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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення ___сесії VIII скликання 

Кегичівської селищної ради 

від ___________ 2021 року №__ 

 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію  виїзної (виносної), сезонної, святкової  торгівлі, надання 

послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення ярмаркових заходів на 

території Кегичівської селищної ради 

 

1. Загальні положення  

1.1. Положення про організацію  виїзної (виносної), сезонної, святкової  

торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення ярмаркових 

заходів на території Кегичівської селищної ради (далі – Положення) розроблено 

відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», 

«Про захист прав споживачів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів», «Про дорожній рух», постанов Кабінету Міністрів 

України від 15 червня 2006 року №833 «Про затвердження Порядку 

провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування 

на ринку споживчих товарів», від 10 жовтня 2001 року №1306 «Про Правила 

дорожнього руху», від 30 березня 1994 року №198 «Про затвердження Єдиних 

правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних 

переїздів, правил користування ними та охорони»,  від 26 жовтня 2011 року 

№1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки», наказу Міністерства зовнішніх 

економічних зв’язків i торгівлі України від 08 липня 1996 року №369 «Про 

затвердження Правил робота дрібнороздрібної торговельної мережі», наказу 

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року 

№110 «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної 

техніки». 

1.2. Положення встановлює вимоги до організації виїзної (виносної), 

сезонної, святкової  торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та розваг, 

ярмаркових заходів з урахуванням архітектурних, санітарно-гігієнічних, 

пожежних, торговельних норм, функціонально-планувальних, історико-
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культурних чинників. 

1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх юридичних та фізичних 

осіб, які з урахуванням вимог чинного законодавства України мають право 

брати участь у здійсненні виїзної (виносної), сезонної, святкової  торгівлі, 

надання послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення ярмаркових заходів на 

території Кегичівської селищної ради. 

1.4. Дія цього Положення не поширюється на розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності, вимоги до розміщення 

яких визначені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року №244 

«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності» зі змінами, затвердженими наказом Міністерства 

розвитку громад та територій України від 23 листопада 2020 року №284. 

1.5. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:  

1.5.1. Виїзна (виносна) торгівля – це дрібнороздрібна торгівля за межами 

торговельного приміщення продовольчими та непродовольчими товарами 

нескладного асортименту, яка здійснюється через: 

- пункти некапітальної забудови (кіоски, ларі, ларьки, палатки, павільйони 

для сезонного продажу товарів, торговельні автомати); 

- засоби пересувної мережі (автомагазини, автокафе, авторозвозки, 

автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання 

(низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики тощо). 

1.5.2. Дрібнороздрібна торгівля – це роздрібна торгівля через торгівельну 

мережу із формою поза магазинного продажу товарів, при якій приміщення не 

мають торговельного залу для споживачів.  

1.5.3. Послуги у сфері відпочинку та розваг – це послуги, які надаються 

Заявниками за межами закритих приміщень (просто неба) за допомогою 

об’єктів сфери відпочинку та розваг, а саме: 

- послуги з прокату дитячої мобільної техніки (машинки, мотоцикли, 

електромобілі, веломобілі, скутери, гіроскутери тощо); 

- послуги, які надаються за допомогою об’єктів тваринного світу; 

- послуги, що надаються на атракціонах; 

- інші послуги у сфері відпочинку та розваг. 

1.5.4. Об’єкти сезонної торгівлі – просторова територія для обслуговування 

населення на певний сезон року, розташована на відкритому повітрі, тимчасово, 

без улаштування фундаменту, не є капітальною спорудою на якій за допомогою 

елементів об’єктів сезонної торгівлі забезпечується продаж безалкогольных 

напоїв, морозива, продовольчих товарів власного та промислового 
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виробництва, дитячих та карнавальних іграшок, повітряних кульок, сувенірної 

продукції (в тому числі сувенірної продукції національної тематики), ялинок 

тощо. 

1.5.5. Сезонна торгівля – вид дрібнороздрібної торгівлі, що здійснюється в 

певний сезон року. 

1.5.6. Ярмарок – захід, безпосередньо пов’язаний з роздрібною або 

оптовою торгівлею, наданням послуг, що проводиться в певному місці та у 

визначений строк, у тому числі в рамках культурно-масового заходу. 

1.5.7. Учасник ярмарку (продавець) – суб’єкти господарювання, громадські 

об’єднання, установи, організації, фізичні особи, яким в установленому 

порядку надано торгове місце на ярмарку і які беруть участь в її діяльності 

шляхом здійснення продажу товарів та надання послуг. 

1.5.8. Місце для торгівлі або для надання послуг – площа (квадратних 

метрів), що відведена для здійснення продажу товарів або надання послуг. 

1.5.9. Користувач – суб’єкти господарювання, громадські об’єднання, 

установи, організації, які мають намір здійснювати виїзну (виносну), сезонну, 

святкову  торгівлю, надавати послуги у сфері відпочинку та розваг, проведення 

ярмаркових заходів. 

1.5.10. Договір на розміщення об’єктів виїзної (виносної), сезонної, 

святкової  торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення 

ярмаркових заходів на території Кегичівської селищної ради (далі – Договір) – 

двосторонній Договір, що укладається між Кегичівською селищною радою 

(Власник) та Користувачем, за яким Користувачу надається право на тимчасове 

розміщення об’єкта підприємницької та іншої діяльності на території 

Кегичівської селищної ради. 

1.5.11. Іншi терміни, що не визначені в цьому Положенні, вживаються у 

значенні, передбаченому чинним законодавством України. 

1.6. Час здійснення сезонної торгівлі, святкової, виїзної (виносної) торгівлі 

та проведення ярмарків може визначатися календарними днями, місяцями або 

сезонно. 

Сезоном є будь яка пора року (весна, літо, осінь, зима), або частина року 

(весна-літо, осінь-зима тощо). 

 

2. Загальні вимоги до розміщення та функціонування об’єктів виїзної 

(виносної), сезонної, святкової  торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку 

та розваг, проведення ярмаркових заходів  

2.1. Розміщення об’єктів виїзної (виносної), сезонної, святкової  торгівлі, 

надання послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення ярмаркових заходів 



4 

 

здійснюється Користувачами відповідно до рішення Виконавчого комітету 

Кегичівської селищної ради.  

2.2. Розміщення об’єктів виїзної (виносної), сезонної, святкової  торгівлі, 

надання послуг у сфері відпочинку та розваг та проведення ярмаркових заходів 

забороняється:  

2.2.1. на облаштованих газонах, квітниках, зелених насадженнях тощо; 

2.2.2. на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях, якщо це перешкоджає 

вільному руху пішоходів; 

2.2.3. на проїжджій частині вулиць і доріг; 

2.2.4. навпроти пішохідних переходів; 

2.2.5. на пішохідній зоні центральної частини без збереження проїзду 

автотранспорту спеціальних служб тощо; 

2.2.6. на об’єктах благоустрою забороняється наклеювання оголошень та 

інформаційно-агітаційних плакатів, реклами, листівок, тощо у не визначених 

спеціально для цього місцях. 

2.3. Об’єкти виїзної (виносної), сезонної, святкової торгівлі, надання 

послуг у сфері відпочинку та розваг та при проведенні ярмаркових заходів 

повинні мати належний естетичний вигляд, відповідати вимогам чинного 

законодавства України щодо дотримання санітарного стану, охорони праці та 

техніки безпеки. 

2.4. Користувачі, які отримали дозвіл на розміщення об’єктів виїзної 

(виносної), сезонної, святкової торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та 

розваг, проведення ярмаркових заходів на території Кегичівської селищної ради 

зобов’язані:  

  2.4.1. на період здійснення виїзної (виносної), сезонної, святкової 

торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та розваг та проведенні ярмарків 

укласти Договір згідно з Додатком 1 до Положення; 

2.4.2. утримувати об’єкти виїзної (виносної), сезонної, святкової торгівлі, 

надання послуг у сфері відпочинку та розваг в належному санітарно-

технічному стані та естетичному вигляді; 

2.4.3. забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне 

очищення, встановити сміттєзбірники, урни для збирання відходів та сміття; 

2.4.4. забезпечити належне утримання тварин у цирках, зоопарках, на 

виставках та інших видовищних заходах; 

2.4.5. забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі 

зелених насаджень на наданій території; 

2.4.6. здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, 

технологічні та інші заходи з попередження утворення та зниження шуму до 
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рівнів, установлених санітарними нормами. 

2.5. Якщо, Користувачі, які отримали дозвіл на розміщення об’єктів виїзної 

(виносної), сезонної, святкової торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та 

розваг та Організатори ярмарків в процесі здійснення своєї діяльності 

допускають пошкодження тротуарного покриття або іншого комунального 

майна чи об’єкту благоустрою – Користувачі зобов’язані негайно відновити 

пошкоджений елемент за власний рахунок. У разі порушення стану елементів 

об’єкту благоустрою, його знищення або втрати Користувач відшкодовує 

збитки, якщо не доведе, що це сталося не з його вини. 

2.6. Підставами для відмови в розміщенні об’єктів виїзної (виносної), 

сезонної, святкової торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та розваг, 

проведення ярмарків є: 

2.6.1. Виявлення завідомо недостовірних відомостей, зазначених 

Користувачем у заяві та в документах, які додаються до неї. 

2.6.2. Недотримання вимог пункту 2.2. розділу 2 Положення та інших 

вимог Положення. 

2.6.3. Наявність заборгованості з оплати за Договором. 

2.6.4. Наявність обґрунтованого висновку заступників селищного голови 

або головного спеціаліста з питань житлово-комунального господарства, 

благоустрою, інфраструктури, управління комунальною власністю та 

цивільного захисту апарату Кегичівської селищної ради про недоцільність 

розміщення об’єктів виїзної (виносної), сезонної, святкової торгівлі, надання 

послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення ярмарків на даній території, 

поданого ними на розгляд Виконавчого комітету Кегичівської селищної ради.  

 

3. Особливості розміщення та функціонування окремих видів об’єктів 

виїзної (виносної), сезонної, святкової  торгівлі, надання послуг у сфері 

відпочинку та розваг, проведення ярмаркових заходів  

3.1. Елементи об’єктів сезонної торгівлі та/або об’єктів сфери відпочинку 

та розваг не можуть бути огороджені стаціонарними парканами, носити 

стаціонарний характер, мають можливість швидкого демонтажу, не 

захаращувати проходи та проїзди, не заважати руху пішоходів та під’їзду 

автотранспортних засобів для навантаження (посадки),вивантаження (висадки) 

товарів (пасажирів). 

3.2. Користувачі, яким надано дозвіл на розміщення об’єктів виїзної 

(виносної), сезонної, святкової торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та 

розваг, проведення ярмаркових заходів зобов’язані припинити розміщення 

таких елементів після закінчення строку розміщення з приведенням території 
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до належного стану. 

3.3. Атракціони розміщуються на території Кегичівської селищної ради за 

умови дотримання «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної 

техніки», затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи від 01 березня 2006 року №110 та Порядку видачі дозволів на 

виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, 

інших нормативних актів. 

3.4. Визначення площі атракціонів: 

- площа надувних дитячих майданчиків, басейнів, батутів тощо 

визначається, виходячи з технічного паспорту обладнання, зони безпеки та 

додатково 1 метр по периметру обладнання; 

- площа стаціонарного атракціону визначається відповідно до схеми місця 

розташування, погодженої сектором містобудування та архітектури 

Кегичівської селищної ради. 

3.5. Використання тварин у сфері відпочинку i розваг людей повинно 

відбуватися із суворим дотриманням вимог Закону України «Про захист тварин 

від жорстокого поводження». 

 

4. Здійснення виїзної (виносної), сезонної, святкової торгівлі, надання 

послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення ярмаркових заходів та 

порядок отримання дозволу 

4.1. Розміщення виїзної (виносної), сезонної, святкової  торгівлі, надання 

послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення ярмаркових заходів на 

території Кегичівської селищної ради здійснюється за рішенням Виконавчого 

комітету Кегичівської селищної ради. 

4.2. Для отримання дозволу на здійснення виїзної (виносної), сезонної, 

святкової торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення 

ярмаркових заходів Користувач подає (не менше, ніж за п’ятнадцять робочих 

днів до проведення засідання Виконавчого комітету Кегичівської селищної 

ради)  до селищної ради наступні документи:  

4.2.1. Заяву встановленого зразка (Додаток 2, 3, 4 до Положення); 

4.2.2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної-особи 

підприємця або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних ociб-підприємців та громадських формувань; 

4.2.3. Копію паспорту та ідентифікаційного номеру, у paзi подачі 
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документів для отримання дозволу фізичною особою; 

4.2.4. Копію документа, що підтверджує його повноваження, у paзi подачі 

документів уповноваженим представником; 

4.2.5. Копію витягу з реєстру платників податку; 

4.2.6. Копії дозвільних документів (для об’єктів ресторанного господарства 

та об’єктів торгівлі  з продажу продовольчих товарів); 

4.2.7. Копія ветеринарного паспорту на тварину для надання послуг за 

допомогою тварин. 

4.2.8. Копію дозволу на експлуатацію атракціонів; 

4.2.9. Копію акту періодичного технічного огляду атракціону; 

4.2.10. Посвідчення особи, яка пройшла навчання i перевірку знань з 

законодавства України про охорону праці, вимог з гігієни праці i промислової 

санітарії, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, 

електробезпеки, пожежної безпеки (для атракціонів); 

4.2.11. Копію технічного паспорту транспортного засобу (у разі здійснення 

торгівлі з транспортного засобу); 

4.2.12. Копію дозволу підрозділу Держпрпромнагляду України на 

виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, обладнання 

підвищеної небезпеки за запитуємою адресою – для тимчасових автомобільних 

газозаправних пунктів, паркових атракціонів, на виконання робіт підвищеної 

небезпеки (у разі, коли атракціон входить в перелік робіт підвищеної 

небезпеки). 

4.3. Користувач несе відповідальність за достовірність інформації, 

зазначеної в заяві та в документах які додаються до заяви. 

Подаючи документи для отримання дозволу на розміщення атракціонів, 

Користувач повинен підтвердити, що усі атракціони знаходяться у справному 

технічному стані та бере на себе відповідальність за безпеку використання 

атракціонів, безпеку їх відвідувачів, дотримання вимог санітарно-гігієнічних 

норм та вимог правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством 

України. 

4.4. У випадку звернення 2-х або більше Користувачів, які бажають 

розмістити об’єкти виїзної (виносної), сезонної, святкової  торгівлі, надання 

послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення ярмаркових заходів на одному 

місці, пріоритетне право надається Користувачам, якi першими подали 

документи. 

4.5. Головний спеціаліст з питань житлово-комунального господарства, 

благоустрою, інфраструктури, управління комунальною власністю та 

цивільного захисту апарату Кегичівської селищної ради надає до загального 
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відділу Кегичівськокої селищної ради заяву з пакетом документів для 

реєстрації та передачі для накладання резолюції селищному голові. Після 

накладання резолюції заява з пакетом документів повертається протягом двох 

робочих днів до  головного спеціаліста з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою, інфраструктури, управління комунальною 

власністю та цивільного захисту апарату Кегичівської селищної ради. 

4.6. Головний спеціаліст з питань житлово-комунального господарства, 

благоустрою, інфраструктури, управління комунальною власністю та 

цивільного захисту апарату Кегичівської селищної ради забезпечує розгляд заяв 

у порядку їх надходження та у термін не більше одного місяця та готує проєкт 

рішення на розгляд засідання Виконавчого комітету Кегичівської селищної 

ради. 

4.7. На підставі прийнятого Виконавчим комітетом Кегичівської селищної 

ради рішення головний спеціаліст з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою, інфраструктури, управління комунальною 

власністю та цивільного захисту апарату Кегичівської селищної ради готує 

Договір.  

4.8. Головний спеціаліст з питань житлово-комунального господарства, 

благоустрою, інфраструктури, управління комунальною власністю та 

цивільного захисту апарату Кегичівської селищної ради протягом 15 днів з дня 

прийняття Виконавчим комітетом Кегичівської селищної ради рішення 

інформує Користувача шляхом обраного способу, зазначеного в бланку заяви, 

про надання дозволу або обґрунтовану відмову в розміщенні об’єктів виїзної 

(виносної), сезонної, святкової  торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та 

розваг, проведення ярмаркових заходів на території та видає для ознайомлення 

та підписання Договір.  

4.9. Наданий  дозвіл на розміщення об’єктів виїзної (виносної), сезонної, 

святкової торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення 

ярмаркових заходів Користувачам,  вважається скасованим в таких випадках:  

4.9.1. У разі не укладання або припинення дії Договору. 

4.9.2. У paзi надання завідомо недостовірної інформації при поданні 

документів  на розміщення об’єктів виїзної (виносної), сезонної, святкової  

торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення ярмаркових 

заходів. 

4.9.3. У разі невиконання вимог чинного законодавства України, що 

регулює відносини у сфері організації сезонної, святкової, виїзної (виносної) 

торгівлі, надання послуг у сфері розваг та норм цього Положення. 

4.9.4. Об’єкти виїзної (виносної), сезонної, святкової  торгівлі, інше 
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торговельне обладнання та об’єкти сфери розваг та відпочинку підлягають 

негайному демонтажу (припиненню) в разі скасування дозволу або їх 

самовільного розміщення. 

 

5. Порядок розрахунку та оплати внеску за місце для розміщення  

об’єктів виїзної (виносної), сезонної, святкової  торгівлі, надання послуг у 

сфері відпочинку та розваг, проведення ярмаркових заходів на території 

Кегичівської селищної ради  

5.1. Підставою для нарахування та внесення Користувачем відповідної 

плати є Договір на розміщення об’єктів виїзної (виносної), сезонної, святкової  

торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення ярмаркових 

заходів на території Кегичівської селищної ради.  

5.2. Розмір внеску за місце для розміщення  об’єктів виїзної (виносної), 

сезонної, святкової  торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та розваг, 

проведення ярмаркових заходів визначається за формулою:  

РВ= (НМ  КПЛ) D  

де, РВ
 
 – розмір внеску за місце для розміщення  об’єктів виїзної (виносної), 

сезонної, святкової  торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та розваг, 

проведення ярмаркових заходів, гривень; 

НМ – неоподаткований мінімум доходів громадян, гривень (встановлений 

на період оплати); 

КПЛ – коефіцієнт площі розміру об’єкту в залежності від загальної займаної 

площі та терміну торгівлі (Таблиця 1); 

 D – кількість днів торгівлі, відповідно до необхідної кількості днів 

торгівлі у місяці (згідно поданої Заяви).      

Таблиця 1 

Коефіцієнт площі розміру об’єкту в залежності від загальної займаної 

площі та терміну торгівлі, надання послуг, проведення ярмаркових заходів  
 

№ 

з/п 

Загальна займана площа 

об’єкту, кв. метрів   

Коефіцієнт, КПЛ 

При щоденній  При одноденній При святковій* 

1 2 3 4 5 

1 0-5  0,5 4 20 

2 6-20 1 8 50 

3 21-50 2 10 70 

4 51-100 3 15 90 
 

* Новий рік, Різдво Христове, День Святого Валентина, Масляниця, Міжнародний жіночий 

день (8 Березня), День праці, Великдень (Пасха), День Перемоги, День захисту дітей, День молоді, 

День Конституції України, День Незалежності України, День селища, Дні фестивалів, День 

Захисника України. 
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 5.3. Плата за місце для розміщення  об’єктів виїзної (виносної), сезонної, 

святкової  торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення 

ярмаркових заходів на території Кегичівської селищної ради сплачується в 

національній валюті. 

 5.4. Порядок внесення плати, права та обов’язки,  відповідальність і 

розірвання спорів за договором та строк дії, порядок зміни та розірвання 

договору визначається в Договорі. 

 5.5. Договір між Користувачем, що здійснює виїзну (виносну), сезонну, 

святкову  торгівлю, надання послуг у сфері відпочинку та розваг або проводить 

ярмаркові заходи на території Кегичівської селищної ради укладається в 10-ти 

денний термін з моменту отримання повідомлення про надання дозволу на 

розміщення об’єктів виїзної (виносної), сезонної, святкової торгівлі, надання 

послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення ярмаркових заходів.   

 

6. Відповідальність і контроль за дотриманням цього Положення   

6.1. Контроль за виконанням вимог цього Положення особами, що 

здійснюють на території Кегичівської селищної ради виїзну (виносну), сезонну, 

святкову  торгівлю, надання послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення 

ярмаркових заходів на території  селищної ради покладається на заступника 

селищного голови з питань житлово-комунального господарства Кегичівської 

селищної ради.  

6.2. Заступник селищного голови з питань житлово-комунального 

господарства Кегичівської селищної ради має право ініціювати перевірки 

Користувачів, яким  надано дозвіл на розміщення об’єктів виїзної (виносної), 

сезонної, святкової торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та розваг, 

проведення ярмаркових заходів. 

За результатами перевірки складається Акт про порушення у сфері виїзної 

(виносної), сезонної, святкової  торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та 

розваг, проведення ярмаркових заходів на території Кегичівської селищної ради 

(далі  – Акт) встановленого зразка, форма якого визначена в Додатку  5 до 

цього Положення. 

6.3. Акт про порушення складається в paзi виявлення порушень під час 

перевірки щодо додержання Користувачами  вимог цього Положення та вимог 

чинного законодавства України, що регулює відносини у сфері організації 

виїзної (виносної), сезонної, святкової  торгівлі, надання послуг у сфері 

відпочинку та розваг, проведення ярмаркових заходах. 

6.4. За здійснення виїзної (виносної), сезонної, святкової  торгівлі, надання 

послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення ярмаркових заходів на 
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території  Кегичівської селищної ради без дозволу на розміщення об’єктів 

виїзної (виносної), сезонної, святкової торгівлі, надання послуг у сфері 

відпочинку та розваг, проведення ярмаркових заходів та підписання Договору, 

винні особи притягуються до адміністративної відповідальності згідно з 

приписами ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

6.6. За здійснення торгівлі з рук у невстановлених місцях, винні особи 

притягуються до адміністративної відповідальності згідно з приписами ст. 160 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

6.7.  У випадку виявлення порушень у сфері виїзної (виносної), сезонної, 

святкової  торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення 

ярмаркових заходів на території Кегичівської селищної Користувачем та 

подальшого розірвання Договору до закінчення встановленого терміну, суми 

внесені Користувачами до цільового фонду Кегичівської селищної ради, не 

повертаються. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Віталій БУДНИК 

 

 



Додаток 1  

до Положення 

пункт 2.4.1  

 

 

 

ДОГОВІР №______________ 

на розміщення об’єкту  виїзної (виносної), сезонної, святкової  торгівлі, 

надання послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення ярмаркових 

заходів на території Кегичівської селищної ради 

 

селище Кегичівка                                                    «____» __________ 202___ року 

 

  Кегичівська селищна рада, що в подальшому іменується «Власник» в 

особі______________________________________________________________, 

який діє на підставі___________________________________________________, 

з однієї сторони  , та__________________________________________________, 

що в подальшому іменується «Користувач», який діє на підставі 

__________________________________________________, з другої сторони 

(далі – Сторони) уклали Договір про нижченаведене. 

  

1. Предмет Договору 

 1.1. Предметом договору є тимчасове розміщення об’єкту виїзної 

(виносної), сезонної, святкової  торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та 

розваг, проведення ярмаркових заходів на території Кегичівської селищної ради 

для провадження торговельної діяльності. 

 1.2. Місцезнаходження об’єкта: __________________________________. 

 1.3. Загальна займана площа об’єкта_______ кв. метрів.  

 

2. Сплата внеску за тимчасове розміщення об’єкту виїзної (виносної), 

сезонної, святкової  торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та розваг, 

проведення ярмаркових заходів на території Кегичівської селищної ради 

та порядок розрахунків 

 2.1. Сума внеску визначена Положенням про організацію виїзної 

(виносної), сезонної, святкової  торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та 

розваг, проведення ярмаркових заходів на території Кегичівської селищної ради  

затвердженого рішенням ____ сесії VIІI скликання Кегичівської селищної ради 

від «___»_______  202__ року №_____. 

 2.2. Розмір внеску за місяць становить _______гривень на добу/на місяць. 

 2.3. Якщо Договір укладено на один день/місяць плату за тимчасове 

розміщення об’єкту Користувач сплачує єдиним платежем на розрахунковий 

рахунок зазначений у Договорі в день укладення Договору. 
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 Якщо договір укладено на два i більше місяців, перший платіж 

здійснюється в день укладення Договору, наступний  до 5 числа місяця, що 

настає за розрахунковим періодом.   

 2.4. Внесок за тимчасове користування місцем сплачується Користувачем 

на розрахунковий рахунок _______________________, код платежу _________, 

код банку ____________________, у строки, передбачені пунктом 2.3. даного 

договору. 

 

3. Права та обов’язки Власника 

  3.1. Власник має право проводити перевірку використання місця 

тимчасової торгівлі згідно з договором. 

  3.2. Ініціювати внесення змін до договору або його розірвання в разі 

невиконання або неналежного виконання умов договору. 

 

4. Права та обов’язки Користувача 

 4.1. Користувач зобов’язаний підтримувати територію, на якій 

розташований об’єкт виїзної (виносної), сезонної, святкової  торгівлі, надання 

послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення ярмаркових заходів, в 

належному санітарно-технічному і протипожежному стані та має право 

користуватися системами комунікацій на території, на якій розташований 

об’єкт виїзної (виносної), сезонної, святкової  торгівлі, надання послуг у сфері 

відпочинку та розваг, проведення ярмаркових заходів установлювати відповідні 

вивіски, таблички, рекламні стенди щодо місцезнаходження об’єкта торгівлі. 

 4.2. Користувач зобов’язаний своєчасно і в повному обсязі перераховувати 

внесок за тимчасове користування місцем. 

 Дотримуватися правил роздрібної торгівлі продовольчими                                       

та непродовольчими товарами, протипожежної безпеки, ветеринарно-

санітарних правил, законодавства про захист прав споживачів та інших вимог 

законодавства, дотримуватися затвердженого режиму роботи торговельного 

об’єкта, з продажу продовольчих та непродовольчих товарів. 

 

5. Відповідальність i розв’язання cпоpiв за договором 

 5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором 

Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством. 

 5.2. Спори, що виникають з договору або у зв’язку з ним, не усунуті 

шляхом переговорів, розв’язуються в судовому порядку. 

 

6. Строк дії, порядок зміни та розірвання договору 

 6.1. Договір укладено строком на ______________з «___»_______202__ 

року до «___»_______202____ року (включно).                                                                        

 6.2. Дія договору продовжується автоматично, з урахуванням змін                          

у законодавстві на дату виникнення відповідних правовідносин на той самий 

строк і на тих самих умовах, що передбачені договором, якщо Користувач 
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продовжує користуватися місцем після закінчення строку дії договору,                           

за відсутності заперечень його сторін. 

 6.3. Сторони за обопільним рішенням мають право відмовитися від 

договору, попередивши одна одну письмово у строк, що не перевищує один 

місяць до прийняття такого рішення. 

 6.4. При цьому внесена наперед сума внеску повертається Користувачу. 

 6.5. За ініціативою однієї з сторін договір може бути розірвано за рішенням 

господарського суду у випадках, передбачених законодавством. 

 6.6. Зміни та доповнення до договору вносяться за взаємною згодою сторін 

i оформляються шляхом укладення додаткової письмової угоди. Зміни                               

та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця              

з дати їх подання до розгляду іншій стороні. 

 6.7. Усі доповнення, внесені до договору, є його невід’ємною частиною          

та оформляються у письмовому вигляді. 

 6.8. Договір укладається у двох примірниках, що мають однакову 

юридичну силу, по одному для кожної сторони. 

 6.9. Взаємовідносини сторін, не врегульовані Договором, регулюються 

Законодавством. 

 

7. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін 

   

Власник Користувач 

Назва:___________________________ 

Адреса:__________________________ 

Р/р______________________________ 

МФО___________________________ 

Код ЄДРПОУ____________________ 

Телефон:________________________ 

Підпис:__________________________ 

М.П. 

Назва:____________________________ 

Адреса:__________________________ 

Р/р_______________________________ 

МФО____________________________ 

Код ЄДРПОУ_____________________ 

Телефон:_________________________ 

Підпис:___________________________ 

М.П. (за наявності)  
 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до Положення 

пункт 4.2.1  

 

 

Кегичівському селищному голові  

________________________________ 

________________________________

______________________________ 
(ПІБ підприємця, найменування юридичної особи)  

 

ЗАЯВА  

про розміщення  об’єктів  виїзної (виносної), сезонної  торгівлі/ 

об’єктів сфери відпочинку та розваг 

 

Прошу дозволити розміщення об’єкту виїзної (виносної) сезонної 

торгівлі/надання послуг у сфері відпочинку та розваг  
(потрібне підкреслити) 

Заявник________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(назва юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця)  

Адреса, номер телефону_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(для юридичної особи – юридична адреса, для фізичної особи – домашня адреса) 

ПІБ керівника підприємства____________________________________________________ 

Паспорт______№_______виданий «____»_______________________________________ 

(для фізичної особи) 

________________________________________________________________________________

__ _____________________________________________________________________________ 

(ким виданий)  

Реєстраційне свідоцтво №_________________від «______» __________________20____р. 

Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ)__________________________________________   
 

________________________________________________________________________________ 

(тип і спеціалізація об’єкту)  

Місце розміщення об’єкту за адресою________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(вказати місце розташування)  

Тип об’єкта (лоток, ятка, палатка тощо)________________________________________ 

Загальна площа___ квадратних метрів 
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Продукція, що реалізується/послуги, що надаються __________________________ 

________________________________________________________________________________

Термін розміщення __________________________________________________  

Цією Заявою підтверджую відповідність розміщення та функціонування 

об’єкту вимогам чинного законодавства України. З Положенням про 

організацію  виїзної (виносної), сезонної, святкової  торгівлі, надання послуг у 

сфері відпочинку та розваг, проведення ярмаркових заходів на території 

Кегичівської селищної ради ознайомлений (а) та зобов’язуюсь виконувати 

вимоги. Про відповідальність за надання в заяві недостовірних даних 

попереджений.  

До заяви додаються такі документи на __________ аркушах: 

 

 

 

 
(список документів, що додаються) 

 

 

 

____________________             ________________________         _______________________             

         Дата                                                         (підпис)                                         (ПІБ)  

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до Положення 

пункт 4.2.1  

  

 

Кегичівському селищному голові  

________________________________ 

________________________________

______________________________ 
(ПІБ підприємця, найменування юридичної особи)  

 

ЗАЯВА  

про розміщення  об’єкта  святкової  торгівлі/ 

об’єктів сфери відпочинку та розваг 

 

Прошу дозволити розміщення об’єкту святкової торгівлі/надання послуг у 

сфері відпочинку та розваг під час проведення_____________________________ 

____________________________________________________________________ 

                                                     (зазначити захід) 

строком на _____ діб, з «_____»_______________202__ р. по «_____» 

________202__ р. включно. 

Заявник________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(назва юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця)  

Адреса, номер телефону_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(для юридичної особи – юридична адреса, для фізичної особи – домашня адреса) 

ПІБ керівника підприємства____________________________________________________ 

Паспорт______№_______виданий «____»_______________________________________ 

(для фізичної особи) 

________________________________________________________________________________

__ _____________________________________________________________________________ 

(ким виданий)  

Реєстраційне свідоцтво №_________________від «______» __________________20____р. 

Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ)__________________________________________   

________________________________________________________________________________ 

(тип і спеціалізація об’єкту)  

Місце розміщення об’єкту за адресою________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(вказати місце розташування)  

Тип об’єкта (лоток, ятка, палатка тощо)________________________________________ 

Загальна площа___ квадратних метрів 
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Продукція, що реалізується/послуги, що надаються __________________________ 

________________________________________________________________________________ 
  

Цією Заявою підтверджую відповідність розміщення та функціонування 

об’єкту вимогам чинного законодавства України. З Положенням про 

організацію  виїзної (виносної), сезонної, святкової  торгівлі, надання послуг у 

сфері відпочинку та розваг, проведення ярмаркових заходів на території 

Кегичівської селищної ради ознайомлений (а) та зобов’язуюсь виконувати 

вимоги. Про відповідальність за надання в заяві недостовірних даних 

попереджений.  

До заяви додаються такі документи на __________ аркушах: 

 

 

 

 
(список документів, що додаються) 

 

 

 

____________________             ________________________         _______________________             

         Дата                                                         (підпис)                                         (ПІБ)  

 

 

 

 



Додаток 4  

до Положення 

пункт 4.2.1  

 

 

Кегичівському селищному голові  

________________________________ 

________________________________

______________________________ 
(ПІБ підприємця, найменування юридичної особи)  

 

ЗАЯВА  

для отримання погодження на проведення ярмарку   

 

Прошу дозволити організацію проведення ярмарку_________________________  

____________________________________________________________________ 

                                                     (зазначити захід) 

строком на _____ діб, з «_____»_______________202__ р. по «_____» 

________202__ р. включно. 

Заявник________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(назва юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця)  

Адреса, номер телефону_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(для юридичної особи – юридична адреса, для фізичної особи – домашня адреса) 

ПІБ керівника підприємства____________________________________________________ 

Паспорт______№_______виданий «____»_______________________________________ 

(для фізичної особи) 

________________________________________________________________________________

__ _____________________________________________________________________________ 

(ким виданий)  

Реєстраційне свідоцтво №_________________від «______» __________________20____р. 

Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ)__________________________________________   

________________________________________________________________________________ 

(тип і спеціалізація об’єкту)  

Місце проведення ярмарку__________________________________________________  

Тип об’єкта (лоток, ятка, палатка тощо)________________________________________ 

Загальна площа___ квадратних метрів 

Цією Заявою підтверджую відповідність розміщення та функціонування 

об’єкту вимогам чинного законодавства України. З Положенням про 

організацію  виїзної (виносної), сезонної, святкової  торгівлі, надання послуг у 

сфері відпочинку та розваг, проведення ярмаркових заходів на території 
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Кегичівської селищної ради ознайомлений (а) та зобов’язуюсь виконувати 

вимоги. Про відповідальність за надання в заяві недостовірних даних 

попереджений.  

До заяви додаються такі документи на __________ аркушах: 

 

 

 

 
(список документів, що додаються) 

 

 

 

____________________             ________________________         _______________________             

         Дата                                                         (підпис)                                         (ПІБ)  

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

до Положення 

пункт 6.2.  

 

 

АКТ  

про порушення у сфері виїзної (виносної), сезонної, святкової  торгівлі, 

надання послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення ярмаркових 

заходів на території Кегичівської селищної ради 

 

селище Кегичівка                                                    «___» _________ 20___ року 
 

 Комісія відповідно до розпорядження Кегичівського селищного голови___ 

____________________________________________________________________ 
 

в складі представників:________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

в присутності:________________________________________________________ 
                           (зазначається суб’єкт господарювання або його представник в разі їх присутності)   
 

________________________________________________________________________________________________ 

здійснили обстеження об’єкту виїзної (виносної), сезонної, святкової  торгівлі, 

надання послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення ярмаркових заходів                                  
(необхідне підкреслити) 
 

____________________________________________________________________ 
 (найменування юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця) 

 

розміщеного за адресою:_______________________________________________. 

 В результаті обстеження встановлено, що суб’єктом господарювання 

порушено вимоги:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(зазначаються порушені пункти Положення про організацію  виїзної (виносної), сезонної, святкової  торгівлі, 

надання послуг у сфері відпочинку та розваг, проведення ярмаркових заходів на території Кегичівської 

селищної ради, норми чинного законодавства) 

 

 Даний акт складено у двох примірниках. 

Підписи членів комісії:  

   

   

   
  
 

Підписи присутніх осіб:  
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Примірник акту отримав:_________      ___________________________________ 
(зазначається суб’єкт господарювання або його представник, якому вручено примірник акту – в разі їх 

присутності. В разі відсутності суб’єкта господарювання або його відмови в отриманні, примірник акту буде 

надісланий йому поштою з повідомленням про вручення) 

 

«___»________20__ року  
 

 

 

 

 


