу 

Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої 

політики та проходити періодичну повірку в установленому порядку. Суб'єкти 

підприємницької діяльності, які використовують власний санітарний або спеціальний 
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одяг, торговельний інвентар та засоби вимірювальної техніки, несуть 

персональну відповідальність за його відповідність санітарним та технічним нормам. 

Продавці повинні дотримуватися Правил користування засобами вимірювальної 

техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, затверджених 

Держстандартом України. 

22. Справляння плати за утримання торговельного місця в належному стані та 

інші послуги , що надаються ринками здійснюють касири та контролери ринку 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 або здійснюється за 

укладеними договорами оренди торгових приміщень (площ).  

Плата за послуги ринку та інші платежі справляються після проведення 

ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного та рослинного походження 

до початку торгівлі. 

23. Документи про сплату за утримання торговельного місця в належному стані 

повинні зберігатися продавцем до закінчення торгівлі. Передача торговельного місця 

та документів про сплату за послуги ринку третім особам забороняється. 

24. За видані напрокат санітарний одяг, торговельний інвентар, обладнання 

вноситься заставна плата, облік цих операцій проводиться із застосуванням 

реєстраторів розрахункових операцій. Розмір плати встановлюється адміністрацією 

ринку і не повинен перевищувати вартості виданих напрокат речей у цінах на момент 

їх видачі. 

Заставна плата повертається платнику після повернення у робочому стані 

взятих напрокат інвентарю, санітарного одягу та інших предметів. 

У разі втрати взятих напрокат речей або їх псування продавець відшкодовує 

суб'єкту господарювання завданий збиток з урахуванням унесеної заставної плати. 

25. Усі продавці зобов'язані надавати покупцям відомості про товари, не 

допускати порушення прав споживачів, бути ввічливими, охайно одягненими, 

відпускати товар упакованим або в тару покупця повною мірою і вагою, їм 

забороняється палити, розпивати спиртні напої. Особи в нетверезому стані не 

допускаються до торгівлі на ринку. 

На вимогу покупців продавці зобов'язані пред'явити їм висновок лабораторії 

ветеринарно-санітарної експертизи про відповідність продуктів, що реалізуються, 

ветеринарно-санітарним нормам. 

Зразки товарів, що є у продажу, повинні бути виставлені на видному для 

покупців місці. Продавці (суб'єкти підприємницької діяльності) повинні позначати 

ціни на товари на ярликах цін (цінниках), клейких стрічках або іншим способом. 

26. Розрахунки з покупцями за товари, придбані на ринку, здійснюються 

відповідно до встановленого законодавством порядку. 

На вимогу покупця продавець (суб'єкт підприємницької діяльності, який 

відповідно до законодавства звільнений від застосування реєстраторів розрахункових 

операцій та розрахункових книжок) повинен видати товарний чек, що засвідчує факт 

купівлі, у якому зазначаються: найменування суб'єкта господарювання та ринку, ряд 
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та номер торговельного місця, найменування товару, ціна товару, дата 

продажу, прізвище, ініціали продавця та його підпис. 

27. Якщо покупцю продано неякісний товар, він має право вимагати від 

продавця (суб'єкта підприємницької діяльності) задоволення своїх вимог, 

передбачених Законом України „Про захист прав споживачів”. 

У разі продажу товару з недоліками без попереднього застереження продавцем, 

який не є суб'єктом підприємницької діяльності, покупець має право замінити товар 

на якісний, повернути його продавцю і одержати назад сплачені гроші або вимагати 

зниження ціни. 

28. Усі працівники ринку повинні бути одягнуті в одяг, що відповідає 

санітарним вимогам, а контролери повинні мати нагрудну табличку або спеціальну 

пов'язку на рукаві. Працівники, які безпосередньо продають або надають послуги з 

продажу продовольчих товарів (продавці, рубачі м'яса та інші), підлягають 

обов'язковому медичному обстеженню, результати якого заносяться в їх особисті 

медичні книжки встановленого зразка. Особи, які не пройшли медичне обстеження, 

до роботи не допускаються. 

29. Ринок повинен мати зареєстрований санітарний журнал установленої 

форми, Книгу відгуків і пропозицій, яка має міститися у приміщенні адміністрації 

ринку на видному і доступному місці. Ринок може мати також Журнал реєстрації 

перевірок установленого зразка. 

30. Адміністрація ринку повинна забезпечити постійне вивезення відходів і 

сміття, а також після закінчення роботи ринку належне очищення (з вологим 

прибиранням) та дезінфекцію всіх приміщень, торгових об'єктів і торговельних місць 

ринку. Поточне прибирання проводиться безперервно впродовж усього дня за умови 

захищеності продукції (товарів) від забруднення та дотримання норм охорони праці. 

31. Адміністрація ринку зобов'язана забезпечити регулярне проведення 

спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком: знищення комах, гризунів, 

шкідників (дезінфекція, дезінсекція, дератизація). 

Інформація про санітарні дні з прибирання території, приміщень, обладнання та 

інвентарю вивішується на видному місці при вході на ринок та в приміщенні 

адміністрації. 

32. Адміністрація ринку зобов'язана створити на ринку необхідні умови для 

здійснення правоохоронними і контрольними органами діяльності згідно з їх 

повноваженнями. 

33. За угоду купівлі-продажу, укладену на ринку між продавцем і покупцем, 

адміністрація ринку відповідальності не несе. 

34. Адміністрація ринку зобов'язана: 

 підтримувати територію ринку в належному санітарно-технічному і 

протипожежному стані, забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази ринку, 

оснащувати його необхідним обладнанням та інвентарем, засобами вимірювальної 

техніки; 

 дотримуватися затвердженого режиму роботи ринку; 

 забезпечувати продавців на ринку торговельними місцями за профілем 
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торгівлі, спеціальним одягом залежно від виду харчової продукції, що реалізується, 

засобами вимірювальної техніки і торговельним інвентарем, зберігання харчової 

продукції на складах, у холодильниках та інших приміщеннях ринку відповідно до 

санітарних норм і правил; 

 забезпечувати безпечний та безперешкодний рух людей та транспортних 

засобів, здійснювати контроль за додержанням вимог щодо паркування транспортних 

засобів; 

 узгоджувати свою роботу з установами державної санітарно-епідеміологічної 

служби, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинною 

інспекцією та іншими органами з попередження та недопущення порушень 

санітарних норм і правил; 

 надавати в користування лабораторіям ветеринарно-санітарної експертизи 

пристосовані службові приміщення; 

 не допускати до продажу товарів, що заборонені, створювати належні умови 

для додержання продавцями правил торгівлі, санітарного і протипожежного стану, 

правильного використання засобів вимірювальної техніки, інвентарю ринку, 

підвищення рівня культури торгівлі та безпечних умов праці; 

 надавати продавцям і покупцям інформацію щодо вимог цих Правил, 

Ветеринарно-санітарних правил на ринках, правил протипожежної безпеки, рівня цін 

тощо (стенди, місцеві газети, радіо, листівки); 

 установити на доступному місці достатню кількість контрольних вагів з 

відповідними інформаційними табличками та обов'язково зазначити їх 

місцезнаходження на графічно виконаному плані території ринку; 

 здійснювати контроль за використанням продавцями торговельних місць за 

призначенням; 

 забезпечувати дотримання продавцями вимог правил торгівлі 

продовольчими і непродовольчими товарами. 

 

Особливості торгівлі продовольчими товарами 

 

35. Продаж продовольчих товарів на ринках здійснюється з додержанням 

Ветеринарно-санітарних правил для ринків, Правил продажу продовольчих товарів, 

Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, інших нормативно-правових 

актів, які регулюють торговельну діяльність та захист прав споживачів. 

36. Висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на 

ринку (експертний висновок, етикетка) щодо якості та безпеки продукції у 

ветеринарному відношенні, наявність документу про оплату за надані послуги є 

підставою для зайняття продавцем місця на ринку за профілем торгівлі.  

37. На ринках дозволяється продавати харчові продукти, не заборонені для 

реалізації. Такі харчові продукти можна продавати тільки за умови: 

 готові м'ясні вироби і м'ясні напівфабрикати, молоко і молочні продукти, 

консерви, курячі яйця тощо промислового виробництва - наявності документів, що 

підтверджують їх якість і безпеку (копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про 
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визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, та копії 

документа виробника, що підтверджує належну її якість, а також відповідних 

ветеринарних документів); 

 м'ясо, отримане від забою худоби у власних чи фермерських 

господарствах, - наявності ветеринарної довідки про передзабійний клінічний стан 

тварин або ветеринарного свідоцтва (довідки), виданих місцевою установою 

державної ветеринарної медицини, та висновку державної лабораторії ветеринарно-

санітарної експертизи на ринку; 

 молоко і молочну продукцію, отриману від власних чи фермерських 

господарств, - наявності довідки про клінічний огляд тварини і епізоотичний стан 

місцевості, виданої установою державної ветеринарної медицини за місцем 

вироблення продукції, особистої медичної книжки продавця, виданої в 

установленому порядку, та за наявності висновку державної лабораторії 

ветеринарно-санітарної експертизи на ринку; 

 курячі яйця, отримані від власних чи фермерських господарств, - 

наявності свідоцтва або довідки про клінічний огляд птиці та епізоотичний стан 

місцевості, виданої місцевою установою державної ветеринарної медицини, та за 

наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на 

ринку; 

 мед, отриманий від власних чи фермерських господарств, при продажу в 

межах району проживання власника - наявності ветеринарного свідоцтва (довідки) 

місцевої установи ветеринарної медицини (за межами району - ветеринарно-

санітарного паспорта на пасіку) та наявності висновку державної лабораторії 

ветеринарно-санітарної експертизи на ринку; 

 рибу і рибопродукти, інші гідробіонти промислового виробництва - 

наявності копії документа виробника, що підтверджує належну якість, та копії 

сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає 

обов'язковій сертифікації, а також відповідних ветеринарних документів; 

 рибу, інші гідробіонти непромислового виробництва - наявності 

ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини та 

висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку; 

 картоплю, овочі, фрукти, у тому числі тропічні, ягоди, баштанні 

культури, сухофрукти, горіхи, сушені гриби окремо від солінь, квашеної та 

маринованої плодоовочевої продукції - наявності висновку державної лабораторії 

ветеринарно-санітарної експертизи на ринку; 

 продукцію рослинного походження, яка доставлена для реалізації від 

власних чи фермерських тепличних господарств і має експертний висновок 

державної лабораторії ветеринарної медицини за місцем виходу продукції щодо 

якості та безпеки, - ветеринарного контролю (огляду), а за необхідності й 

лабораторного дослідження; 

 олію (крім промислової розфасовки), дикорослі плоди, ягоди та свіжі 

гриби - наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної 

експертизи на ринку; 
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 солоно-квашені, мариновані овочі та фрукти - наявності висновку 

державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку та дотримання 

чинних ветеринарно-санітарних вимог при торгівлі; 

 зернові, круп'яні продукти, борошно в чистих мішках або іншій тарі, 

розміщеній на підставках, стелажах або піддонах, - наявності висновку державної 

лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку. 

Продукція, що підлягає обов'язковій сертифікації, дозволяється до продажу за 

наявності в документах, згідно з якими вона надійшла, реєстраційних номерів 

сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації 

про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження 

відповідності на відповідну продукцію. 

38. На ринках забороняється продаж: 

 фізичними особами, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, хліба і 

хлібобулочних виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; 

 кондитерських і кулінарних виробів, напівфабрикатів із м'яса і риби (фарш, 

котлети, кров'яні та домашні ковбаси, зельць, холодець, ікра рибна тощо), а також 

консервованих продуктів (овочі, м'ясо, риба, ікра та інші консерви), виготовлених у 

домашніх умовах; 

 готових продуктів тваринного походження промислового виробництва - 

масла вершкового, сирів, ковбас, копчення тощо без наявності документів, що 

засвідчують їх якість та безпеку (копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про 

визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, та копії документа 

виробника, що підтверджує належну якість товару, а також відповідних 

ветеринарних документів); 

 тварин, риб і рослин, занесених до Червоної книги України, дикорослих 

рослин, у тому числі лікарських, польових квітів; 

 тропічних фруктів та овочів без документів, що підтверджують джерело їх 

придбання та проходження фітосанітарного контролю; 

 зернових, круп'яних продуктів, забруднених насінням шкідливих бур'янів. 

39. Продукція тваринного і рослинного походження, що не реалізована 

протягом робочого дня і яка не зберігалася в холодильних камерах ринків, 

наступного дня підлягає огляду та органолептичній оцінці спеціалістами державної 

лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, а за потреби - і додатковим 

лабораторним дослідженням. 

 

Особливості торгівлі непродовольчими товарами 

 

40. На ринках дозволяється реалізовувати як нові непродовольчі товари, так і ті, 

що були в користуванні, крім заборонених для продажу. 

Продаж непродовольчих товарів здійснюється з додержанням Правил продажу 

непродовольчих товарів, санітарних норм і правил, інших нормативно-правових 

актів, які регламентують торговельну діяльність та захист прав споживачів. 

41. Окремі непродовольчі товари можна продавати на ринках тільки за умови: 
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 нові товари, які підлягають обов'язковій сертифікації, - наявності в 

документах, згідно з якими вони надійшли, реєстраційних номерів сертифіката 

відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про 

відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження 

відповідності на відповідний товар; 

 предмети гігієни, санітарії, товари побутової хімії, іграшки для немовлят 

лише в індивідуальній споживчій тарі із зазначенням на ній необхідної для 

споживача інформації відповідно до чинного законодавства. На кожній іграшці або 

індивідуальній споживчій тарі повинна бути зазначена необхідна доступна, 

достовірна інформація відповідно до вимог Закону України „Про захист прав 

споживачів”. Перевірка іграшок на звук повинна проводитися за допомогою 

повітродувного устаткування; 

 косметично-парфумерні вироби - додержання температурних режимів у 

місцях, не доступних попаданню прямих сонячних променів; 

 побутові газові прилади, що були в користуванні (газові плити, газові котли, 

газові колонки тощо) - наявності документів, що підтверджують їх придатність до 

подальшої експлуатації і які видані відповідними службами газового господарства; 

 транспортні засоби (автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів і моделей, 

самохідні машини, причепи, напівпричепи, мотоколяски і номерні агрегати до них) - 

спеціально виділеного для них місця або створення спеціального ринку згідно з 

Правилами роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами, 

затвердженими Міністерством економіки України; 

 меблі, одяг та головні убори з натурального хутра, електропобутові та 

телерадіотовари - розміщення в приміщеннях, пристосованих для торгівлі цими 

товарами. В експлуатаційних документах (інструкції з експлуатації, паспорті, 

етикетці, гарантійному талоні) нової побутової техніки продавцем обов'язково 

робиться відмітка про продаж; 

 шкури цінних порід звірів, одяг та головні убори з них - відповідного їх 

маркування та наявності документів, що підтверджують законність їх придбання; 

 примірники аудіовізуальних творів і фонограм - через спеціалізовані 

підприємства торгівлі, спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним 

асортиментом товарів; 

 ювелірні та інші вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння - 

наявності ліцензії; 

 пестициди та агрохімікати - наявності ліцензії; 

 ліки, лікарські рослини - наявності ліцензії. 

42. Адміністрація ринку при розробці проекту планування ринку повинна 

передбачити спеціальні зони і обладнати їх необхідним устаткуванням для примірки 

покупцями одягу і взуття. Користування примірочними є безплатним.     Для продажу 

товарів, що були в користуванні, відводяться спеціальні місця. 

43. На ринках з продажу непродовольчих товарів дозволяється здійснювати 

торгівлю продовольчими товарами з додержанням вимог законодавства та Правил 
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продажу продовольчих товарів. 

44. На ринку забороняється продавати: 

 вогнепальну, газову, пневматичну, холодну зброю, бойові припаси та 

спеціальні засоби самооборони; 

 готове армійське спорядження, а також тканини, які використовуються для 

його виробництва, інші товари військового асортименту, формене обмундирування; 

 білизну зі штампом організацій і підприємств; 

 наркотичні засоби; 

 пальне для транспортних засобів, гас, мазут; 

 балони із скрапленим газом; 

 вироби піротехнічні побутові та вибухові засоби; 

 порнографічні видання; 

 заборонені знаряддя добування тварин.  

  

Контроль за дотриманням цих Порядку та Правил 

 

1. Контроль за дотриманням цих Порядку та Правил здійснюють органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах їх компетенції 

відповідно до законодавства. 

2. Перевірка дотримання цих Порядку та Правил проводиться посадовою 

особою відповідного органу, який має на це повноваження, пред'явленням 

службового посвідчення та направлення на перевірку в присутності особи, що 

здійснює продаж товарів, і представника суб'єкта господарювання, що перевіряється. 

Результати перевірки оформлюються актом, один примірник якого залишається 

у суб'єкта господарювання. 

Особа, що допустила порушення цих Правил, зобов'язана дати письмове 

пояснення, яке додається до акта. У разі відмови підписати акт чи дати пояснення в 

акті робиться запис про те, що зазначена особа ознайомлена із змістом акта і від його 

підписання відмовилася. 

Працівники суб'єкта господарювання зобов'язані створити умови для 

проведення перевірки та забезпечити здійснення заходів щодо усунення виявлених 

недоліків і порушень. 

3. Суб'єкт господарювання повинен мати журнал реєстрації перевірок 

установленого зразка, в якому особи, що їх проводять, роблять відповідні записи. 

4. За порушення цих Правил суб'єкт господарювання та його працівники 

несуть відповідальність згідно із чинним  законодавством. 

5. Суб'єкт господарської діяльності при здійсненні продажу продовольчих 

товарів повинен керуватися та дотримуватися вимог Господарського і Цивільного 

кодексами України, Законів України „Про захист прав споживачів”,  „Про споживчу 

кооперацію”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення”, „Про безпечність та якість харчових продуктів” , „Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг”, постановами Кабінету Міністрів України 
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„Про Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни 

технічно складних побутових товарів”, „Порядком провадження торговельної 

діяльності та правилами торговельного обслуговування населення”, наказом 

Міністерства економіки України „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі 

непродовольчими товарами”, наказом  Міністерство економіки та з питань 

європейської інтеграції України „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами”, спільним наказом Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної 

податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та 

сертифікації України „Про затвердження Правил торгівлі на ринках”,  цими 

Правилами та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють торговельну 

діяльність в Україні.  

 

Секретар ради          А.П.Заєць 

 


