
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
П’ята сесія 

 

 VIII скликання 

16 квітня 2021 р. смт Ємільчине №  301 

 

Про затвердження Правил торгівлі на 

ринках 

 

 

З метою створення належних умов для провадження торговельної діяльності на ринках 

Ємільчинської селищної територіальної громади, для забезпечення захисту прав споживачів і 

підприємців, відповідно до пункту 44 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 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 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 22 березня 2002 р. за №288/6576, враховуючи рекомендації 

постійної комісії селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, 

підприємництва та житлово-комунального господарства, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Правила торгівлі на ринках, що додаються. 

 

2. Виконкому селищної ради, відділенню поліції №1 (смт Ємільчине) Новоград-Волинського 

районного відділу поліції ГУНП України в Житомирській області, Ємільчинському 

районному управлінню  Головного  управління Держпродспоживслужби  в  Житомирській  

області забезпечити в межах своїх повноважень постійний контроль за дотриманням Правил 

торгівлі на ринках.  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та житлово-

комунального господарства. 

 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
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                          Додаток 

                         до рішення селищної ради 

                         від 16.04.2021 №301 

 

 
Правила торгівлі на ринках Ємільчинської селищної територіальної громади 

 

I. Загальні положення 

 

1. Ці Правила визначають вимоги щодо функціонування створених в установленому  

порядку ринків усіх форм власності, організації оптового та роздрібного продажу на них 

сільгосппродуктів, продовольчих  непродовольчих товарів, худоби, тварин, кормів тощо, 

надання послуг, додержання ветеринарних, санітарних, протипожежних  вимог і правил 

безпеки праці на ринках, прав споживачів і вимог податкового законодавства.   

 

2. Ринок – це суб'єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням 

Ємільчинської селищної ради земельній ділянці та зареєстрований в установленому порядку, 

функціональними обов'язками якого є надання послуг та створення для продавців і покупців 

належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від 

попиту і пропозицій (далі – ринок).  

 

3. Ринок незалежно від форми власності та організаційно-правової форми керується у 

своїй діяльності законодавством України та цими Правилами.   

 

4. Торгівлю на ринках можуть здійснювати фізичні особи – громадяни України, іноземні 

громадяни, особи без громадянства, суб'єкти підприємницької  діяльності, а також юридичні 

особи незалежно від форм власності (далі – продавці).  

 

5. Види ринків: 

- за конструкцією: криті, відкриті та комбіновані;   

- за сезонністю ведення ринкового торгу: постійнодіючі, що функціонують безперервно 

потягом року; сезонні, що діють у сезон виробництва продукції, яка реалізується  або 

відповідно до певних кліматичних умов; одноразові ярмарки-базари – одномоментні 

комерційно-торговельні заходи, що носять тематичний характер і поєднуються з виїзною 

торгівлею товаровиробників і представників різних торговельних систем; 

- за видами економічної діяльності – з оптової торгівлі, з роздрібної торгівлі;  

- за товарною спеціалізацією – з продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, 

транспортних засобів,  худоби та кормів, тварин і птахів, квітів тощо, а також змішані.  

 

6. Основними завданнями роботи ринків на території Ємільчинської селищної 

територіальної громади є: 

1) забезпечення населення широким асортиментом сільськогосподарської продукції, 

продовольчих і промислових товарів, насіння, саджанців, квітів та ін; 

2) організація торгівлі на підставі розвитку матеріально-технічної бази, яка забезпечує 

впровадження прогресивних технологій товарообігу; 

3) дотримання законних прав та інтересів покупців у відповідності до законодавства 

України. 

 

7. Рішення про організацію ринку, введення в експлуатацію або припинення його 

діяльності приймається власником і розглядається Ємільчинською селищною радою в 

установленому законодавством порядку. 

 



8. Режим роботи ринку: 

1) режим роботи ринку встановлюється власником за погодженням виконавчого 

комітету Ємільчинської селищної ради та обовязково передбачає один санітарний день на 

місяць; 

2) час роботи окремих об’єктів торгівлі на ринку регламентується загальним режимом 

роботи ринку; 

3) у разі планового закриття ринку, окремих його приміщень або частин території (для 

проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання), суб’єкт 

господарювання повинен не пізніше ніж за 14 днів повідомити про це виконавчий комітет 

селищної ради та громадян. Інформація про порядок роботи ринку, дату та період закриття 

оприлюднюється шляхом розміщення оголошення біля входу до ринку, а також через засоби 

масової інформації; 

4) у разі закриття ринку для вжиття екстрених заходів при аварійних і надзвичайних 

ситуаціях, інформація до відома продавців, покупців і виконкому селищної ради доводиться 

негайно. 

 
ІІ. Вимоги щодо утримання територій і обладнання ринків 

 
9. Територія ринку повинна мати відокремлену та відгороджену від проїжджої 

частини, житлового та комунального секторів ділянку землі, зручне сполучення 

громадського  транспорту загального користування, стоянки для транспортних засобів 

відвідувачів, безпечні для руху пішоходів входи  та  виходи, штучне освітлення території 

ринку, автостоянок та під'їздів, електро- та водопостачання, водовідведення, туалет, 

облаштовані контейнерами майданчики для збирання відходів і сміття, достатню 

кількість урн для сміття в зоні торгівлі тощо. 

 

10. Робота ринків не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан 

місцевості й негативно впливати на умови проживання населення. 

 
11. Улаштування та утримання території ринків (організація продажу товарів) 

повинно відповідати вимогам Санітарних правил утримання територій населених місць 

(Сан ПіН № 4690-88), Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом 

Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.1996 р. № 

23, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.06.1996 р. за № 314/1339 та 

Правилам благоустрою, забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах 

Ємільчинської селищної ради, затвердженим рішенням селищної ради від 27.07.2018 р. 

№477, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність. 

 

12. Адміністрація ринку узгоджує з територіальними установами Державної  

санітарно-епідеміологічної служби, Держпродспоживслужби України, пожежного 

нагляду, архітектурно-будівельними оргнами проектну документацію щодо 

функціонального планування території ринку, розміщення приміщень, торговельних 

місць  і  об'єктів, їх кількості і розміру, забезпечення їх торговельно-технологічним  

обладнанням та забезпечує утримання території ринку й організацію продажу товарів 

відповідно до затвердженого  плану. 

 
13. Вхід  на ринки безплатний.  

 
14. На вході до ринку розміщується вивіска із зазначенням повної назви ринку і 

його власника, спеціалізації ринку, режиму роботи, а також графічно виконаний план 

території з позначенням усіх стаціонарних об'єктів ринку (обов'язково лабораторії 



ветеринарно-санітарної експертизи), пішохідних і транспортних маршрутів, аварійних 

виходів. 

 
15. На видному, доступному для огляду місці встановлюється оформлений стенд з 

розміщенням на ньому копії свідоцтва про реєстрацію ринку як суб'єкта підприємницької 

діяльності, цих Правил, витягів із Закону України «Про захист прав споживачів»,  нормативно-

правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій, тарифів плати за 

послуги на ринку та правил їх надання, Ветеринарно-санітарних правил для ринків, інформації  

про адресу і номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав  споживачів, 

місцезнаходження і телефон суб'єкта господарювання.  

 

16. Реалізація сільгосппродуктів, продовольчих, непродовольчих товарів, живої худоби, 

птиці, кормів, домашніх тварин, декоративних птахів, акваріумних риб, посадкового матеріалу 

плодово-ягідних культур, овочевої і квіткової розсади, живих садових квітів, насіння овочевих 

культур і квітів проводиться на спеціалізованих ринках чи на спеціально виділених рядах 

(секціях) змішаних ринків з обов'язковим  дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог.  

      

17. На території відкритого ринку, у критих ринках та павільйонах, де реалізуються 

продукти рослинного і тваринного походження, повинні бути обладнані спеціалізовані зони з 

продажу окремих видів продукції: овочів і фруктів, м'яса і битої птиці, яєць, молочних 

продуктів, риби, меду, олії тощо. 

Спеціалізовані зони створюються відповідно до вимог Ветеринарно-санітарних правил 

для ринків.  

 
18. Місця для   продажу продукції (товарів) з транспортних засобів виділяються на 

спеціально облаштованих та розмічених майданчиках, що не створює небезпеки для покупців 

(пішоходів).  

Продаж продовольчих і непродовольчих товарів   здійснюється  в окремих зонах цих 

майданчиків згідно із затвердженою адміністрацією ринку схемою дислокації торговельних 

місць на ринку. У відведених місцях торгівлі пересування транспортних засобів дозволяється 

лише до початку торгівлі та після її завершення. 

Використання транспортних стоянок для продажу товарів не допускається.  

 

19. Спеціалізовані зони, ряди прилавків (столів) та майданчики обладнуються наочними 

позначеннями про їх призначення.  

Усі торговельні місця позначаються номерами. 

Продавцям забороняється використовувати торговельні місця не за призначенням.   

 

20. Розташування торговельних місць на ринку, торговельно-технологічного обладнання 

має бути зручним для здійснення торгівлі, відповідати вимогам санітарних, протипожежних 

правил та безпечних умов праці, забезпечувати вільний  прохід покупців та належну культуру 

обслуговування. 
 

21. Робоче місце  продавця повинно бути належним чином обладнано (криті або відкриті 

столи, прилавки), мати площу для викладки  і зберігання запасів товарів тощо. 

Торговельне  місце – площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі  

інвентарю (вагів, лотків тощо)  та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), 

транспортних засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, кіосках, палатках 

тощо.    

      
22. Адміністрація ринку зобов’язана: 



1) підтримувати територію ринку в належному санітарно-технічному і 

протипожежному стані та дотримуватися вимог діючого законодавства; 

2) забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази ринку; 

3) оснащувати ринок необхідним обладнанням та інвентарем; 

4) дотримуватися затвердженого режиму роботи ринку; 

5) забезпечувати продавців на ринку торговельними місцями за профілем торгівлі 

відповідно до технічних норм; 

6) забезпечувати безперешкодний та безпечний рух людей і транспортних засобів 

територією ринку, здійснювати контроль за дотриманням вимог щодо паркування 

транспортних засобів на ринку; 

7) узгоджувати свою роботу з територіальними установами державної санітарно-

епідеміологічної служби, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, 

карантинною інспекцією та іншими органами з метою попередження та недопущення 

порушень санітарних норм і правил; 

8) надавати в користування лабораторіям ветеринарно-санітарної експертизи по 

обслуговуванню ринків пристосовані службові приміщення; 

9) не допускати до продажу товари, які заборонені чинним законодавством; 

10) створювати належні умови для дотримання продавцями правил торгівлі, 

санітарного і протипожежного стану, правильного використання засобів вимірювальної 

техніки, інвентарю ринку, для підвищення рівня культури торгівлі та безпечних умов 

праці; 

11) надавати продавцям і покупцям інформацію про вимоги цих Правил, 

ветеринарно-санітарних правил на ринках, правил пожежної безпеки тощо; 

12) встановити на доступному місці достатню кількість контрольних ваг з 

відповідними інформаційними табличками і обов’язково зазначити їх місцезнаходження 

на графічно виконаному плані території ринку; 

13) здійснювати контроль за використанням продавцями торговельних місць за 

призначенням. Забезпечувати дотримання продавцями вимог правил торгівлі 

продовольчими і непродовольчими товарами; 

14) не допускати реалізацію продукції з обмеженим терміном придатності без 

використання холодильного обладнання; 

15) забезпечувати миття і дезінфекцію торговельного інвентарю, обладнання, 

засобів вимірювальної техніки, що надаються продавцям; 

16) забезпечити наявність: санітарного журналу, журналу реєстрації перевірок 

встановленого зразка, Книги відгуків та пропозицій, надавати її на першу вимогу 

споживача, яка повинна знаходитися у приміщенні адміністрації ринку на видному та 

доступному місці; 

17) забезпечувати необхідну кількість урн для відходів та сміття, постійне їх 

вивезення, а  після закінчення роботи ринку проводити належне очищення (з вологим 

прибиранням), дезінфекцію всіх приміщень, торговельних об’єктів та торговельних 

місць на ринку, підтримувати в належному санітарному стані торговельні місця і 

територію ринку протягом всього робочого дня; 

18) забезпечувати регулярне проведення спеціальних санітарних заходів за 

щомісячним графіком: знищення комах, гризунів, шкідників (дезінфекція, дезінсекція, 

дератизація), організаційні заходи щодо вилову бродячих тварин на території ринку. 

Інформація про санітарні дні з прибиранням території, приміщень, устаткування та 

інвентарю розміщується на видному місці біля входу на ринок та в приміщенні 

адміністрації; 

19) створювати належні умови для здійснення необхідних заходів у межах своїх 

повноважень правоохоронними та іншими контролюючими органами; 

20) забезпечувати робітників ринку одягом, що відповідає санітарним 

вимогам,  контролерів – нагрудними табличками (бейджиками); 



21) передбачити спеціальні зони (місця) та обладнати їх необхідним устаткуванням для 

безкоштовної примірки покупцями одягу та взуття; 

22) для продажу товарів, що були в користуванні, відвести спеціальні місця; 

23) створити для продавців і покупців належні умови в процесі купівлі-продажу; 

25) за угоду купівлі-продажу, укладену на ринку між продавцем і покупцем, 

адміністрація ринку відповідальності не несе; 

26) проводити контроль за наявністю на торговельних місцях продавця на видному місці 

таблички, з зазначенням номера, виду торговельного місця (кіоск, відкритий стіл, контейнер, 

і т.д.); 

27) щороку проводити інвентаризацію торговельних місць; 

28) на вимогу продавця надавати повну інформацію про тарифи на послуги, що 

надаються на ринку; 

29) встановити дні та часи прийому громадян з особистих питань адміністрацією ринку 

(не менше одного разу на тиждень); 

30) визначити вартість основних та додаткових послуг, які надаються продавцям на 

ринку відповідно до діючого законодавства; 

31) при наданні торговельних місць на визначений термін продавцям, укладати з ними 

письмову угоду (договір); 

32) створити реєстр укладених договорів оренди та суборенди торговельних місць та 

забезпечити постійне  його ведення; 

33) присвоїти кожному торговельному місцю порядковий номер. 

 
23. Адміністрація має право: 

1) здійснювати контроль протягом дня за наявністю у продавців необхідних документів; 

2) відмовляти продавцям у бронюванні торговельного місця у разі систематичного 

порушення Правил торгівлі на ринках, ветеринарного та санітарного законодавства. 

 
24. Субєкти підприємнимцької діяльності та продавціповинні  стежити за якістю 

харчових продуктів, які реалізуються, у разі сумніву їх доброякісності негайно припинити їх 

реалізацію, дотримуватись термінів реалізації та зберігання харчових продуктів; при реалізації 

продукції, яка швидко псується користуватися холодильним обладнанням та дотримуватись 

температурного режиму передбаченого для даної групи товару. 
 
25. Продавець повинен мати при собі: документи про сплату послуг ринку; належним 

чином оформлену особисту медичну книжку в разі продажу продовольчих товарів (для 

суб'єктів підприємницької діяльності); копії документів, що підтверджують якість та безпеку 

продукції та товарів; висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку в разі 

продажу  продуктів тваринного і рослинного  походження.  

У разі використання торговельного місця на умовах оренди в продавця повинна бути 

копія угоди з адміністрацією ринку про оренду, а на умовах суборенди - копія такої угоди із 

суб'єктом підприємницької  діяльності  (орендодавцем).   

Під час проведення органами контролю та адміністрацією ринку перевірок роботи 

суб'єктів підприємницької діяльності продавці повинні пред'явити зазначені документи.   

 

26. За окрему плату продавцям можуть надаватися такі послуги: бронювання 

торговельних місць, прокат торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної 

техніки, санітарного одягу, зберігання особистих речей і продукції в камерах схову, на складах 

і в холодильниках, зважування на товарних вагах, розрубка м'яса (рубачами м'яса ринку), 

утримання торговельного місця в належному стані, інформаційні оголошення рекламного та 

довідкового характеру, забезпечення місцями в готелях і на автостоянках за наявності  їх на 

ринку, консультації спеціалістів, вантажно-розвантажувальні роботи і транспортні послуги, 



приймання для подальшого продажу сільгосппродуктів та інших товарів у бюро 

торгових послуг тощо. 

Тарифи на послуги ринку, що пов'язані із забезпеченням діяльності ринкового 

господарства, установлюються адміністрацією ринку  відповідно  до чинного 

законодавства.  

 

27. Адміністрація ринку при наданні продавцям торговельних місць на визначений 

термін укладає з ними письмову угоду в якій рекомендується зазначати термін дії угоди, 

асортимент (вид) товарів, що реалізуються, розташування торговельного місця, умови 

оренди торговельного місця, розмір та порядок оплати за оренду майна, перелік послуг, 

які надає ринок, та їх вартість. 

 

28. Адміністрація ринку повинна забезпечувати централізоване прання санітарного 

та спеціального одягу, миття та дезінфекцію торговельного інвентарю, обладнання, 

засобів вимірювальної техніки, що надаються продавцям.  

      
29. Продавцям (фізичним особам, які не є суб'єктами підприємницької діяльності) 

забороняється використовувати власний санітарний та спеціальний одяг, торговельний 

інвентар та засоби вимірювальної техніки. 

Продавці (суб'єкти підприємницької діяльності) можуть мати свій санітарний чи 

інший одяг, торговельний інвентар, засоби вимірювальної техніки. 

Засоби вимірювальної техніки, які використовуються продавцями  на ринку, 

повинні бути в справному стані, відповідати вимогам Закону України «Про метрологію 

та метрологічну діяльність» від 11.02.98 № 113/98-ВР. 

Суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують власний санітарний або 

спеціальний одяг, торговельний інвентар та засоби вимірювальної техніки, несуть 

персональну відповідальність за його відповідність санітарним та технічним  нормам.   

 

30. Продавці на ринках зобов'язані сплатити плату за утримання торговельного 

місця в належному стані й інші послуги ринку до початку торгівлі. Справляння таких 

плат здійснюють касири та контролери ринку із застосуванням реєстраторів 

розрахункових операційвідповідно до вимог Закону України «Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг» з видачею касових чеків. 

Платежі справляються після проведення ветеринарно-санітарної експертизи 

продукції тваринного та рослинного походження до початку торгівлі. Торгівля без 

документів, що підтверджують сплату послуги за утримання торговельного місця в 

належному стані та інших послуг ринку, забороняється.  

 

31. Документи про сплату послуг ринку повинні зберігатися продавцем до 

закінчення торгівлі. Передача торговельного місця та документів про сплату ринкового 

збору й послуги ринку третім особам  забороняється.   

 

32. За видані напрокат санітарний одяг, торговельний інвентар, обладнання 

вноситься заставна плата, облік цих операцій проводиться із застосуванням реєстраторів 

розрахункових операцій.  

Розмір плати встановлюється адміністрацієюринку і не повинен перевищувати 

вартості виданих напрокат речей у цінах на момент їх видачі. 

Заставна плата повертається  платнику після повернення у робочому стані взятих 

напрокат інвентарю, санітарного одягу та інших предметів. 

У разі втрати взятих напрокат речей або їх псування продавець відшкодовує 

суб'єкту господарювання завданий збиток з урахуванням унесеної заставної плати. 



 

33. Тарифи на послуги ринку комунальної форми власності затверджує виконавчий 

комітет селищної ради. 

 

34. Усі продавці зобов'язані надавати покупцям відомості про товари, не допускати 

порушення прав споживачів, бути ввічливими, охайно одягненими, відпускати товар 

упакованим або в тару покупця повною мірою і вагою, їм забороняється палити, розпивати 

спиртні напої. Особи в нетверезому стані не допускаються до торгівлі на ринку.   

На вимогу покупців продавці зобов'язані пред'явити їм висновок лабораторії 

ветеринарно-санітарної  експертизи про відповідність продуктів, що реалізуються, 

ветеринарно-санітарним нормам. 

Зразки товарів, що є у продажу, повинні бути виставлені на видному для покупців місці. 

Продавці (суб'єкти підприємницької діяльності) повинні позначати ціни на товари на ярликах 

цін (цінниках), клейких стрічках або іншим способом.   

 

35. Розрахунки з покупцями за товари, придбані на ринку, здійснюються відповідно до 

встановленого законодавством порядку. 

На вимогу покупця продавець (суб'єкт підприємницької діяльності, який відповідно до 

законодавства звільнений від застосування реєстраторів розрахункових операцій та 

розрахункових книжок) повинен видати товарний чек, що засвідчує факт купівлі.  

 

36. Якщо покупцю продано неякісний товар, він має право вимагати від продавця 

(суб'єкта  підприємницької  діяльності) задоволення своїх вимог, передбачених Законом 

України «Про захист прав споживачів». 

У разі продажу товару з недоліками без попереднього застереження продавцем, який не 

є суб'єктом підприємницької діяльності, покупець має право замінити товар на якісний, 

повернути його продавцю і одержати назад сплачені гроші або вимагати зниження ціни.  

 

37. Усі працівники ринку повинні бути одягнуті в одяг, що відповідає санітарним 

вимогам, а контролери повинні мати нагрудну табличку або спеціальну пов'язку на рукаві. 

Працівники, які безпосередньо продають або надають послуги з продажу продовольчих 

товарів (продавці, рубачі м'яса та інші), підлягають обов'язковому медичному обстеженню, 

результати якого заносяться в їх особисті медичні книжки встановленого зразка. Особи, які не 

пройшли медичне обстеження, до роботи не допускаються.  

 

38. Ринок повинен мати зареєстрований санітарний журнал установленої форми.  

 

39. Адміністрація ринку повинна забезпечити постійне вивезення відходів і сміття, а 

також після закінчення роботи ринку належне очищення (з вологим прибиранням) та 

дезінфекцію всіх приміщень, торгових об'єктів і торговельних місць ринку. Поточне 

прибирання проводиться безперервно впродовж усього дня за умови захищеності продукції 

(товарів) від забруднення та дотримання норм охорони праці. 

 

40. Адміністрація ринку зобов'язана забезпечити регулярне проведення спеціальних 

санітарних заходів за щомісячним графіком: знищення комах, гризунів, шкідників 

(дезінфекція, дезінсекція, дератизація). 

Інформація про санітарні дні з прибирання території, приміщень, обладнання та 

інвентарю вивішується на видному місці при вході на ринок та в приміщенні адміністрації.  

 

41. Адміністрація ринку зобов'язана створити на ринку необхідні  мови для  дійснення 

правоохоронними і контрольними органами діяльності згідно з їх повноваженнями.  

 



42. За угоду купівлі-продажу, укладену на ринку між продавцем і покупцем, 

адміністрація ринку відповідальності не несе.  

 

43. Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть відповідальність згідно із 

законодавством.  

 

44. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється посадовими особами   

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у   межах своєї компетенції. 

За згодою контрольних органів проведення перевірок роботи суб'єктів 

підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність на території ринку, 

відбувається в присутності представників адміністрації ринку.  

 
45. Контроль за роботою ринків: 

1) контроль за дотриманням цих Правил, вимог та норм, які регламентують 

торговельну діяльність, здійснюються контролюючими органами, а також посадовими 

особами органів місцевого самоврядування в межах наданих повноважень; 

2) контролюючі органи проводять перевірки діяльності суб’єктів підприємницької 

діяльності, що здійснюють діяльність на території ринку, відповідно до діючого 

законодавства; 

3) державні інспектори ветеринарної медицини мають право здійснювати 

державний ветеринарний контроль і нагляд за діяльністю суб’єктів господарювання, які 

здійснюють реалізацію продукції та сировини тваринного і рослинного походження. 

Вони мають право забороняти реалізацію продукції тваринного, а також рослинного 

походження, обмежувати, забороняти чи припиняти діяльність суб’єктів 

господарювання у разі порушення ними ветеринарно-санітарних вимог, якщо такі 

можуть спричинити загрозу життю та здоров’ю людей; 

4) на   ринку ведеться журнал реєстрації перевірок установленого зразку, в якому 

всіма контролюючими органами, в обов’язковому порядку, вносяться записи. 

 
II. Особливості торгівлі продовольчими товарами 

 

46. Продаж продовольчих товарів на ринках здійснюється з додержанням Ветеринарно-

санітарних правил для ринків, Правил продажу продовольчих товарів, Правил роботи дрібно-

роздрібної торговельної мережі, інших нормативно-правових актів, які регулюють 

торговельну діяльність та захист прав споживачів.  

      

47. До продажу на ринку допускається лише доброякісна продукція тваринного і 

рослинного походження, яка в установленому порядку пройшла контроль в 

лабораторії  ветеринарно-санітарної експертизи згідно з Положенням про державну 

лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. 

 

48. Висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку 

(експертний висновок, етикетка) щодо якості та безпеки продукції у ветеринарному 

відношенні, наявність документів про сплату ринкового збору і наданих послуг є підставою 

для зайняття продавцем місця на ринку за профілем торгівлі.  

 

49. На ринках дозволяється продавати харчові продукти, не заборонені для реалізації. 

Такі харчові продукти можна продавати тільки за умови: 

1) м'ясні, молочні продукти, яйця, мед тільки з господарств, благополучних щодо 

заразних хвороб тварин та птиці, що повинно бути підтверджено відповідними ветеринарними 

документами (довідками, ветсвідоцтвами – форми №2); 



2)м'ясо і м'ясопродукти, допущені до реалізації лабораторією ветсанекспертизи, повинні 

бути розміщені в окремих павільйонах або окремих торговельних рядах, на прилавках, столах 

або підвішені на металевих лужених гачках; 

3) жива домашня птиця на спеціально виділеній території, обладнаній клітками з 

розрахунку 1 м.кв. площі клітки на 10-15 птахів; 

4) живі тварини та птиця тільки після огляду і дозволу держветнагляду (при 

пред'явленні  довідки, ветсвідоцтва) на спеціально відведеній території; 

5) м'ясні копчені вироби, ковбаси, копчена птиця та кролі, виготовлені 

кооперативами,  орендними підприємствами та приватними особами на давальницьких 

умовах, допускаються     до ветеринарно-санітарної експертизи при наявності ветеринарного 

свідоцтва (форма № 2) та  посвідчення про якість, виданого підприємством-виготовлювачем 

продукції; 

6) рибу та рибопродукти, інші гідробіонти промислового виробництва – за наявності 

копії документа виробника, що підтверджує належну якість, та копії сертифікату відповідності 

або свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов’язковій сертифікації, а також 

відповідних ветеринарних документів; 

7) рибу, інші гідробіонти непромислового виробництва – за наявності ветеринарного 

свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини та висновку державної 

лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку; 

8) молоко і молочні продукти в критих ринках, спеціально обладнаних павільйонах, 

допускаються до ветсанекспертизи при наявності у власника особистої медичної книжки 

та  довідки місцевої установи державної ветеринарної медицини про клінічний огляд тварини 

і епізоотичний стан місцевості та при наявності етикетки встановленої форми про 

доброякісність даних продуктів на кожний вид, ємкість чи упаковку продукції; 

9) мед здається на ветсанекспертизу при наявності у власника ветеринарної довідки 

або  ветсвідоцтва (форма № 2). Після проведення ветеринарно-санітарної експертизи власнику 

видається етикетка про доброякісність продукту; 

10) овочі, зелень, свіжі гриби, фрукти з столів, машин, ящиків, корзин, мішків, тільки 

при розміщенні на підставках, настилах або піддонах; 

11) квашених, солених, маринованих овочів та фруктів тільки із дерев'яного, глиняно-

глазурованого, емальованого посуду, який відповідає санітарним вимогам. Покупцям ці 

продукти відпускаються спеціальними черпаками, лопатками; 

12) при реалізації молока та молочної продукції, меду, олії, соленої, квашеної та 

маринованої продукції відпускати її тільки в тару споживача; 

13) борошно, зернові, круп'яні продукти повинні знаходитись в чистих мішках або іншій 

тарі, при розміщенні на підставках, стелажах або піддонах, що відпускаються в чисту тару 

покупця. 

 

50. Продукція, що підлягає обов'язковій сертифікації, дозволяється  до продажу за 

наявності в документах, згідно з якими вона надійшла, реєстраційних номерів сертифіката 

відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, 

якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідну 

продукцію.   

      

51. На ринках забороняється продаж: 

- фізичними особами, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, хліба і 

хлібобулочних виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; 

- кондитерських і кулінарних виробів, напівфабрикатів із м'яса і риби (фарш, котлети, 

кров'яні та домашні ковбаси, зельць, холодець, ікра  рибна тощо), а також консервованих 

продуктів (овочі, м'ясо, риба, ікра та інші консерви), виготовлених  у домашніх умовах; 

- готових продуктів тваринного походження промислового виробництва - масла 

вершкового, сирів, ковбас, копчення тощо без наявності документів, що засвідчують їх якість 



та безпеку (копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, якщо продукція 

підлягає обов'язковій сертифікації, та копії документа виробника, що підтверджує належну  

кість товару, а також відповідних ветеринарних документів);      

- тварин, риб і рослин, занесених до Червоної книги України, дикорослих рослин, у тому 

числі лікарських, польових квітів; 

-тропічних фруктів та овочів без документів, що підтверджують джерело їх придбання 

та проходження фітосанітарного контролю; 

- торгівля з землі чи підлоги; 

- торгівля м'ясом і м'ясопродуктами з автомашин, причепів; 

- продаж зіпсованих або загниваючих овочів, зелені, фруктів, ягід; 

- спільний продаж на прилавках, столах свіжих овочів, фруктів і ягід з соліннями, 

квашеною, маринованою плодоовочевою продукцією; 

- зернових, круп'яних продуктів, забруднених насінням шкідливих бур'янів, лікарських 

рослин та інших продуктів, не дозволених до реалізації лабораторією ветсанекспертизи.  
      

52. Продукція тваринного і рослинного походження, що не реалізована протягом 

робочого дня і яка не зберігалася в холодильних камерах ринків, наступного дня підлягає 

огляду та органолептичній оцінці спеціалістами державної лабораторії ветеринарно-

санітарної експертизи на ринку, а за потреби - і додатковим лабораторним дослідженням.  

 

53. Продукція тваринного і рослинного походження, яка не реалізована протягом 

робочого дня, при продажу наступного дня підлягає огляду та органолептичній оцінці 

спеціалістами державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, а при 

необхідності – додатковим лабораторним дослідженням. 

 
III. Особливості торгівлі непродовольчими товарами 

 

54. На ринках дозволяється реалізовувати як нові непродовольчі товари, так і ті, що були 

в користуванні, крім заборонених для продажу. 

 

55. Адміністрація ринку при розробці проекту планування ринку повинна  передбачити  

спеціальні  зони і обладнати їх необхідним устаткуванням  для примірки покупцями одягу і 

взуття. Користування примірочними є безплатним.   

Для продажу товарів, що були в користуванні, відводяться спеціальні місця.  

 

56. Продаж непродовольчих товарів здійснюється з додержанням Правил роздрібної 

торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки України 

19.04.2007 №104, санітарних норм і правил, інших нормативно-правових актів, які 

регламентують торговельну діяльність та захист прав споживачів.  

 

57. Торгівля новими товарами и, які підлягають обов'язковій сертифікації, - наявності в 

документах, згідно з якими вони надійшли, реєстраційних номерів сертифіката відповідності 

чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це 

встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний товар. 

 

58. Торгівля побутовими газовими приладами, що були в користуванні (газові плити, 

газові котли, газові колонки тощо) проводиться за умови наявності документів, що 

підтверджують їх придатність до подальшої експлуатації, які видані відповідними службами 

газового господарства;  

 

59. Торгівля транспортними засобами (автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх 

типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами та мотоколясками, тракторами, 



самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і 

меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та 

транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва) та їх складовими 

частинами (двигуни, шасі, кузови, рами), що мають ідентифікаційні номери, а також тими 

транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, які 

перебували в користуванні і були зареєстровані в установленому законодавством порядку – на 

спеціально створеному ринку згідно з Порядком здійснення оптової та роздрібної торгівлі 

транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. №1200;  

 

60. Торгівля піротехнічними виробами здійснюється відповідно до Технічного 

регламенту піротехнічних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

3 серпня 2011 р. №839. 

 

61. Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм, баз даних здійснюється в стаціонарних підприємствах торгівлі 

(магазинах), спеціалізованих відділах, секціях підприємств з універсальним асортиментом 

продовольчих та непродовольчих товарів, а також в стаціонарних дрібнороздрібних пунктах 

продажу (кіосках) відповідно до Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 04.11.1997 р. №1209 (у редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 24 березня 2004 р. №369). 

 

62. Роздрібний продаж антикварних речей здійснюється суб'єктами підприємницької 

діяльності лише через спеціалізовані комісійні магазини, спеціалізовані відділи (секції) 

комісійних магазинів, спеціалізовані комісійні відділи (секції) магазинів з універсальним 

асортиментом непродовольчих товарів. 

 

63. Продаж пестицидів і агрохімікатів здійснюється у спеціально відведеному місці 

ринку на відстані не менше 30 м від місця торгівлі харчовими продуктами.  Продаж населенню 

пестицидів і агрохімікатів здійснюється у дрібнофасованому вигляді та з обов'язковою 

наявністю інструкції щодо безпечного їх застосування.  Продавці пестицидів і агрохімікатів 

повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи із зазначеними пестицидами і 

агрохімікатами відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 18 вересня 1995 р. №746.  

64. Роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється суб’єктами господарювання 

на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством. 

65. Роздрібна торгівля ветеринарними препаратами здійснюється лише закладами 

ветеринарної медицини та ветеринарними аптеками. 

66. На ринку забороняється продавати: 

- ювелірні  вироби (крім розміщених на ринках спеціалізованих магазинів, відділів); 

- вогнепальну, газову, пневматичну, холодну зброю, бойові припаси та спеціальні засоби 

самооборони; 

- білизну зі штампом організацій і підприємств; 

- наркотичні засоби; 

- пальне для транспортних засобів, гас, мазут; 

- балони із скрапленим газом;   

- порнографічні видання; 

- заборонені знаряддя добування тварин.  
 

 

Заступник селищного голови                                                             Володимир ЄВТУХ 



 

Нормативні документи, використані для підготовки проекту рішення  

«Про затвердження Правил торгівлі на ринках» 

 
№ 

з/п 
Назва документу 

Назва акту, яким затверджений та 

зареєстрований 

 Ветеринарно-санітарні правила для 

ринків 

Наказ Головного державного інспектора 

ветеринарної медицини України від 

04.06.1996 р. № 23, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 19.06.1996 

р. за № 314/1339 

 Правила роздрібної торгівлі 

непродовольчими товарами 

Наказ Міністерства економіки України 

19.04.2007  № 104  

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 08 листопада 2007 р. за № 

1257/14524 

 Правила роздрібної торгівлі картоплею та 

плодоовочевою продукцією 

Наказ Міністерства зовнішніх 

економічних зв’язків і торгівлі України 

08.07.1997 р. №344 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 28 серпня 1997 р. за № 353/2157  

 Правила роздрібної торгівлі 

примірниками аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних 

програм, баз даних 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 04.11.1997 р. №1209 (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 березня 2004 р. №369). 

 Правила торгівлі антикварними речами Наказ Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України та 

Міністерства культури і мистецтв 

України 29.12.2001  №322/795 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 25 січня 2002 р. за №58/6346  

 Технічний  регламент піротехнічних 

виробів 
Постанова Кабінету Міністрів України 

від 3 серпня 2011 р. №839 

 Порядок здійснення оптової та роздрібної 

торгівлі транспортними засобами та їх 

складовими частинами, що мають 

ідентифікаційні номери 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 11.11.2009 р. №1200;  

 

 Порядок одержання допуску 

(посвідчення) на право роботи, пов'язаної 

з транспортуванням, зберіганням,  

застосуванням та торгівлею пестицидами 

і агрохімікатами 

Постанова Кабінету  Міністрів України 

від 18 вересня 1995 р. №746 

 Правила торгівлі дорогоцінними 

металами (крім банківських металів) і 

дорогоцінним камінням, дорогоцінним 

камінням органогенного утворення та 

напівдорогоцінним камінням у сирому та 

обробленому вигляді і виробами з них, 

що належать суб’єктам господарювання 

на праві власності 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 4 червня 1998 р. № 802 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України 

від 25 січня 2017 р. № 41) 

 
 


