
 

 
  ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

                                  
                           РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
        21.01.2013                     24 

                                                                                                                                                     №                                                             
Про проведення районних ярмарків 
з продажу сільськогосподарської продукції 
та продовольчих товарів у Дарницькому  
районі міста Києва у І півріччі 2013 року 

 
Відповідно до статей 6, 20 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», на виконання графіка проведення продовольчих ярмарків у місті 
Києві у І півріччі 2013 року, затвердженого заступником голови Київської 
міської державної адміністрації А. Голубченком,  з метою задоволення попиту 
киян та гостей столиці на сільськогосподарську продукцію та продовольчі товари 
за цінами від товаровиробників: 

1. Відділу торгівлі та споживчого ринку Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації: 

1.1. Забезпечити в І півріччі 2013 року в Дарницькому районі міста Києва 
організацію ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції                            
та продовольчих товарів за участю сільськогосподарських виробників, 
переробних підприємств та фермерських господарств з 08.00 до 17.00 години       
за наступними датами та адресами: 

- 26 січня - вул. Ревуцького; 
- 02 лютого - вул. Ревуцького; 
- 09 лютого - вул. Ревуцького; 
- 16 лютого - вул. Ревуцького; 
- 23 лютого - просп. П. Григоренка, 32-Д; 
- 02 березня - вул. Ревуцького; 
- 16 березня - вул. Ревуцького; 
- 23 березня - Дніпровська Набережна, 18; 
- 30 березня - вул. Ревуцького; 
- 06 квітня - вул. Ревуцького; 
- 13 квітня - вул. Л. Руденко; 
- 20 квітня - вул. Ревуцького; 
- 27 квітня - вул. Ревуцького; 
- 18 травня - вул. Крупської; 
- 25 травня - вул. Ревуцького; 
- 01 червня - вул. Ревуцького; 



- 08 червня - вул. Ревуцького; 
- 15 червня - вул. Ревуцького; 
- 22 червня - вул. Ревуцького. 

1.2. Забезпечити участь у ярмарках безпосередніх виробників 
продовольчих товарів, у першу чергу великих переробних підприємств, 
сільськогосподарських та фермерських господарств Київської області та інших 
областей України з широким асортиментом продукції, відповідним рекламно-
інформаційним оформленням та за наявності супровідних документів про 
належну якість продукції. 

   2. Відділу будівництва, архітектури та землекористування Дарницької 
районної в місті Києві державної адміністрації:  

   2.1. Відпрацьовувати заходи щодо тимчасового переносу маршрутів 
міського транспорту (за необхідністю) на час проведення ярмарків в місцях, 
зазначених в п.1.1. цього розпорядження. 

2.2. Не пізніше, ніж за 5 днів до початку дат проведення ярмарків, 
інформувати всі служби, задіяні в організації їх проведення, про вжиття 
необхідних заходів, відповідно до покладених даним розпорядженням завдань.  

   3. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити 
розміщення розпорядження на офіційному веб-сайті Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації (drda.gov.ua). 

  4. Комунальному підприємству «Дирекція замовника з управління 
житловим господарством Дарницького району міста Києва», комунальному 
підприємству «Господар Дарницького району міста Києва»: 

4.1. Забезпечити інформування населення шляхом розміщення листівок-
оголошень на під’їздах житлових будинків в місцях, відведених для оголошень 
про час та місце проведення ярмарків, не пізніше ніж за 5 днів до зазначених дат.  

4.2. Організувати роботу електриків з метою забезпечення безперебійним 
електропостачанням в місцях торгівлі.  

4.3. Забезпечити наявність контейнерів для збору сміття під час проведення 
ярмарків в місцях, зазначених в п.1.1. цього розпорядження. 
  5. Комунальному підприємству «Шляхово-експлуатаційне управління по 
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них» Дарницького 
району міста Києва: 

5.1. Забезпечити впорядкування територій ярмаркових заходів та прилеглих 
до них ділянок напередодні визначених для проведення ярмарків дат в місцях, 
зазначених пунктом 1.1. цього розпорядження та одразу після їх проведення.  

5.2. Забезпечити встановлення 2-х біотуалетів під час проведення ярмарків 
в місцях, зазначених в п.1.1. цього розпорядження. 
  6. Просити Дарницьке РУ ГУМВС України в місті Києві про сприяння        
та забезпечення дій щодо: 

- спільного з працівниками відділу ДАІ по обслуговуванню Дарницького 
району перекриття руху автотранспорту відповідно до розробленої схеми 
проведення ярмарків, впорядкування та звільнення територій проведення 



ярмаркових заходів від припаркованих автомобілів в місцях, зазначених в п.1.1. 
цього розпорядження; 

- можливості проїзду спеціального транспорту та вільного доступу 
мешканців житлових будинків, прилеглих до місць проведення ярмарків, до своїх 
помешкань; 

-  охорони громадського порядку під час проведення ярмарків; 
- недопущення на сільськогосподарських ярмарках торгівлі 

непродовольчою групою товарів. 
7. Дарницькій районній санітарно-епідемічної станції міста Києва та 

державному інспектору ветеринарної медицини Головного Управління 
ветеринарної медицини в місті Києві: 

7.1. Спільно з організаторами ярмарків здійснювати перевірки                    
та контролювати наявність відповідної документації на привезену учасниками 
ярмарків продукцію. 

7.2. Рекомендувати державному інспектору ветеринарної медицини 
Головного Управління ветеринарної медицини в місті Києві організувати 
запрошення пересувної лабораторії для здійснення контролю щодо якості 
продукції, привезеної для реалізації на ярмарках. 

8. Начальнику відділу з питань кадрової роботи та державної служби, 
начальнику відділу торгівлі та споживчого ринку Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації: відповідно до статті 72 Кодексу законів              
про працю України, працівникам, які беруть участь у проведенні ярмарків             
у вихідний день згідно з графіком, зазначеним пунктом 1.1. цього 
розпорядження, надати інший день для відпочинку. 

9.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 
голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації згідно               
з розподілом обов’язків. 
 
 
Голова                                      С. Вітковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


