
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
26  лютого  2021 р.   смт Ємільчине №35 
 
 
Про утворення тимчасового 
комунального ринку «Благоустрій» 

 

 
 

З метою створення належних умов для провадження торговельної діяльності на ринках 
селища Ємільчине, для забезпечення захисту прав споживачів і підприємців, відповідно до 
статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 постанови 
Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. №868 «Деякі питання організації діяльності 
продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків», наказу Міністерства економіки та з 
питань європейської інтеграції Україні, Міністерства внутрішніх справ України, Державної 
податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та 
сертифікації України від 26.02.2002 р. №57/188/84/105, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 22 березня 2002 р. за №288/6576 «Про затвердження Правил торгівлі на 
ринках», виконавчий комітет селищної ради 
 
ВИРІШИВ : 
 
1. Утворити тимчасовий комунальний ринок «Сонечко» на період до 1 березня 2024 року 
(далі – ринок) та розмістити його за адресою: смт Ємільчине, вул. Військова (територія 
плацу колишньої військової частини). 
 
2. Функції та повноваження адміністрації ринку покласти на Комунальне підприємство 
«Благоустрій» селищної ради (Ірина ПЕТРУК). 
 
3. Комунальному підприємству «Благоустрій» селищної ради в місячний термін: 
- підготувати функціональний план території ринку, в якому зазначити розмір земельної  
ділянки, зайнятої ринком, інформація про наявність правовстановлюючих   документів на 
неї, кількість торговельних місць та займана ними площа,  площа стоянок для транспортних  
засобів (із зазначенням кількості таких засобів, що можуть розміститися на стоянці), 
найменування, призначення і площа будівель та інших споруд, розташованих на території 
ринку; 
- зазначений функціональний план території ринку погодити з Управлінням 
Держпродспоживслужби в Ємільчинському районі, районним сектором управління 
державної служби надзвичайних ситуацій в Житомирській області та подати на 
затвердження виконкому селищної ради; 
- організувати та забезпечити створення належних умов для провадження торговельної 
діяльності підприємцями, а також для торгівельного обслуговування населення на ринку 
відповідно до Положення про основні вимоги до організації діяльності продовольчих, 



непродовольчих та змішаних ринків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 29.07.2009 р. №868. 
 
4. Заступнику селищного голови Володимиру ЄВТУХУ підготувати проект рішення 
селищної ради «Про затвердження правил торгівлі на ринках», винести його на громадське 
обговорення та розгляд селищної ради. 
 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову Сергія 
ВОЛОЩУКА. 
 
 
 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 




