
 

 
 

 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 01. 02. 2013   р.                                                                                        №  49 
 

Про проведення продовольчих 

ярмарків у Дніпровському 

районі міста Києва 

 

Керуючись законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

столицю України – місто-герой Київ», вимог витягів протоколів Кабінету 

Міністрів України від 23.05.2011 № 35, від 25.05.2011 № 36, від 30.05.2011      

№ 37 про проведення сільськогосподарських ярмарків, розпорядженнями 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)  від  31.10.2010р. №121 «Про реалізацію районними в місті Києві 

державними адміністраціями окремих повноважень» та від 19.08.2010 № 629 

«Про проведення продовольчих ярмарків у м. Києві», графіком проведення 

продовольчих ярмарків у м. Києві у І півріччі 2013 року затвердженим  

Київською міською державною адміністрацією 28.12.2012, враховуючи рішення 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 

25.12.2012 № 22, з метою координації ярмаркових заходів на території 

Дніпровського району міста Києва та забезпечення мешканців району 

продукцією рослинництва, тваринництва і продуктами їх переробки, іншими 

продуктами харчування, повного задоволення попиту мешканців району на 

товари першої необхідності за доступними цінами: 

1. Визначити відділ торгівлі та споживчого ринку Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації координатором проведення 

продовольчих ярмарок у Дніпровському районі міста Києва (далі – ярмарок). 

2. Відділу торгівлі та споживчого ринку Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації:  

1) організувати проведення ярмарків за участю переробних підприємств, 

сільськогосподарських виробників та фермерських господарств відповідно до 

графіку, затвердженого головою Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, з 7.00 до 17.00 години; 

2) залучати до участі у ярмарках беспосередніх виробників продовольчих 

товарів, сільськогосподарських та фермерських господарств різних регіонів 

України з широким асортиментом продукції, заохочуючи їх до цих заходів 

шляхом надання безкоштовних місць та створення сприятливих умов для 

здійснення торгівлі власною продукцією; 



3) забезпечити чергування відповідальних працівників відділу торгівлі та 

споживчого ринку Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

під час проведення ярмарків; 

4) здійснювати заходи щодо тимчасового перенесення маршрутів 

міського транспорту (за необхідністю) на час проведення ярмарків; 

5) подавати до 25 числа кожного місяця на затвердження голові 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації графік проведення 

ярмарків на наступний місяць. 

3.  Комунальному підприємству по утриманню житлового 

господарства Дніпровського району м. Києва забезпечити: 

1) інформування населення шляхом розміщення листівок-оголошень 

на підїздах житлових будинків в місцях, відведених для оголошень, про час та 

місце проведення ярмарків; 

2) на період проведення ярмарків можливість доступу участників 

ярмарку до діючих санітарно-гігієнічних об’єктів та контейнерів для збирання 

сміття на відповідній території, а в разі необхідності – їх встановлення; 

3)  забезпечити прибирання сміття після проведення ярмарку на 

відповідній території. 

4. Комунальному підприємству «Шляхово-експлуатаційне управління  

по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Дніпровського району м. Києва» забезпечити впорядкування ярмаркової 

території напередодні та після проведення ярмарків. 

5. Відділу контролю за благоустроєм району Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації забезпечити контроль за санітарним станом 

території до і після проведення ярмарків. 

6. Просити Дніпровське РУ ГУ МВС України в м. Києві  в дні 

проведення районних ярмарків забезпечити: 

1) перекриття руху автомобільного транспорту в місцях проведення 

ярмарків, впорядкування та звільнення ярмаркової території від припаркованих 

автомобілів; 

2) охорону громадського порядку під час проведення ярмарків; 

3) недопущення на ярмарках торгівлі непродовольчою групою товарів. 

7.  Просити начальника Головного управління – Головного 

державного інспектора ветеринарної медицини в м. Києві та Головного 

державного санітарного лікаря Дніпровського району м. Києва спільно з 

представниками відділу торгівлі та споживчого ринку Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації здійснювати постійний контроль за якістю 

продукції рослинного та тваринного походження, яка реалізується на ярмарках.  

8. Забезпечити в установленному порядку розміщення цього 

розпорядження та відповідних оголошень на офіційному веб-сайті Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

9. Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 24.03.2011 № 145 № вважати таким, що втратило 

чинність. 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступників голови згідно з розподілом обов’язків. 

 

В.о.голови                                                                          С.Кравченко 


