
     

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
12 квітня 2011 р.                                                                                           № 182 
 

 

Про організацію весняно-літньої 

торгівлі у Дніпровському районі 
міста Києва в 2011 році. 
 

 
Відповідно до статті 20 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Порядку провадження торговельної діяльності та правил 
торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 15.06.2006 №833 «Про затвердження порядку 
провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування 

населення», Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням 
Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 «Про Правила благоустрою 

міста Києва», Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, 
затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі 

України від 08.07.1996 №369 «Про затвердження Правил роботи 
дрібнороздрібної торговельної мережі», розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
31.01.2011 №121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними 
адміністраціями окремих повноважень», з метою недопущення 

несанкціонованої торгівлі, для організації проведення на високому рівні 
сезонної весняно-літньої торгівлі у Дніпровському районі міста Києва в 2011 

році і задоволення попиту населення у весняно-літній період на плодоовочеву, 
кісточкову, баштанну продукції, а також на прохолоджувальні напої та 

морозиво: 
1. Організувати у Дніпровському районі міста Києва сезонну весняно-

літню торгівлю з реалізації плодоовочевої, кісточкової, баштанної продукції, 
прохолоджувальних напоїв і морозива, а також торговельну мережу сезонних 

майданчиків біля закладів ресторанного господарства у весняно-літній період з 
15 квітня по 30 листопада 2011 року. 

2. Затвердити дислокації адресного розміщення мережі об’єктів 
сезонної весняно-літньої торгівлі з 15.04.2011 по 30.11.2011 з продажу товарів, 

зазначених у п.1 цього розпорядження згідно з додатками 1-3. 
3. Відділу торгівлі та споживчого ринку спільно з відділом контролю 

за благоустроєм району Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації вжити заходів щодо оформлення суб’єктам господарювання на 



підставі їх заяв погодження на розміщення об’єктів весняно-літньої торгівлі на 
території Дніпровського району міста Києва. 

4. Відділу контролю за благоустроєм району Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації здійснювати контроль за розміщенням 

вказаних об’єктів весняно-літньої торгівлі, а також дотриманням правил 
благоустрою міста Києва. У разі невиконання суб’єктом господарювання 

правил благоустрою вилучати погодження на розміщення об’єктів весняно -
літньої торгівлі на території Дніпровського району міста Києва. 

5. Відділу торгівлі та споживчого ринку Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації здійснювати контроль за дотриманням порядку 
провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування 

населення та правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі. 
6. Суб’єктам господарювання до початку роботи отримати 

погоджений асортиментний перелік від санітарно-епідеміологічної станції 
Дніпровського району міста Києва та надати документи, які підтверджують 

сплату податку на користування земельною ділянкою в Державній податковій 
інспекції у Дніпровському районі міста Києва. 

7. Суб’єктам господарювання забезпечити прибирання території, на 
якій будуть розміщені об’єкти сезонної весняно-літньої торгівлі та вивіз сміття, 

уклавши відповідні угоди. 
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 
Кравченка С.О та заступника голови Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації Муренка В.А. згідно з розподілом обов’язків. 
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