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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Віталіє Володимировичу! 

 

 

До мене, як до депутата Київської міської ради, в чергове звернулись 

мешканці Дарницького району, зі скаргою на факт розміщення самовільно 

встановленого засобу пересувної торгівлі на тротуарі поблизу гіпермаркету 

«Велмарт» по вул. Бориспільська.  

Хочу Вам нагадати, що ще в 2019 році поруч з громадською зупинкою на 

перехресті вул. Бориспільська, 9 та вул. Приколійна, було розміщено автопричіп 

«FAST FOOD», який значно ускладнює рух громадянам та перешкоджає 

нормальній видимості пішоходів. На мої звернення до відповідних 

контролюючих структур КМДА мене було повідомлено, про надання власнику 

засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі приписів,  які по цей час 

не виконано.  



 

 

А питання демонтажу засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної 

мережі за цією адресою, з того часу перебуває на опрацюванні в Департаменті 

міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). 

Однак станом на 19.01.2022 року МАФ не тільки не демонтовано, а ще й 

здійснює продаж різними товарами. 

Даний факт може свідчити або про безконтрольність з боку керівництва 

міста та некомпетентність окремих посадових осіб, або свідоме ігнорування 

вимог  діючого законодавства в питаннях благоустрою. Адже більше ніж два 

роки здійснюється підприємницька діяльність без відповідних дозвільних 

документів, заважаючи вільному та безпечному руху пішоходів. 

Враховуючи вищевикладене, реагуючи  на скарги громадян, для 

недопущення створення аварійних ситуацій для пішоходів, з метою дотримання 

нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою, та 

керуючись статтею 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

прошу Вас в установленому законом порядку: 

- надати доручення відповідним структурним підрозділам уважно вивчити 

дане питання та прийняти необхідні організаційно-правові міри по демонтажу 

самовільно розміщеного засобу пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі 

за вказаною адресою, в найкоротші терміни; 

- відповідь надати в визначений Законом термін на адресу моєї громадської 

приймальні: 02099, м. Київ, вул. Волго-Донська, 72, т. 332-60-53. 

 

Додатки додаються. 

 

 

З повагою  

        

Депутат Київської міської ради        (підписано ЄЦП)        Сулига Ю.А 


