ДЕСНЯНСЪКА РАИОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРХЦВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про органiзацiю i проведення
сiльськогосподарських ярмаркiв
на територii Щеснянського
району
MicTa Киева у I пiврiччi 2022року

ВiдповiлнО дО ЗаконУ УкраiнИ uПрО мiсцевi державнi алмiнiстраtlil.>>,
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 15 червня
2006
<про Затвердження Порядку провадження торговельнот року Jф t]З3
дiяльностi та
правил торговельного обслуговування на
ринку споживчих ToBapiB>,
розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 13 травня 2009
року
Ns 516-р кПитання проведення продовольчих ярмаркiвu,
MiHicTepcTBa
зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi Укратни вiд 08
"u**y
липня 1996 року
Ns з69 пПро затвердження Правилr роботи лрiбнороздрiбноТ торговельноТ
мережi> зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiI Украiни
2i лIIпня 1996 року за
NsЗ72ll397, Правил благоустрою ,i.ru Киева, затверджених
рiшенням КиiвськоТ
MicbKoi Ради вiд 25 грудня 2008
J\b
105lutoS1
<Про Правила благоустрою
року
MicTa Кисва>>' розпоряДженЬ виконавчого органУ КиТвськоТ
MicbKo Т Puo^
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацiТ) вiд 3l сiчня
20l l року J\,1 l2l кГIро
реалiзацiю районними в MicTi ftиевi л.р*uu"rr" адмiнiстрацiями окремих
повноважень)), вiд26 травня 2015
року J\9 507 uПро проведенп, ,prupKiB у мiс.гi
Киевi> (iз змiнами), з метою забезпечення мешканцiв
!еснянського району Micr.a

кисва якiсною та безпечною сiльськогосподарською
продукцiею, Продук.гами il.
переробки, крупами, борошном, макаронними виробами,
плодоовочевими
товарами, тощо]

l, Затвердити Графiк проведення сiльськогосподарських
ярмаркiв на
ТеРИТОРii .ЩеСНЯНСЬКОГО
РайОНУ MicTa Киева у I пiврiч чi zoizpoKy, щ() додаеться.
2. Забезпечити проведення в

!еснянському районi MicTa Кисва ярмаркiв з
продажу сiльськогосподарськоi продукцii та пролуктiв
iT переробки згiдно
з графiком, затвердженим пунктом 1
цiого розпорядження.

3, ВстанОвитИ розклад
з 08:00 до 16:00 години.

2

роботи сiльськогосподарських

4, Начаrrьнику Управлiння благоустрою
районноI в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiт:
4,1

ярмаркiв

та пiдприемництва flеснянськоТ

, Залучати до участi в ярмарках пiдгIрисмства харчовот
та tlереробrlот

промислОвостi, сiльськоГосподарСькi господарства
з рiзних регiонiв УкраТlrи.
4,2, Забезпечити чергування вiдповiдалiних працiвникiв
вiддiлу з питаllь
пiдприемництва, торгiвлi та споживчого

ринку Управлiння благоустрою

ПiДПРИеМНИЦТВа ,.ЩеСНЯНСЬкоТ
раЙонноТ в MicTi

та

Кисвi державнот адмiнiстрацiт пiд

час проведення ярмаркiв.
4,3, Забезпечити дотримання виконавцями
сiльськогосподарських ярмаркiв необхiдних
умов:

послуг з обслуговуваlltlя

4,з,|, Присутнiсть представника комунального пiдприемства
<Киi'вська
спадщины пiд час проведення ярмарку;
4,з,2, НаявносТi документiв, ЩЬ пiдтверджують якiсть
та безпеку ToBapiB,
що реалiзовуватимуться в межах та пiд u". про".дення ярмарку;

4,з,З,Наявностi вiдповiдного торговельного обладнання

ярмарку;
4.3.4. Наявностi iнформацiйного стенду та iнформацiТ
ярмарку;
4.З.5. Наявностi повiрених контрольних ваг;

в

учасникiв

про учасника

4.з.6.наявностi особистих медичних книжок
у Продавцiв llilt
проведення
ярмарку;

час

4.3.1. Наявностi смiттевих бакiв, для збирання безпечних комун€tльних

вiдходiв;

4.3.8. Встановлення ту€UIетних

Модульних кабiн з рукоМийниками в
необхiднiй кiлькостi;
4.з.9. Прибирання територii проведення ярмарку пiсля lб:00
години;
4,з.l0. Вивезення безпечних комунaльних вiдходi" no завершенню
ярмарку;
4,4, Контроль за санiтарно-технiчним станом та благоустро€м територii
в мiсцях проведення ярмаркiв;
4,5, Взяти до вiдома, що вiдповiдllо до cTaTTi 72 Кодексу
законiв про працю
УкраiнИ та cTaTTi 56 ЗаконУ Украiни uПро державну службу>,
робот.а
ПРаЦiВНИКiВ, ЯКi беРУТЬ
УЧаСТЬ У про".деннi ярмаркiв у вихiдний, святко вий та
неробочий день, може компенсуватися iншим днем
для вiдпочинку.
5, ПершомУ
_
MicTi Кисвi

заступнику голови, заступнику голови !еснянськоl'районноТ
державноТ адмiнiстрацiТ, згiдr- . роrподiлом обов'язкiв:

в

5,1, ЗвертатисЯ дО ГоловногО управлiння !ержавноТ служби
УкраТни

з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв
в MicTi Кисвi з
проханняМ забезпеЧувати постiйну
роз'яснюв€UIьну роботу з наданням
РеКОМеНДаЦiЙ ЩОДО УМОВ i TepMiHiB реалiзацii продукцii
рослинного та

тваринного походження,

яка

3

реалiзуеться

пiд час

проведення

сiльськогосподарських ярмаркiв на територit!еснянського
району MicTa Кисва.
5.2. ЗВеРТаТИСЯ До Управлiння патрульноi полiцiТ у MicTi кисвi
щепартаменту патрульнот полiцii Нацiон-йт полiцiт Укратни з прохан}{ям
забезпечувати, в межах компетенцiт, обмеження чи заборону
руху транспортt{их

засобiв та реryлювання руху Bcix видiв транспорry пiд- час проведеttня
сiльськогосподарських ярмаркiв з 07:00 до l7:00 години.
5.3. Звертатися до !еснянського
управлiння полiцiт Головного управлiння

нацiональноi полiцii У

в

MicTi Кисвi з проханням

забезпечувати,

межах компетенцii, охорону громадського порядку пiд час проведення
сiльськогосподарських ярмаркiв, а також запобiгатй Top.iBrri невстановлених
у

мiсцях бiля анонсованих ярмаркiв.

Звертатися до Щеснянського районного управлiння Головного
управлiння Щержавноi служби Украiни з надзвичайних ситуачiй у MicTi
кисвi з проханням забезпечувати контроль за дотриманням учасниками
5.4.

протипожежноi безпеки пiд час проведення ярмаркiв.

НачальникУ вiддiлУ з питаtIь внутрiшньоТ полiтики, зв'язкiв з
громадськiстю та засобами масовот iнформачiт fiеснянськот
районнот в
MicTi Киевi державнот адмiнiстрачiт забезпечити оприлюднення цього
б.

розпорядження та щотижнево розп,riщувати анонси мiсць проведення ярмаркiв на

офiцiйномУ веб-сайтi !еснянськоi районноТ

адмiнiстрацii.
7.

Контроль

за

В

MicTi Кисвi

державноТ

виконанням цього розпорядження покласти

на

заступника голови Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрачiТ
О. Плясецького.

Голова

(

ро PATHII(OB

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження !есня нс ькоТ
районноi в MicTi Кисвi
державноi адмi нiстрацiТ
вiд/,jq'2,цg
xn
.--J-

adX/l

Графiк
проведення сiльськогосподарських ярмаркiв
на територiТ Щеснянського району MicTa Киева
у I пiврiччi2022 року
J\b

laTa

I

J

1

22.01.2022

2

22.01.2022

3

29.0l .2022

4

29.0|.2022

5

05.02.2022

6

12.02.2022

7

вул. Лiскiвська (в межах вулиць МилославськоТ та РадунськоI)

8

вул. Кубанськот Укратни (в межах вул. Волкова та просп.

9

вул. Миколи Закревського (в межах просп. Маяковського, 2А

10

вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп.
В олодимира Маяковського)

1l

вул. Марини Щвстаевоi (в межах вул. Закревського та просп.

Маяковського)

|2

вул. Лiскiвська (в межах вулиць Милославськоi та РадунськоТ)

13

вул. Кубанськоi Укратни (в межах вул. Волкова та просп.

l4

вул. Миколи Закревського (в межах просп. Маяковського, 2А
та вул. Драйзера)

|2.02.2022
|9.02.2022

|9.02,2022
26.02.2022
05.0з.2022

продовжен
15

lб

н

я l,абJl

и

tli

вул. Сержа Лифаря (в межах вул. ОноРе де Бальзака та просп.

19.03,2022

вул. Марини I_{BeTacBoi (в межах вул. Закревського та просп.

26.0з.2022

Володимира Маяковського)
Маяковського)

I7 вул. ЛiсКiвська (в межаХ вулиць МилославськоТ та Радунськоi)

26.0з.2022

вул. Кубанськоi УкраТни (в межах вул. Волкова та просп.

02.04.2022

19

вул. Миколи Закревського (в межах просп. Маяковського, 2А
та вул. Драйзера)

02.04.2022

20

вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп.
В олодимира Маяковського)

09.04.2022

2I

вул. Марини I_{BeTaeBoi (в межах вул. Закревського та просп.

16.04.2022

18

Лiсового)

Маяковського)

22 вул. Лiскiвська (в межах вулиць МилославськоI та РадунськоТ)

|6.04.2022

вул. Кубанськот Украiни (в межах вул. Волкова та просп.

2з,04.2022

2з

Лiсового)
вул. Миколи Закревського (в межах просп. Маяковського, 2А
24

2з.04.2022

вул. Сержа Лифаря (в межах вул. ОноРе де Бальзака ,га просп.

з0.04.2022

вул. Марини I_{BeTaeBoi (в межах вул. Закревського та просп.

07.05.2022

27

вул. Лiскiвська (в межах вулиць Милославськоi та РадунськоТ)

07.05.2022

28

вул. Кубанськоi Украiни (в межах вул. Волкова та просп.

14.05.2022

25

26

Володимира Маяковського)
Маяковського)

Лiсового)
вул. Миколи Закревського (в межах просп. Маяковського, 2А
29
та вул. Драйзера)
вул. Сержа Лифаря (в межах вул. ОноРе де Бальзака та просп.
30
Володимира Маяковського)
31

вул. Марини I_{BeTaeBoi (в межах вул. Закревського та просп.

Маяковського)

з2 вул. Лiскiвська (в

зз

м

М-".*"ськоi

та РадунськоТ)

вул. Кубанськоi УкраТни (в межах вул. Волкова та просп.

Лiсового)
вул. Миколи Закревського (в межах просп. Маяковського, 2А
з4

|4.05.2022

2|.05.2022

,"*;Б
28.05.2022
04.06.2022
04.06.2022

продовження таблицi

35

зб

вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп.
В олодимира Маяковського)
вул. Марини ЩвстаевоТ (в межах вул. Закревського та просп.

Маяковського)

(в межах вулиць Милославськоi та РадунськоТ)
з7 вул. Лiскiвська
(в межах вул. Волкова та просп.
з8 вул. Кубанськоi Украiни
Лiсового)
вул. Миколи Закревського (в межах просп. Маяковського, 2А
з9
та вул. Щрайзера)

1l .06.2022

|8.06.2022
|8.06.2022
25.06.2022
25.06.2022

Начальник Управлiння
благоустрою та пiдприемництва

Iгор ЮРЧЕНКО

