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ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ 

 

«______»_________________202   р.                                                                                  №_______________________ 

 

Голові Голосіївської районної в місті Києві  

державної адміністрації 

Сергію САДОВОМУ  
 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ  

щодо законності розміщення торгівельного обладнання за орієнтовною 

адресою: проспект Голосіївький, 87Ф 

 

Шановний Сергію Миколайовичу! 
 

 

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулися мешканці 

Голосіївського району міста Києва зі скаргою щодо нещодавнього встановлення 

на пішохідній доріжці тимчасової споруди з холодильниками та іншим 

обладнанням (фото додається). 

Як пояснюють заявники, холодильне та інше обладнання підприємця 

розміщені хаотично, неподалік фонтану, що біля центрального входу в 

Голосіївський парк імені Максима Рильського, який має статус парку-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва, а отже несанкціонована торгівля в ньому має бути 

забороненою. 

Звертають увагу заявники і на те, що місця для тимчасових споруд мають 

виділятися на спеціально облаштованих майданчиках, не створювати небезпеки ні 

для споживачів, ні для пішоходів, ні для мешканців будинку та завжди 

знаходитись у належному санітарно-технічному стані. Зважаючи, що у даному 

випадку підприємницька діяльність відбувається у національному природному 

парку, то схема розміщення тимчасових споруд має бути деталізованою, а 

переміщення ТС контролюватися, також має бути погоджено зовнішній вигляд 

тимчасових споруд, що встановлюється. 

Відповідно до п.1.5. Порядку розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України 21.10.2011 №244 (далі – Порядок №244) холодильне та інше обладнання, 
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що розміщується поряд з ТС, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи 

дотримання вимог санітарних норм, має бути передбачено схемою розміщення ТС, 

при цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25 

% площі цієї ТС. 

Відповідно до п.2.2 Порядку  №244 замовник,  який має намір встановити 

ТС,  звертається до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської 

ради, районної державної адміністрації із відповідною заявою у довільній формі 

про можливість розміщення ТС. Розміщення тимчасових споруд самовільно 

забороняється (п.2.30).  

Відповідно до п. 2.32 Порядку №244 у разі коли власник (користувач) має 

намір змінити її естетичний вигляд, він звертається до відповідного органу з 

питань містобудування та архітектури з письмовою заявою щодо внесення змін до 

паспорта прив'язки ТС у частині ескізів фасадів. Орган з питань містобудування та 

архітектури розглядає нові ескізи фасадів ТС впродовж десяти робочих днів з дня 

подання такої заяви та за відсутності обґрунтованих заперечень керівник 

(заступник) органу з питань містобудування та архітектури візує нові ескізи 

фасадів ТС. 

Враховуючи вищезазначене та керуючись статтями 11, 13 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 р. №93-IV, прошу Вас 

розглянути звернення по суті порушеного питання та надати інформацію 

щодо законності розміщення торгівельного обладнання неподалік фонтану 

центрального входу до Голосіївського парку імені Максима Рильського за 

орієнтовною адресою: проспект Голосіївський, 87Ф Голосіївського району 

міста Києва.  
 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене через систему електронного документообігу «АСКОД» або надіславши лист 

за адресою: просп. Голосіївський, 96, каб. 126, м. Київ, 03040 протягом 

передбаченого статтею 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

строку. 
 

 

Додатки на 1 арк. 
 

 

З повагою 
 

Депутат Київської міської ради            Дмитро КАЛІНІЧЕНКО 
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