Додаток 3
до рішення сесії міської ради
від 22.03.2017р. №30
ПЕРЕЛІК
місць, визначених на території міста Хмельницького для проведення ярмаркових заходів
№
Термін
Режим
Адреса
пп
проведення
роботи
Сільськогосподарські ярмарки
вул.Прибузька від вул.Кам'янецької до вул.Свободи
По мірі
з 08-00 до 161
формування
00 години
2 вул.Зарічанська
3 вул.Кам’янецька,2
4 Львівське шосе,14
Ярмарки з продажу непродовольчих товарів, ялинок (штучних) та живих квітів
1 Новорічний, різдвяний (торгівля з дерев’яних ларів,
з 18 по 31
з 10-00 до 20заклади ресторанного господарства, торгівля
грудня
00 години
виробами ручної роботи), вул.Проскурівська, біля
з 01 по 18 січня
буд.№4/3 біля кінотеатру ім.Т.Шевченко
2 Живими квітами, вул.Проскурівська, біля будинку
з 06 по 08
з 10-00 до 20№4/3,
березня
00 години
Львівське шосе,14 (з облаштуванням торгових рядів)
3 Шкільний, вул.Проскурівська, біля будинку №4/3;
з 15 серпня по з 09-00 до 19Львівське шосе,14 (з облаштуванням торгових рядів);
10 вересня
00 години
4 книжковий, парк ім.І.Франка по вул.Проскурівській, в залежності від з 09-00 до 16парк імені М.Чекмана
надходження
00 години
заяв та
прийнятого
рішення
виконавчого
комітету
5 Торгівля натуральними ялинками:
з 20 по 31
- кут вул.Гарнізонна-Ціолковського, біля буд №19;
грудня
- вул.Панаса Мирного, в районі кінцевої
транспортної зупинки;
- Львівське шосе,14, біля виставки-ярмарку;
- вул.Західно-Окружна, біля транспортної
зуп.«Катіон», рух в район Гречани;
- перехрестя вул.Свободи та прс.Миру;
- перехрестя вул. Степана Бандери-Зарічанської;
- вул.Курчатова, в районі буд.№1а;
- перехрестя прс.Миру-вул.Марка Кропивницького
6 торгівля колекційними речами - вул.Проскурівська
-“з 10-00 до 20(парк ім.І.Франка).
00 години
1
Фестивальні ярмарки:
Фестивалі
вул.Проскурівська, біля кінотеатру імені Т.Шевченка, згідно наказів
сквер ім.Т.Шевченка, парк культури та відпочинку
управління
ім.М.Чекмана, лівий берег річки Південний Буг біля
культури і
міського пляжу, дендропарк (заклади ресторанного
туризму міської
господарства, торгівля виробами ручної роботи
ради, державні
промислу ручної роботи (hand-made)
святкові дні,
2 Майдан Незалежності
державні
святкові дні,

фестивалі
згідно рішення
виконкому
Секретар міської ради

М.Кривак

Начальник управління торгівлі

Р.Сідлецька

