
     

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
24 березня 2011 р.                                                                            № 145 
 

 
Про організацію і проведення  

районних ярмарків  
 

 
Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 31.01.2011 р. № 121 «Про реалізацію районними в 
місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень» та  з метою більш 

повного насичення споживчого ринку району сільськогосподарською, 
плодоовочевою  продукцією та іншими продуктами харчування:  

 
 1.   Відділу торгівлі та споживчого ринку: 

1.1.  Забезпечити       проведення       районних       ярмарків       з      продажу 
сільськогосподарської, плодоовочевої  і продовольчої  продукції з  9.00  до  16.00   

години  згідно   графіку,    затвердженого  виконавчим  органом Київської міської 
ради  (Київської  міської   державної адміністрації). Запрошувати до участі в 

ярмарках безпосередніх сільгоспвиробників та переробних підприємств  міста 
Києва та інших регіонів України; 

1.2.  Забезпечити рекламне оформлення ярмарків, розміщення інформації на 
дошках оголошень в житлових будинках, прилеглих до місць проведення 
ярмарків; 

1.3.  Забезпечити чергування відповідальних працівників під час проведення 
ярмарків. 

 
2. Покласти на  головного державного санітарного лікаря району Матвієнко А.П. 

та  начальника Головного управління – головного  державного інспектора 
ветеринарної медицини в місті Києві Олійник Л.В.  контроль за дотриманням 

торгуючими  санітарно-ветеринарних вимог.  
 

3. Начальнику комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління 
по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського 



району м. Києва» Смолянцю В.В.,   директору комунального підприємства по 
утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва Сірош О.М.,  

директору комунального підприємства по утриманню житлового господарства 
Дніпровського району міста Києва Кононенко Т.Я., директору дочірнього  

підприємства «Україна житло-сервіс» Копаниці С.І.   забезпечити прибирання 
сміття після  проведення ярмарку на відповідній території. 

 
4.   Директору комунального підприємства по утриманню житлового господарства 
Дніпровського району Кононенко Т.Я. та директору дочірнього  підприємства 

«Україна житло-сервіс» Копаниці С.І.  на період проведення районних ярмарків 
встановити 3 контейнери для збирання сміття на відповідній території. 

  
5. Начальнику Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві  

Чайці В.М. на час проведення районних ярмарків з 6.00 до 16.00 год. забезпечити  
перекриття руху автомобільного транспорту, охорону громадського порядку та 

охорону території від розміщення несанкціонованої торгівлі.  
 

6. Начальнику відділу контролю за благоустроєм району Сергіну О.М. 
забезпечити контроль за санітарним станом території до і після проведення 

ярмарків.  
 
7.   Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови 

райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків. 
 

 
 

 Голова                                                                                  О. Шевчук 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


