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УКРАЇНА 
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 
 

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 71 29, 202 75 58, Е-mail:kmda@kma.gov.ua  

Е-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kma.gov.ua  

Офіційний портал Києва: kyivcity.gov.ua, Контактний центр міста Києва (044) 15 51, Код ЄДРПОУ 00022527 
 

 

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-КР-

4397 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. До участі в цих рейдах 

залучаються працівники структурних підрозділів районних адміністрацій, 

правоохоронних органів, комунального підприємства «Муніципальна охорона», 

громадського формування «Муніципальна варта», КП «Київблагоустрій» та 

комунальних підприємств районів. Під час рейдів проводились роз’яснювальна 

та профілактична робота щодо заборони торгівлі в невизначених місцях, 

вживались заходи щодо звільнення земельних ділянок, складались протоколи 

про адміністративне правопорушення за статтею 152 «Порушення державних 

https://kyivcity.gov.ua/
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стандартів, норм і правил благоустрою територій населених пунктів» КУпАП та 

вилучався товар правоохоронними органами.  

В 2021 році на території міста Києва проведено близько 650 рейдів. У разі 

виявлення порушень вживались заходи відповідно до чинного законодавства. За 

вказаний період підпорядкованим Департаменту комунальним підприємством 

«Київблагоустрій» та відділами контролю за благоустроєм районних в місті 

Києві державних адміністрацій за 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 1373 протоколи про адміністративне 

правопорушення та внесено 4828 приписів на усунення виявлених порушень. 

Роботи щодо ліквідації осередків несанкціонованої торгівлі в місті Києві 

продовжуються. 

 

З повагою 

 

Перший заступник голови з питань 

здійснення самоврядних повноважень        Олексій КУЛЕБА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тимур Ткаченко 

Анатолій Дьяков 489 34 59 


