ДЕСНЯНСЬКА РАИОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

.И, oV. аюа/

Xn

|.<9

Про органiзацiю i проведення
с iльськогосподарських ярмаркiв
на територii Щеснянського району
MicTa Киева у II пiврiчч\2021 року
ВiДпОвiдно до Закону Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 15 червня 2006 року J\ъ 8з3
<ПРО ЗаТВеРДЖення Порядку провадження торговельноТ дiяльностi та
правиЛ торговельногО обслуговування на ринку споживчих ToBapiB>>,
розпоряДження КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи вiд 13 травня 2009 року
Ns 5l6-p <<Питання проведення продовольчих ярмаркiв>, нака:}у MiHicTepcTBa
зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi Украiни вiд 08 липня 1996
року
М 369 пПРо затвердження Правил роботи дрiбнороздрiбноi торговельноi
мережi> зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 2З липътя 1996
року
за Ns з72llз97, Правил благоустрою MicTa Кисва, затверджених рiшенням
Киiвськоi MicbKoi Ради вiд 25 грудня 2008 року Jф 1051/l051 <Про Правила
благоустрою MicTa KlleBa>>, розпоряджень виконавчого органу Киi'вськоТ
MicbKoT Ради (КиIвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вц 31 сiчня 2011
року М 12| <про реалiзацiю районними в MicTi Кисвi державними
адмiнiстрацiями окремих повноважень)), вiд 26 травня 2OI5
року J\b 507
uпро проведення ярмаркiв у MicTi Киевi> (iз змiнами), з метою забезпечення
мешканцiв ,.щеснянського району MicTa Киева якiсною та безпечною
сiльськогосподарською продукцiею, продуктами if переробки, крупами,
борошном, макаронними виробами, плодоовочевими товарами, тощо:
l.затверди^ги Графiк проведення сiльськогоспод ських ярмаркiв на
територii .ЩеснянсЬкогО району MicT Киева у II пiврiччi 202i
ро*У, що

додаеться.

2. Забезпечити проведенrrя в ,Щеснянському
районi MicTa Киева ярмаркiв
з продажу сlльськогосподарськоi продукцii та продуктiв iT переробки згiдно
з графiком, затвердженим пунктом l цього
розпорядження.

3.

Встановити

розклад
години.
l6:00
з 08:00 до

роботи сiльськогосподарських

4. Начагrьнику Управлiння благоустрою та пiдпри€мництва
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii:

ярмrаркiв

ЩеснянськоТ

4.1. Залучати до участi в ярмарках пiдприемства харчовоi та переробноТ
промислОвостi, сiльськоГосподарСькi господарства з рiзних регiонiв Украiни.
4.2. Забезпечити черryвання вiдповiдапьних працiвникiв вiддiлУ З ПИТаНЬ
пiдприемництва, торгiвлi та споживчого ринку Управлiння благоустрою та
пiдприемництва ,Щеснянськоi районноi в MicTi К.иевi державноi адмiнiстрацii
пiд час проведення ярмаркiв.
4.3. Забезпечити дотримання виконавцями послуг з обслуговування
сiльськогосподарських ярмаркiв необхiдних умов:
4.3.|. Присутнiсть представника комун€tльного пiдприемства <КиIвська
спадщина> пiд час проведення ярмарку;
4.З.2. Наявностi документiв, що пiдтверджують якiсть та безпеку
ToBapiB, що реалiзовуватимуться в межах та пiд час проведення ярмарку;

4.З.З.Наявностi вiдповiдного торговельного обладнання

в

учасниКiв

ярмарку;

4.З.4.Наявностi iнформацiйного стенду та iнформацii про учасника

ярмарку;
4.З.5. Наявностi повiрених контрольних ваг;

4.З.6.Наявностi особистих медичних книжок

у

продавцiв

пiд

час

проведення ярмарку;
4.З.7. Наявностi смiттевих бакiв, для збирilння безпечних комун€tльних
вiдходiв;
4.3.8. Встановлення ту€rлетних модульни)( кабiн з рукомиЙниками в

необхiднiй кiлькостi;
4.З.9. Прибирання територii проведення ярN(арку пiсля 16:00 години;
4.З.10. Вивезення безпечних комунЕLпьних вiдходiв по завершенню
ярмарку;
4.4. Контроль за санiтарно-технiчним станOм та благоустроем територii
в мiсцях проведення ярмаркiв;
4.5. Взяти до вiдома, що вiдповiдно до с,]гаттi 72 Кодексу законiв про
працю Украiни та cTaTTi 56 Закону Украihи uПро державну службу>
працiвникам, якi беруть участь у проведеннi ярмаркiв у вихiдний, святковий
та неробочиЙ день, може компенсуватися iншиlчл днем для вiдпочинку.

5. Першому заступнику го.liови, заступнику голови .Щеснянськоi районноТ
в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii, згiдно з розподiлом обов'язкiв:

5.1. Звертатися до Головного управлiння ,Щержавноi служби Украiни
з питань безпечностi харчових продуктiв та зах.исту споживачiв в MicTi Киевi
з проханням забезпечувати постiйну роз'яснlовztльну роботу з наданням
рекомендацiй щодо умов i TepMiHiB решiзацii продукцii рослинного та

тваринного походження,

яка

3

реалiзуеться

пiд час

проведеннrI

сiльськоГосподарСьких ярмаркiв на територii
!еснянського району MicTa

Киева.

5,2, Звертатися до Управлiння патрульнот полiцii

у плiстi tr(иевi
!епартаменту патрульноi полiцii Нацiона"i"оi полiцii Украiни з проханням
забезпечувати, в межах компетенцii, обмеження чи заборону
руху
транспортних засобiв та регулювання
Bcix
видiв
транспорrу
руху
пiд чаЪ
проведеНня сiльсЬкогоспоДарських ярмаркiв з 07:00
до 17:00 години.
5,З, ЗВеРТаТИСЯ ДО ,.Щеснянського
полiцii

головного
управлiння
управлiння Нацiональноi полiцii у MicTi кисвl з проханням забезl1ечувати,
в межах компетенцii, охорону громадського порядку пiд час проведення

сiльськогосподарських ярмаркiв,

а також

запобiгати торгiвлi у
невстановлених мiсцях бiля анонсованих ярмаркiв.
5,4, Звертатися до .щеснянського
районного управлiння Головного
улравлiння ,.щержавноi служби Украiъи з надзвичайних ситуацiй
у MicTi
киевi з проханням забезпечувати контроль за дотриманням
учасниками
протипожежноТ безпеки пiд час проведення ярмаркiв.
6, Началrьнику

вiддiлу

з

питань внутрirпньоi полiтики, зв'язкiв

з

|ромадськiстю та засобами масовот iнформацii Щеснянськоi
районнот в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii .ъбЪr.r".r"r"
оприлюднення цього
розпорядження та щотижнево розмiщувати анонси мiсць проведення
ярмаркiв на офiцiйному веб-сайтi
.щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi

державноi адмiнiстрацii.

та виконанням
засryпникfl
киевi лержавноr'алм
7.

Контроль

першого

Голо

цього розпорядженнrI покласти

на
а голови !еснянськоi районноi в MicTi

розподiлом обов'язкiв.

Щмитро

PATHIKOB

ЗАТВЕРД}КЕНО
Розпорядження .Щеснянськоi
районноi в MicTi
.Киевi

...

Графiк
прочедення сiльськогосподарських ярмаркiв
на тqриторii.щеснянського району у м. Киевi
у II пiврiччi 2021 року

J\b

Мiсце проведення адреси

.Щата

1

2

J

вул. Лiскiвська (в межах вулиць МилославськоТ та
1

2

J
4
5

6

7

8

17.07.202l

Радунськоi)
вул. Марини I-{BeTaeBoi (в межах просп. Володимира
Маяковського та вул. Миколи Закревського)

17.07.20211

вул. КубанськоI УкраiЪи (в межах вул. Волкова та просп.

Лiсового)
вул. Миколи Закревського (в межах просп. ,Володимира
Маяковського, 2Ата вул. Теодора Щрайзера)

вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де _Бапьзака та
просп. Володимира Маяковського)
вул. Лiскiвсьr(а (в межах вулиць Милославс_ькоi та

24.07.202|

зI.07.202|
07.08.2021

Радунськоi)

вул. Марини I_{BeTaeBoi (в межах просп. Володимира
Маяковського та вул. Миколи Закревського)

07.08.2021

вул. Кубансь{оi УкраIни (в межах вул. Волкова та просп.

Лiсового)

14.08.2021

14.08.202l

9

вул. Сержа Л{фаря (в межах

О"оре дЫrш-."-"

"yn.
l0 просп. Волод4мира Маяковського)
11

24.07.202I

*

21.08.202l
28.08.202l

продовження таблицi

l
l2

a

2

вул. Марини Цветаевоi (в межах просп. Во.подимира
Маяковського та вул. Миколи Закревськогсl)
вул. Кубансь|соi Украiни (в межах вул. Волко"пru просп.

13

Лiсового)

|4

вул. МиКоли ЗакРевського (в межах просп. Володимира
Маяковського, 2 А та вул. Теодора .Щрайзерir)

15

вул. Сержа Л[афаря (в межах вул. Оноре де
просп. ВолодЦмира Маяковського)

БЫ".u*u,u

вул. Лiскiвська (в межах вулиць Милославськоi та

1б

Радунськоi)

l7

вул. Марини [_{BcTaeBoi (в межах просп. Володимира
Маяковського та вул. Миколи Закревського)

J

28.08.202l
04.09.202l
04.09.2021,

l1.09.202l
l8.09.2021
18.09.202l

25.09.202l

18

19

вул. Миколи Закревського (в межах просп. _Володимира
Маяковського, 2Ата вул. Теодора Щрайзера)

25.09.202|

20

вул. Сержа Лифаря (в межах вул. ОноРе де Ба_пьзака та
просп. Володимира Маяковського)

02.10.202l

2l
22

вул. Лiскiвсь{а (в межах

радунськоi)

"упrц"М"пБйu*r*i'*

09.10.202l

вул. Марини Х{ветаевоi (в межах просп. Володимира
Маяковського та вул. Миколи Закревського)
вул. Кубансь{оi УкраТни (в межах

"уrr.

09.10.2021

Вол*о"а та просп.

23

Лiсового)

24

вул. Миколи Закревського (в межах просп. I}олодимира
Маяковського, 2А та вул. Теодора .Щрайзера)

25

просп. Володимира Маяковського)

]-"r"-"

т"

|6.10.2021

|6.10.202|

2з.l0.202I

вул. JltcklBcbka (в межах вулиць Милославськоi та

26

Радунськоi)

30. 10.202l

продовження таблицi
2

1

27

вул. Марини Щвстаевоi (в межах просп. Во:-д"rrр"
Маяковськог0 та вул. Миколи Закревського)

28

J

зQ.l0.202l
06.11

.202l
.202l

29

вул. Миколи Закревського (в межах npo.rr. iЙffiЙЙрi
Маяковського, 2Ата вул. Теодора !райзера)

0б.11

30

вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Ба_гrьзака та
просп. Володимира Маяковського)

l3.1l .202l

зl
з2

вул. Лiскiвська (в межах вулиць Милосла"с.*о'r',а

20.I|.202l

Радунськоi)
вул. МаРини []ветаевоi (в межах просп. Володимира
Маяковського та вул. Миколи Закревського)
вул. Кубанськоi Украiни (в межах

"yn.

Воп*Ъ*

20.I1.202l

.rро.r,

27.|1.202|

JJ

Лiсового)

з4

вул. Миколи Закревського (в межах npo..r. ББодrr"р
Маяковського, 2А та вул. Теодора .Щрайзера)

27.|I.202|

з5

вул. Сержа Лифаря (в межах вул. ОноРе де _Бшtьзака та
просп. Володимира Маяковського)

04.I2.20211

вул. Лiскiвська (в межах вулиць

мrлосrru"сr-'r'*

l|.l2.202l

36

Радунськоi)

з7

вул. Марини Щветасвоi (в межах.rросп. Воп"д"r"р"
Маяковськогq та вул. Миколи Закревського)

ll.|2.202l

38

Лiсового)

|8.12.202l

39

вул. Миколи Закревського (в межах просп. I}олодимира
Маяковськог0, 2А тавул. Теодора Щрайзера)

18.I2.202|

40

просп. Володимира Маяковського)

В.о. начальника Управлiння
благоустрою та пiдприсмництва

;"r"."-"

*

25.|2.202l

олег ШУРИГА

