
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 27.04.2021 № 158 

м. Золотоноша 

 

Про організацію сезонної торгівлі квасом 

 

З метою упорядкування на території Золотоніської міської територіальної 

громади сезонної торгівлі квасом, забезпечення дотримання благоустрою 

центральної частини та типового архітектурного вигляду торгових точок, 

керуючись п.п.8 „а” ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити дислокацію торгових точок для сезонної торгівлі квасом на 

території Золотоніської міської територіальної громади з 05 травня до 

01 жовтня 2021 року згідно з додатком 1. 

2. Затвердити вимоги до розміщення об’єктів сезонної торгівлі квасом 

згідно з додатком 2. 

3. Відділу прогнозування та розвитку громади (Остроглазова В.В.): 

3.1. До 05 травня 2021 року розмістити на офіційному сайті міської ради 

інформацію щодо вимог до сезонної торгівлі квасом на території Золотоніської 

міської територіальної громади.  

3.2. Під час укладання угод про пайову участь в утриманні об’єктів 

благоустрою керуватись додатком 1 до рішення Золотоніської міської ради від 

20.06.2012 № 19-5/VI „Про затвердження Порядку укладання договорів про 

пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою міста Золотоноша під час 

розташування сезонної торгівлі”.  

4. Рекомендувати суб’єктам господарювання, які здійснюють торгівлю 

квасом, забезпечити належні умови для торгівлі та дотримуватись санітарно-

гігієнічних норм, всіх протиепідемічних заходів, згідно норм здійснення 

торгівлі під час карантинних заходів. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та відділ прогнозування та розвитку громади 

(Остроглазова В.В.). 

 

Міський голова      Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 
 

Вікторія Остроглазова 23850 
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Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.04.2021 № 158 

 

Дислокація сезонної торгівлі квасом  

на території Золотоніської міської територіальної громади у 2021 році 

 

1. Вулиця Шевченка (біля магазину „Дитячий світ”) м. Золотоноша. 

2. Вулиця Шевченка (біля АС № 3 „Золотоноша”) м. Золотоноша. 

3. Перехрестя вулиць Садовий проїзд – Обухова (навпроти ЦРЛ) м. 

Золотоноша. 

4. Вулиця Шевченка на перехресті вулиць Садовий проїзд та Шевченка 

біля Золотоніського технікуму ветеринарної медицини 

Білоцерківського НАУ у м. Золотоноша. 

 

 

Керуючий справами       Оксана ШАКУРА 
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Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.04.2021 № 158 

 

Вимоги до розміщення об’єктів сезонної торгівлі квасом 

на території Золотоніської міської територіальної громади у 2021 році 

 

І. Суб’єкти господарської діяльності повинні забезпечити  

наявність: 

1. На видному місці таблички із зазначенням прізвища, імені та по - батькові 

продавця, відомостей про суб’єкта господарювання, що організував 

торгівлю: 

-  для юридичної особи – найменування, адреса, № телефону; 

- для фізичної особи - підприємця – прізвище, ім’я та по-батькові, адреса, 

№ телефону. 

2. Санітарного паспорта на ємкість для квасу. 

3. Особової медичної книжки та санітарного одягу з емблемою „Золотоноша 

– моє місто”. 

4. Документа про якість та безпеку продукції, що реалізується. 

5. Договору пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою. 

 

ІІ. Типова форма об’єкту сезонної торгівлі квасом: 

 

Облаштування торгової точки: 

- торгово – технічне обладнання (згідно типової форми); 

- одноразовий посуд; 

- ємність для сміття. 

 

 
 

Керуючий справами                  Оксана ШАКУРА 


