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державної адміністрації 
 
ЧЕЧОТЦІ 
Ірині Романівні 

 
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

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

Солом’янського району. 
 19 березня 2021 трапилась пожежа в одному з гуртожитків КНУБА за адресою – 
вул.Освіти, 5. Того ж дня, у п’ятницю, на вул. Освіти (в межах вул. Вузівської та Максима 
Кривоноса) проводився ярмарок. 
 За словами очевидців, деякий час пожежна техніка не могла проїхати до місця події 
через розташування об’єктів торгівлі на ярмарку. На щастя, загиблих немає і полум’я 
вдалося вчасно погасити, однак громадяни занепокоєні, адже невідомо, до чого подібний 
прецендент з блокуванням ділянки дороги для проїзду пожежної або аварійно-рятувальної 
техніки може призвести наступного разу. 
 

Ярмаркові заходи на території міста Києва проводяться відповідно до 
розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
26.05.2015 № 507 «Про проведення ярмарків у місті Києві». 

Відповідно до п.13 Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 06.06.2017 
№470 Правила пожежної безпеки на ринках України, організація тимчасових ринків 
(ярмарок) допускаються відповідно до протипожежних вимог нормативних документів та 
нормативно-правових актів за умови повідомлення суб’єктом господарювання, що 
організовує та/або забезпечує створення належних умов для провадження торговельної 
діяльності підприємцями, ДСНС чи її відповідного територіального органу.  

При цьому схема розміщення торговельних рядів, кіосків, павільйонів, контейнерів, 
магазинів, торговельних місць, палаток має подаватися на розгляд до ДСНС чи її 
відповідного територіального органу не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку 
робіт з облаштування тимчасового ринку (ярмарку). 

Згідно своєї компетенції Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація 
сприяє забезпеченню належної організації торгівлі під час проведення 
сільськогосподарських ярмарків. 

 
 
 
 



Зважаючи на суспільний резонанс даного питання, на виконання моїх повноважень, 
як депутата Київської міської ради, керуючись ст.13 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», 

п р о ш у: 
1. Надати інформацію щодо організатора ярмарку, що проводився 19.03.2021 за 

адресою - вул. Освіти (в межах вул. Вузівської та Максима Кривоноса), а також 
наявності у нього схеми розміщення торговельних рядів, кіосків, контейнерів,  
торговельних місць, палаток. У разі наявності – надайте копію відповідної схеми. 
 

2. Вжити заходів у межах компетенції щодо недопущення блокування ділянки дороги 
для проїзду пожежної або аварійно-рятувальної техніки у зв’язку з проведенням 
ярмарків при подальших їх проведеннях. 

 
Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у визначений законом 

термін шляхом надсилання листа на електронну пошту: semenova.kseniia@kmr.gov.ua 
 
Заздалегідь вдячні Вам за розуміння недопустимості подібних ситуацій в 

майбутньому з метою належного проведення ярмарків відповідно до протипожежних 
вимог нормативних документів та негайного надання спеціалізованої допомоги тим, хто 
її потребує. 
 
З повагою,  
депутат Київської міської ради                                                                      Ксенія СЕМЕНОВА 
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