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Оптовим торговцям, які вже рокИ торгують на вулиці зеленій, напроти ринку у ці дні
заборонено торгувати. Їхня торгівля незаконна кажуть у департаменті економіки і разом
із керівником ринку «Дари Буковини» запрошують людей перебратися торгувати на
ринки, де облаштовані майданчики під оптову торгівлю.
Оптовим торговцям, які вже рокИ торгують на вулиці зеленій, напроти ринку у ці дні
заборонено торгувати. Їхня торгівля незаконна кажуть у департаменті економіки і разом
із керівником ринку «Дари Буковини» запрошують людей перебратися торгувати на
ринки, де облаштовані майданчики під оптову торгівлю. Торговці протестують – вони
кажуть, що переїзд такий їм економічно не вигідний. А перїхати погодяться при умові,
якщо з ними переїдуть усі оптовики з ринку. Інакше і надалі торгуватимуть на вулиці.

Інтершум мєнти перкрили рух транспорту на зеленій: «Міліціонер скеровує машини їхати
прямо по Руській».

Вулиця Зелена зранку перекрита для руху машин - на самій вулиці перекрита торгівля
для вуличних оптових торговців – до них приїхали представники влади і пояснюють, що
тут торгівля незаконна, тож потрібно переїхати на облаштовані під оптову торгівлю
ринки – люди не погоджуються.

Продавці згідні переїхати на оптові місця ринку, але за умови.
Надія продавець: «Якби вони закрили хоч на два дні цей базар… що там оптовий базар.
Ми цего требуєм».

Вимагати закрити оптовий ринок – це безглуздя, каже Євген Крамаренко - цього
робити ніхто не буде.

Крім того, за його словами, ці люди не хочуть перебиратися на ринок, щоб торгувати
незаконно.

Інша справа на ринку - там вони мають сплачувати ринковий збір та проходити санітарну
перевірку. В залежності від автотранспорту та ринку, торговці мають сплатити від 15 до
50 гривень у день, додав Крамаренко.
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Люди платити готові, однак справа не в тім, зі слів протестуючих, на ринку, куди вони
вже не раз їздили товар не продається, бо люди звикли, що оптовий тут – тож заробити
можна лише на Зеленій.

Поки ж торгівля не йде ні тут ні на ринку – покупця немає, товар гниє.

Оксана Зима. Телеканал «Чернівці».

2/2

