Витяг

з Положення про організацію та проведення ярмарків у м. Прилуки
(рішення Прилуцької міської ради (40 сесія 7 скликання)
від 22 лютого 2018 року №5)

2.3. Учасник ярмарку зобов'язаний:
 визначити форму участі у ярмарку (торгівля, виставка, виставкапродаж, тощо);
 своєчасно внести плату за кожен день участі у ярмарку в розмірах
відповідно до вартості послуг щодо організації торгівлі, надання послуг,
діяльності у сфері розваг і відпочинку, тощо затвердженої Організатором;
 надати презентабельного, естетичного вигляду своєму торговому
місцю;
 мати при собі документ, що підтверджує сплату за участь у ярмарку;
 забезпечити своєчасну доставку, розміщення стендів, експозицій,
товарів, устаткування та реєстрацію своїх представників Головним
розпорядником;
 забезпечити належний санітарний та протипожежний стан території
для торгівлі (виставки, виставки-продажу, тощо);
 забезпечити наявність медичних книжок та санітарного одягу (в разі
необхідності);
 забезпечити наявність документів, що підтверджують якість та
безпеку, що реалізується продукції (в разі необхідності).
Учасник повинен керуватися Законами України «Про забезпечення
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про безпечність
та якість харчових продуктів», «Про захист прав споживачів», «Про
благоустрій населених пунктів», Порядком заняття торговельною діяльністю
і правилами торговельного обслуговування населення, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №833, Правилами
роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі, затвердженими наказом
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996
№ 369, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють
торговельну діяльність та благоустрій території, дотримуватись вимог
законодавства, а також умов, визначених відповідними рішеннями
Організатора.
2.4.Учасник ярмарку отримує від Головного розпорядника додаткову
інформацію щодо роботи ярмарку, про склад учасників ярмарку, план карту
ярмарку.
2.5. Учасникам заборонено:
 захаращувати пішохідні переходи, проходи та заїзди до
багатоквартирної житлової забудови, місця для проведення культурномасових заходів та інші території, які не передбачені схемою розміщення
учасників ярмарку;

 паркувати автотранспорт на території проведення культурно-масових
заходів, на пішохідних переходах, в заїздах до багатоквартирної житлової
забудови;
 передавати свої повноваження та зобов’язання на всю, або частину
замовленої площі третім особам, та розташовувати їх на території відведеної
учаснику для торгівлі та прилеглої до неї території;
 торгове (виставкове) місце, яке було оформлене Організатором та
оплачене Учасником, змінювати на інше забороняється.

