
розпоряджЕннrI

Про органiзацiю i проведення
сiльськогосполапс^ir"* (rl.'lла/
н а теритоr,, Ё:fi""::i Ji#;;",,
MicTa Киева у II пiврi ччi 20Ь2року

ВiдповiДно. дО ЗаконУ УкраrнИ пПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацii)>,
:dr"",""1"ýХ';:Н Ч:'"н;l-Украiни'вiд 15 ,"р""ъ io.9B 

ро*у Jф 8зз
ПРаВИл торговельного ГОВеЛЬНОt Дiяльностi та
РОЗпорядження кабiнет КУ СПОЖИВЧих ToBapiB>,

М 51Ь-р <Пит"";;;;;; :..,: ТРаВня ?009 року
зовнiшнiх економiчних , PKIB)), наказу MiHicTepcTBa
j\Э Збg пПро затвердж ВiД 08 ЛИПНя 1996 року
МеРежi>> ,ф."rрованого rОРОЗДРiбНОТ торговельноi

*"."":",т;.'J;жi ;ll#flКиiЪськоi мiсъкоi Puo" вiд 25 Iрудня 20а;;"-у JФ 1051/f05l <про правила
:Ё;:Ji:rЖ (Iё;1_K:'lcBa,>, 

РОЗПоряджень викон€ вчого органу киIвськоI
JЪ 12t <про fеа.,,iзацiю р ii) вiд 31 сiчня.20l l року
ОКРеМих повноважень)), , 'ЖаВНИМИаДМiнiстрацiями
ярмаркiв у MicTi кисв. I\b 507 

''Цро .rро""д."",
СiЛЬСЬКОГосподарських ярмаркlв у MicTi киевi ,,;i ,'т;р"ý ;з;тт::;затверджений заступником голови КиiЪськоi мiсь*Ъi o.p*u-JHoT адмiнiстрацiТВ, МонДриiЪськИм вiД 27 червня 2О.22 року, , ",.rоо забезпечення мешканцiв!еснянського районУ MicTa K"u"u якiсною ,ъ-б.r.,"чною сiльськогосподарськоюпРодукцiею, продуктами iT переробки, крупами, борошном, MaKapoHI tимивиробами, плодоовочевими товарами, тощо:

l, Затвер дити Графiк проведення сiльськогосподарських ярмаркiв натериторii Щесrrянсъкого району MicTa Kru"u у]Тпiврiччi 2022року, що дода€ться.
2, ЗабезПечитИ проведеНня В .ЩеснянсЬкомУ районi MicTa Киева ярмаркiвз продажу сiльськогосподарськоi пРодукцii .u продуктiв iT переробки,



ПлоДооВочевих T^Dah;_ 
2

з графiко^,НЫ;ТJJ}, 
ri?T#,, x|II; rTH"iH1::";:o"u, " тощо, згiдно

3. Уст
I6:00.оо"#"ИТИ РОЗКПаД РОбОти сiльськогосподарських 

ярмаркiв з 08:00 до

ilrг 
пiдприемництва {еснянськоi районноi в

acTi в сiльськогос

рlзних регiонiв украiни. 
ПРОМИСЛОВОСТL J:::ff НП;:ЁlЁ'i"Н;fi :Т"J";

4.2. Забезпечити че
пiдприемництва, .о|"й ацiвникiв вiддiлу з питаньпiдприемництва !еснянс rравлiння О"".ЙЙ". тачас проведення сiльськоl (ержавноi адмiнiстръцii пiд

ОСподарських ярмаркiв 
"."u-i;.i;;}iT#" 

ПОСЛУГ З

едставника комунального пiдприемства <<КиiЪськаення ярмарку;
меЕtTlB, що пiдтверджують якiсть тя бса,,о-t' Б^*^- .межах," 

";"-i"".H 
га безпеку ToBaplB,

ярмарку; ""'Ж;#Tr"ff#H:i;'T##H:1; "";";;-,"
i:: X#:_:i"b 

iНфОРмацiйного стенду та_iнформацii про учасника ярмарку;
4.з . 6."""Нfi:.::'#fi х"Т;;х* "".'

проведеНня ярмарку; 
tvrvлп'ltlИХ книжоК У ПРодавцig пiд час

4,з,7,наявнiсть смiттсвих бакiв для збирання безпечних комун€UIьнихвiдходiв;

аJIетних модульних кабiн з рукомийниками в

проведення ярмарку пi
комун€rльних вiдходiв

lтарно-технiчним станом та
iB.

продспоживслужби в
пlд час проведення сiльсък ого нагляЛу (контролю)
районУ MicTa Киева. ериторii {еснянського

лiцii у MicTi Киевi
УкраТни з проханням

ону руху транспортних
пiд час проведення
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Голова

-{митро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

jlтт:.те]rня {еснянськоl. районноi в

проведення сiль ГРафiК

Д" "i., - 
" 
;#' *rТ ["JНЖi 1i T?'Jiffi ;lT:i

Щi.ц" провеленнq

02.07.2022
вул. Лiскiвська (в межах вулиць Милославськоi танськоi

09.07.2о22

"rr* 09.07.2022

16.07.2022

,"*rrФ"
16.07.2022

ъ
ьзака та

ського) 2з.07.2022

30.07.2022

просп. Володимира
з0.07.2022

06.08.2022

06.0s.2022

,*" -ського) 1з.08.2022
вул. Лiскiвська (в межах вулиць Милославськоi. .га

20.08.2022

просп. Володимира

27,08.2022

20.08.2022



l5 родовженltя .габ;

)а
27.08.2022

16

03.09.2022
l7

l0.09.2022
l8 й;;#;i*т::::"J ( в межах просп. в оподЙЙ

10.09.2022
19 Koi УкраiЪи (в межах вул. Волкова та

Закревського (в межах просп. Володимир

ИфаРЯ (В Межах вул. Оноре де Бальзака та

вУл. Лiскiвсъка (в межах ВУлицъ Милосла"""*оТru-

ffi #;:fillT::,T ч, Я.y :*1* 
пр о сп. В олодимира

а

l7.09.2Q22
20

17.09.2022
21

24.09.2022
22

01.10.2022
2з

01.10.2022
24

про"ar. лiaо"о"о)- 
^'"gIпа (Б межах вул, ,Волкова та

л. Лiскiв_ська (в межах вулиць Милославськоi тадунськоi)

}ж:ffi"\""1 "о"

08.10.2022
25 lB\

iM

Б
l-_щ
Iuy
Ра

ву.

Mt
ByJ

др(

08.10.2022
26

l5.10.2022
27

22.10.2022
28

22.10.2022
29

29.10.2022
30 ву

вул. Сержа Лифаря (в межах вул. оноре де Бальзака та

вул. Лiскiвська (в межах вулиць Милославськот,u.---Радунськоi)

29,l0.2022
з1

05.1 l .2022
з2

12.11.2022

иLti

а



просп. Володимира
12.1l .2022

l9.1 l .2022

t 9.1 1 .2022

;;*" *
26.11.2022

вулиць Милославсы<оi та
вул. Jitскiвсъка (в межах

нсъкоi
0з.12.2022

просп. Волоrцимира
0з.l2.2022

10.12.2022

просп. Володимира
na йаспо \ l0.12.2022

l7.12.2022
Iьзака та

24.12.2022

24.12.2о22

з1.12.2022

з1.12.2022

Продовження таблицi

Начальник Управлiння
олагоустрою та пiдприемництва

Iгор ЮРЧЕНКО


