
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

11 грудня 2018 року № 445

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 статтею 30, статтею 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 терміном з 15.12. 2018 року по 31.12. 2018 року:

- вул. Миру поблизу будинків № 38, № 38а;
- вул. Незалежності поблизу буд. 4 (на розі вул. Незалежності та

пров. Піонерський);
- вул. Незалежності поблизу буд. № 1/1;
- вул. Незалежності, 7 а (гараж);
- пров. Спортивний поблизу буд. № 15 (на розі вул. Незалежності та

пров. Спортивний);
- вул. Героїв України поблизу будинку № 10а;
- вул. Полтавська (поблизу буд. № 11 та біля магазину «Автозапчастини»);
- вул. Євгена Гребінки біля дошки оголошень;
- «Привокзальний ринок м. Гребінка Полтавської області»;
- міський ринок СТ «Центр 2008»;
- біля приватних магазинів (за погодженням з власником магазину).
2. Суб’єкти господарювання, які задовольнятимуть попит населення у

новорічних ялинках, повинні забезпечити:
- наявність всіх дозвільних документів та дотримання вимог законодавства у

сфері придбання та реалізації ялинок (сосен) живих;
- 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.

- проводить торгівельну діяльність не перешкоджаючи руху автомобільного
транспорту та руху пішоходів по тротуару.

3. Контроль за дотриманням правил торгівлі новорічними ялинками
(соснами) живими на території міста покласти на, начальника відділу з питань
соціально-економічного розвитку та регуляторної політики Гребінківської міської
ради Лазоренко Т.Ф.

Заступник міського голови В.М. Зінченко


