
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

19.08.2021р.                                          Стрий                                                         № 270

Про проведення ярмарку – святкування 
Дня Незалежності  України та Дня міста Стрия 
з 21.08.2021р. по 19.09. 2021р.

Розглянувши звернення Фізичної особи – підприємця Федірко І.С. від 17 
серпня 2021 року, керуючись п.8 ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», п.1.7. «Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності», затвердженого наказу Мінрегіонбуду № 244 від 
21.10.2011 року з метою організації дозвілля мешканців і гостей міста у період 
святкування Дня Незалежності України та Дня міста Стрия, виконавчий комітет 
міської ради  вирішив:

Організувати у період з 21 серпня 2021р. по 19 вересня 2021р. ярмарок – 
святкування Дня Незалежності України та Дня міста Стрия на майдані 
Незалежності.

Визначити організатором даного ярмарку  Федірко І.С., з правом залучення 
підприємств та організацій різних форм власності, для здійснення торгівлі 
товарами вітчизняного виробництва.

Погодити розміщення 10 тимчасових споруд (будинків) згідно з додатком.
Відділу з питань приватизації та управління комунальним майном укласти 

угоду з ФОП Федірко І.С. на право тимчасового користування окремими 
конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах 
оренди.

Встановити режим роботи тимчасових споруд  з 10.00 год. до 22.00 год. (за 
винятком торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями і пивом).

Начальнику служби з питань торгівлі, побутового обслуговування та захисту 
прав споживача Н. Засанській, в.о. начальника відділу праці та соціально-трудових 
відносин О. Кузьміній здійснювати контроль за дотриманням правил торгівлі, 
санітарних вимог та законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Стрийському відділу поліції ГУНП у Львівській області забезпечити 
громадський порядок на вищевказаній території.

Організатору та учасникам ярмарку – святкування Дня Незалежності 
України та Дня міста Стрия забезпечити:

1. У встановлений термін монтування (19-20 серпня 2021р.) та демонтування 
(20-21 вересня 2021р.) торгових місць у кількості 10 шт. для проведення  даного 
ярмарку.

2. Здійснення торгівлі виключно з тимчасових споруд (без встановлення 
виносних столиків) та без використання засобів підвищеної небезпеки (балон 
пропан-бутан).

3. Надання невідкладної медичної допомоги під час проведення заходу.
4. Встановлення 5 смітників (з розрахунку не менше одного смітника на 3 

торгові точки).



5. Встановлення 1 - го біотуалету.
6. Щоденне технічне прибирання території після закінчення роботи  даного 

ярмарку.
7. Не перешкоджати руху транспорту.
8. Дотримуватись санітарного законодавства, встановлених звукових норм, 

правил торгівлі та правил пожежної безпеки.
9. Узгодити з управлінням житлового комунального господарства 

виконавчого комітету точку підключення електроенергії з обліком то оплатою за 
використану електроенергію та забезпечення безпечної експлуатації 
електроприладів.

 Відповідальність за пожежну безпеку, стан технічного обладнання, 
збереження тротуарного покриття, зелених насаджень, громадський порядок і 
безпеку громадян під час проведення заходу покласти на організатора ярмарку – 
святкування Дня Незалежності України та Дня міста Стрия.

В разі посилення карантинних обмежень діяльність ярмарку – святкування 
Дня Незалежності України  та Дня міста Стрия зупиняється. 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
А. Стасіва.

Міський голова                        Олег КАНІВЕЦЬ


