
ОБУХIВСЬКА MICьKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

розпоряд}ItЕння Nь /l-!/.r

вiд 22Iрудня 202l року

Про влаштування сезонноТ льодовоi ковзанки,
атракцiонiв та святковоI торгiвлi на територiТ
ОбухiвськоТ MicbKoi територiальноТ |ромади
киiвськоi областi

м. Обухiв

З метою органiзацii дозвiлля мешканцiв та гостей Обухiвськоi MicbKoi
територiалъноТ |ромади Киiвськоi областi в зимовий перiод, керуючись
пiдпунктом 3 пункту 2 cTaTTi 10 Закону Украiни <Про благоустрiй населених
пунктiв>>, вiдповiдно до пункту 20 частини четвертоi статгi 42 Закону
УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>

1. Визначити мiсце влаштування сезонноТ льодовоi ковзанки,
атракцiонiв та святковоТ торгiвлi на територii Обухiвськоi MicbKoT
територiальноТ громади Киiвськбi: областi за адресою: MicTo Обухiв, вулиця
КиТвська, |I7 (бiля Обухiвського I_{eHTpy культури i дозвiлля Обухiвськоi
мiськоi ради Киiвськоi областi).

2. ,Щозволити суб'ектам пiдприемницькоi дiяльностi з 30. |2.2021 по
28.02.2022 з щоденним режимом роботи з 10-00 до 22-00 години здiйснювати
дiяльнiсть у визначеному пунктом 1 розпорядження мiсцi при yMoBi
укладання договору про надання послуг з прибирання територii з
удоскон€Lленим покриттям.

3. Учасникам даного заходу забезпечити:
3.1. ЩОТРимання нормативно - правових aKTiB в частинi спокою

мешканцiв MicTa, санiтарного i епiдемiчного благополуччя населення,
пожежноi безпеки, дотримання вимог рiшення ОбухiвськоТ мiськоi ради вiд
26.06.2018 Nq8З1-36-уII uПро встановлення обмежень щодо продажу пива
(KpiM безалкогольного) аJIкогольних, слабоzLлкогоЛьних напоiв, вин столових
на територii Обухiвськоi мiськоI ради)), Порядку провадження торговельноТ
дiяльностi та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих
ToBapiB, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 15 червня
2006 рокУ N9 833, Правил благоустрою населених пунктiв ОбухiвськоТ
MicbKoT територiальноТ громади.

з.2. Здiйснення пiдприсмницькоi дiяльностi з урахуванням вимог
санiтарного законодавства та необхiдностi забезпечення н€uIежних



протиепiдемiчних заходiв спрямованих на запобiгання ускладнення
епiдемiчноi ситуацii внаслiдок поширення KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-
19).

4. Управлiнню економiки Виконавчого KoMiTery Обухiвськоi MicbKoi
ради Киiвськоi областi сформувати список уrасникiв сезонноi льодовоi
ковзанки, атракцiонiв, святковоi торгiвлi та надати Комунальному
пiдприемству <<MicbKe господарство) для укладаннrI договорiв про наданнrI
послуг з прибираннrI територii з удоскон€Lпеним покриттям.

5. Комуна-гlьному пiдприсмству <MicbKe господарство) укJIасти
договори про надання послуг з прибирання_ територii з удосконаленим
покриттям з учасниками даного заходу.

6. Щиректору Комун€Lпьного пiдприемства Обухiвськоi MicbKoi ради
кОбухiвська MicbKa вартa>) Онопрiенку I.B. забезпечити на перiод з
З0.12.2021 по 28.02.2022 здiйсненrrя патрулюваннrI працiвниками
пiдприемства на визначенiй територii з метою охорони |ромадського
порядку.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покJIасти на
заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв
ОбухiвськоТ MicbKoi ради Максима САВЕНКА.

Обухiвський мiський голова Олександр ШВЧЕНКО

Кондратюк А.М.


