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Про проведення передсвяткового новорiчного
ярмарку на територii ОбухiвськоТ MicbKoi

територiальноТ громади КиТвськоi областi

На виконання заходiв Програми розвитку маJIого i середнього

пiдприсмництва на територiт Обухiвськоi Micbkoi територiа;rьнот громади на

202[ 2022 роки, затвердженоi рiшенням Обухiвськоi MicbKoi РаДИ ЧiД
27.05.2021 Ns 296-1O-vпI, щодо органiзацii та проведення ярмаркових заходlв,

враховуючи заяви пiдприемцiв громади з приводу розмlщення пересувних

1.r.р.rrЬ.них) об'ектiв одноразовоi торгiвлi новорiчними ялинками на територii

ЬОу"l".окоi MicbKoi територiальноi громади, вiдповiдно до пункту 20 частини

ч.r".рrОi cTaTTi 42 ЗакоНу УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в Украirri>

1.,,Щозволити суб'ектам..пiдприемницькоi дiяльностi з 17.|2.2021 по

з1.|2.202l щоденно з 08_00 до 21_00 години проводити торгiвлю новорiчними

ялинками на територii ОбухiвськоТ MicbKoT територiальноi громади (мiкрорайон

<Пiщана) - вулицr Киiвська (соснова паркова зона), мiкрорайон <ТIIкола>> -

вулиця Каштанова (територiя Комунztльного пiдприемства ОбухiвськоI Micbkoi

рЪо" кОбухiвСъкий ринок>), вулицЯ КиТвська (.rоруо з магазином <Продукти-

Ъчlr1, рuйо" Лiкарня - вулиця Каштанова (поруч з костелом), мiкрорайон

Яблуневий (поруч з будинком культури) при yмoBi укладання договору про

надання послуг з прибирання територii з удосконаленим покриттям,

2. Управлiнню економiки Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT

ради Китвськоi областi сформувати список учасникiв новорiчного ярмарку та

надатИ КомунаЛьномУ пiдприсмствУ <MicbKe господарство)) для укладаннrI

договорiв про надання послуг з прибирання територiТ з удоскон€шеI{им

покриттям.
З. Комун1льному пiдприемству KMicbKe господарство)) укласти договори

про надання послуг з прибирання територii з удосконаленим покриттям

вiдповiдно до сформованого списку.
4. Учасн"*u' новорiчного ярмаркового заходу укласти з КомуншIьним

пiдприемством <<MicbKe господарство)) договiр з прибирання територiТ з

удосконаJIеним покриттяN{.



/

5. Учасникам ярмаркового заходу здiйснювати ре€rлiзацiю ялиНок З

обов'язковим маркуванням деревини унiфiкованими маркерами з нанесенням
штрих коду та iдентичного йому цифрового коду для реестрацii fi похоДЖеннЯ

вiдповiдно до розпорядження Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд lб вересня 2009

року JФ1090-р кПро схв€UIення Концепцii створення сдиноi державноТ системи
електронного облiку деревини)) та дотримуватись Правил благоустроЮ

населених пунктiв Обухiвськоi MicbKoi територiальноi громади - забезпечення в

них чистоти i порядку.
6. Учасникам ярмаркового заходу здiйснювати пiдприемницьку дiяльнiсть

з урахуванням вимог санiтарного законодавства та необхiдностi забезпечення
нЕuIежних протиепiдемiчних заходiв спрямованих на запобiгання ускладнеНня
епiдемiчноТ сиryацii внаслiдок поширення KopoHaBipycHoT хвороби (COVID-19).

7. Щиректору Комунального пiдприемства Обухiвськоi MicbKoi РаДи
<Обухiвська MicbKa варта) Онопрiенку I.B. забезпечити здiйснення контролю
по недопущенню торгiвлi ялинками в неустановлених мiсцях.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покJIасти на заступника
мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв Обухiвськоi MicbKoT

ради Максима САВЕ,НКА.
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