
Додаток 

               до рішення виконавчого  

               комітету міської ради 

               від 065.12.2012р. №774 

 

План – графік 

проведення ярмаркових заходів на 2013 рік 

 

 
№ Назва ярмакового заходу Термін виконання Організатор 

ярмаркового заходу 

Місце 

проведення 

Спеціалізація ярмаркового 

заходу 

1 «Різдвяний ярмарок» 03-05 січня Управління торгівлі, 

відділ промисловості 

Площа Ринок Продукція підприємств місцевої 

промисловості 

2 Ярмарок «Весна-2013» березень,квітень Управління торгівлі 4 ринки міста Сільськогосподарська продукція, 

продовольчі товари, насіннєвий 

матеріал, саджанці 

3 Ярмарок «Великодній 

кошик» 

травень Управління торгівлі, 

відділ промисловості 

Площа Ринок Товари народного споживання 

4 Виставка-ярмарок 

«Прикарпатський вернісаж 

- 1» 

травень Відділ туризму вул.Низова 

«Бастіон» 

Товари народних промислів 

5 «Свято ковалів» травень Відділ туризму вул.Низова 

«Бастіон» 

Товари народних промислів 

6 «Квітковий ярмарок» травень Управління торгівлі Вічевий майдан Посадочний матеріал для дому і 

саду, садове приладдя ,  троянди 

з Європи, оформлення інтер'єрів 

квітковими композиціями 

7 «Карпатська мережа 

кулінарної спадщини» 

травень Відділ туризму вул.Низова 

«Бастіон» 

Розвиток транскордонного 

співробітництва, підвищення 

туристичного потенціалу 

8 Ярмарок місцевого 

товаровиробника харчової 

червень Управління торгівлі, 

відділ промисловості 

вул.Дністровська,3 Продукція підприємств харчової 

промисловості 



промисловості 

9 «Медовий ярмарок 2013» липень Управління торгівлі Площа Ринок Продукція бджільництва 

10 Виставка-ярмарок «Свято 

хліба» 

24 серпня Управління торгівлі, 

відділ туризму 

Парк культури і 

відпочинку 

ім.Шевченка 

Продукція хлібопекарних 

підприємств, товари народних 

промислів 

11 Ярмарок «Книжковий» серпень Управління торгівлі Вічевий майдан Книжкова продукція 

12 Ярмарок «Шкільний» 26-31 серпня Управління торгівлі Площа Ринок Підручники, зошити, шкільне 

приладдя, одяг, взуття 

13 Ярмарок «Сезон 

модельного одягу» 

вересень Управління торгівлі, 

відділ промисловості 

Площа Ринок Одяг сезону осінь – зима, 

модельний показ одягу 

14 Виставка-ярмарок 

«Прикарпатський вернісаж 

- 2» 

вересень Відділ туризму вул.Низова 

«Бастіон» 

Товари народних промислів 

15 Ярмарок «Осінь 2013» жовтень, листопад Управління торгівлі 4 ринки міста Продукція підприємств 

агропромислового комплексу та 

виробників 

сільськогосподарської продукції,  

підприємств місцевої харчової 

промисловості 

16 Ярмарок місцевого 

товаровиробника 

жовтень Управління торгівлі, 

відділ промисловості 

вул.Дністровська,3 Продукція підприємств місцевої 

промисловості 

17 Ярмарок «Новорічний» 17-30 грудня Управління торгівлі вул.Вітовського Ялинки, товари новорічної 

атрибутики, кондитерські 

вироби, солодощі 

 

 

 


