
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 квітня 2022 року                           м. Біла Церква                                                № 182 

 

Про правила торгівлі щодо реалізації продуктів тваринного та рослинного 

походження на території Білоцерківської міської територіальної громади  

 

Розглянувши пояснювальну записку начальника відділу з питань торгово – побутового 

обслуговування населення і громадського харчування Білоцерківської міської ради № 12-10-

19 від 07 квітня 2022 року з метою недопущення ускладнення санепідситуації в весняно – 

літній період 2022 року під час торгівлі продуктами харчування на території Білоцерківської 

міської територіальної громади, відповідно до законів України «Про захист прав 

споживачів», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Положення про основні вимоги до організації діяльності продовольчих, 

непродовольчих та змішаних ринків № 868 від 29 липня 2009 року, Правил торгівлі на 

ринках, затверджених спільним наказом Міністерства економіки та з питань європейської 

інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової 

адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації 

України  від 26 лютого 2002 року  № 57/188/84/105, виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

1. Суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та обігу 

харчових продуктів забезпечити реалізацію товарів рослинного та тваринного походження:  

1.1. м'яса, м’ясопродуктів, молока, молочної продукції, курячих яєць, отриманих від 

власних чи фермерських господарств, виключно у критих павільйонах; 

1.2. м'яса, м’ясопродуктів, молока, молочної продукції, курячих яєць та іншої продукції 

промислового виробництва у критих павільйонах і за умови наявності холодильного 

обладнання для забезпечення необхідних температурних режимів при їх реалізації, 

передбачених Правилами продажу продовольчих товарів та вимогами інших нормативних 

документів. 

2. Суб’єктам господарювання забезпечити виконання вимог ветеринарно-санітарного 

законодавства при реалізації продуктів харчування на ринках та не допускати реалізацію 

продуктів харчування без проведення ветеринарно-санітарної експертизи. 

3. Білоцерківському відділу Головного управління Держпродспоживслужби в Київській 

області забезпечити контроль за виконанням даного рішення. 

4. Рішення набуває чинності з 11 квітня 2022 року. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                              Геннадій ДИКИЙ 


