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Заступнику міського голови –
секретарю Київської міської ради
Володимиру БОНДАРЕНКУ
Про стан виконання
електронних петицій
Шановний Володимире Володимировичу!
На виконання доручення Київського міського голови В. Кличка
від 21.10.2021 № 38612 до листа Київської міської ради від 13.10.2021 № 225-КР4397 щодо стану реалізації електронної петиції № 827 стосовно заборони та
викорінення торгівлі у підземних переходах, метрополітені, зупинках
громадського транспорту інформую.
Відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (далі – КУпАП) контроль за порушення статті 160 «Торгівля з
рук у невстановлених місцях» КУпАП здійснюється органами внутрішніх справ
(Національної поліції України).
Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент)
організовує проведення рейдів на території районів міста Києва щодо виявлення
осередків несанкціонованої торгівлі, в тому числі у підземних переходах,
метрополітені, зупинках громадського транспорту.
Під час рейдів проводились роз’яснювальна та профілактична робота щодо
заборони торгівлі в невизначених місцях, надавались приписи на усунення
порушень вживались заходи щодо звільнення земельних ділянок.
За квітень-травень 2022 року підпорядкованим Департаменту міського
благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) комунальним підприємством «Київблагоустрій» за
.
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порушення підпункту 20.1.1 Правил благоустрою міста Києва, затверджених
рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (самовільне
зайняття частини території об’єкту благоустрою) на порушників складено 2
протоколи про адміністративне правопорушення та внесено 99 приписів на
усунення виявлених порушень.
Роботи щодо ліквідації осередків несанкціонованої торгівлі в місті Києві
продовжуються.
З повагою
Директор

Тимур ТКАЧЕНКО

Михайло Буділов
Михайло Кравчук 293 11 95
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