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лозIвськА MlcbKA рАдд
XAPKIBCbKOI ОБЛАСТI
ВИКОЕtАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння
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2016 року
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Про органiзачiю у зимовпй перiод
2016 року на територii м. Лозова
сезонноi розлрiбноi торгiвлi деревами
рiздвянимп зрiзаними
Вiдповiдно до ст. З0 Закону Украiни "Про MicueBe самоврядування в
YKpaTHi". з метою високого рiвня органiзачiТ ta проведення новорiчних i

свят, забезпечення лозiвчан новорiчними ялинками у
передноворiчний перiод та недоIryщення несанкцiонованоi торгiвлi на
рiздвяню<

територii MicTa Лозова, виконавчий KoMiTeT MicbKoT ради

ВИРIШИВ;
Визначити мiсця для здiйснення на територii м. Лозова сезонноi роздрiбно'r
торгiвлi деревами рiздвяними зрiзаними у перiод з 'l5.12.2016 по 31.12.2016
згiлно додатку l .
1.

2. Зобов'язати суб'ектiв господарювання, якi планують здiйснювати торгiвлю
деревами рiздвяними зрiзаними на територii м.Лозова:
2.1. Отримати
виконавчому KoMiTeTi лисlи-погодження на rоргiвлю

у

леревами рiздвяними зрiзанимиl
2.2. Здiйснювати торгiвлю з дотриманням вимог чинного законодавства;
2.3, Забезпечити належний стан благоус,грою територii при лроведеннi
торгiвлi вiдповiдно до вимог Правил благоустрою м. Лозова, прибиранrrя
територii та вивезення смiття пiсля завершення торгiвлi.

3. Управлiнню економiки Лозiвськоi MicbKoi рали (Гранкiн С,О.) забезпечити
пiлготовку листiв-погоджень на торгiвлю деревами рiзлвяними зрiзаними за
заявами суб'сктiв господарювання, виключно за умови наявностi локументiв,

що пiдтверджують пiдприсмницьку дiяльнiсть, безпеку i легальнiсть дерев
рiздвяних зрiзанихl визначених у додатку 2.

Заборонити на територii м. Лозова торгiвлю деревами рiздвяшими
зрiзаними в мiсцях не визначених у додатку l.
4.

5. Вiдповiда:rьнiсть за виконання вимог чинного закоllодавства щодо правил
здiйснення торгiвлi. безпеки та легzutьностi лерев рiздвяних зрiзаних, rцо

бу.чуть реалiзовуватись на територii MicTa Лозова, покласти на суб'ектiв
гослодарювання, якi здiйснюють торгiвлю леревами рi'tдвяними зрiзаними.

Рекомендувати Лозiвському вiддiлу полiцii Головного управлiнrrя
Нацiональноi полiцii в Харкiвськiй областi (Пономар М,Г.) забезпечити
постiйний контоль за здiйсненняv горгiвлi виключно у визначених мiсчях
6.

та вжити заходiв щодо лiквiдацii мiсць несанкцiонованоi торгiвлi.
7.

Вiддiлу

з

питань дiловодства

та роботи зi

(Прасол О.О,) забезпечити оприлюднення рiшення

в

зверненнями громадян
установленому порядку.

8, Контроль за виконанням рiшення за,rишаю за собою.
9.

Перший заступник
мrського голови
Гранкiн,2-56-15
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О.М. Жидков
о-С. Степанова

Додаток l

ло пlпLення виковавчого KoMlтeтv
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Мiсця для здiйсненця на терпторii м. Лозова сезонIlоТ розлрiбноТ торгiвлi
деревамrl рiздвяними зрiзаними у перiод з 15.12.2016 по 31.12.2016.
1. Тимчасовий комуна.'rьIrий торговеIьний майданчик
вул. СоборноТ та вул, ЛривокзальноТ:

2. Перед комунальним торговельним майданчиком на розi

на

розi

By-T. Соборна

та вул. Привокзальна бiля булинку Nl2 по вул. Привокзальнiй;

3. На пустирi бiля торговельного майданчика <Янтар>, в межах вiд
просп. Перемоги до недобудованого житлового булинку за адресою:
мiкрорайон 4, бул. 54;

4. На парковцi бiля Пiвденного ринку, з боку вул. Кутузова;
5. На ринкових установах м. Лозова:
5.1.Ha Щентральному ринку (ТОВ кКомпанiя Лозiвський ринок

торгiвельний майданчик l >);
5.2. На ринку <Пiвденний> (ТОВ <Гiада> мiкрорайон 2);
5.3. На торговельному майданчику <Пiвдеяно-захiлний> (мiкрорайон 3);
5.4. На торговельному майдаrтчику (Янтар) (мiкрорайон 4);
5.5. На торговельному майдаrтчику МП <МКН>;
5.6. На тимчасовому комунальному ринку з проJажу непродовоjlьчtтх
ToBapiB за адресою: вул. Севастопольський бульвар, 7;

6. На територiТ бiля стацiонарних об'ектiв торгiвлi, якi перебувають у
приватнiй власностi, oKpiM визначених мiських вlлиць та майданiв:

просп, Перемоги, вул. Ф.Супруна, вул. Кутузова, вул, Павлоградська,
вул. Кооперативна, вул. Соборна, вул. Благовiщенська, вул. М.Грушевського,
вул. Вердовського, вул. О.Лавренка, вул. Покровська, вул. Я.Мудрого,
вул. Свято-МиколаiЪська, вул. Моторноrо, вул. Привокзальна, вул. Миру,
вул. Гвардiйська, вул. О.Бричука, майдан Соборностi, майдан З5-i
гвардiйськоi ЛозiвськоТ дивiзiТ, бульвар Шевченка.

Керуюча справами
виконавчого KoMiTery

Грапкiн,2-56-15
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Л.А. Шульгiнова
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Додагок 2
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м
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цЕрЕлIк

документiв до заяви для отри}tання листiв-погоджен ь на торгiвлю
деревами рi]двя ними ]рiзаними.

l,
2.

Копiя витяry або виписки з единого державного реестру юридичних та
фiзичних осiб-пiдприсмцiв.

(товарно-транспортноi накладноi) або iншого
пiдтверджус факт купiвлi-продажу дерев рiзлвяних

Копiя накладноi

документу,

що

зрiзаних (новорiчних ялинок).

3. Копiя сертифiкату або протоколу радiологiчноi лабораторii про

радiометричний кон,гроль на забрулнення радiоак,гивними реqовинами.
4. Копiя довiдки сiльськоi (селищноi) ради про цiльове призначення
(сiльсько-господарське призначення) земельноi дiлянки,
якiй
вирощувались дерева, якi пролонуються л,тя реалiзаuii. у разi прилбання
ялинок у фiзичних осiб-виробникiв.
5. Копiя докуменry, що посвiдчус статус найманого прашiвника (у разi якщо
реа:riзацiя проводиться iншою вiд заявника особою).

на

6. [овiдка з податковоi iнспекцii про вiдсутнiсть заборгованостi зi сплати
податкiв та iнших обов'язкових платежiв.

7,

У

разi реалiзацii ялинок на територii бiля власних об'сктiв

-

копiя
документу, що пiдтверджус право власностi або користування земельною
дiлянкою та вiдповiднiсть цiльового призначення.

8. У разi реалiзацii ялинок на оренлованiй територii копiя документу, що

пiдтверджус право власностi або користування земельною дi.'rянкою та
копiя докумgнry, що пiлтверлжуе лозвiл (згоду) власника (користувача)
земельноi дiлянки на використання заявником територii лля торгiвлi
деревами рiздвяними зрiзаними (новорiчними ялинками).

Керуюча справамп
виконавчого KoMiTery
t'paHKiH, 2-56- 15

Л.А. Шульгiнова

