
 
РІШЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 
від «___» ___________ 2020 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про погодження місць для здійснення 
торгівлі новорічними ялинками та 
карнавальною атрибутикою 
на території м. Олександрії 

 
Відповідно до пп.1 п. б) ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 19, 33 Лісового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України            
від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та 
правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» (зі змінами), 
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 01.12.2020        
№ 804-р «Про комплекс заходів, пов’язаних з реалізацією новорічних ялинок та охороною 
хвойних насаджень від незаконних порубок у передноворічний період 2020/2021 року», з 
метою належного контролю та організації святкової торгівлі карнавальною атрибутикою та  
новорічними ялинками, розглянувши заяви підприємців, 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. ПОГОДИТИ місця для здійснення торгівлі новорічними ялинками за умови: 

наявності довідок про радіаційну безпеку та відповідного маркування ялинок, використання 
зареєстрованої найманої праці, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, 
дотримання санітарних та протиепідемічних норм, сплати за ринкові послуги: 

1) ФОП ГУРЖІЮ Андрію Вікторовичу за такими адресами в м. Олександрії: 
- просп. Соборний, 89 (біля ПК «Світлопільський»); 
- біля перехрестя вулиць Ярмаркової та Петра Сагайдачного (біля банку). 

2) ФОП КОРЖОВУ Костянтину Сергійовичу за такими адресами в м. Олександрії: 
- просп. Соборний, 89 (біля ПК «Світлопільський»); 
- вул. 6-го Грудня, 137 (біля магазину «Оптика»); 
- просп. Соборний, 107-109 (біля магазину «Колесо»); 
- просп. Соборний, 11 (біля супермаркету «Варто»); 
- біля перехрестя вул. Григорія Усика та вул. Ярмаркової (біля будівлі колишнього 
телеательє); 
- вул. Г. Сталінграда, 31 (кінцева зупинка автобусного маршруту № 5); 
- просп. Будівельників, 26 а ( біля ринку «Александрит»). 
 
2. ПОГОДИТИ розміщення святкової торгівлі карнавальною атрибутикою, 

попкорном, солодкою ватою та розважальної гри «Дартс» на площі Соборній у                        
м. Олександрії з 19 грудня 2020 року по 19 січня 2021 року за умови: використання 
зареєстрованої найманої праці, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, 
дотримання санітарних та протиепідемічних норм,  сплати за ринкові послуги, підприємцям: 

1) ЛИЗОГУБОВІЙ Ользі Михайлівні; 
2) ШОВКОПЛЯСУ Сергію Миколайовичу; 
3) СУГАІПОВУ Тимуру Шаранійовичу. 
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3. Підприємцям: Гуржію А.В., Коржову К.С., Сугаіпову Т.Ш., Лизогубовій О.М. та         
Шовкоплясу С.М. зареєструвати найманих працівників в Олександрійському відділі ГУ ДПС 
в Кіровоградській області та подати до управління економіки міської ради повідомлення про 
взяття їх на облік до початку здійснення торгівлі, забезпечити працівників засобами 
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі 
виготовленими самостійно, а також дотримуватися санітарних та протиепідемічних норм. 

 
4. Зобов’язати адміністрацію КП «Олександрійський центральний ринок» 

здійснювати збір за ринкові послуги у місцях здійснення святкової торгівлі до 19.01.2021 
року по тарифах, затверджених виконавчим комітетом Олександрійської міської ради, та  
санітарне утримання території. 

 
5. Зобов’язати КП «Муніципальна безпека» Олександрійської міської ради та 

рекомендувати Олександрійському відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області 
здійснювати контроль за виконанням вимог даного рішення. 

 
6. Відповідальність за дотриманням правил торгівлі, охорони праці, громадського 

порядку, утримання в належному стані території, техніки безпеки, санітарно-
протиепідемічних норм і правил, профілактичних та протиепідемічних заходів із запобігання 
гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, покласти на 
підприємців: Гуржія А.В., Коржова К.С., Сугаіпова Т.Ш., Лизогубову О.М. та         
Шовкопляса С.М.  

 
7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В. 
 
 

 
Міський голова  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


