
Про проведення ярмарків у м. Запоріжжя  
у І півріччі 2022 року 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи Порядок провадження торговельної діяльності та правила 

торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833, Правила роботи 

дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджені наказом Міністерства 

зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.07.1996  № 372/1397, рішення 

виконавчого комітету Запорізької міської ради від 02.11.2021 № 400 

«Про організацію ярмарків у місті Запоріжжя», з метою забезпечення мешканців 

міста Запоріжжя якісними і безпечними товарами, впорядкування роздрібної 

торгівлі та сфери послуг, виконавчий комітет Запорізької міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити графік проведення ярмарків на території м. Запоріжжя 

у І півріччі 2022 року (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра КОНСТАНТИНОВА, 

голів районних адміністрацій Запорізької міської ради та КП «Інститут розвитку 

міста Запоріжжя». 

 

 
Секретар міської ради            Анатолій КУРТЄВ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого  
комітету міської ради 
____________ № _______ 

 
 

Графік проведення ярмарків  
на території м. Запоріжжя у І півріччі 2022 року 

 
№ 
з/п Назва ярмарку Період 

проведення 
Режим  
роботи 

1 Сезонна ярмарка квасу квітень - червень з 8:00 год. 
до 20:00 год. 

2 Сезонна ярмарка баштанними 
культурами 

червень з 8:00 год. 
до 20:00 год. 

3 Сільськогосподарська ярмарка 
плодоовочевою продукцією та картоплею 

січень - червень з 8:00 год.  
до 20:00 год. 

4 Ярмарок дозвілля січень - червень з 8:00 год.  
до 20:00 год. 

5 Сезонна ярмарка торгівлі саджанцями та 
рослинами 

січень - червень з 8:00 год.  
до 20:00 год. 

6 Регулярні ярмарки з продажу 
непродовольчих товарів 

січень - червень з 8:00 год. 
до 20:00 год. 

7 Тематична ярмарка з продовольчих 
та непродовольчих товарів 

травень - червень з 8:00 год. 
до 20:00 год. 

8 Екологічні ярмарки  січень - червень з 8:00 год. 
до 20:00 год. 

 

 
Директор департаменту  
надання адміністративних послуг  
та розвитку підприємництва  
Запорізької міської ради                Наталя МИЛА 
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Пояснювальна записка 

до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 
«Про проведення ярмарків у м. Запоріжжя у І півріччі 2022 року» 

 
 

Організація та проведення ярмарків на території м. Запоріжжя 

здійснюється відповідно до вимог рішення виконавчого комітету Запорізької 

міської ради від 02.11.2021 № 400 «Про організацію ярмарків у місті Запоріжжя». 

Згідно з пунктом 3 зазначеного рішення організатором проведення 

ярмарків визначено комунальне підприємство «Інститут розвитку міста 

Запоріжжя». 

З метою забезпечення мешканців міста Запоріжжя якісними і безпечними 

товарами, впорядкування роздрібної торгівлі та сфери послуг, на виконання 

пункту 5 та підпункту 7.3 вищевказаного рішення комунальним підприємством 

сформовано графік проведення ярмарків на території м. Запоріжжя у І півріччі 

2022 року. 

Враховуючи зазначене, на виконання пункту 4 вищевказаного рішення 

виконавчого комітету Запорізької міської ради від 02.11.2021 № 400, 

департаментом надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва 

Запорізької міської ради підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету 

Запорізької міської ради «Про проведення ярмарків у м. Запоріжжя у І півріччі 

2022 року». 

 

 
Директор департаменту надання  
адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва Запорізької міської ради         Наталя МИЛА 
 
 
 
 
 
 


