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Дніпровське управління поліції 
Головного управління  Національної
поліції у м. Києві 

м. Київ, вул. Червоноткацька, 2, 02100

копія:

Дніпровська районна в місті
Києві державна адміністрація

бульвар Праці, 1/1, Київ, 02094

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
(у порядку ст. 16 Закону України “Про статус народного депутата України)

Щодо вжиття заходів по ліквідації
незаконної торгівлі тютюновими виробами 
на території Дніпровського району міста Києва
 

Виконуючи повноваження народного депутата України IX  скл., а саме 
підтримуючи зв'язки з виборцями та  вивчаючи громадську думку, потреби і запити 
населення, я отримав інформацію про постійне здійснення продажу 
фальсифікованої тютюнової продукції на території Дніпровського району міста 
Києва, а саме за адресами:

-  вулиця Будівельників, 40 біля ТЦ DOMA center 
(додаток до депутатського звернення);

- Лісовий проспект 29А 
(додаток до депутатського звернення);

-  Лісовий проспект 25 
(додаток до депутатського звернення).
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Хочу зазначити, що незаконна торгівля тютюновими виробами є суттєвою 
глобальною проблемою не тільки для громадського здоров’я, бо вона робить 
тютюнові вироби доступнішими, але і  для державної фіскальної політики, оскільки 
призводить до втрат надходжень до бюджету нашої країни.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про статус народного депутата 
України», народний депутат України як представник державної влади у разі 
порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, що охороняються 
законом, та інших порушень законності має право на місці вимагати негайного 
припинення порушення або звертатися з вимогою у паперовій або електронній 
формі до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
їх посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій припинити такі 
порушення. У разі порушення законності народний депутат може звернутися з 
депутатським зверненням до відповідних посадових осіб правоохоронних органів 
чи органів виконавчої влади, що здійснюють державний контроль у відповідній 
галузі. 

Посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
керівники підприємств, установ та організацій, а також працівники 
правоохоронних органів, до яких звернуто вимогу у паперовій або електронній 
формі народного депутата про припинення порушення законності, зобов'язані 
негайно вжити заходів щодо усунення порушення, а за необхідності – притягнути 
винних до відповідальності з наступним інформуванням про це народного 
депутата у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законів 
України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про 
електронні довірчі послуги». У разі невжиття заходів щодо усунення порушення 
посадові особи несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну 
відповідальність у встановленому законом порядку.

Задля виконання депутатських повноважень, встановлених ст. 24 Закону 
України «Про статус народного депутата України», народний депутат України 
зобов’язаний постійно підтримувати зв'язки з виборцями, вивчати громадську 
думку, потреби і запити населення, а у разі необхідності повідомляти про них 
Верховну Раду України та її органи, вносити пропозиції та вживати в межах своїх 
повноважень заходи щодо їх врахування в роботі органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. 

Відповідно до п. 13 ст. 85 Конституції України Верховній Раді України 
надані повноваження по здійсненню контролю за діяльністю КМУ та у ст. 89 
Конституції України зазначено, що ВРУ здійснює виконання контрольних функцій.

Крім того, додатково нагадую Вам, що згідно з пунктом першим статті 255 
Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення, що 
передбачені статтею 156 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 
слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та 



рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для 
споживання тютюнових виробів без їх згоряння», статтею 164 «Порушення 
порядку провадження господарської діяльності» Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, уповноваженими на те посадовими особами 
органів внутрішніх справ (Національної поліції) складаються протоколи про 
адміністративні правопорушення.

В межах депутатського контролю та враховуючи викладене, для 
запобіганню здійснення продажу фальсифікованої тютюнової продукції та 
недопущення втрат надходжень до бюджету, керуючись Законом України 
«Про статус народного депутата України»,

ПРОШУ:

1. Розглянути депутатське звернення.
2. Організувати перевірку торговельних точок (точок продажу), що мають 

місцезнаходження та/або здійснюють фактичну торгівлю тютюновою 
продукцією в Дніпровському районі міста Києва за адресами:

- вулиця Будівельників, 40 біля ТЦ DOMA center 
(додаток до депутатського звернення);

- Лісовий проспект 29А 
(додаток до депутатського звернення);

-  Лісовий проспект 25 
(додаток до депутатського звернення).

3. Повідомляю про своє бажання скористатись правом на особисту участь в 
проведенні відповідної перевірки та прошу завчасно сповістити мого 
помічника-консультанта Жигуна Олександра Васильовича (тел. 098-001-
60-61).

4. З огляду на важливість та актуальність даного питання проінформувати 
мене про результати розгляду депутатського звернення у встановлений 
чинним законодавством України строк за адресою: вул. Михайла 
Грушевського, 5, м.Київ, 01008, а також на електронну поштову скриньку: 
yurchenko@rada.gov.ua

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.  першому та другому адресату.

З повагою,
народний депутат України                                   ЮРЧЕНКО О. М.  
                                   (посв. № 412)

Виконавець: О. В. Жигун (098) 001-60-61 
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   Додаток: на 2 арк. в 1 прим.  першому та другому адресату.

 

1-й арк.



2-й арк.

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Юрченко Олександр Миколайович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000004E6032004B4D9600
Дійсний до: 30.06.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
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