
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНЛ АДМIНIС ТРАЦIЯ
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Про органiзацiю i проведення
сiльськогосподарських ярмаркiв
на територiТ Щеснянського району
MicTa Киева у I пiврiччi2023 року

ВiдповiднО дО Закону Украiни <Про шriсцевi державнi адмiнiстрацii>,

постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 15 червня 200б року Jф 833

<про затвердження Порядку провадженнjц торговельноi дiяльностi та

правиЛ торговеЛьногО обслуговування на ринку споживчих ToBapiB>,

розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 13 травня 2009 року
л, SrO-p <<Питання проведення продовольчих ярмаркiв), накzву MiHicTepcTBa

зовнiшнiх еконоМiчних зв'язкiв i торгiвлi УкраIни вiд 08 липня 1996 року
}{b з69 uПро затвердження Правил роботи дрiбнороздрiбноi торговельноi

мережi> зареестрованого в MiHicTepcTBi юстиrцii Украiни 2З лилня l99б року
за }1Ъ з72/|з97, Правил благоустрою MicTa Киева, затверджених рiшенням
КиТвськоi мiсъкоТ Ради вiд 25 грудня 2008 року JФ 1051/1051 кПро Правила

благоустрою MicTa Киева>>, розпоряджень виконавчого органу КиiвськоТ

MicbKoi Ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрачiТ) вiд 31 сiчня 201l року
J\ъ l21 <Про реаrriзацiю районними в MicTi KlleBi державними адмiнiстрацiями
окремих повноваЖень)), вlд Zo lраtsня ZVLJ Putty J\" JvI \\rrPU rrр\,_сlчлчrrгr/

ярмаркiв у MicTi Киевi> (iз змiнами), враховуючи графiк проведення
повноважень)), вiд 26 травня 2015 року JФ 507 <Про проведення

сiльськогосподарських ярмаркiв У MicTi F[иевi у I пiврiччi 202з року
затверджений заступником голови КиТвськоI MicbKoi державноi адмiнiстраuiТ

В. Мондриiвським вiд 2б грулня 2022 РокУ, :] метою забезпечення мешканцiв

.щеснянського району MicTa Киева якiсною та бiезпечною сiльськогосподарською
продукцiсю, продуктами iI переробки, кр},пами, борошном, макаронними
виробами, плодоовочевими товарами, тощо:

1. Затвердити Графiк проведення сiльськогосподарських ярмаркiв на

територii ,Щеснянського району MicTa Киева у I пiврiчч\ 202З poк}l що додаеться.

2. Забезпечити проведення в ,Щеснянському районi MicTa Киева ярмаркiв

з продажу сiльськогосподарськоi продуклlii та продуктiв ii переробки,



плодоовочевих ToBapiB, борошна, КРУП, макаронних виробiв тощо, згiдно
з графiком, затвердженим пунктом 1 цього розпорядження.

3. Установити розкJIад роботи сiльськогосподарських ярмаркiв з 08:00 до
16:00 години.

4. Управлiнню благоустрою та пiдприемIIицтва Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ:

4.1. Зшучати до участi в сiльськогосподЕ]рських ярмарках пiдприсмства
харчовоi та переробноi промисловостi, сiльсr,когосподарськi господарства з
рiзних регiонiв Украiни.

4.2. Забезпечити чергування вiдповiдальнчtх працiвникiв вiддiлу з питань
пiдприемництва, торгiвлi та споживчого ринI(у Управлiння благоустрою та
пiдприемництва .ЩеснянськоТ районноi в MicTi Кисвi дБр*ч""оi адмiнiстрЪцii пiд
час проведення сiльськогосподарських ярмаркiв.

4.3. Забезпечити контроль за дотримаIIням виконавцями
обслуговування сiльськогосподарських ярмаркiв необхiдних умов:

4.з.l. присутнiсть представника комун€tлlьного пiдприемства
спадщина> пiд час проведення ярмарку;

4.з.2. наявнiсть документiв, що пiдтвердж.Fють якiсть та безпеку ToBapiB,
якi реагriзовуватимуться в межах та пiд час проведення ярмарку;

4.з.з. наявнiсть вiдповiдного торговельного обладнЪння в учасникiв
ярмарку;

4.з.4. наявнiсть iнформацiйного стенду та iн,формацii про учасникаярмарку;
4.З.5. наявнiсть повiрених контрольних ваг;
4.з.6.наявнiсть особистих медичних кIIижок у продавцiв пiд час

проведення ярмарку;
4.з.7.наявнiсть смiттевих бакiв для збиlэання безпечних комунzlльних

вiдходiв;
4.3.8. встановлення туалетних модульни)( кабiн з рукоМийниками в

необхiднiй кiлькостi;
4.з.9. прибирання територiТ проведення ярмарку пiсля 16:00 години;
4,з,l0. вивезення безпечних комунЕUIьних вiдходiв по завершенню ярмарку;
4,зJ1. контроль за санiтарно-технiчним стttном та благоустро€м територii

в мiсцях проведення ярмаркiв.
4.4. Звернутись до Головного управлiнтrя .щержпродспоживслужби в

м, Кисвi з проханням забезпечувати здiйснення державного нагляду (контролю)
пiд час проведення сiльськогосподарських 

"prup*i" 
на територiТ !есн""."*о.о

району MicTa Кисва. \
4,5, Звернутись до Управлiння патрульноТ полiцii у MicTi Киевi

щепартаменту патрульноi полiцii Нацiон-u"ът полiцii Украiни з прохаI{ням

:::::i_.,rrT_: y:Tu* компетенцii, обмеження чи заборону руху транспортних
засобiв та регулювання руху Bcix видiв транспорту,

послуг з

<<Киiвська

4.5.

- г -J
сiльськоГосподарСьких ярмаркiв з 07:00 до 17:d0 години.

пiд час проведення



4.6. Звернутись до ,.Щеснянського управлiння полiцii Головного управлiння
НаЦiОНаЛЬНОi полiцii у MicTi Киевi з прохr}нням забезпечувати, в межах
компетенцii, охорону громадського Порrядцу пiд час проведення
сiльськогосподарських ярмаркiв, а також запобiгати торгiвлi у невстановлених
мiсцях бiля анонсованих ярмаркiв.

5. Вiддiлу з питань внутрiшньоi полiтики, зв'язкiв з громадськiстю та
засобами масовоТ iнформацii .Щеснянськоi paiioHHoi в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii забезпечити оприлюднення цьог() розпорядження та щотижнево
розмiщувати анонси мiсць проведення ярмаркiв на офiцiйному веб-сайтi
щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi а,цмiнiстрацii.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови ,Щеснянськоi районноi в MicT,i Киевi державноi адмiнiстрацii,
згiдно з розподiлом обов'язкiв.

Голова ( l]митро PATHIKOB



ЗАТВЕРД)I(EНО
Розпоряд)кення f]еснянськоТ районноi

ВlД/]JЭ LЧ(Гlr/ Лl)а("2 Л9, а'

Графiк
проведення сiльськогосподарських ярмаркiв на територii
.Щеснянського районУ MicTa Киева у I пiврiччi2O2З року

Jф Мiсце проведення Щата

1
вул. Лiскiвська (в межах вулиць Милославськоi та
Радунськоi) l4.01 .202з

2
вул. Марини I_{BeTacBoi (в межах просп. ЧrэрвоноТ
Капини та вул. Миколи Закревського) l4.0l .2023

a
J

вул. Кубанськоi Украiни (в межах вул. Космонавта
Волкова та просп. Лiсового) 21.01.202з

4
вул. Миколи Закревського (в межах просгt. ЧервоноТ
Калини, 2А та вул. Теодора Щрайзера)

2 1 .01 .202з

5
вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та
просп. ЧервоноТ Калини) 28.0l .202з

6
вул. Лiскiвська (в межах вулиць МилослаIзськоi та
РадунськоТ) 04.02.2023

7
вул. Марини Щветаевоi (в межах просп. Червоноi
Калини та вул. Миколи Закревського) 04.02.202з

8

9

10

вул. Кубанськот Украiни (в межах вул. Космонавта
Волкова та просп. Лiсового)
вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоноi
Калини, 2А та вул. Теодора Драйзера)

l1.02.202з

lI.02.202з

вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре дlэ Ба-гrьзака та
просп. Червоноi Калини)
вул. Лiскiвська (в межах вулиць Милославськот та

вул. Марини I_{ветаевоi (в межах просп. Че:рвоноi

вул. Кубанськот Украiни (в межах вул. Кок;монавта
Волкова та просп. Лiсового)
вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоноi
щзддцg 

'

|8.02.202з

l1

|2

25.02.202з

25.02.202з

13 04.0з.202з

l4 04.0з.202з



продовження цl

15
вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та
просп. Червоноi Калини) 1 1.03 .202з

Iб вул. Лiскiвська (в межах вулиць Милославськоi та
Радунськоi) 18.03.2023

|7 вул. Марини I_{BeTaeBoi (в межах просп. Червоноi
Ка_пини та вул. Миколи Закревського) 18.0з.202з

18
вул. Кубанськоi Украiни (в межах вул. Космонавта
Волкова та просп. Лiсового) 25.03.202з

19
вул. Миколи Закревського (в межах цросп. ЧервоноТ
КаJrини, 2А та вул. Теодора/райзера) 25.0з.202з

20 вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та
просп. Володимира Маяковського) 01.04.202з

2|

22

вул. Лiскiвська (в межах вулиць Милослаlзськоi та
08.04.2023

вул. Марини Щветасвоi (в межах просп. Чtэрвоноi
Калини та вул. Миколи Закревського) 08.04.2023

2з вул. Кубанськоi Украiни (в межах вул. Космонавта
Волкова та просп. Лiсового)
вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоноi
Калини, 2А та вул. Теодора !райзера)

15.04.2023

24

25

15.04.202з

вул. Сержа Лифаря (в межах вул. ОноРе д,е Бапьзака та
просп. Червоноi Кагlини) 22.04.202з

26 вул. Лiскiвська (в межах вулиць Милославськоi та
Радунськоi)
вул. Марини Щветаевоi (в межах просп. Чс:рвоноi
Крини та вул. Ми5оли Закревського)
вул. Кубанськоi Украiни (в межах вул. Коrэмонавта
Волкова та просп. Лiсового)
вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоноi

вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре д() Бальзака та

вул. Лiскiвська (в межах вулиць Милославськоi та
Радунськоi)
вул. Марини Щветаевоi'(в межах просп. Червоноi

29.04.2023

27 29.04.202з

28 0б.05.2023

29 06.05.202з

30 l3.05.2023

31 20.05.202з

з2 20.05.2023

JJ
вул. KyoaHcbKor УкраiЪи (в межах вул. Кос:монавта
Волкова та просп. Лiсового) 27.05.202з

таблицi



таблицi

Начальник Управлiння
благоустрою та пiдприемництва

п ня

з4 вул. Миколи Закревського (в межах прос]l. Червоноi
Капини, 2А та вул. Теодора Щрайзера)

27 .05.202з

35 вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре дце Бальзака та
просп. Червоноi Капини) 0з.06.2023

зб вул. Лiскiвська (в межах вулиць Милославськоi та
Радунськоi) 10.06.2023

з7 вул. Марини Щвстаевоi (в межах просп. Червоноi
Кагlини та вул. Миколи Закревського)

10.06.202з

38
вул. Кубанськоi Украiни (в межах вул. KclcMoHaBTa
Волкова та просп. Лiсового) 17.06.2023

39 вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоноi
Калини,_ 2А та вул. Теодора Щрайзера)

|7.06.202з

40 вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре дtе Бальзака та 24.06.202з


