
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоr ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 

Про затвердження Положення про надання 
. погодж~ння на здійснення торговельної 

ДІЯЛЬНОСТІ та роздрібної торгівлі алкогольними 

напоями, тютюновими виробами 

l 

() 

. ~ ~ёТОЮ впорядкування здійснення торговельної діяльності та роздрібної 
ТОРnВЛІ алкогольними напоями, тютюновими виробами в місті та керуючись 
ст.25 Закону України" Про місцеве самоврядування в Україні" Броварська . / 
М1ськарада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про надаНня погодження на здійснення 
торговельної діяльності та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 
тютюновими виробами (додатки 1-3). 

2. Уповноважити управління економіки Броварської міської ради надавати 
листи-погодження на здійснення торговельної діяльності та роздрібної 
торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами. 

3. Опублікувати дане рішення в газеті "Нове життя". 
4. Рішення міської ради від 30.05.02 Н!! 42 .. 03-24, "Про порядок отримання 

'погодження на здійснення торговельної діяльності та роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями і тютюновими ~иробами" визнати таким, що 

• 
втратило ЧИННІСТЬ. 

5. КОНТРОЛЬ за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
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вління екоНО ~2=::=?: Подання: начальнИК упра -:: 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар радИ 

- перший заступник міСЬКОГО ~ І §!~ 
ГОЛОВИ ~ О.АКвв 

- завідуюча юридичним відділом с::::::: Gi! І.г JIaВCP 
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Додаток 1 
до рішенВJI Броварської 
міськоі ради , 
від ~I'J./)oг Н!! rJ9-4.9~ 

ПОЛОЖЕІІІІЯ 
про надання ~ог?дження на здійснення торговельної діяJJьності, роздрібної 

ТОРГІВЛІ аJJКОГОJJЬНИМИ напоями, тютюновими виробами 

1. ЗагаJJьні ПОJJоження. 

1.1. ~оложен~ п~о Haд~~ ПОГОд?КенНJI на здійснення торговельної 
діЯЛЬНОСТІ, РОЗДРlБНОI ТОРГІВЛІ алкогольними напоями тютюновими 
виробами на території міста Бровари (далі Положе~), розроблено 
відповідно до вимог' Закону України "Про місцеве самОВРЯДУВaнНJI в 
Україні", Закону України "Про державне регулюваНня виробництва і обігу 
спирту етилового, КОНЬЯЧНОГО і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил 
роздрібної торгівлі алкогольними напоями" від 30 ЛИПНJI 1996 р. N 854, 
постанови Кабінету Міністрів України "Про Порядок ЗaНJIття торговельною 
діяльністю і правила торговельного обслуговувaнНJI населення", наказу 
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про 
затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами" від 24 
липня 2002 року N 218 та інших норматиВно-правових актів, що діють в 
сфері торгівлі і громадського харчувaнНJI і є обов"язковими для виконання 
суб"єктами підприємНицької діяльно~і незалежно від іхньої відомчої 
підпорядкованості та форм власності. ' 

2. Порядок оrримання погодження 
на здійснення торговельної діяJJЬНОСті та 

роздрібної торгівлі аJJКОГОJJЬНИМИ ваПОJlМИ, тютюновими виробами 
. , 

2.1. Погодження на здійснеНWI торговельної діяльності та РОЗ~іБНОї, 
торгівлі алкогольними напоями, тютюновими вир~бами H~aєrЬCJl суб ~ 
підприємницької діяльності, JПd здійсlПOЮТЬ РОЗДРІбну торпвлю на теРИТОРІІ 
міста (далі Погодження), у формі листа. .. 

2.2. для отримання ПогоджеНWI необ~дн? подати T~ до~ен~и: 
. . олови (зпдно . додаТКІВ 2,3), - заяву на ІМ" я МІського г. . б" 

_ копію свідоцтва про. Д~P?К~нy 'реєстрацІЮ су єкта 
• ••• HOCn· \ 

ПІдпрИЄМНИЦЬКОІ д1ЯЛЬ " ',;JlUROГO Державного реєстру 
копію довідки про вКJПOчеННJI ~o ~ .... - , , 

. ·й УкраіНИ· 
підприємств та оргавlЗащ .' ~aвo власності . або· право 

- копії документа, що засв~дчУЄ ою (державний' акт на право . 
користування земельноЮ д~·.aкт на право користування 

. земЛЮ 'державНИК' ...). 
влаСНОСТІ на, ". о О 'еНДи земелЬНОІ ДlЛJlН~ , 
земельною діляНКОЮ, д~гo~~p . ~"",O , , ;, о • . ..',;........ . ... , 'о 
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- копії документів, що засвідчуЮть право власності на приміщення 
право. Кори~~ання приміщенням (свідоцтво про власність: 
ДOГOB~P КУПІВЛІ-ПРОД~, акт введення об"єкта в експлуатацію, 
ДОГОВІР ор~нди, ДОЗВІЛ на розміщення малої архітектурної 
ф~рми), з ПІдтвердженням розміру торговельної площі у випадку 
ЗДІйснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями. . . , 

- КОПІЯ ДОВІДКИ про взяття на облік платника податку ( форма 
N!! 4-0ГПІ); 

копія реєстраційного посвідчення на електронний контрольно
касовий апарат (подають суб"єкти підприємницької діяльності, 
які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, 
тютюновими виробами); 

- санітарно-гігієнічний висновок головного державного 
санітарного лікаря Броварської районної санітарно-епідемічної 
станції. 

2.3. Заява розглядається на засіданні комісії з питань здійснення 
підприємницької діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування (далі
Комісія). Рішення Комісії, оформлене протокольно є підставою для 
оформлення погодження або надання відмови. .. 

2.4. Погодження видається уповноваженим органом ЗГІДНО РІшення 

Комісії безкоштовно. 
2.5. Погодження на здійснення роздрібної торгівлі алк~голь~им~ 

виробами Є підставою для отримання ВІДПОВІДНОІ напоями, тютюновими 

ліцензії. 
3. Термін діі Погодження. 

3.1. Лист-погодження дійсний протягом року, але не більше терміну дії 
чинності документів, на підставі яких він видавався. 



Подання: начальник управління 
економіки 

ПОГОДЖЕНО: 

- перший заступник міського 
голови 
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Додаток 2 
до рішення Броварської 
міської ради 
від ~ Q, 1J5N!! 13.9-З.9-0~ 

Міському голові 

на отримання погодження на здійснення 
роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами 

3uвник ________________ ~----------------------------------
(назва IОРИДИЧНОЇ особи) 

(прізвище, ім'., по-батькові, паспортні дані фізичної особи-суб'єкта підприємницької діJlЛьності) 

(місце знаходження, телефон, факс, шсце проживання фізичної особи) 

(місце реєстрації суб"єкта підприємницької діJlЛьності) 
просить погодити здійснеННJI роздрібної тоpriвлі алкогольними н.повми, ТІОТІОНОВІІМИ 
виробами (потрібне підкреслити) 
реєстраційне свідоцтво Н!! від року 
ідевт.иФ~ац~коД~~ ______________________________________________ _ 
форма власності, організаційно-правова форма господарювання __________ _ 

(довідка пр~ ВКJIюченНJI до єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України) 
розр~овийрахунокN!!~ ______________________________________________ ___ 
в установах банку з МфО ____ _ 
Адреса MicЦJI Торгівлі~ _________________________ _ 

Загальна площа об"єкту Торгівлі(кв.м) ___________ ~--~---------------
(Д,IIJI кожного об"ЄК'І)' підтвеРДЖУЄТЬСR ДOКYMeнтanЬHo) 

Торгова площа (кв.M)~--------_==_---_:_;__ ________ --------
(ДJIJI кожного об"ЄК'І)' підтверджуєтьCR дoкyмeнтanЬHo) 

Кількість посадкових Micць~ _____ """":"'"...:....._==___::__ ___ _=_= ___ __:_=___ ___ _=:;_------
(дnв об"єктів rpOMВACbKOro харчуввннв) 

Довідка про взяття на облік платника податку (форма Не 4-0ІП1) _________ _ 

Реєстраційне посвідчеННJI на ЕККА _____________________________________ _ 

Санітарно-гігієнічний висновок~_---------------------

З З8Хонодавчими та іншими нормативно-правовими актами, які регутоють підприємницьку 
дiяnьність у сфері торгівлі, ознаііомлениЙ. 

(підпис) 

мп 

інформацію, викладену в ЗВJlві, 



Подання: начальнИК управління 
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Додаток 3 , , 
до рішенНJI Броварської 
міської ради 
від P/'/4.PrN'lJ&§-~.9-Р~ 

Міському голові 

ЗАЯВА 
на отримання погодження 

на здійснення торговельної діяльності 

зuвНик ________________ ~~------~~~---------------------
( нвзва юридичної особи) 

(прізвище, ім'я, по-батькові, паспортні дані фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності) 

(місце знаходження, телефон, факс, місце проживання фізичної особи) 

(місце реєстрації суб"єкта підприємницької діяльності) 
просить надати погодженНJI на здійсненНJI торговельної діяльності ----------------------

(вказати групу товарів, що ревnізується в роздрібні А торгівлі) 

реєстраційне свідоцтво N'l від ______________ року 
ідентифікаційний код _________________________ _ 
форма власності, організаційно-правова форма господарюванНJI~ _________ _ 

(довідка про ВКJlючення до єдиного Державного реєстру підприємств та організаціА України) 
розр~овийрахунокNе, _____________________________________________ ~----------
в установах банку з МфО ______ _ 

Адреса MicЦJI торгівлї, __________________________ _ 

Загальна площа об"єкту торгівлі(кв.м)~_~----_==_-__:_---------:__
(дпJI кожного об"єкту підтверджується дoкyмeнтanЬHo) 

Торгова площа (кв.M)~ ___ -----__=:==~-__:::======:=_--_:::=::==== 
(дм кожного об"єкту підтверджуєrься ДOКYMeнтanЬHo) 

Кількість посадкових посадкових Micць, ____ ~__:_--------_:__------
(дnB об"єктів громадського харчуввнм) 

Довідка про взятrя на облік платника податку (форма Не 4-0ШІ) _________ _ 

Санітарно-гігієнічний висновок~----------------------

З законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, JПd регуmoють підприємницьку 
дUmьиість у сфері торгівлі, ознайомлений. 

. ~ Копіі документів 
додаються • 

. ~ •• ,; 3uвa запов,ню!rш.~lІcr: .. , .. . 

. . ... . . . ,. . 
~:." .,'.. . . ' .. :~:_> ...... :', Секрета 
~!'::,':;. :: . :" : '. 
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Подання: начальник управління 
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ПОГОДЖЕНО: 
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