
ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
вул. Соборності, 36, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 56-29-47, 56-20-08, 

тел./факс (05322) 2-24-84, е-таіі: cancelar@rada-poltava.gov.ua

РІШЕННЯ
J,/. №,(№>/£ №

Про організацію міського 
комунального оптово-роздрібного 
ринку “Оптовичок” по вул. Київське 
шосе,70-а

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 
2009р. № 868 “Деякі питання організації діяльності продовольчих,
непродовольчих та змішаних ринків”, керуючись ст. 30 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, з метою сприяння розвитку торгівлі, 
збереження робочих місць та забезпечення полтавців сільськогосподарською 
продукцією, виконавчий комітет Полтавської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Організувати міський комунальний оптово-роздрібний ринок “Оптовичок” 
на земельній ділянці за адресою : м. Полтава, вул. Київське шосе,70-а.

2. Організацію та забезпечення створення належних умов для провадження 
торговельної діяльності на ринку згідно із Правилами торгівлі на ринках доручити 
суб’єкту господарювання -  комунальному підприємству “Полтава-Сервіс” 
Полтавської міської ради.

3. Зобов’язати комунальне підприємство “Полтава-Сервіс” Полтавської 
міської ради :

1) переоформити у встановленому законодавством порядку право користування 
земельною ділянкою;

2) розробити план території ринку та подати його на затвердження виконавчому 
комітету Полтавської міської ради згідно із пунктом 6 Положення про основні 
вимоги до організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних 
ринків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня
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2009р. № 868 та пунктом 7 Правил торгівлі на ринках, затверджених наказом 
Міністерства економіки 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;

3) забезпечити укладання, за заявами громадян та суб'єктів господарської 
діяльності, договорів оренди торговельних місць відповідно до терміну дії 
договору на оренду земельної ділянки ринку;

4) укласти з Полтавським комунальним автотранспортним підприємством 1628 
договір на вивезення сміття.

4. Управлінню адміністративних послуг Полтавської міської ради (О. Регеда) 
зареєструвати міський, комунальний оптово-роздрібний ринок “Оптовичок” за 
адресою м.Полтава, вул. Київське шосе, 70-а у встановленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
міського голови М.Шевченка, заступника міськопУ*голови з питань діяльності 
виконавчих органів О.Борисенко. /

Міський голова ^  О, Мамай
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