
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06. о/ ала./ * з
Про оргавiзацiю i проведення
сiльськогосподарських ярмаркiв
на територii,Щеснянського району
MicTa Киева у I пiврiччi 202l року

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 15 червня 2006 року Ns 8ЗЗ
<Про затвердження Порядку провадженtUI торговельноi дiяльностi та
правиЛ торговельноГо обслуговуваннЯ Еа ринку споживчих ToBapiB>,
розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1З травня 2009 року
j"lb 516-р <<Питання проведення продовольчих ярмаркiв>>, наказу MiHicTepcTBa
зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi Украiни вiд 08 липня 1996 року
Ns З69 <Про затвердження Правил роботи лрiбнороздрiбноi торговельноi
мережi> заре€строваного в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи 2З липня 1996 року
за Ns 372ll397,Правил благоустрою MicTa Киева, затверджених рiшенням
Киiвськоi мiськоi ради вiД 25 грулнЯ 2008 рокУ Ns 105l/1051, розпоряджень
виконавчого органу КиiЪськоТ MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi дерясавноi
адмiнiстрацii) вiд З1 сiчня 2011 року Ns 121 <Про реалiзацiю райЪннимив MicTi Киевi державними адмiнiстрацiями окремих повноважень>>, вiд
26 травня 2015 року Ns 507 <Про проведення ярмаркiв у MicTi Киевi> (iз
змiнами та доповЕеннями), з метою забезпечення мешканцiв MicTa Кисва
якiсното та безпечноlо сiльськогоспо/(арською продукцiсю, продуктами ii
переробки, плодоовочевими товарами, борошном, крупами, макаронними
виробами, тощо:

1, З.атвердити Графiк проведення сiльськогосподарських ярмаркiв на
територii .Щеснянського району MicTa Киева у I пiврiччi 202f року, що
дода€ться.

2. ЗабезпечиТи проведеннЯ в.Щеснянському районi MicTa Киева ярмаркiвз продажу сiльськогосподарськоi пролукцii, продуктiв ii переробки,
плодоовочевих ToBapiB, борошtrа, круп, макаронlrих виробiв, тощо, згiдпо
з графiком, затвердженим пунктом 1 цього розпорядження.
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роботи,о,,fiiilТ;ък"J:**о сIльськогосподарських 
ярмаркiв

4. В. о. начмьник

:::т: :"", _;й""iх.J;i:У"" oHffi :,адмlнlстрацij' В. Стойковскt:

пlдприемництва, торгiвлi та
державноi

в MicTi Киевi

4. l. Залучати до
ЛРОМИсловостi, сiльсь )ТВа. харч

. 4.2. Забезпечити че LЗ РiЗних
пlдприсмництва, торгiвлi ,u ano*"",ro.o р"" РаЦiВНИК
- ",i i:ъж:х""J ffi, 

й .";i ;;; ffi;"" ffi :Y"fl ;;Ш1;х:' ра й о н н oi в м i cTi

сtльськогосподарських послуг з обслуговування
4.3.1. Присутностi

го пiдприсмства пiд час
в, що пiд
в межах та

ярмарку; ПОВlДНОГО ТОРговельного

4.3.4. Наявностi iярмарку; нформацiйнорб СТеНДу та iнформацii про учасника
4.З.5. HaяBHocTi п<
4,3,б, Н;";;;; ":::?:11- КОНтрольних ваг;

проведення ярмарку; 'СООИСТItХ МеДИЧНИХ книжок у продавцiв пiд час
. 4.З.7. Наявностi ct .

вiдходiв; ---,^, -,иlтт€вих бакiв, для збирання безпечних комунальних
4.3.8. ВстановленЕя туалетних модульних кабiн з рукомийниками з

торiiл!оведенIIя ярмарку пiсля l7:00 години;Ярмарку; ПеЧНИХ КОМУНаЛЬНих вiдходiв no-,u#or.""o
4.3.1 1. !отриманIIя чинного законодавства Украiни.

"оr,;.il;чО#iЁil?.,:}1 
!еснянськоi районноi в MicTi киевi державноi
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х проведецня ярмаркiв.

вати анонси мiсць проведення
янськоi районноi в MicTi Киевi

9. Контроль за виконанням
засryпника голови .Щеснянськоi
адмtнlстрацii l. Карасьова.

В. о. голог-

цього розпорядження покласти на
РаЙОНнОi в MicTi Киевi ,.p*uuroi

рина АЛСКССеНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження {еснянськоi
раЙонноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрапii'
вiдO6q'2нэ- ariя".t лъJ

Графiк
проведення сiльськогосr
на територii .щ".-"""";;lШх;;fi }ТН:::

у I пiврiччi 2021 року

J\!

ежах вул. Волкова та просп.

2л

l !ата

l
з

16.01,202|
2

16.01.202l
J

;

_J.r. !чуlпс JL,oчаря (в межах вул. Оноре де Ба.пьзака та просп.Володимира Маяков
Бr,- ]т;л--:

2з.01.202l

30.01 .2021
5

)

з0.01.202]l

6 . Волкова та просп.

Еlr'LL..rгл l- -.л.--л-- - 
------:-;----'

06.02.2021

7
та вул. Драйзепаi 

- r v \-D r'lg'dlax llРОСП, МаЯКОвського, 2д
06.02.202l

8 DJJI. \-gр^а JlиQаря (в межах вул. Оноре де Бапьзака та просп.Володимира Ммковського) 

'Г- Hr vЧlr

вУл, лiскiвська (В Межах вулиць Милославськоi тя ряп\,.,^.,.^Т\

1з,02.2021
9

20.02.2021
10

20.02.202]l

1l
л 27.02.2021

12
Bl Ежах просп. Маяковського, 2А

27.02.202l
lз

06.0з.2021
14

1 3.0з.202 l
15

1з.Oз.2021



lб
продоI

жах вул. Волкова та просп.

]ж(эння таблицi

20.0з.2021
17

20.0з.2021
l8

27 .0з.2021
19

0з.04.2021
20

0з.04.2021
2l

10.04,2021
22

10.04.2021
zз

17.04.2021
1д UJJr. .,rlL,l\llr(il)кa (в межах вулиць Милославськоi та Радунськоi) 24,04.202l
25

24.04.2021
26

01.05.2021
27 "*r\r.vDvD^Ur v tlj межаХ Просп. Маяковського, 2Дера)

и

01.05.2021

28
в 08.05.202I

29 Е

15.05.2021

з0 в ах аул. Jакревського та просп.
15.05,2021

зl
22.05,202l

з2
22.05.2021

зз
Володимt

вул. Лiскi

вул. Mapl
Маяковсь
вул. Кубаl
Лiсового)
вул. Мико

29.05.2021
з4

05.06.2021
35

05.06.2021
зб

|2.06.2021
5l

та вул. Драйзеп
--,r-","л", ч 1D мЕл(ах просп. Маяковського, 2Аа)
ъ 12,06.2021

2



де Ба"пьзакаlЙйй
19.06.2021

Y +::З" (В МеЖаХ ВУлиць Милославськоiта ряпwшп.-9i;
вул. Марини
маяковськог

з8
:ння таблицi

з9

26,06.2021
40

26.06.2021

ОльгаМАШКIВСЬкА
Керiвник


