Шановні суб'єкти господарювання
Довгинцівського району!
Надаємо рекомендації в організації роботи об’єктів сезонної
торгівлі.
З настанням весняного періоду виникає необхідність в організації
роботи об'єктів сезонної торгівлі.
Малі архітектурні форми - об’єкти сезонної торгівлі відповідно до
чинного законодавства можуть розміщуватися на відведених міською
радою земельних ділянках під зазначені цілі та відповідно до
сформованого виконкомом районної у місті ради зонінгом.
Об’єкти сезонного торгівлі мають бути розміщені без порушень
зовнішнього вигляду цілісних торгівельних комплексів, об’єктів
соціального призначення, не створювати перешкоди для пішоходів,
надавати
можливість
безперешкодного
доступу
маломобільних
мешканців міста
Об’єкти сезонної торгівлі розміщуються біля стаціонарних пунктів
продажу за згодою з власниками, орендарями земельних ділянок, а
також під час організації ярмарків, виставок продажу та інших
пов’язаних з демонстрацією та продажем товару біля ринків, у
житлових мікрорайонах, місцях масового відпочинку населення,
пляжах, зупинках міського транспорту, вокзалах, автостанціях, на
кладовищах міста (в поминальні дні), проспектів, площ.
Працівники об’єкту сезонної торгівлі, які безпосередньо
здійснюють продаж продовольчих товарів, підлягають в установленому
порядку обов'язковому систематичному медичному обстеженню,
результати якого заносяться в їх особисті медичні книжки, що
зберігаються на робочих місцях працівників;мають при собі паспорт,
який пред'являється на вимогу службових осіб органів державного
контролю і нагляду та правоохоронних органів, угоду про
працевлаштування; під час виконання своїх обов'язків працівники
повинні бути охайно одягнені у формений одяг, додержуватися правил
особистої гігієни, тримати робоче місце, приміщення та навколишню
територію в належному санітарному стані, не палити на робочому місці,
бути ввічливими з покупцями; додержуватися вимог нормативних
документів щодо продажу товарів і торговельного обслуговування
покупців.
З метою впорядкування роботи тимчасових сезонних об'єктів
торгівлі в районі, запобігання виникненню стихійної торгівлі в районі,
захисту споживчого ринку від неякісних та небезпечних товарів, діє
розпорядження голови районної в місті ради від 17.03.2015 № 52-р
«Про організацію сезонної торгівлі в районі у 2015 році».
Згідно з вказаним розпорядженням, видача декларацій про
розміщення об'єктів бізнесу (тимчасових сезонних об'єктів торгівлі)
здійснюється виключно на підставі наявності у суб'єкта господарювання правовстановлюючих документів на земельну ділянку, враховуючи
цільове призначення та відведену площу.

