
      
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

      РІШЕННЯ 

              

            11 грудня  2015 року                                                                            № 243 
 

          

                    

            Про організацію сезонної роздрібної 

           торгівлі ялинками (соснами) живими  

           на території міста Гребінка у зимовий 

           період  

                      

            З метою сприяння розвитку всіх форм торгівлі та впорядкування торгівлі 

ялинками (соснами) живими у зимовий період на території м. Гребінка, 

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), Правил 

благоустрою міста Гребінка, керуючись підпунктом 8 пункту «а» статті 30, 

частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Гребінківської міської ради 
 

ВИРІШИВ:  
 

1.  Встановити на території міста Гребінка місця продажу новорічних   

    ялинок (сосен) живих: 

- вул. Миру поблизу будинків № 38, № 38а; 

- вул. Калініна поблизу буд. 4 (на розі вул. Калініна та пров. Піонерськкого); 

- вул. Калініна поблизу буд. № 1/1; 

- пров. Спортивний поблизу буд. № 15 (на розі вул. Калініна та пров. 

Спортивного) та буд. 4а; 

- вул. Фрунзе поблизу будинку № 10а; 

- вул. Радянська (поблизу буд. № 11 та біля магазину «Автозапчастини»); 

- вул. Петровського поблизу буд. № 64, № 52; 

- вул. Жовтнева  біля дошки оголошень; 

- «Привокзальний ринок м. Гребінка Полтавської області»; 

- міський ринок СТ «Центр 2008»; 

- біля приватних магазинів (за погодженням з власниками магазинів). 

2.  Усі дерева лісгоспу, які реалізуються, повинні бути проштамповані, а 

якщо вони надходять від посередника то повинні мати електронний чіп 

із запрограмованою інформацією щодо лісництва, виду дерева, сорту та 

якості деревини. 

http://www.docufreezer.com/order


3.   Суб’єкти господарювання повинні здійснювати реалізацію за умови 

дотримання Закону України «Про захист прав споживачів», Порядку 

провадження торговельної діяльності та Правил торговельного 

обслуговування на ринку споживчих товарів, Правил благоустрою міста 

Гребінка, податкового, трудового законодавства України. 

4.   Суб’єкти господарювання повинні проводити торгівельну  діяльність не 

перешкоджаючи руху автомобільного транспорту та руху пішоходів по 

тротуару. 

5.    Контроль за дотриманням правил торгівлі новорічними ялинками 

(соснами) живими на території міста та дотримання місць торгівлі ними 

покласти на Лазоренко Тамару Федорівну, начальника відділу з питань 

соціально-економічного розвитку та земельних відносин виконавчого 

комітету Гребінківської міської ради. 

 

 

 

 

             Заступник міського голови                                  В.М. Зінченко 

    

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


