
Проєкт 
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від                           №   

м. Краматорськ      

 
Про надання згоди на розміщення 

об’єкта торгівлі ялинками до 

Новорічних свят 
 
 Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Гері Володимира Володимировича                

вх. від 26.11.2021 № 9748/01-33 про розміщення об’єкта торгівлі ялинками до Новорічних 

свят для провадження підприємницької діяльності, керуючись рішенням виконавчого 

комітету від 20.11.2019 № 1015 «Про затвердження місць для розміщення об’єктів сезонної 

торгівлі квасом, пересувних мобільних кав’ярень та об’єктів торгівлі ялинками до 

Новорічних свят на території міста Краматорська», ст.30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради 
 

В И Р І Ш И В :  
 
 1. Надати згоду фізичній особі-підприємцю Гері В.В. на розміщення об’єкта торгівлі 

ялинками до Новорічних свят для провадження підприємницької діяльності з 15.12.2021 по 

31.12.2021 за адресою: перехрестя вул. Ярослава Мудрого та вул. Двірцевої, район буд. № 36. 
 

2. Встановити режим роботи об’єкта торгівлі ялинками до Новорічних свят з 10.00 до 

18.00 години. 
 
3. Доручити КП Ринок «Лазурний» облаштувати місце розміщення об’єкта торгівлі. 

 

4. Суб’єкту господарювання: 
 
1) при здійсненні підприємницької діяльності дотримуватись вимог Закону України 

від 24.02.1994 № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», Постанов Кабінету Міністрів України: від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження 

Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на 

ринку споживчих товарів», від 30.03.1994  № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту 

і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними 

та охорони»; 
2) укласти трудові договори (контракти) з найманими працівниками та до 25.12.2021 

надати копії договорів до сектору контролю за додержанням законодавства про працю 

управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради; 
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3) дотримуватись встановленого режиму роботи; 
4) укласти договори з обслуговуючим підприємством на прибирання місця 

розміщення об’єкта торгівлі ялинками до Новорічних свят, з КАТП 052810 на вивезення 

твердих побутових відходів та до 25.12.2021 надати копії договорів до відділу споживчого 

ринку, підприємництва та регуляторної політики Краматорської міської ради. 
 
5. Рекомендувати Краматорському районному управлінню поліції ГУ НП в Донецькій 

області та Батальйону патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов’янськ управління 

патрульної поліції в Донецькій області департаменту патрульної поліції здійснювати 

контроль за виконанням суб’єктом господарювання вимог, зазначених у пункті 1 цього 

рішення. 
 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом повноважень. 
 

 
 

Міський голова                                                                                       Олександр ГОНЧАРЕНКО 


