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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Шановний Володимире Володимировичу!  

Шановна Ірино Миколаївно!  

 

До мене як до депутата Київської міської ради, звернулася ініціативна 

група за дорученням стурбованих підприємців Деснянського району м. Києва з 

приводу постійно діючого сезонного сільськогосподарського ярмарку на 

проїжджій частині вул. Електротехнічної у Деснянському районі м. Києва.  

Так, підприємці поскаржилися, що результатом проведення сезонного 

ярмарку по вул. Електротехнічній (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 

28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL, вул. 

Електротехнічна 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та 

«Глорія-Т»), де поруч функціонує оптово-роздрібний плодоовочевий ринок 

«Фермер», який повністю задовольняє потреби мешканців району в 

плодоовочевій продукції. Внаслідок діяльності вище вказаного ярмарку 

виникають постійні затори, хаос, повна антисанітарія, несплата податків до 

бюджету, багато сміття тощо. Ярмаркова торгівля захаращує проїжджу 



частину, пішохідні зони, заважає проїзду та паркуванню автомобілів, вільному 

пересуванню пішоходів.  

Як повідомили підприємці, проведення ярмарку на проїжджій частині 

Електротехнічної блокує роботу низки підприємств, зокрема: ПАТ «Київгаз», 

Підстанції швидкої медичної допомоги №15, ПАТ «Київводоканал», КП УЗН 

Деснянського району, КП ШЕУ Деснянського району, ТОВ «Фермер-Торг-

Плюс», кіностудії «ФІЛЬМ.ЮА», ТОВ «Солодкий замок» та ін., а також 

знищується малий та середній бізнес та сприятиме розвитку тіньових 

корупційних схем.   

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Питання проведення 

продовольчих ярмарків» від 13 травня 2009 року №516-р Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським 

держадміністраціям визначено забезпечити в межах своїх повноважень: 

організацію і проведення щотижня в містах та за потреби в їх районах ярмарків 

з продажу сільськогосподарської продукції та її переробки, зокрема продукції з 

підвищеним попитом; участь сільськогосподарських товаровиробників як тих, 

що розташовані в області, де проводиться ярмарок, так і тих, що залучаються з 

інших регіонів, шляхом створення належних умов для організації ними торгівлі 

власною продукцією; укладення з виробниками продуктів харчування, 

сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами, особистими 

селянськими і фермерськими господарствами меморандумів про їх участь у 

ярмарках; широке інформування населення про час і місце проведення 

ярмарків. 

Розпорядженням Виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 26 травня 2015 року №507 затверджено 

«Порядок проведення ярмарків у місті Києві» (далі по тексту - Розпорядження 

№507). 

Пунктом 1 Розпорядження №507 визначено, проводити в місті Києві: 

регулярні ярмарки з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (далі - 

регулярні ярмарки); у вихідні, передсвяткові та святкові дні ярмарки із продажу 

сільськогосподарської продукції, її переробки, плодоовочевих товарів, 

борошна, круп, макаронних виробів тощо (далі - сільськогосподарські 

ярмарки); сезонні ярмарки з продажу продовольчих та непродовольчих товарів 

у певний сезон року (далі - сезонні ярмарки); тематичні ярмарки з продажу 

окремих категорій продовольчих та непродовольчих товарів (новорічні, 

різдвяні, шкільні тощо) (далі - тематичні ярмарки). 

Відповідно до пункту 4 Розпорядження №507 встановлено, що адресний 

перелік та графік проведення сільськогосподарських ярмарків, адресний 

перелік сезонних ярмарків із зазначенням строків проведення та організаторів 

на I та II півріччя поточного року формуються Департаментом промисловості 

та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на підставі пропозицій районних в 

місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств, що провадять 

свою діяльність у сфері торгівлі та підпорядковані Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 



міської ради (Київської міської державної адміністрації), депутатів Київської 

міської ради та затверджуються заступником голови Київської міської 

державної адміністрації, до повноважень якого належать питання в галузі 

торговельного обслуговування населення. 

Відповідно до статті 36 Закону України «Про автомобільні дороги» 

порядок використання автомобільних доріг загального користування для 

проведення народних гулянь та інших масових заходів визначають місцеві 

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за погодженням з 

органами державного управління автомобільними дорогами та відповідними 

державними органами з безпеки дорожнього руху. 

Відповідно проведення ярмарків та інших заходів, які обмежують рух 

автотранспорту, на вул. Електротехнічній м. Києва слід погоджувати з 

Управлінням патрульної поліції в м. Києві Департаменту патрульної поліції 

Національної поліції України. 

З огляду на зазначене вище, керуючись ст. 13 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», ст. 20 Регламенту Київради, прошу Вас: 

1. Надати копії схем розміщення об'єктів торгівлі під час проведення 

сезонного ярмарку по вул. Електротехнічній у Деснянському районі 

міста Києва погоджених з Управлінням патрульної поліції в місті Києві 

на 2020 та 2021 роки;  

2. Вжити необхідні заходи для перевірки законності організації та 

проведення ярмарки по вул. Електротехнічній у Деснянському районі 

міста Києва;  

3. В разі підтвердження викладених громадянами фактами порушення 

вимог чинного законодавства, в межах компетенції, Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

вжити відповідних заходів щодо виключення ярмарки по вул. 

Електротехнічній у Деснянському районі міста Києва з адресного 

переліку сезонних ярмарків на I та II півріччя поточного року.   

Про результати розгляду депутатського звернення прошу інформувати 

мене у встановлений законодавством України 10-ти денний строк за адресою: 

02096, м. Київ, вул. Ю. Пасхаліна, 12 (громадська приймальня депутата 

Київради Г. Маленка), а також на наступну електронну адресу: 

malenko@kmr.gov.ua  

 

Додатки на «2» арк.  

 

З повагою,  

депутат Київської міської ради, 

голова депутатської фракції 

«ГОЛОС»  

у Київській міській раді                       Григорій МАЛЕНКО 
 

Черкашин Денис Євгенійович (044) 337-10-14  
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