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Ï³ä ñèìâîë³÷íèì çíàêîì
äâîõ êîëüîð³â

íîâèíè

Ñòâîðåíî êàðòó áþâåòíèõ
êîìïëåêñ³â ³ç ³íôîðìàö³ºþ
ïðî ðåìîíòè
Ó ñòîëèö³ ñòâîðèëè êàðòó áþâåòíèõ êîìïëåêñ³â ³ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ðåìîíòè. Â³äïîâ³äíèé ñåðâ³ñ ðîçì³ùåíèé íà ñàéò³ Ñïåö³àë³çîâàíîãî âîäîãîñïîäàðñüêîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿ââîäôîíä».
Îíîâëåíà êàðòà ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ïðî
ñâåðäëîâèíè, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ðîáî÷îìó ñòàí³, à òàêîæ ò³, ùî áóäóòü â³äðåìîíòîâàí³ â 2017-ìó ÷è íàñòóïíîìó ðîêàõ.
ßê ïîâ³äîìëÿâ ðàí³øå çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ, ó íèí³øíüîìó ðîö³ â Êèºâ³ ïîëàãîäÿòü 18 áþâåòíèõ êîìïëåêñ³â ³ çáóäóþòü 4 àðòåç³àíñüê³
ñâåðäëîâèíè. Îêð³ì òîãî, íîâ³ îá’ºêòè
çâåäóòü íà âóë. ²âàíà Êóäð³, 37-39 òà íà âóë.
Éîðäàíñüê³é, 11. Íà ö³ ïîòðåáè ì³ñüêà
âëàäà ñïðÿìóº 14,2 ìëí ãðí.
Óñüîãî ÑÂÊÏ «Êè¿ââîäôîíä» îáñëóãîâóº 190 áþâåòíèõ êîìïëåêñ³â Êèºâà.
Íàðàç³ ó 33-õ ç íèõ â³äêëþ÷åíî âîäîïîñòà÷àííÿ ÷åðåç êàïðåìîíòè, áóä³âíèöòâî
íîâèõ àðòåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí àáî êàìåð äëÿ ñèñòåì äîî÷èñòêè âîäè.

â³äáóëîñÿ ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè

Àá³òóð³ºíò³â ³ ñòàðøîêëàñíèê³â êè¿âñüêèõ
øê³ë çàïðîøóþòü ïðîéòè òåñòóâàííÿ ç
ïðîôîð³ºíòàö³¿. Öå äîïîìîæå ìîëîäèì
óêðà¿íöÿì âèÿâèòè âëàñí³ çä³áíîñò³, ñõèëüíîñò³ òà âèçíà÷èòèñÿ ç ìàéáóòíüîþ ïðîôåñ³ºþ. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòð³ çàéíÿòîñò³.
Áåçêîøòîâíî ïðîéòè òåñòóâàííÿ ìîæíà â áóäü-ÿêîìó ç 10 ðàéîííèõ öåíòð³â
çàéíÿòîñò³ ñòîëèö³. Ôàõ³âåöü ï³äáåðå íåîáõ³äíèé òåñò, ÿêèé òðèâàòèìå â³ä 30 äî
180 õâèëèí. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ â³äâ³äóâà÷
îòðèìàº ³íôîðìàö³þ, ùî äîïîìîæå âèçíà÷èòè ãàëóçü ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
äî ÿêî¿ â³í íàéá³ëüøå ñõèëüíèé.
Òåñòóâàííÿ â³äáóäåòüñÿ â ðàìêàõ êàìïàí³¿ ³ç ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ àá³òóð³ºíò³â ³ ñòàðøîêëàñíèê³â, ùî ñòàðòóâàëà çà
ï³äòðèìêè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³
Óêðà¿íè.

Ó ñòîëèö³ òðèâàº
«Êíèæêîâèé Àðñåíàë»
Ó ñåðåäó â Êèºâ³ ðîçïî÷àâñÿ ùîð³÷íèé ôåñòèâàëü «Êíèæêîâèé Àðñåíàë-2017»,ùî îá’ºäíóº ìèñòåöòâî òà ë³òåðàòóðó.Çàõ³ä º íàéá³ëüøèì ôåñòèâàëåì êíèãè â Óêðà¿í³. Ùîðîêó ïðåäñòàâíèêè âèäàâíèöòâ òà àâòîðè
ïðåäñòàâëÿþòü ñâî¿ ðîáîòè ó ñòîëèö³.
Ó öüîìó ðîö³ íà ôåñòèâàëü ïðè¿õàëè
ìàéæå 200 âèäàâíèöòâ, êîòð³ ïðåçåíòóþòü ñâî¿ íîâèíêè. Ïîä³ÿ òðèâàòèìå ï’ÿòü
äí³â — ç 17 äî 21 òðàâíÿ âêëþ÷íî. Ó ðàìêàõ çàõîäó â³äâ³äóâà÷³ çìîæóòü âçÿòè
ó÷àñòü ó ðÿä³ òåìàòè÷íèõ ïðîãðàì. Ãîñòåé ôåñòèâàëþ äèâóâàòèìóòü ñïåöïðîåêòè â³ä óêðà¿íñüêèõ òà çàêîðäîííèõ àâòîð³â. Ïîâíó ïðîãðàìó ë³òåðàòóðíîãî
çàõîäó «Êíèæêîâèé Àðñåíàë-2017» ìîæíà ïîäèâèòèñü íà ñàéò³ «Ìèñòåöüêîãî Àðñåíàëó».

Ôîòî Îëåêñ³ÿ ²ÂÀÍÎÂÀ

Âèïóñêíèê³â øê³ë
çàïðîøóþòü ïðîéòè
òåñòóâàííÿ
ç ïðîôîð³ºíòàö³¿

Ïåðåä ïî÷àòêîì ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ äåïóòàòè Êè¿âðàäè, ðàçîì ç òèñÿ÷àìè ìåøêàíö³â ñòîëèö³ òà ³íøèõ ì³ñò ³ ñ³ë Óêðà¿íè, âçÿëè ó÷àñòü ó ôëåøìîá³
«Îäÿãíè âèøèâàíêó»

×åðâîíå — òî ëþáîâ, à ÷îðíå — òî æóðáà... Öå
÷åðãîâå çàñ³äàííÿ ñï³âïàëî ç Äíåì ïàì’ÿò³ æåðòâ
ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é òà Âñåñâ³òí³ì äíåì âèøèâàíêè. Òîìó, ç îäíîãî áîêó, äåïóòàòè âèãëÿäàëè
ðîçìà¿òî-ñâÿòêîâèìè ó ñâî¿õ åêñêëþçèâíèõ
âáðàííÿõ. Ç ³íøîãî — ìóñèëè íå çàáóâàòè ïðî
ñâîþ âèñîêó ãðîìàäÿíñüêó òà ïîë³òè÷íó ì³ñ³þ â
êîíòåêñò³ âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ òèñÿ÷ ³ òèñÿ÷ æåðòâ
ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é á³ëüøîâèöüêîãî ïåð³îäó. Äî
òîãî æ, 139 ïèòàíü ïîðÿäêó äåííîãî âèìàãàëè
íåàáèÿêî¿ êîíöåíòðàö³¿ çóñèëü òà óâàãè.
Ìèõàéëî ÊÀÌ²ÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Õâèëèíà ìîâ÷àííÿ
íà âøàíóâàííÿ íåâèííèõ
æåðòâ
Íà ïî÷àòêó ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ âøàíóâàëè æåðòâ
ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é â Óêðà¿í³.
«Ñüîãîäí³ ìè çãàäóºìî æàõëèâ³ íàñë³äêè ïîë³òèêè Ñòàë³íà ³
éîãî òîòàë³òàðíî¿ ñèñòåìè, ÿêà
çíèùóâàëà ö³ë³ íàðîäè,— çàçíà÷èâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî. —
Çîêðåìà ìè âøàíîâóºìî ïàì’ÿòü
íåâèííèõ æåðòâ ñòðàøíîãî çëî÷èíó, êîëè 18 òðàâíÿ 1944 ðîêó
çà íàêàçîì Ñòàë³íà âåñü êðèìñüêîòàòàðñüêèé íàðîä áóâ äåïîðòîâàíèé ³ç Êðèìó. Âñ³ ìè â öåé
äåíü ðîçä³ëÿºìî éîãî á³ëü. Íà
æàëü, ñüîãîäí³, ÷åðåç ³ìïåðñüê³

àìá³ö³¿ Êðåìëÿ, Êðèì îêóïîâàíèé Ðîñ³ºþ ³ áàãàòî êðèìñüêèõ
òàòàð çíîâó âèìóøåí³ áóëè ïîêèíóòè ñâîþ Â³ò÷èçíó».
Î÷³ëüíèê ñòîëèö³ òàêîæ íàãîëîñèâ, ùî öüîãî òèæíÿ Óêðà¿íà çãàäóº ùå îäíó òðàã³÷íó ñòîð³íêó ñâîº¿ ³ñòîð³¿. Ó ñåëèù³ Áèê³âíÿ, ùî íåïîäàë³ê Êèºâà, îðãàíàìè ÍÊÂÑ áóëî ðîçñòð³ëÿíî,
çàêàòîâàíî òà ïîõîâàíî ïîíàä
14 òèñÿ÷ íåâèííèõ ëþäåé — íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, ÿêèì òîòàë³òàðíà ñèñòåìà âèíåñëà ñìåðòíèé âèðîê — «âîðîã íàðîäó».
«Ïîë³òè÷í³ ðåïðåñ³¿, çíèùåííÿ ãðîìàäÿí ³ äåïîðòàö³¿ íàðîä³â á³ëüøå í³êîëè íå ïîâèíí³ ïîâòîðèòèñÿ â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè! Öå
ñòðàøíèé óðîê, ÿêèé ïîòð³áíî
çàñâî¿òè íàçàâæäè,— íàãîëîñèâ

Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷.— ² ÿ ïðîïîíóþ âøàíóâàòè õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ ïàì’ÿòü óñ³õ æåðòâ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é».
«Òåðîð ³ ðåïðåñ³¿ âðàçèëè ìàéæå âñ³ âåðñòâè óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ. Îñîáëèâî òÿæêîþ ³ áîë³ñíîþ ñïàäùèíîþ ìèíóëîãî ñòàëè ìàñîâ³ ðåïðåñ³¿, ÿê³ ÷èíèëèñü
ñòàë³íñüêèì ðåæèìîì òà éîãî ïðîâ³äíèêàìè â Óêðà¿í³ ó 30-40-õ ðîêàõ. Îäèí ³ç òðàã³÷íèõ ñèìâîë³â
ò³º¿ äîáè — êè¿âñüêà Áèê³âíÿ. Öÿ
òðàãåä³ÿ ñòî¿òü ïîðÿä ³ç òàêèìè
çëî÷èíàìè ÿê Àóøâ³ö, Áóõåíâàëüä, Äàõàó, Áàáèí ßð òà Êàòèíü»,— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â.

ãî ñòàòóñó. Àäæå ñâÿòî º! ² âèøèâàíêà ó êîæíîãî ïàòð³îòà Óêðà¿íè íå ëèøå ççîâí³, òàê áè ìîâèòè, íà «ôàñàä³» ñîðî÷êè. Âîíà,
íàñàìïåðåä, ó ñåðö³ êîæíîãî óêðà¿íöÿ.
Íàãàäàéìî, ùî öÿ òðàäèö³ÿ
çàïî÷àòêîâàíà ùå ó 2006 ðîö³ ç ³í³ö³àòèâè ñòóäåíò³â ôàêóëüòåòó ³ñòîð³¿, ïîë³òîëîã³¿ òà ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ×åðí³âåöüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Þð³ÿ Ôåäüêîâè÷à. À äåïóòàòè Êè¿âðàäè òîð³ê
çâåðíóëèñü äî êîëåã ç Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî çàïðîâàäæåííÿ Äíÿ óêðà¿íñüêî¿ âèøèâàíêè.
Íàðàç³ îô³ö³éíîãî ð³øåííÿ âèùîãî çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó äåðæàâè ùå íå óõâàëåíî. Â³ðèìî, ùî
âîíî îáîâ’ÿçêîâî áóäå.

Ó ñïðàâæí³õ ïàòð³îò³â
Óêðà¿íè — âèøèâàíêà â ñåðö³

Ïîäÿêà çà «ªâðîáà÷åííÿ»

Ñóìíå òà ðàä³ñíå çàâæäè êðîêóþòü ïîðó÷. Òàêà âæå ä³àëåêòèêà íàøîãî æèòòÿ. Òîæ ñàìå 18
òðàâíÿ, ç íàãîäè Âñåñâ³òíüîãî
äíÿ âèøèâàíêè ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü äåïóòàò³â Êè¿âðàäè ðàçîì
ç òèñÿ÷àìè êèÿí, ìåøêàíöÿìè
³íøèõ ì³ñò òà ñ³ë Óêðà¿íè äîëó÷èëèñÿ äî ôëåøìîáó «Îäÿãíè âèøèâàíêó». Â öåé äåíü ñï³âðîá³òíèêè Êè¿âðàäè ïðèéøëè íà ðîáîòó ó òðàäèö³éíîìó íàö³îíàëüíîìó âáðàíí³.
Òðåáà ñêàçàòè, ùî öå ñâÿòî
â³äçíà÷àºòüñÿ ó òðåò³é ÷åòâåð
òðàâíÿ. ² íå òàê âæå é âàæëèâî,
ùî äîñ³ ùå íå íàáóëî îô³ö³éíî-

Óêðà¿íà çìîãëà íà íàéâèùîìó ð³âí³ ïðîâåñòè ó Êèºâ³ ì³æíàðîäíèé ï³ñåííèé êîíêóðñ «ªâðîáà÷åííÿ». ² ìåð Êèºâà Â³òàë³é
Êëè÷êî ï³ä ÷àñ ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ ïîäÿêóâàâ óñ³ì, õòî äîëó÷èâñÿ äî ï³äãîòîâêè òà îðãàí³çàö³¿ öüîãî ï³ñåííîãî ñâÿòà. Òàêîæ
çàïðîñèâ äåïóòàò³â Êè¿âðàäè òà
âñ³õ êèÿí íà â³äêðèòòÿ Êè¿âñüêîãî âåëîòðåêó, êîòðå â³äáóäåòüñÿ
âæå ö³º¿ ñóáîòè, 20 òðàâíÿ.
«Ïî÷íåòüñÿ ä³éñòâî âåëèêèì
âåëîïàðàäîì. Ñ³äàºìî âñ³ íà âåëîñèïåäè ³ äîëó÷àºìîñÿ äî ñâÿòà ñïîðòó òà çäîðîâ’ÿ»,— çàêëèêàâ êèÿí Â³òàë³é Êëè÷êî 

Ä ÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про затвердження Правил розміщення рекламних засобів
у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 223/2445 від 20 квітня 2017 року
Відповідно до законів України «Про столицю України — місто%герой Київ», «Про місцеве самоврядування
в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про забезпечення санітарно%
го та епідемічного благополуччя населення», «Про рекламу» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè:
1.1. Ïðàâèëà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â
ó ì³ñò³ Êèºâ³ çã³äíî ç äîäàòêîì 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.
1.2. Çîíóâàííÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.
1.3. Êëàñèô³êàòîð òèïîâèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â çã³äíî ç äîäàòêîì 3 äî öüîãî ð³øåííÿ.
2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç ðåàë³çàö³ºþ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ:
2.1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè â ì³ñò³ Êèºâ³, ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â ë³ôòàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.
2.2. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ñòàòóò³â êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð», êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âïàñòðàíñ», êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí», êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âáëàãîóñòð³é» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â ÷àñòèí³ ï³äïîðÿäêóâàííÿ çàçíà÷åíèõ ï³äïðèºìñòâ â
ïèòàííÿõ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà Óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).
2.3. Çàòâåðäèòè ïîðÿäîê îïëàòè òà âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ
ì³ñöÿìè äëÿ ðîçòàøóâàííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà, à òàêîæ
çà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â ë³ôòàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà.
2.4. Äî 31 ãðóäíÿ 2017 ðîêó îðãàí³çóâàòè ðîçðîáêó òà çàòâåðäèòè Ñõåìè ðîçì³ùåííÿ íàçåìíèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ïî âñ³é òåðèòîð³¿ ì³ñòà
Êèºâà, ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ óòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ç ïèòàíü ðîçðîáêè òà ðåàë³çàö³¿ ñõåì ðîçì³ùåííÿ íàçåìíèõ

ðåêëàìíèõ çàñîá³â òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä ³ ïîëîæåííÿ ïðî ¿¿ ä³ÿëüí³ñòü.
2.5. Ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè
ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.
3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26 ñ³÷íÿ 2012
ðîêó ¹ 20/7357 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Êîíöåïö³¿
ðîçâèòêó çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè â ì³ñò³ Êèºâ³».
4. Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 âåðåñíÿ 2011 ðîêó ¹ 37/6253 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â ì. Êèºâ³» çàñòîñîâóºòüñÿ â ÷àñòèí³, ùî íå ñóïåðå÷èòü öüîìó ð³øåííþ, òà âòðà÷àº ÷èíí³ñòü ç ìîìåíòó çàòâåðäæåííÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) Ïîðÿäêó ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè â ì³ñò³ Êèºâ³, ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà òà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â ë³ôòàõ
æèòëîâèõ áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.
5. Ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåíü ùîäî íàäàííÿ òà ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ä³¿ äîçâîë³â íà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, íàäàííÿ òà ïðîäîâæåííÿ ïîãîäæåíü íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà
òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ êåðóâàòèñü
âèìîãàìè Ïðàâèë ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â â ì³ñò³ Êèºâ³, Çîíóâàííÿì ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â â ì³ñò³ Êèºâ³ òà Êëàñèô³êàòîðîì
òèïîâèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â, çàòâåðäæåíèõ öèì
ð³øåííÿì.
6. Âñòàíîâèòè, ùî äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ
ðåêëàìè â ì³ñò³ Êèºâ³ òà ïîãîäæåííÿ íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, âèäàí³ äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì ð³øåííÿì, º ÷èííèìè äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿õ ä³¿.
7. Öå ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî
îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».
8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова В. Кличко
Äîäàòîê 1
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 20.04.2017ð. ¹ 223/2445

ПРАВИЛА
розміщення рекламних засобів у місті Києві
I. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1.1. Çàñîáè òà îáëàäíàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè òà ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ (äàë³ — ÐÇ) º ïîì³òíèìè åëåìåíòàìè (÷àñòèíàìè) îá’ºêò³â áëàãîóñòðîþ íàñåëåíîãî ïóíêòó, óïîðÿäêóâàííÿ ðîçì³ùåííÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷àº â³äïîâ³äí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ òà îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ç ìåòîþ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³¿, íàëåæíîãî ¿¿ óòðèìàííÿ òà îõîðîíè, ñòâîðåííÿ óìîâ
ùîäî çàõèñòó ³ â³äíîâëåííÿ ñïðèÿòëèâîãî äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè äîâê³ëëÿ.
1.2. Ïðàâèëà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â â ì³ñò³ Êèºâ³ (äàë³ — Ïðàâèëà) ðîçðîáëåí³ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó ðîáîòè ç ó÷àñíèêàìè ðèíêó ðåêëàìè òà ñïðÿìîâàí³ íà ôîðìóâàííÿ ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó â ì³ñò³ Êèºâ³, â ÿêîìó ðåêëàìí³ çàñîáè ÿê ñêëàäîâà ÷àñòèíà ñèñòåìè â³çóàëüíèõ êîìóí³êàö³é òà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå îá’ºäíàí³ â ºäèíèé ãàðìîí³éíèé
àíñàìáëü.
1.3. Ö³ Ïðàâèëà ðåãóëþþòü ïðàâîâ³ â³äíîñèíè ì³æ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) òà ô³çè÷íèìè ³ þðèäè÷íèìè (íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ òà ï³äïîðÿäêîâàíîñò³) îñîáàìè, ùî âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ ðîçì³ùåííÿ çàñîá³â çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè òà ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà, òà âèçíà÷àº âèìîãè ùîäî ¿õ ðîçì³ùåííÿ, âèìîãè äî ïðîåêòóâàííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â, âèçíà÷åííÿ ì³ñöü âñòàíîâëåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â, ¿õ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ.
Âèìîãè öèõ Ïðàâèë íå ïîøèðþþòüñÿ íà âèïàäêè ðîçì³ùåííÿ íàéìåíóâàííÿ, çíàê³â äëÿ òîâà-

ð³â ³ ïîñëóã îñ³á, ÿê³ íàäàþòü ìàòåð³àëüíó, ô³íàíñîâó, òåõí³÷íó, îðãàí³çàö³éíó òà ³íøó ï³äòðèìêó ï³ä
÷àñ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàë³â, êîíêóðñ³â, ñïîðòèâíèõ çìàãàíü, ñâÿòêîâèõ òà ³íøèõ êóëüòóðíî-ìàñîâèõ çàõîä³â, îðãàí³çàö³ÿ ïðîâåäåííÿ ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).
Ö³ ïðàâèëà íå ïîøèðþþòüñÿ íà âèïàäêè ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê òà òàáëè÷îê ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî çàðåºñòðîâàíå íàéìåíóâàííÿ îñîáè, çíàêè äëÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã, ùî íàëåæàòü òàê³é îñîá³, âèä ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ (ÿêùî öå íå âèïëèâàº ³ç çàðåºñòðîâàíîãî íàéìåíóâàííÿ îñîáè), ÷àñ ðîáîòè, ùî ðåãëàìåíòóºòüñÿ îêðåìèì ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
1.4. Ðåêëàìí³ çàñîáè ìàþòü âñòàíîâëþâàòèñü, åêñïëóàòóâàòèñü òà îáñëóãîâóâàòèñü ç äîòðèìàííÿì çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî áëàãîóñòð³é íàñåëåíèõ ïóíêò³â», «Ïðî àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè», «Ïðî
äîðîæí³é ðóõ», «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ», «Ïðî
ðåêëàìó», Òèïîâèõ ïðàâèë ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 29.12.2003 ¹ 2067, ³íøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ äî âèêîíàííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), âèìîã Çîíóâàííÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â
ó ì³ñò³ Êèºâ³, Êëàñèô³êàòîðà òèïîâèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â, à òàêîæ öèõ Ïðàâèë.
Íà òåðèòîð³ÿõ, áóäèíêàõ ³ ñïîðóäàõ ðåêëàìí³ çàñîáè ðîçì³ùóþòüñÿ çà çãîäîþ ¿õ âëàñíèê³â àáî
óïîâíîâàæåíèõ íèìè îðãàí³â (îñ³á) ç óðàõóâàííÿì àðõ³òåêòóðíèõ, ôóíêö³îíàëüíî-ïëàíóâàëüíèõ,
³ñòîðèêî-êóëüòóðíèõ ÷èííèê³â, òèïîëîã³¿ åëåìåíò³â ì³ñöåâîãî ñåðåäîâèùà òà ç äîäåðæàííÿì ïðàâèë áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³é íàñåëåíèõ ïóíêò³â.
1.5. Ó ðàç³ çàòâåðäæåííÿ Ñõåì ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà íàçåìí³ ÐÇ ìàþòü ðîçì³ùóâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî òàêèõ ñõåì.
1.6. ÐÇ íå ìàþòü ñòâîðþâàòè ïåðåøêîä äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà ðåìîíòó áóä³âåëü ³ ñïîðóä, íà ÷è á³ëÿ ÿêèõ âîíè ðîçòàøîâóþòüñÿ.
1.7. Ðåêëàìíèé çàñ³á (ÿê çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, òàê ³ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³) ìàº ìàðêóâàòèñÿ íà êàðêàñ³ àáî îêðåì³é òàáëè÷ö³, ðîçì³ùåí³é íà êàðêàñ³ ÐÇ (à ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³ ñïåö³àëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ — íà ïîâåðõí³ ÐÇ), òà ì³ñòèòè íàéìåíóâàííÿ ðîçïîâñþäæóâà÷à çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, òåëåôîí, íîìåð äîçâîëó òà òåðì³í éîãî ä³¿.
Ðåêëàìí³ ìàòåð³àëè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ÿê³ ðîçì³ùóþòüñÿ íå íà ñïåö³àëüíèõ
ðåêëàìíèõ çàñîáàõ, ìàþòü ìàðêóâàòèñü ³ç çàçíà÷åííÿì ðåêëàìîðîçïîâñþäæóâà÷à, íîìåðà ïîãîäæåííÿ òà òåðì³íó éîãî ä³¿.
Ðåêëàìà, ÿêà ðîçì³ùóºòüñÿ íà ÐÇ, ïîâèííà â³äïîâ³äàòè âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà, ùî âèçíà÷àº
ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ ìîâ â Óêðà¿í³.
Òåêñò ðåêëàìè íàâîäèòüñÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Ó âèïàäêó âèêîðèñòàííÿ ó ðåêëàìíîìó ñþæåò³â
íàïèñ³â ³íîçåìíîþ ìîâîþ âîíè ìàþòü ñóïðîâîäæóâàòèñü ïåðåêëàäîì ÷è òðàíñë³òåðàö³ºþ äåðæàâíîþ ìîâîþ ð³âíîâåëèêèì øðèôòîì.
Çàðåºñòðîâàí³ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó çíàêè äëÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã íàâîäÿòüñÿ ó ðåêëàì³ ó òîìó âèãëÿä³, â ÿêîìó ¿ì íàäàíà ïðàâîâà îõîðîíà â Óêðà¿í³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó.
1.8. Ôóíäàìåíòíèé áëîê íàçåìíîãî ÐÇ ìàº áóòè çàãëèáëåíèé äî ð³âíÿ ´ðóíòó ç â³äíîâëåííÿì
òâåðäîãî ïîêðèòòÿ, òðàâ’ÿíîãî ïîêðèâó (ãàçîíó) òà âèêîíàííÿì ðîá³ò ç â³äíîâëåííÿ áëàãîóñòðîþ
òåðèòîð³¿, äå ðîçì³ùåíèé ÐÇ.
1.9. Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïîâñþäæåííÿ ðåêëàìè ÷åðåç ðàä³îòðàíñëÿö³éí³ ìåðåæ³ àáî ³íø³ çâóêîâ³ ïðèñòðî¿, â òîìó ÷èñë³ ÷åðåç ìåðåæ³ ñïîâ³ùåííÿ ïàñàæèð³â ó òðàíñïîðòíèõ çàñîáàõ ãðîìàäñüêîãî êîðèñòóâàííÿ, íà ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó, âîêçàëàõ, â ïîðòàõ òà àåðîïîðòàõ, çà âèíÿòêîì ðîçïîâñþäæåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè.
1.10. Ðåêëàìà íà òðàíñïîðò³ íà âíóòð³øí³õ ïîâåðõíÿõ ñïîðóä òà ðóõîìîìó ñêëàä³ ìàº â³äïîâ³äàòè
âèìîãàì áåçïåêè, ïðàâèëàì ðóõó òà åêñïëóàòàö³¿, ùî ñòîñóþòüñÿ â³äïîâ³äíîãî âèäó òðàíñïîðòó.
Ðîçì³ùåííÿ (íàíåñåííÿ) ðåêëàìè íà âíóòð³øí³õ ïîâåðõíÿõ ìàéíà òà ðóõîìîìó ñêëàä³, à òàêîæ
ìîíòàæ òà äåìîíòàæ ÐÇ òà ³íæåíåðíèõ êîìóí³êàö³é äëÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ çä³éñíþºòüñÿ áàëàíñîóòðèìóâà÷åì àáî ñïåö³àë³çîâàíèìè ï³äïðèºìñòâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ öèõ ñïîðóä, çã³äíî ç ïðîåêòîì, ðîçðîáëåíèì ïðîåêòíèìè
îðãàí³çàö³ÿìè, ùî âèêîíóþòü ïðîåêòíî-³íæåíåðíå ñóïðîâîäæåííÿ â³äïîâ³äíîãî ìàéíà çã³äíî ç
òåõí³÷íèìè óìîâàìè ï³äïðèºìñòâà òðàíñïîðòó, ùî çàáåçïå÷óþòü ïîâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîòðèìàííÿ íèìè âèìîã áåçïåêè, ïðàâèë ðóõó òà åêñïëóàòàö³¿.
1.11. Âëàñíèê (çàêîííèé êîðèñòóâà÷) ðåêëàìíèõ çàñîá³â ïðè ¿õ âñòàíîâëåíí³ òà åêñïëóàòàö³¿:
1.11.1. Âèêîíóº ðîáîòè ç ðîçòàøóâàííÿ ÐÇ áåç ïîøêîäæåííÿ àðõ³òåêòóðíèõ äåòàëåé, êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â áóäèíê³â (áóä³âåëü) òà ñïîðóä, ï³äçåìíèõ òà íàçåìíèõ êîìóí³êàö³é, åëåìåíò³â
áëàãîóñòðîþ òà ç ïîíîâëåííÿì ô³òîäèçàéíó ïðèëåãëî¿ ä³ëÿíêè.
1.11.2. Çàáåçïå÷óº â³äïîâ³äí³ñòü ÐÇ äîçâîëó, ïîãîäæåííþ, äåðæàâíèì ñòàíäàðòàì, íîðìàì ³
ïðàâèëàì êîíñòðóêòèâíî¿ ì³öíîñò³, åëåêòðîòåõí³÷íî¿, åêñïëóàòàö³éíî¿ òà ïîæåæíî¿ áåçïåêè, íåñå
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áóäü-ÿê³ ïîðóøåííÿ íîðì áåçïåêè, íåñïðàâíîñò³ òà àâàð³éí³ ñèòóàö³¿, ùî âèíèêàþòü ç éîãî âèíè, òà ìàº çà âëàñíèé ðàõóíîê óñóâàòè âñ³ äåôåêòè, ùî âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ ÐÇ.
1.11.3. Â³äïîâ³äàº çà áåçïåêó ïðè ïðîâåäåíí³ ðîá³ò ç ìîíòàæó òà äåìîíòàæó ÐÇ, åêñïëóàòàö³þ ³
óòðèìàííÿ ÐÇ ó íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
Ï³äêëþ÷åííÿ ÐÇ äî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ìàº çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ç äîòðèìàííÿì óìîâ ³ ïðàâèë òåõí³÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ â³äïîâ³äíèõ ìåðåæ.
Ðåêëàìí³ çàñîáè, ÿê³ ðîçì³ùåí³ â îõîðîííèõ çîíàõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ó âèïàäêó âèíèêíåííÿ
àâàð³éíî¿ ñèòóàö³¿ äåìîíòóþòüñÿ áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè àáî âëàñíèêîì ðåêëàìíèõ çàñîá³â íà âèìîãó âèêîíàâöÿ ðîá³ò ïî óñóíåííþ àâàð³¿ áåç â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â.
1.11.4. Âèêîíóº ðîáîòè ç òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ÐÇ ³ç çàñòîñóâàííÿì ïðèëàääÿ, ÿêå çàáåçïå÷óâàòèìå çáåðåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, àáî âëàñíèìè ñèëàìè òà çàñîáàìè ïðîâîäèòü ðîáîòè ç â³äíîâëåííÿ òàêèõ íàñàäæåíü.
Ðîáîòè ç òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ÐÇ âèêîíóþòüñÿ ³ç îáîâ’ÿçêîâèì â³äíîâëåííÿì îá’ºêò³â
áëàãîóñòðîþ (ó ðàç³ ¿õ ïîøêîäæåííÿ) ïðîòÿãîì 24 ãîäèí ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ öèõ ðîá³ò.
1.12. Îñîáè, âèíí³ â ïîðóøåíí³ öèõ âèìîã, ïðèòÿãàþòüñÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
çà ñòàòòÿìè 152 òà 182 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ.
II. Çîíóâàííÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ³ç çàáîðîíàìè
òà îáìåæåííÿìè ùîäî ôîðìàòó ðåêëàìíèõ çàñîá³â
2.1. Çàâäàííÿìè çîíóâàííÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â â ì³ñò³ Êèºâ³ º:
— ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³¿, ¿¿ íàëåæíå óòðèìàííÿ, ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî òà áåçïå÷íîãî äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè äîâê³ëëÿ;

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
— âðàõóâàííÿ òèïîëîã³¿ åëåìåíò³â ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà, àðõ³òåêòóðíèõ, ôóíêö³îíàëüíî-ïëàíóâàëüíèõ òà ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèõ ÷èííèê³â;
— çìåíøåííÿ ôîðìàòó ðåêëàìíèõ çàñîá³â ó íàïðÿìêó â³ä îêîëèöü äî öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà.
— âèçíà÷åííÿ òåðèòîð³é òà îá’ºêò³â, íà ÿêèõ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â íå äîïóñêàºòüñÿ.
2.2. Çîíóâàííÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ñêëàäàºòüñÿ ç òåêñòîâî¿ òà ãðàô³÷íî¿ ÷àñòèí, ì³ñòèòü îáìåæåííÿ ùîäî ôîðìàòó ðåêëàìíèõ çàñîá³â â³ä ìåíøîãî (ôîðìàòíà çîíà 0
(íóëüîâà) äî á³ëüøîãî (ôîðìàòíà çîíà 4).
Ðîçìåæóâàííÿ çîí çä³éñíþºòüñÿ ïî ë³í³ÿõ çàáóäîâè, ÷åðâîíèõ ë³í³ÿõ, åëåìåíòàõ ëàíäøàôòó
(âîäí³ îá’ºêòè, çåëåí³ íàñàäæåííÿ òîùî).
Âèìîãè çîíóâàííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ äî íàçåìíèõ òà ³íøèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â, ðîçì³ùåíèõ íà
çîâí³øí³õ ïîâåðõíÿõ áóäèíê³â, ñïîðóä, åëåìåíòàõ âóëè÷íîãî îáëàäíàííÿ àáî â³äâåäåí³é òåðèòîð³¿ íà â³äêðèò³é ì³ñöåâîñò³ â ìåæàõ (íà ïëîù³) òåðèòîð³é ôîðìàòíèõ çîí.
Âèìîãè çîíóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çàñòîñîâóþòüñÿ ³ äî ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà îá’ºêòàõ òà
îáëàäíàíí³ òðàíñïîðòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (êð³ì âèïàäê³â ¿¿ ðîçì³ùåííÿ íà/â ðóõîìîìó ñêëàä³).
Ó âèïàäêó âèíèêíåííÿ ðîçá³æíîñòåé ùîäî âèçíà÷åííÿ íà ì³ñöåâîñò³ ìåæ ð³çíèõ ôîðìàòíèõ çîí
(ó ìåæàõ îäí³º¿ âóëèö³, ïëîù³, áóëüâàðó, ïðîâóëêó, óçâîçó ³ ò. ï.) çàñòîñîâóþòüñÿ âèìîãè çîíè ìåíøîãî ôîðìàòó.
2.3. Çîíóâàííÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ì³ñòèòü ïåðåë³ê çîí ¿õ ðîçì³ùåííÿ â ì. Êèºâ³,
ôîðìàòíèé ïîä³ë ðåêëàìíèõ çàñîá³â â³äïîâ³äíî äî ïëîù³ îäí³º¿ ïîâåðõí³ ðåêëàìíîãî çàñîáó, ïåðåë³ê îá’ºêò³â, âóëèöü, ïðîñïåêò³â, ïëîù, áóëüâàð³â òîùî (âóëè÷íî-øëÿõîâó ìåðåæó, ìîñòè, øëÿõîïðîâîäè òîùî), ùî âèçíà÷àþòü ìåæ³ çîí ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè.
2.4. Ðîçì³ùåííÿ ÐÇ íà ï³äòðèìóþ÷èõ, îïîðíèõ òà ³íøèõ åëåìåíòàõ êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³, íà çàñîáàõ òà îáëàäíàíí³ (ó òîìó ÷èñë³ îïîðàõ) çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ â óñ³õ ôîðìàòíèõ çîíàõ çàáîðîíåíî, îêð³ì ÐÇ027 â³äïîâ³äíî äî Êëàñèô³êàòîðà òèïîâèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â.
2.5. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ íàïðÿì³â Ïðàâèë âèçíà÷åíèé ïîä³ë äëÿ íàçåìíèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â â³äïîâ³äíî äî ïëîù³ îäí³º¿ ðåêëàìíî¿ ïîâåðõí³ ÐÇ, ùî áóäå ðîçì³ùóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî Çîíóâàííÿ
ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ó ì³ñò³ Êèºâ³:
ìàëèé ôîðìàò — äî 2,16 êâ. ì âêëþ÷íî;
ñåðåäí³é ôîðìàò — ïîíàä 2,16 êâ. ì ³ äî 8,0 êâ. ì âêëþ÷íî;
âåëèêèé ôîðìàò — ïîíàä 8,0 êâ. ì ³ äî 32,0 êâ. ì âêëþ÷íî;
íàäâåëèêèé ôîðìàò — ïîíàä 32,0 êâ. ì ³ äî 75,0 êâ. ì âêëþ÷íî.
Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äñòàíåé ì³æ êîíñòðóêö³ÿìè âñòàíîâëþþòüñÿ ì³í³ìàëüíî äîïóñòèì³ çîíè ðîçòàøóâàííÿ ÐÇ.
Çîíîþ ðîçòàøóâàííÿ íàçåìíîãî ðåêëàìíîãî çàñîáó º ïðîñò³ð íàâêîëî öåíòðó îïîðíèõ ñò³éîê
(îï³ðíî¿ ñò³éêè, îñíîâè) ðåêëàìíîãî çàñîáó âñòàíîâëåíîãî ðàä³óñó.
Çîíè ðîçòàøóâàííÿ íàçåìíèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ôîðìàòíîãî ïîä³ëó ñêëàäàþòü:
— ìàëèé ôîðìàò — ðàä³óñîì 20 ì;
— ñåðåäí³é ôîðìàò — ðàä³óñîì 35 ì;
— âåëèêèé ôîðìàò — ðàä³óñîì 50 ì;
— íàäâåëèêèé ôîðìàò — ðàä³óñîì 75 ì.
Çîíè ðîçòàøóâàííÿ íàçåìíèõ ÐÇ íå ìîæóòü íàêëàäàòèñü îäíà íà îäíó, êð³ì âèïàäê³â íàêëàäåííÿ çîí ðîçòàøóâàííÿ ÐÇ ìàëîãî ôîðìàòó ïðè ¿õ ðîçì³ùåíí³ íà áóëüâàðíèõ ÷àñòèíàõ âóëèöü. Ïðè
öüîìó â³äñòàí³ ì³æ òàêèìè ÐÇ, ðîçì³ùåíèìè âçäîâæ ïðî¿çíèõ ÷àñòèí, ìàþòü â³äïîâ³äàòè âåëè÷èí³ âñòàíîâëåíîãî ðàä³óñó.
Ó çîíàõ ðîçòàøóâàííÿ íàçåìíîãî ðåêëàìíîãî çàñîáó ðîçì³ùóºòüñÿ ò³ëüêè îäèí íàçåìíèé ðåêëàìíèé çàñ³á.
²²². Êëàñèô³êàòîð òèïîâèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â
3.1. Êëàñèô³êàòîð òèïîâèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â (äàë³ — Êëàñèô³êàòîð) ì³ñòèòü ïåðåë³ê îáîâ’ÿçêîâèõ âèìîã äî ñïåö³àëüíèõ òèì÷àñîâèõ êîíñòðóêö³é, ¿õ âèä³â (òèï³â) òà ðåêîìåíäîâàí³ ïðèêëàäè
äèçàéíåðñüêîãî ð³øåííÿ êîíñòðóêòèâ³â òàêèõ ÐÇ, ÿê³ ìîæóòü ðîçì³ùóâàòèñÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, îñíîâí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, çàãàëüí³ âèìîãè äî ðîçì³ùåííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ êîæíî¿ êîíñòðóêö³¿.
ÐÇ ïîâèíí³ âñòàíîâëþâàòèñü, åêñïëóàòóâàòèñü òà îáñëóãîâóâàòèñü ³ç äîòðèìàííÿì âèìîã ÷èííèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â òà öèõ Ïðàâèë.
3.2. Òèïîâ³ ÐÇ â Êëàñèô³êàòîð³ º áàçîâèìè çðàçêîâèìè ìîäåëÿìè, ìîæóòü ìàòè îêðåì³ ô³ðìîâ³ â³äì³ííîñò³: êîë³ð, äåêîðàòèâí³ åëåìåíòè òîùî.
IV. Ñõåìè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìîíîñ³¿â íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà òà åêñïëóàòàö³éí³ âèìîãè
äî ¿õ ðîçì³ùåííÿ
4.1. Ñõåìà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — Ñõåìà) — öå çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òåêñòîâ³ òà ãðàô³÷í³ ìàòåð³àëè, ùî âèçíà÷àþòü òåðèòîð³¿ ì³ñòà, íà ÿêèõ çàçíà÷åíî ãðàíè÷íó ê³ëüê³ñòü ì³ñöü äëÿ ðîçì³ùåííÿ íàçåìíèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â, ì³ñöÿ ¿õ âñòàíîâëåííÿ, òèïè ðåêëàìíèõ çàñîá³â çã³äíî ç Êëàñèô³êàòîðîì, ôîðìàò òà àðõ³òèï êîæíîãî ÐÇ, ðîçì³ùåííÿ ÿêèõ äîïóñêàºòüñÿ ó ìåæàõ â³äïîâ³äíî¿ òåðèòîð³¿ (âóëèö³, ïðîñïåêòó, áóëüâàðó òîùî).
4.2. Ñõåìè ðîçðîáëÿþòüñÿ ç äîòðèìàííÿì òàêèõ âèìîã:
— âðàõóâàííÿ õàðàêòåðó àðõ³òåêòóðè íàâêîëèøíüî¿ çàáóäîâè, åðãîíîì³÷íèõ, ì³ñòîáóä³âíèõ îñîáëèâîñòåé ì³ñüêîãî ïðîñòîðó, íàÿâíîñò³ àðõ³òåêòóðíèõ òà ³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê, ñïåöèô³êè ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòó òà ù³ëüíîñò³ íàñåëåííÿ ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ãàðìîí³éíîãî ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíîãî ñåðåäîâèùà ì³ñòà;
— óðàõóâàííÿ ðîçòàøîâàíèõ íà ï³äñòàâ³ äîçâîë³â ðåêëàìíèõ çàñîá³â, ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ÿêèõ
íå ïîòðåáóº âíåñåííÿ çì³í äî Ñõåìè;
— óðàõóâàííÿ Êëàñèô³êàòîðà;
— äîòðèìàííÿ åêñïëóàòàö³éíèõ âèìîã äî ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â, çàêð³ïëåíèõ ó íîðìàòèâíèõ àêòàõ;
— çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âñòàíîâëåíèõ
âèìîã òà îáìåæåíü.
4.3. Ðîçðîáêà Ñõåì (çì³í ó Ñõåìè) çä³éñíþºòüñÿ Ðîáî÷èì îðãàíîì, à ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ — çàëó÷åíîþ ó âèçíà÷åíèé ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì ñïîñ³á îðãàí³çàö³ºþ ó ïîðÿäêó, íàâåäåíîìó ó ïóíêòàõ 4.4 — 4.10 öèõ Ïðàâèë.
4.4. Äëÿ ðîçðîáêè Ñõåìè âèçíà÷åíèé àáî óòâîðåíèé âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) â³ää³ë, óïðàâë³ííÿ, ³íøèé âèêîíàâ÷èé îðãàí,
óïîâíîâàæåíèé âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî ôóíêö³¿ ó ñôåð³ ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè
(äàë³ — Ðîáî÷èé îðãàí), âèçíà÷àº àáî ïåðåäàº ïðîåêòí³é îðãàí³çàö³¿ (ó ðàç³ çàëó÷åííÿ) íåîáõ³äí³
âèõ³äí³ äàí³ äëÿ ðîçðîáêè Ñõåìè.
4.5. Ðîáî÷èé îðãàí àáî îðãàí³çàö³ÿ, âèçíà÷åíà â³äïîâ³äíî äî ï. 4.4 öüîãî Ïîðÿäêó, ðîçðîáëÿº
ïðîåêò Ñõåìè. Ïðè öüîìó çàçíà÷åíèé ïðîåêò ìàº ïåðåäáà÷àòè ãðàíè÷íó ê³ëüê³ñòü òà ïëîù³ ðåêëàìíèõ çàñîá³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè ðîçì³ùåí³ íà â³äïîâ³äí³é âóëèö³, â³äïîâ³äàòè âñòàíîâëåíèì âèìîãàì
òà îáìåæåííÿì, à òàêîæ â³äïîâ³äàòè ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).
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4.6. Ó ðàç³ çàëó÷åííÿ ñòîðîííüî¿ îðãàí³çàö³¿ ðîçðîáëåíèé ïðîåêò Ñõåìè ïåðåäàºòüñÿ äî Ðîáî÷îãî îðãàíó.
4.7. Ðîáî÷èé îðãàí ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ çàóâàæåíü çä³éñíþº ïîãîäæåííÿ Ñõåìè. Çà íåîáõ³äíîñò³
îðãàí³çàö³ÿ äîîïðàöüîâóº Ñõåìó íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíèõ çàóâàæåíü.
4.8. Ïîãîäæåíà Ðîáî÷èì îðãàíîì Ñõåìà ïåðåäàºòüñÿ íà çàòâåðäæåííÿ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).
4.9. Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ Ñõåìà ï³äëÿãàº îáîâ’ÿçêîâîìó âêëþ÷åííþ äî ñêëàäó â³äïîâ³äíîãî ïàñïîðòà âóëèö³, ÿêèé çàòâåðäæóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó (ó ðàç³ éîãî ðîçðîáêè).
4.10. Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ âïðîâàäæåííÿ Ñõåì âîíè ìîæóòü ïîãîäæóâàòèñü Ðîáî÷èì îðãàíîì ç óñ³ìà íåîáõ³äíèìè îñîáàìè (ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè), ç ÿêèìè ïîãîäæóºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â.
V. Ñàìîðåãóëþâàííÿ ðèíêó çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè òà ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü
5.1. Îñíîâíîþ ôîðìîþ çä³éñíåííÿ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà ðåàë³çàö³ºþ Ïðàâèë º ó÷àñòü
ãðîìàäÿí, ãðîìàäñüêèõ ñï³ëîê, ïðåäñòàâíèê³â ãàëóçåâèõ ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü òà ó÷àñíèê³â ðèíêó çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ó êîì³ñ³ÿõ òà ðîáî÷èõ ãðóïàõ ç ìåòîþ óçãîäæåííÿ ïîçèö³é ³ ô³êñàö³¿ ðîçá³æíîñòåé â ðàç³ ¿õ âèíèêíåííÿ. Òàêèé êîíòðîëü ìîæå â³äáóâàòèñü òàêîæ øëÿõîì ï³äïèñàííÿ ìåìîðàíäóì³â, ïðîòîêîë³â òà ³íøèõ óãîä ç âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ).
5.2. Ç ìåòîþ ïðîçîðîñò³ ðåãóëþâàííÿ ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè òà ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ â ì³ñò³ äî ïðîöåñó âèðîáëåííÿ òà ïðèéíÿòòÿ íåîáõ³äíèõ äëÿ ðîçâèòêó ãàëóç³ ð³øåíü çàëó÷àþòüñÿ ïðåäñòàâíèêè ãàëóçåâèõ ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü, âëàñíèêè ðåêëàìíèõ çàñîá³â òà ³íø³ ó÷àñíèêè ðèíêó ðåêëàìè.
Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê 2
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 20.04.2017ð. ¹ 223/2445

Зонування розміщення рекламних засобів у місті Києві
(текстова частина)
Ó öüîìó Çîíóâàíí³ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ òåðì³í «Òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà»
ìàº òàêå çíà÷åííÿ:
Òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà — öå êîìïëåêñ øòó÷íèõ ñïîðóä âñ³õ âèä³â, ùî âêëþ÷àº ïðî¿çí³ ÷àñòèíè,
óçá³÷÷ÿ, òðîòóàðè, ï³øîõ³äí³ òà âåëîñèïåäí³ äîð³æêè, ðîçïîä³ëüí³ ñìóãè òà êëóìáè (ñìóãè çåëåíèõ
íàñàäæåíü), îñòð³âö³ áåçïåêè, óêîñè, íàñèïè ³ âè¿ìêè, ï³äï³ðí³ ñò³íêè, øóìîçàõèñí³ ïðèñòðî¿, òåõí³÷í³ òà ðåçåðâí³ ñìóãè, ìîñòè, øëÿõîïðîâîäè, åñòàêàäè, òóíåë³, ïðèçíà÷åí³ äëÿ íàäçåìíî-ï³äçåìíîãî ïðîïóñêó òðàíñïîðòó òà ï³øîõîä³â, íà ïåðåõðåñò³ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â ñïîëó÷åííÿ, ùî
çàáåçïå÷óº áåçïåðåá³éíèé ðóõ ï³øîõîä³â ³ òðàíñïîðòó íà îäíîìó ³ á³ëüøå ð³âíÿõ. Òåðèòîð³ÿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè âêëþ÷àº ì³ñöÿ ïåðåõðåùåííÿ, ïðèëÿãàííÿ àáî ðîçãàëóæåííÿ äîð³ã íà îäíîìó
³ á³ëüøå ð³âíÿõ, ìåæàìè ÿêî¿ º çîâí³øí³ êðà¿ ïðî¿çíèõ ÷àñòèí, ¿õ çàîêðóãëåíü, çîâí³øí³ êðà¿ ñïóñê³â, ï³äéîì³â òà â³ðàæ³â.
№
п/п

Зона
Допустимий формат
розміщення рекламних засобів
об'єкта
зовнішньої
реклами

Перелік об'єктів, вулиць, проспектів, площ, бульварів тощо
(вулично#шляхова мережа)

Форматна
зона 0
(нульова)

Визначена межами:
# Контрактова площа від вул. Петра Сагайдачного до перетину з
вул. Межигірською;
# вул. Межигірська від перетину з Контрактовою площею до
перетину з вул. Спаською;
# вул. Спаська від перетину з вул. Межигірською до перетину з
вул. Костянтинівською;
# вул. Костянтинівська від перетину з вул. Спаською до перетину з
Контрактовою площею;
# Контрактова площа;
# вул. Володимирська від перетину з вул. Десятинною до
перетину з вул. Великою Житомирською;
# вул. Велика Житомирська від перетину з вул. Володимирською
до перетину з вул. Стрілецькою;
# вул. Стрілецька від перетину з вул. Великою Житомирською до
перетину з провулком Георгіївським;
# провулок Георгіївський;
# вул. Рейтарська від перетину з провулком Георгіївським до
перетину з вул. Золотоворітською;
# вул. Золотоворітська;
# вул. Ярославів вал від перетину з вул. Золотоворітською до
перетину з вул. Миколи Лисенка;
# вул. Миколи Лисенка;
# вул. Богдана Хмельницького від перетину з вул. Миколи
Лисенка до перетину з вул. Володимирською;
# вул. Володимирська від перетину з вулицею Богдана
Хмельницького до Володимирського проїзду;
# Володимирський проїзд;
# Михайлівська площа;
# вул. Десятинна від Михайлівської площі до перетину з вулицею
Володимирською;
# вул. Івана Франка від перетину з Ботанічною площею до
перетину з бульваром Тараса Шевченка;
# бульвар Тараса Шевченка (парна сторона) від перетину з вул.
Івана Франка до перетину з вул. Леонтовича;
# вул. Леонтовича від перетину з бульваром Тараса Шевченка до
перетину з Ботанічною площею;
#Ботанічна площа;
# зона архітектурно#історичного заповідника, об'єкта Всесвітньої
Спадщини UNESCO Києво#Печерська лавра;
# Національний історико#меморіальний заповідник "Бабин Яр";
# Ботанічний сад ім. академіка Олександра Фоміна;
# Центральний ботанічний сад Національної академії наук
України ім. Миколи Гришка
А також вулиці, дороги, бульвари, узвози, провулки:
# Набережне шосе від мосту Патона до перетину з Дніпровським
узвозом;
# Набережне шосе від перетину з Дніпровським узвозом до
Поштової площі (парна сторона);
# вул. Лаврська;
# Андріївський узвіз;
# вул. Володимирська (від перетину з вул. Богдана
Хмельницького до перетину з вул. Льва Толстого);
# вул. Басейна (бульварна частина);
# вул. Олени Теліги від перетину з вул. Кирилівською до перетину
з вул. Дорогожицькою (парна сторона);
# Оболонська набережна;
# Алея Героїв Небесної Сотні;
# вул. Банкова;
# вул. Ольгинська;
# Музейний провулок;
# вул. Михайла Грушевського від перетину з Петрівською алеєю
до Маріїнського парку
Площі та майдани:
# Майдан Незалежності;
# Контрактова площа;
# Поштова площа;
#площа Івана Франка;

Допустиме розміщення
таких типів РЗ:
# Конструкція на даху
будівель (будинків) із
відтворенням знаку для
товарів та послуг (власних
назв) готелів, торгово#
розважальних та офісних
центрів (РЗ008);
# Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі) та/або
будівельних риштуваннях
(РЗ015) # реклама
розміщується на 20%
загальної площі одного РЗ
на одному фасаді;
# Спеціальна рекламна
конструкція на фасаді
будинку (будівлі),
споруди (РЗ016) площею
до 3,0 кв.м. Для
конструкцій із
відтворенням знаку для
товарів та послуг (власних
назв) готелів, торгових,
торгово#розважальних та
офісних центрів
обмеження формату не
застосовуються;
# Спеціальна рекламна
конструкція, що
розміщується під кутом до
фасаду будинку (будівлі)
(РЗ017) # площею не
більше 0,5 кв.м;
# Художньо#просторова
композиція (зелені
насадження,
фітокомпозиції тощо), яка
використовується як
рекламоносій (РЗ020);
# Афішна (інформаційна)
тумба (РЗ021).
Розміщення інших типів РЗ
не допускається
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3

Форматна
зона 1

Форматна
зона 2

ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Допустиме розміщення
таких типів РЗ:
# Тумба, що стоїть окремо
(РЗ006);
# Конструкція на даху
будівлі (будинку) (РЗ008);
# Телевізійний екран на
фасаді будинку (РЗ010);
# Медіафасад (РЗ011);
# Графічна (лазерна)
проекційна установка;
об'ємно#просторова
(голографічна)
проекційна установка
(РЗ012);
# Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі) та/або
будівельних риштуваннях
(РЗ015) # реклама
розміщується на 40%
загальної площі одного РЗ
на одному фасаді;
# Спеціальна рекламна
конструкція на фасаді
будинку (будівлі),
споруди (РЗ016);
# Спеціальна рекламна
конструкція, що
розміщується під кутом до
фасаду будинку (будівлі),
споруди (РЗ017) # площею
не більше 1,0 кв.м.;
# Художньо#просторова
композиція (зелені
насадження,
фітокомпозиції тощо), яка
використовується як
рекламоносій (РЗ020);
# Афішна (інформаційна)
тумба (РЗ021);
# Пневмостенд, повітряна
куля, які
використовуються як
рекламні носії (РЗ022);
# Об'ємно#просторова
конструкція
індивідуального
дизайнерського рішення,
що стоїть окремо (РЗ024);
# Зупинковий комплекс
(павільйон)
# не більше 2#х поверхонь
розміром 2,16 кв.м
(РЗ026)
Інші РЗ, площа однієї
рекламної поверхні якого
не перевищує 2,16 кв.м
включно, що буде
розміщений відповідно до
зонування розміщення
зовнішньої реклами в місті
Києві

Допустиме розміщення
таких типів РЗ:
# Конструкція на даху
будівлі (будинку) (РЗ008);
# Щит на фасаді будинку
(будівлі), споруди
(РЗ009);
# Телевізійний екран на
фасаді будинку (РЗ010);
# Медіафасад (РЗ011);
# Графічна (лазерна)
проекційна установка;
об'ємно#просторова
(голографічна)
проекційна установка
(РЗ012);
# Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди (РЗ014);
# Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі) та/або
будівельних риштуваннях
(РЗ015)
# реклама розміщується на
100% загальної площі
одного РЗ на одному
фасаді;
# Спеціальна рекламна
конструкція на фасаді
будинку (будівлі) споруді
(РЗ016);
# Художньо#просторова
композиція (зелені
насадження,
фітокомпозиції тощо), яка
використовується як
рекламоносій (РЗ020);

# Європейська площа;
# Арсенальна площа;
# Бессарабська площа (пішохідна частина навколо
Бессарабського ринку);
# площа Перемоги (центральна клумба);
# площа Льва Толстого (зелена клумба);
# Львівська площа (зелена клумба);
# площа Слави;
# площа Героїв Великої Вітчизняної війни
Всі парки, сквери, урочища, заповідники, острови, території
транспортних розв'язок
Визначена межами:
# вул. Оленівська від Набережно#Лугової до перетину з вул.
Кирилівською;
# вул. Кирилівська (від перетину з вул. Оленівською до перетину
з вул. Щекавицькою);
# вул. Щекавицька (від перетину з вул. Кирилівською до
перетину з пров. Ярославським);
провулок Ярославський;
# вул. Житньоторзька (від провулку Ярославського до перетину з
вул. Нижній вал);
# вул. Нижній вал (від перетину з вул. Житньоторзькою до
Вознесенського узвозу);
# Вознесенський узвіз;
# вул. Січових Стрільців (від перетину з Вознесенським узвозом
до перетину з вул. Обсерваторною);
# вул. Обсерваторна (від перетину з вул. Січових Стрільців до
вул. Володимира Винниченка);
# вул. Володимира Винниченка;
# вул. Павлівська (від вул. Володимира Винниченка до перетину
з вул. Золотоустівською);
# вул. Золотоустівська від перетину з вул. Павлівською до
перетину з вул. Бульварно#Кудрявською;
# вул. Бульварно#Кудрявська (від перетину з вул.
Золотоустівською до площі Перемоги);
# площа Перемоги;
# вул. Павла Пестеля;
# вул. Старовокзальна;
# вул. Жилянська (від перетину з вул. Старовокзальною до
перетину з вул. Симона Петлюри);
# вул. Симона Петлюри (від перетину з вул. Жилянською до площі
Вокзальної);
# площа Вокзальна;
# вул. Вокзальна;
# вул. Льва Толстого (від перетину з вул. Вокзальною до перетину
з вул. Гайдара);
# вул. Гайдара;
# вул. Іллі Еренбурга (від перетину з вул. Гайдара до перетину з
вул. Василя Яна);
# вул. Василя Яна;
# вул. Тарасівська (від перетину з вул. Василя Яна до перетину з
вул. Короленківською);
# вул. Короленківська (від перетину з вул. Тарасівською до
перетину з вул. Володимирською);
# вул. Володимирська (від вул. Короленківської до перетину з
вул. Жилянською);
# вул. Жилянська (від перетину з
вул. Володимирською до перетину з вул. Шота Руставелі);
# вул. Шота Руставелі (від перетину з вул. Жилянською до
перетину з вул. Саксаганського);
# вул. Саксаганського (від перетину з вул. Шота Руставелі до вул.
Еспланадної);
# вул. Еспланадна;
# вул. Басейна (від перетину з вул. Еспланадної до бульвару Лесі
Українки);
# бульвар Лесі Українки (від вул. Басейної до перетину з вул.
Генерала Алмазова);
# вул. Генерала Алмазова;
# вул. Московська (від перетину з вул. Генерала Алмазова до
перетину з вул. Омельяновича#Павленка);
# вул. Омельяновича#Павленка;
# алея Героїв Крут;
# Паркова дорога;
# Петрівська алея;
# вул. Михайла Грушевського, від перетину з Петрівською алеєю
до Європейської площі;
# Володимирський узвіз;
# Боричів узвіз від перетину з Володимирським узвозом до вул.
Набережно#Хрещатицької;
# вул. Набережно#Хрещатицька;
# вул. Набережно#Лугова від вул. Набережно#Хрещатицької до
перетину з вул. Оленівською
А також вулиці, дороги, бульвари, узвози, провулки:
# Русанівська набережна;
# вул. Прирічна;
# Подільський узвіз;
# вул. Фізкультури;
# вул. Народного ополчення (розподільча смуга);
# бульвар Академіка Вернадського (бульварна частина);
# вул. Ванди Василевської (розподільча смуга);
# бульвар Вацлава Гавела (бульварна частина);
# Русанівський бульвар (бульварна частина);
# бульвар Ігоря Шамо (бульварна частина);
# бульвар Праці (бульварна частина);
# бульвар Верховної Ради (бульварна частина);
# бульвар Марії Приймаченко (бульварна частина);
# Дніпровський узвіз;
# Дніпровський проїзд;
# вул. Цитадельна;
# вул. Лейпцизька;
# вул. Добровольчих батальйонів;
# вул. Редутна;
# Редутний провулок
Визначена межами:
# вул. Олени Теліги від перетину з вул. Новокостянтинівською до
перетину з вул. Кирилівською;
# вул. Олени Теліги (від перетину з вул. Кирилівською до
перетину з вул. Дорогожицькою (непарна сторона);
# вул. Олени Теліги від перетину з вул. Дорогожицькою до вул.
Олександра Довженка,
# вул. Олександра Довженка;
# вул. Вадима Гетьмана;
# бульвар Чоколівський;
# просп. Валерія Лобановського;
# бульвар Дружби народів;
# Набережне шосе від заїзду на Дніпровський узвіз до Поштової
площі (непарна сторона);
# вул. Набережно#Хрещатицька;
# вул. Набережно#Лугова;
# вул. Межигірська (від перетину з вул. Набережно#Луговою до
перетину з вул. Новокостянтинівською);
# вул. Новокостянтинівська (від перетину з вул. Межигірською до
перетину з вул. Олени Теліги)
А також вулиці, проспекти, дороги:
# просп. Голосіївський (від Голосіївської площі до перетину з вул.
Васильківською);
# вул. Кіквідзе;
# Дніпровська набережна;
# просп. Соборності (від перетину з Дніпровською набережною
до вул. Березняківської);
# вул. Ентузіастів

# Пневмостенд, повітряна
куля, які
використовуються як
рекламні носії (РЗ022);
# Об'ємно#просторова
конструкція
індивідуального
дизайнерського рішення,
що стоїть окремо (РЗ024);
# Зупинковий комплекс
та/або павільйон (РЗ026);
Конструкція на естакаді,
мості, шляхопроводі
(РЗ028)
Інші РЗ, площа однієї
рекламної поверхні якого
не перевищує 8 кв.м
включно, що буде
розміщений відповідно до
зонування розміщення
зовнішньої реклами в
місті Києві
4

Форматна
зона 3

Допустиме розміщення
Включає території міста Києва, які не увійшли до 0, 1, 2 та 4
таких типів РЗ:
форматних зон
# Конструкція на даху
будівлі (будинку)
(РЗ008),
# Телевізійний екран на
фасаді будинку (РЗ010);
# Медіафасад (РЗ011);
# Графічна (лазерна)
проекційна установка;
об'ємно#просторова
(голографічна)
проекційна установка
(РЗ012),
# Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди (РЗ014),
# Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі) та/або
будівельних риштуваннях
(РЗ015);
# Художньо#просторова
композиція (зелені
насадження,
фітокомпозиції тощо), яка
використовується як
рекламоносій (РЗ020);
# Пневмостенд, повітряна
куля, які
використовуються як
рекламні носії (РЗ022)
Інші РЗ, площа однієї
рекламної поверхні якого
не перевищує 32 кв.м
включно, що буде
розміщений відповідно до
зонування розміщення
зовнішньої реклами в
місті Києві

5

Форматна
зона 4

Допустиме розміщення
таких типів РЗ:
# Конструкція на даху
будівлі (будинку)
(РЗ008);
# Телевізійний екран на
фасаді будинку (РЗ010);
# Медіафасад (РЗ011);
# Графічна (лазерна)
проекційна установка;
об'ємно#просторова
(голографічна)
проекційна установка
(РЗ012);
# Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди (РЗ014);
# Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі) та/або
будівельних риштуваннях
(РЗ015);
# Художньо#просторова
композиція (зелені
насадження,
фітокомпозиції тощо), яка
використовується як
рекламоносій (РЗ020);
# Пневмостенд, повітряна
куля, які
використовуються як
рекламні носії (РЗ022);
Інші РЗ, площа однієї
рекламної поверхні якого
не перевищує 75 кв. м
включно, що буде
розміщений відповідно до
зонування розміщення
зовнішньої реклами в
місті Києві

Включає територію вздовж магістральних вулиць, проспектів,
шосе, а саме:
# просп. Миколи Бажана;
# Бориспільського шосе;
# Броварського просп. (від перетину з просп. Визволителів до
межі міста);
# вул. Братиславської;
# вул. Богатирської;
# Кільцевої дороги;
# вул. Міської;
# просп. Академіка Палладіна;
# Кільцевої дороги;
# просп. Академіка Глушкова (від виїзду з вул. Васильківської до
межі міста);
# просп. Генерала Ватутіна;
# просп. Степана Бандери;
# вул. Полярної;
# просп. Перемоги (від перетину з просп. Академіка Палладіна
до Брест#Литовського шосе);
# Брест#Литовського шосе;
# Гостомельського шосе;
# вул. Академіка Заболотного;
# Столичного шосе;
# Дніпропетровського шосе;
# вул. Промислової

Зонування розміщення рекламних засобів в місті Києві
(графічна частина)

Київський міський голова В. Кличко

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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Äîäàòîê 3
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 20.04.2017ð. ¹ 223/2445

Класифікатор типових рекламних засобів
Ó öüîìó Êëàñèô³êàòîð³ òèïîâèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â òåðì³íè âæèâàþòüñÿ ó òàêîìó çíà÷åíí³:
Ñêðîë³íã - ðåêëàìîíîñ³é, ðåêëàìíà ïëîùèíà ÿêîãî êð³ïèòüñÿ äî ñïåö³àëüíèõ áàðàáàí³â òà äèñòàíö³éíèõ êðîíøòåéí³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ çì³íþºòüñÿ ðåêëàìíèé ñþæåò.
Ïðèçìàòðîí - ðåêëàìîíîñ³é, ðåêëàìíà ïëîùèíà ÿêîãî ñêëàäàºòüñÿ ç òðèãðàííèõ ñåãìåíò³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ïîñë³äîâíî çì³íþºòüñÿ ðåêëàìíèé ñþæåò.
Áåêëàéò - ðåêëàìîíîñ³é, ðåêëàìíà ïëîùèíà ÿêîãî âèãîòîâëÿºòüñÿ íà ïðîñâ³÷óâàí³é áàíåðí³é òêàíèí³, ÿêà ïðèêð³ïëåíà çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè íàòÿãó.
Ñóö³ëüíèé ùèò - ðåêëàìîíîñ³é, ðåêëàìíà ïëîùèíà ÿêîãî ñêëàäàºòüñÿ ³ç ñóö³ëüíî¿ ìåòàëåâî¿ ïîâåðõí³, çìîíòîâàíî¿ áåçïîñåðåäíüî íà ìåòàëîêàðêàñ³.
Ëàéòáîêñ - ðåêëàìíà êîíñòðóêö³ÿ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç êîðîáà òà ïðîñâ³÷óâàíî¿ ëèöåâî¿ ïîâåðõí³, íà ÿêó ð³çíèìè çàñîáàìè íàíîñÿòü â³çóàëüíó ³íôîðìàö³þ (äðóê, àïë³êàö³ÿ, ãðàâ³ðóâàííÿ òîùî).
Вид (тип) рекламного засобу
Щит, що стоїть окремо (РЗ001)
Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості, складається з фундаменту, опорної стійки, просторового каркаса та однієї або двох поверхонь, що розміщуються
в одному горизонтальному та/або вертикальному перерізі.
Основні характеристики (вимоги):
Площа рекламної поверхні обмежена відповідно до площі однієї поверхні рекламного засобу, що буде розміщуватись відповідно до Зонування розміщення реклами у
м. Києві, але не більше 32,0 кв.м.
РЗ може мати різні технології зміни зображення (суцільний, скролінг, призматрон, беклайт, комбіновані тощо).
Нижній край РЗ (просторового каркаса), що розміщується над проїзною частиною, повинен розташовуватися на висоті не менше ніж 5 метрів від поверхні дорожнього
покриття або від рівня ґрунту.
В разі розміщення РЗ не над проїзною частиною нижній край РЗ (просторового каркаса) повинен розташовуватися на висоті не менше ніж:
# 2,5 м # для щита, що стоїть окремо, площею рекламної поверхні до 8,0 кв. м включно;
# 4 м # для щита, що стоїть окремо, площею рекламної поверхні від 8,0 кв.м до 32,0 кв.м.
Освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також мешканців житлових будинків.
Рекламна поверхня РЗ, на якій тимчасово не розміщується рекламний сюжет, повинна бути заповнена фоновим покриттям або інформацією соціального змісту.
Вимоги до розміщення.
РЗ має розміщуватись:
# з дотриманням вимог п. 2.5 Правил;
# поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей, розподільчих смуг та тротуарів шириною менше 2#х метрів;
# не ближче 10#ти метрів до наземних пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів (транспортних засобів загального користування) з точками відліку
від відповідних дорожніх знаків, перехрещень вулиць;
# не ближче ніж 5 метрів до (в напрямку руху транспорту) виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій, якщо опора РЗ нижча ніж 2,5 метра;
# край РЗ має бути не ближче ніж 0,5 метра до проїзної частини вулиці (дороги) та виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій;
# не ближче 20#ти метрів до територій транспортних розв'язок;
# не ближче 50#ти метрів від залізничних переїздів з точкою відліку від відповідного дорожнього знаку.
Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою
території, де розміщений РЗ
Щит, що стоїть окремо (суперсайт) (РЗ002)
Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості, складається з фундаменту, опорної стійки, просторового каркаса та однієї і більше рекламних поверхонь, що
розміщуються в одному горизонтальному перерізі.
Основні характеристики (вимоги):
Площа однієї рекламної поверхні від 48,0 кв.м до 75,0 кв.м включно.
РЗ може мати різні технології зміни зображення (скролінг, суцільний, призматрон, беклайт, комбіновані варіанти тощо).
Нижній край рекламного засобу (просторового каркаса) повинен розташовуватися на висоті не менше ніж 7 метрів від поверхні дорожнього покриття або рівня ґрунту.
Освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також мешканців житлових будинків.
Рекламна поверхня РЗ, на якій тимчасово не розміщується рекламний сюжет, повинна бути заповнена фоновим покриттям або інформацією соціального змісту.
Вимоги до розміщення.
РЗ має розміщуватись:
# з дотриманням вимог п. 2.5 Правил;
# поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, тротуарів, алей, розподільчих смуг шириною менше 2#х метрів;
# не ближче 10#ти метрів до наземних пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів (транспортних засобів загального користування) з точками відліку
від відповідних дорожніх знаків, перехрещень вулиць;
# не ближче ніж 5 метрів до (в напрямку руху транспорту) виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій, якщо опора РЗ нижча ніж 2,5 метра;
# край РЗ має бути не ближче ніж 0,5 метра до проїзної частини вулиці (дороги) та виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій;
# не ближче 20#ти метрів до територій транспортних розв'язок;
# не ближче 50#ти метрів від залізничних переїздів з точкою відліку від відповідного дорожнього знаку.
Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою
території, де розміщений РЗ.
Відеоекран, що стоїть окремо (РЗ003)
Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості та використовується для відображення і передачі візуальної інформації.
Складається з фундаменту, опорної стійки, просторового каркаса та рекламного поля.
Площа рекламного поля обмежена відповідно до площі однієї поверхні рекламного засобу, що буде розміщуватись відповідно до Зонування розміщення реклами у м. Києві,
але не більше 75 кв.м.
Основні характеристики (вимоги):
Нижній край РЗ (просторового каркаса) повинен розташовуватися на висоті не менше ніж:
# 2,5 м # для РЗ площею рекламної поверхні до 8,0 кв. м включно;
# 4 м # для РЗ площею рекламної поверхні від 8,0 кв.м до 32,0 кв.м.
Освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також мешканців житлових будинків.
Забороняється експонування сюжетів у нічний час, із двадцять другої до сьомої години, із яскравістю, що перевищує 200 ніт(кд)/кв.м.
Вимоги до розміщення.
РЗ має розміщуватись:
# з дотриманням вимог п. 2.5 Правил;
# поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей, розподільчих смуг та тротуарів шириною менше 2#х метрів;
# не ближче 10#ти метрів до наземних пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів (транспортних засобів загального користування) з точками відліку
від відповідних дорожніх знаків, перехрещень вулиць;
# не ближче ніж 5 метрів до (в напрямку руху транспорту) виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій, якщо опора РЗ нижча ніж 2,5 метра;
# край РЗ має бути не ближче ніж 0,5 метра до проїзної частини вулиці (дороги) та виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій;
# не ближче 20#ти метрів до територій транспортних розв'язок;
# не ближче 50#ти метрів від залізничних переїздів з точкою відліку від відповідного дорожнього знаку.
Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою
території, де розміщений РЗ
Лайтпостер, що стоїть окремо (РЗ004)
Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості, складається з фундаменту, опорної стійки, просторового металевого каркаса та однієї або двох рекламних
поверхонь.
Основні характеристики (вимоги):
# розмір однієї рекламної площини не більше: 1,2 м х 1,8 м;
# габарити просторового металевого каркаса # не більше 1,4 м х 2,0 м;
# висота опорної стійки від дорожнього покриття або від рівня ґрунту до нижнього краю металевого просторового каркаса повинна бути не більше 1,2 м;
# може мати підсвічування;
# можливі різноманітні технології зміни зображення;
# освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також мешканців житлових будинків;
# рекламна поверхня РЗ, на якій тимчасово не розміщується рекламний сюжет, повинна бути заповнена фоновим покриттям або інформацією соціального змісту.
Вимоги до розміщення.
РЗ має розміщуватись:
# з дотриманням вимог п. 2.5 Правил;
# вимоги щодо зон розташування РЗ, зазначених в п.2.5 Правил, не розповсюджуються на РЗ, що розташовані на відкритих територіях, наданих власникам таких РЗ для
обслуговування торговельних, торговельно#розважальних, виставкових та офісних центрів, закладів громадського харчування, автозаправних станцій, автомотосалонів і
використовуються виключно для інформування про свої заходи та діяльність;
# на тротуарах за умови, якщо ширина вільної пішохідної зони від краю РЗ до лінії забудови складатиме не менше 2#х метрів.
# поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей, розподільчих смуг шириною менше 2#х метрів;
# не ближче 10#ти метрів до наземних пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів (транспортних засобів загального користування) з точками відліку
від відповідних дорожніх знаків, перехрещень вулиць;
# не ближче ніж 5 метрів до (в напрямку руху транспорту) виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій, якщо опора РЗ нижча ніж 2,5 метра;
# край РЗ має бути не ближче ніж 0,5 метра до проїзної частини вулиці (дороги) та виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій;
# не ближче 20#ти метрів до територій транспортних розв'язок;
# не ближче 50#ти метрів від залізничних переїздів з точкою відліку від відповідного дорожнього знаку.
Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою
території, де розміщений РЗ
Лайтпостер, що стоїть окремо на опорі (РЗ005)
Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості, складається з фундаменту, опорної стійки, просторового металевого каркаса та однієї або двох рекламних
поверхонь.
Основні характеристики (вимоги):
# розмір однієї рекламної площини не більше: 1,2 м х 1,8 м;
# габарити просторового металевого каркаса # не більше 1,4 м х 2,0 м;
# нижній край зовнішньої реклами (просторового каркаса), що розміщується над проїзною частиною, повинен розташовуватися на висоті не менше ніж 5,0 метрів від
поверхні дорожнього покриття або від рівня ґрунту та не менше ніж 2,5 м, в разі розміщення над місцем руху пішоходів;
# може мати підсвічування;
# можливі різноманітні технології зміни зображення;
# освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також мешканців житлових будинків;
# рекламна поверхня РЗ, на якій тимчасово не розміщується рекламний сюжет, повинна бути заповнена фоновим покриттям або інформацією соціального змісту.
Вимоги до розміщення.
РЗ має розміщуватись:
# з дотриманням вимог п. 2.5 Правил;
# вимоги щодо зон розташування РЗ, зазначених в п. 2.5 Правил, не розповсюджуються на РЗ, що розташовані на відкритих територіях, наданих власникам таких РЗ для
обслуговування торговельних, торговельно#розважальних, виставкових та офісних центрів, закладів громадського харчування, автозаправних станцій, автомотосалонів і
використовуються виключно для інформування про свої заходи та діяльність;
# на тротуарах за умови, якщо ширина вільної пішохідної зони від краю РЗ до лінії забудови складатиме не менше 2#х метрів.
# поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей, розподільчих смуг та тротуарів шириною менше 2#х метрів;
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# не ближче 10#ти метрів до наземних пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів (транспортних засобів загального користування) з точками відліку від
відповідних дорожніх знаків, перехрещень вулиць;
# не ближче ніж 5 метрів до (в напрямку руху транспорту) виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій, якщо опора РЗ нижча ніж 2,5 метра;
# край РЗ має бути не ближче ніж 0,5 метра до проїзної частини вулиці (дороги) та виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій;
# не ближче 20#ти метрів до територій транспортних розв'язок;
# не ближче 50#ти метрів від залізничних переїздів з точкою відліку від відповідного дорожнього знаку.
Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою
території, де розміщений РЗ
Тумба, що стоїть окремо (РЗ006)
Об'ємний рекламний засіб, що розміщується на відкритій земельній ділянці, має дві і більше площин розміщення реклами та складається з фундаменту, просторового каркаса
та рекламного поля.
Основні характеристики:
# РЗ може мати не більше 3#х вертикально орієнтованих рекламних поверхонь;
# площа однієї поверхні РЗ # не більше 4,32 кв.м;
# РЗ може мати внутрішнє підсвічування;
# РЗ може бути як статичним, так і динамічним, мати різні технології зміни зображень;
# в РЗ можуть бути вбудовані елементи міського середовища.
Вимоги до розміщення.
РЗ має розміщуватись:
# з дотриманням вимог п. 2.5 Правил;
# вимоги щодо зон розташування РЗ, зазначених в п.2.5 Правил, не розповсюджуються на РЗ, що розташовані на відкритих територіях, наданих власникам таких РЗ для
обслуговування торговельних, торговельно#розважальних, виставкових та офісних центрів, закладів громадського харчування, автозаправних станцій, автомотосалонів і
використовуються виключно для інформування про свої заходи та діяльність;
# на тротуарах за умови, якщо ширина вільної пішохідної зони від краю РЗ до лінії забудови складатиме не менше 2#х метрів;
# поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей, розподільчих смуг та тротуарів шириною менше 2#х метрів;
# не ближче 10#ти метрів до наземних пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів (транспортних засобів загального користування) з точками відліку від
відповідних дорожніх знаків, перехрещень вулиць;
# не ближче ніж 5 метрів до (в напрямку руху транспорту) виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій, якщо опора РЗ нижча ніж 2,5 метра;
# край РЗ має бути не ближче ніж 0,5 метра до проїзної частини вулиці (дороги) та виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій;
# не ближче 20#ти метрів до територій транспортних розв'язок;
# не ближче 50#ти метрів від залізничних переїздів з точкою відліку від відповідного дорожнього знаку.
Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою
території, де розміщений РЗ.
РЗ може встановлюватись на зовнішньому фундаменті за умови обов'язкового його розташування всередині єдиного обрамлення такої конструкції
Прапор, прапорець, який використовується як рекламоносій, що стоїть окремо
(РЗ007)
Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості, має зовнішні поверхні для розміщення реклами (товарні знаки, скорочені найменування тощо) та складається з
фундаменту, флагштоку (опорної стійки) та рекламної поверхні (полотнища).
Висота флагштоку (опорної стійки) до нижнього краю рекламної поверхні має становити не менше 3#х метрів.
Вимоги до розміщення.
РЗ має розміщуватись:
# на власних або наданих в користування територіях, де власник здійснює діяльність;
# поза межами проїзних частин доріг;
# вимоги щодо зон розташування РЗ, зазначених в п.2.5 Правил, не розповсюджуються на РЗ, що розташовані на відкритих територіях, наданих власникам таких РЗ для
обслуговування торговельних, торговельно#розважальних, виставкових та офісних центрів, закладів громадського харчування, автозаправних станцій, автомотосалонів і
використовуються виключно для інформування про свої заходи та діяльність;
# на тротуарах за умови, якщо ширина вільної пішохідної зони від флагштоку (опірної стійки) складатиме не менше 2#х метрів.
# поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей, розподільчих смуг та тротуарів шириною менше 2#х метрів;
# не ближче 10#ти метрів до наземних пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів (транспортних засобів загального користування) з точками відліку від
відповідних дорожніх знаків, перехрещень вулиць;
# не ближче ніж 5 метрів до (в напрямку руху транспорту) виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій, якщо опора РЗ нижча ніж 2,5 метра;
# край РЗ має бути не ближче ніж 0,5 метра до проїзної частини вулиці (дороги) та виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій;
# не ближче 20#ти метрів до територій транспортних розв'язок;
# не ближче 50#ти метрів від залізничних переїздів з точкою відліку від відповідного дорожнього знаку.
Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою
території, де розміщений РЗ
Конструкція на даху будівлі (будинку) (РЗ008)
Рекламний засіб у вигляді об'ємно#просторових літер, цифр та зображувальних елементів без фону, що повністю або частково встановлюється вище за рівень карниза
будинку (будівлі) або безпосередньо розміщується на даху будинку (будівлі).
Встановлення конструкцій у вигляді суцільних площин на даху будівлі (будинку) # рекламних засобів, що встановлюються повністю або частково вище за рівень карниза
будинку (будівлі) або безпосередньо розміщуються на даху будинку (будівлі) # забороняється.
Основні характеристики (вимоги):
# розміри рекламного засобу визначаються габаритами даху, на якому вмонтовується установка, і несучою здатністю будівлі;
# може мати підсвічування;
# освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також помешкання житлових будинків;
# розташування РЗ здійснюється за умови надання висновків попередньої технічної експертизи місця розміщення РЗ (даху) і технічного проекту, наданих та затверджених
спеціалізованими (ліцензованими або сертифікованими) підприємствами, установами та організаціями з урахуванням вітрових, снігових та інших навантажень.
Розповсюджувач реклами має право вільно обирати проектні організації, що мають відповідну ліцензію або сертифікат.
На будівлях, які є пам'ятками культурної спадщини національного та місцевого значення, розміщення РЗ не допускається.
Розміщення РЗ на фасадах капітальних будівель, нижчих 7#ми метрів та тимчасових спорудах не допускається.
На одному боці даху можливе розміщення тільки одного такого РЗ
Щит на фасаді будинку (будівлі) (РЗ009)
Рекламний засіб, що встановлюється на фасаді будинку (будівлі), має зовнішню площину для розміщення реклами, складається з просторового металевого каркаса та
рекламного поля.
Основні характеристики:
# площа поверхні РЗ # не більше 32,0 кв.м;
# може мати підсвічування;
# може мати різні технології зміни зображення (скролінг, беклайт);
# РЗ не може частково чи повністю перекривати елементи декору фасаду, адресні та пам'ятні таблички, інженерні комунікації, віконні та дверні отвори або обмежувати доступ
до них.
Розміщення РЗ можливе на будівлях торговельних, торговельно#розважальних, концертно#розважальних, спортивно#концертних, виставкових, офісних центрів, закладів
громадського харчування, автозаправних станцій, автомотосалонів за умови, якщо його розміщення передбачене затвердженим в установленому порядку паспортом фасаду.
На будівлях, які є пам'ятками культурної спадщини національного та місцевого значення, розміщення РЗ не допускається
Відеоекран на фасаді будинку (РЗ010)
Рекламний засіб, що встановлюється на фасаді будинку та використовується для відображення і передачі візуальної інформації. Складається з просторового каркаса та
рекламного поля.
Основні характеристики (вимоги):
# багатоколірне швидкозмінюване зображення;
# можливість програмування;
# РЗ не може частково чи повністю перекривати елементи декору фасаду, адресні та пам'ятні таблички, інженерні комунікації, віконні та дверні отвори або обмежувати доступ
до них;
# розміщення РЗ можливе за умови, якщо його розміщення передбачене затвердженим в установленому порядку паспортом фасаду;
# забороняється експонування сюжетів у нічний час, із двадцять другої до сьомої години.
Розміщення РЗ можливе на будівлях торговельних, торговельно#розважальних, концертно#розважальних, спортивно#концертних, виставкових, офісних центрів, закладів
громадського харчування, автозаправних станцій, автомотосалонів за умови, якщо його розміщення передбачене затвердженим в установленому порядку паспортом фасаду.
На будівлях, які є пам'ятками культурної спадщини національного та місцевого значення, розміщення РЗ не допускається
Медіафасад (РЗ011)
Медіафасад # це гнучка сітчасто#каркасна конструкція, що складається з:
# термотрубок із світлодіодними платами всередині;
# окремих модульних фреймів (т. зв. кабінетів) з вмонтованими світлодіодами та електронними процесорами.
Конструкція за допомогою металокаркаса монтується на фасаді.
Основні характеристики:
# розмір рекламного поля обмежується розміром фасаду будинку;
# можливість багатоплощинних конфігурацій;
# відносна прозорість конструкцій (до 80 %);
# освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також помешкання житлових будинків;
# забороняється експонування сюжетів у нічний час, із двадцять другої до сьомої години.
Розміщення РЗ можливе на окремих будівлях торговельно#розважальних, концертно#розважальних, спортивно#концертних та виставкових центрів за умови, якщо його
розміщення передбачене затвердженим в установленому порядку паспортом фасаду.
Забороняється розміщення цього РЗ на будівлях, які є об'єктами культурної спадщини національного та/або місцевого значення
Графічна (лазерна) проекційна установка; об'ємно#просторова (голографічна) проекційна установка (РЗ012)
Рекламний засіб призначений для відтворення зображення на фасадах будинків (будівель). Конструкції установок складаються з графічного пристрою, на якому формується
рекламне зображення.
Основні характеристики:
# розмір рекламного поля обмежується розміром фасаду будинку (будівлі);
# освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також помешкання житлових будинків.
Вимоги до розміщення.
Нижній край зовнішньої реклами (графічного пристрою), що розміщується над проїзною частиною, повинен розташовуватися на висоті не менше ніж 5 метрів від поверхні
дорожнього покриття (рівня ґрунту), якщо РЗ не виступає над проїзною частиною # не нижче 2,75 м.
Графічні пристрої мають бути сертифіковані.
Експонування сюжетів у нічний час, із двадцять другої до сьомої години, не допускається

Лайтпостер на фасаді будинку (будівлі) (РЗ013)
Рекламний засіб, що встановлюється на фасаді будинку (будівлі), має зовнішні поверхні для розміщення реклами, складається з просторового металевого каркаса та
рекламного поля.
Основні характеристики (вимоги):
# розмір однієї рекламної площини # не більше 1,2 м х 1,8 м;
# габарити просторового металевого каркаса: не більше 1,4 м х 2 м;
# може мати підсвічування;
# може мати різні технології зміни зображення.
Розміщення РЗ можливе на будівлях торговельних, торговельно#розважальних, концертно#розважальних, спортивно#концертних, виставкових, офісних центрів, закладів
громадського харчування, автозаправних станцій, автомотосалонів за умови, якщо його розміщення передбачене затвердженим в установленому порядку паспортом фасаду.
Забороняється розміщення РЗ у випадку, якщо він частково чи повністю перекриває елементи декору фасаду, адресні та пам'ятні таблички, інженерні комунікації, віконні та
дверні отвори або обмежує доступ до них

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Банер, панно на фасаді будинку (будівлі) (РЗ014)
Рекламний засіб, що розміщується на фасаді будинку (будівлі), складається з каркаса та має зовнішню поверхню для розміщення реклами.
Основні характеристики (вимоги):
# розмір РЗ має відповідати розміру фасаду будинку (нижній край РЗ може розміщуватись не нижче другого поверху будинку);
# може мати зовнішнє підсвічування;
# РЗ не повинен закривати елементи декору фасаду (декоративні рельєфи, карнизи, огородження балконів, еркери, колони, пілястри), адресні та пам'ятні таблички, інженерні
комунікації, віконні та дверні отвори або обмежувати доступ до них;
# рекламна поверхня РЗ, на якій тимчасово не розміщений рекламний сюжет, повинна бути заповнена фоновим покриттям, інформацією соціального змісту або панорамним
зображенням міста;
# на фасаді будинку (будівлі) дозволяється розміщення тільки одного рекламного засобу цього виду.
Вимоги до розміщення.
РЗ має розміщуватись:
# банерне полотно кріпиться до металевого каркаса, змонтованого на фасаді будинку (будівлі);
# розміщується паралельно до фасаду;
# не повинно закривати вікна будинків (будівель), окрім вікон технічних поверхів та сходово#ліфтових вузлів та вікон промислових будівель (споруд);
# розміщення можливо виключно у 2#ій, 3#ій та 4#ій форматних зонах.
Розміщення РЗ на фасадах капітальних будівель, нижчих 7#ми метрів, та тимчасових спорудах не допускається.
На будівлях, які є пам'ятками культурної спадщини національного та місцевого значення, розміщення РЗ не допускається
Банер, панно на фасаді будинку (будівлі) та/або будівельних риштуваннях (РЗ015)
Банер, панно на фасаді будинку (будівлі) та/або будівельних риштуваннях # рекламний засіб, який виготовляється на банерній сітці або банерному полотні та розміщується
на фасаді будинку (будівлі), на огороджувальних об'єктах або будівельних риштуваннях, коли фасад будинку (будівлі) перебуває у стані будівництва, реконструкції,
реставрації чи ремонту, будинок (будівля) є аварійним.
Основні характеристики (вимоги):
# розмір рекламного поля обмежується розміром огороджувального об'єкта або будівельних риштувань;
# може мати підсвічування;
# РЗ повинен повністю закривати фасад/частину фасаду, що реконструюється (будується);
# розміщення реклами здійснюється:
на 20% загальної площі одного РЗ, розміщеного на одному фасаді, # у 0#ій форматній зоні;
на 40% загальної площі одного РЗ, розміщеного на одному фасаді, # у 1#ій форматній зоні;
на 100% загальної площі одного РЗ, розміщеного на одному фасаді, # у 2#ій, 3#ій та 4#ій форматних зонах.
Площа, яка не зайнята рекламою, повинна містити зображення, що імітує фасад будинку (будівлі), на якому розміщений цей РЗ, або повинна бути заповнена фоновим
покриттям;
# рекламна поверхня РЗ, на якій тимчасово не розміщений рекламний сюжет, повинна містити зображення, що імітує фасад будинку (будівлі), на якій розміщений РЗ, або
повинна бути заповнена фоновим покриттям;
# розміщення РЗ на фасадах будинків (будівель) дозволяється у разі, коли фасад будинку (будівлі) перебуває у стані будівництва, реконструкції, реставрації чи ремонту,
будинок (будівля) є аварійним, що підтверджено належними документами на проведення таких робіт у відповідності до вимог Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності".
Вимоги до розміщення:
# РЗ кріпиться до металевого каркаса, змонтованого на фасаді будинку (будівлі), або на конструкцію будівельних риштувань при їх наявності;
# РЗ з інформацією рекламного характеру може розміщуватись на період проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації чи ремонту, будинок (будівля) є
аварійним, що підтверджується належними документами у відповідності до вимог Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"
Спеціальна рекламна конструкція на фасаді будинку (будівлі) (РЗ016) *
Плоский або об'ємний (об'ємні літери тощо) рекламний засіб, що встановлюється паралельно фасаду будинку (будівлі) та має зовнішні поверхні для розміщення реклами, та
не є вивіскою чи табличкою в розумінні Закону України "Про рекламу".
Основні характеристики:
# РЗ не повинен закривати елементи декору фасаду (декоративні рельєфи, карнизи, огородження балконів, еркери, колони, пілястри);
# РЗ може розміщуватись у віконних та дверних прорізах з урахуванням перекриття прорізу не більше 35%;
# зовнішня поверхня для розміщення реклами не може бути з тентової, банерної, вінілової тканини;
# можливе розміщення РЗ на фронтальній або, при наявності, на бокових площинах навісу вхідної групи;
# відстань від площини фасаду або навісу, на якому встановлено РЗ, не повинна перевищувати 0,2 м до лицевої поверхні вивіски.
Спеціальні рекламні конструкції на фасаді будинку (будівлі) за конструктивними відзнаками поділяються на такі типи:
1. Об'ємно#просторові літери, цифри та зображувальні елементи знаків для товарів та послуг без фону.
2. Об'ємно#просторові літери, цифри та зображувальні елементи знаків для товарів та послуг без фону, що розміщені на загальній плоскій основі.
3. Суцільний стенд, лайтбокс.
4. Композиційні рішення (можуть поєднувати будь#які типи).
5. Розпис, ліпка або мозаїка.
На будівлях, які є об'єктами культурної спадщини місцевого та/або національного значення, а також в 0#ій та 1#ій форматних зонах, дозволяється розміщення спеціальних
рекламних конструкцій на фасаді будинку (будівлі) тільки першого та п'ятого типу.
У 2#ій форматній зоні дозволяється розміщення спеціальних рекламних конструкцій на фасаді будинку (будівлі) першого, другого та п'ятого типу.
Світлове оформлення спеціальних рекламних конструкцій на фасаді будинку (будівлі) не має засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати вікна
житлових будинків.
* Детальні вимоги щодо розміщення цього рекламного засобу наведені в Графічному довіднику щодо розміщення цього РЗ, який є додатком до Класифікатора.
Спеціальна рекламна конструкція, що розміщується під кутом до фасаду будинку (будівлі) (РЗ017) *
Консольний рекламний засіб, що встановлюється на фасаді будинку (будівлі), має зовнішні поверхні для розміщення реклами, складається з просторового металевого
каркаса та рекламного поля, та не є вивіскою чи табличкою в розумінні Закону України "Про рекламу".
Основні характеристики та вимоги:
# виступ (ширина) РЗ від фасаду # не більше 0,9 м;
# розміщується під кутом 900 до фасаду будинку чи споруди;
# має не більше двох рекламних поверхонь в одному горизонтальному перерізі;
# може мати внутрішнє підсвічування.
# нижній край РЗ (просторового каркаса) повинен розташовуватися на висоті не менше ніж 2,5 метра від поверхні дорожнього покриття (рівня ґрунту).
* Детальні вимоги щодо розміщення цього рекламного засобу наведені в Графічному довіднику щодо розміщення цього РЗ, який є додатком до Класифікатора.
Електронне табло, "рядок, що біжить" на фасаді будинку (будівлі) (РЗ018)
Рекламний засіб, що встановлюється на фасаді будинку (будівлі) та використовується для відображення і передачі візуальної інформації. Складається з просторового каркаса
та світлодіодного рекламного поля.
Основні характеристики:
# текстово#символьне швидкозмінюване зображення;
# можливість програмування.
Розміщення РЗ можливе на будівлях торговельних, торговельно#розважальних, концертно#розважальних, спортивно#концертних, виставкових, офісних центрів, закладів
громадського харчування, автозаправних станцій, автомотосалонів за умови, якщо його розміщення передбачене затвердженим в установленому порядку паспортом фасаду.
На будівлях, які є пам'ятками культурної спадщини національного та місцевого значення, розміщення РЗ не допускається

Елементи (частини) об'єктів благоустрою, що використовуються як рекламоносії (РЗ019)
Об'єкти благоустрою та інфраструктури, які мають зовнішні поверхні та/або спеціальні конструкції для розміщення реклами.
Елементи (частини) об'єктів благоустрою, що використовуються як рекламоносії, поділяються на такі типи:
1. Урна (розмір рекламного поля не більше 0,5 кв.м).
2. Лава (розмір рекламного поля не більше 0,5 кв.м).
3. Громадська вбиральня (розмір рекламного поля не більше 4,32 кв.м).
4. Собача вбиральня (розмір рекламного поля не більше 0,5 кв.м).
Основні характеристики:
# може мати різні технології зміни зображення;
# може мати підсвічування.
Вимоги до розміщення:
# РЗ не повинен перешкоджати вільному руху пішоходів;
# розміщення на тротуарах можливе за умови, якщо ширина вільної пішохідної зони від опорної стійки до лінії забудови складатиме не менше ніж 2 м.
При розміщенні цього РЗ вимоги п. 2.5 Правил та Зонування розміщення рекламних засобів в місті Києві не застосовуються.
Художньо#просторова композиція (зелені насадження, фітокомпозиції тощо), яка використовується як рекламоносій (РЗ020)
Рекламний засіб, що знаходиться на землі у вигляді фітооздоблення.
Основні характеристики:
# рекламна композиція, яка створюється за допомогою квіткових насаджень

Афішна (інформаційна) тумба (РЗ021)
Об'ємний рекламний засіб, що розміщується державними та комунальними театрально#видовищними, спортивними закладами на відкритій місцевості та складається з
фундаменту, просторового каркаса, інформаційної поверхні, та використовується виключно для інформування про свої заходи та діяльність.
Основні характеристики (вимоги):
# розмір однієї рекламної поверхні не може перевищувати 1,5 х 3,0 м;
# може мати підсвічування;
# може бути як статичним, так і динамічним;
# може мати різноманітні технології зміни зображення;
# висота тумби не повинна перевищувати 5,5 м;
# інформаційна поверхня тумби, на якій тимчасово не розміщена інформація, повинна бути заповнена фоновим покриттям або інформацією соціального змісту;
# розміщення РЗ здійснюється на підставі виданого в установленому порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
Вимоги до розміщення.
РЗ має розміщуватись:
# на тротуарах за умови, якщо ширина вільної пішохідної зони від краю РЗ до лінії забудови складатиме не менше 2#х метрів;
# поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей, розподільчих смуг та тротуарів шириною менше 2#х метрів;
# не ближче 10#ти метрів до наземних пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів (транспортних засобів загального користування) з точками відліку від
відповідних дорожніх знаків, перехрещень вулиць;
# не ближче ніж 5 метрів до (в напрямку руху транспорту) виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій, якщо опора РЗ нижча ніж 2,5 метра;
# край РЗ має бути не ближче ніж 0,5 метра до проїзної частини вулиці (дороги) та виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій;
# не ближче 20#ти метрів до територій транспортних розв'язок;
# не ближче 50#ти метрів від залізничних переїздів з точкою відліку від відповідного дорожнього знаку.
Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою
території, де розміщений РЗ.
РЗ може встановлюватись на зовнішньому фундаменті за умови обов'язкового його розташування всередині єдиного обрамлення такої конструкції
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Пневмостенд, повітряна куля, які використовуються як рекламні носії (РЗ022)
Тимчасове рекламне оформлення на період різноманітних святкових та тематичних заходів державного та місцевого значення. Площа рекламного блока залежить від розмірів
нанесеного зображення.
Основні характеристики:
# розмір рекламного поля обмежується розміром РЗ.
РЗ може мати власне підсвічування.
Вимоги до розміщення.
РЗ має розміщуватись:
# поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей;
# поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей, розподільчих смуг та тротуарів шириною менше 2#х метрів;
# не ближче 10#ти метрів до наземних пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів (транспортних засобів загального користування) з точками відліку від
відповідних дорожніх знаків, перехрещень вулиць;
# не ближче ніж 5 метрів до (в напрямку руху транспорту) виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій, якщо опора РЗ нижча ніж 2,5 метра;
# край РЗ має бути не ближче ніж 0,5 метра до проїзної частини вулиці (дороги) та виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій;
# не ближче 20#ти метрів до територій транспортних розв'язок;
# не ближче 50#ти метрів від залізничних переїздів з точкою відліку від відповідного дорожнього знаку
Пілон (стела), що стоїть окремо (РЗ023)
Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості, складається з фундаменту, просторового металевого каркаса.
Основні характеристики:
# розмір однієї рекламної поверхні не може перевищувати 3,0 х 3,0 м;
# габарити металевого просторового каркаса не більше: шириною 3,0м, висотою 12,0м та глибиною 1,5 м;
# може мати підсвічування;
# може бути як статичним, так і динамічним;
# може мати різні технології зміни зображення.
Вимоги до розміщення.
РЗ має розміщуватись:
# з дотриманням вимог п. 2.5 Правил;
# вимоги щодо зон розташування РЗ, зазначених в п.2.5 Правил, не розповсюджуються на РЗ, що розташовані на відкритих територіях, наданих власникам таких РЗ для
обслуговування торговельних, торговельно#розважальних, виставкових та офісних центрів, закладів громадського харчування, автозаправних станцій, автомотосалонів і
використовуються виключно для інформування про свої заходи та діяльність;
# на тротуарах за умови, якщо ширина вільної пішохідної зони від краю РЗ до лінії забудови складатиме не менше 2#х метрів.
# поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей;
# не ближче 10#ти метрів до перехрещень вулиць, наземних пішохідних переходів та виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій;
# не ближче 30#ти метрів до пунктів зупинки маршрутних транспортних засобів (транспортних засобів загального користування);
# не ближче 50#ти метрів від залізничних переїздів.
Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою
території, де розміщений РЗ.
РЗ може встановлюватись на зовнішньому фундаменті за умови обов'язкового його розташування всередині єдиного обрамлення такої конструкції
Об'ємно#просторова конструкція індивідуального дизайнерського рішення, що стоїть окремо (РЗ024)
Об'ємний рекламний засіб, що розміщується на відкритій земельній ділянці, складається з елементів, що відтворюють логотипи, знаки для товарів та послуг, корпоративну
символіку та інші елементи брендової ідентичності, а також масштабні моделі продукції рекламодавця тощо (нетиповий рекламний засіб), без можливості зміни сюжету.
Площею РЗ024 вважається добуток його максимальної довжини та максимальної ширини.
Освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також мешканців житлових будинків.
Висота РЗ (від рівня ґрунту до верхнього краю РЗ) не може перевищувати 3 м.
Вимоги до розміщення.
РЗ має розміщуватись:
# з дотриманням вимог п. 2.5 Правил;
# на тротуарах за умови, якщо ширина вільної пішохідної зони від краю РЗ до лінії забудови складатиме не менше 2#х метрів.
# поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей, розподільчих смуг та тротуарів шириною менше 2#х метрів;
# не ближче 10#ти метрів до наземних пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів (транспортних засобів загального користування) з точками відліку від
відповідних дорожніх знаків, перехрещень вулиць;
# не ближче ніж 5 метрів до (в напрямку руху транспорту) виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій, якщо опора РЗ нижча ніж 2,5 метра;
# край РЗ має бути не ближче ніж 0,5 метра до проїзної частини вулиці (дороги) та виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій;
# не ближче 20#ти метрів до територій транспортних розв'язок;
# не ближче 50#ти метрів від залізничних переїздів з точкою відліку від відповідного дорожнього знаку.
Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою
території, де розміщений РЗ.
РЗ може встановлюватись на зовнішньому фундаменті за умови обов'язкового його розташування всередині єдиного обрамлення такої конструкції
Рекламно#інформаційний покажчик, що стоїть окремо на опорі (РЗ025)
Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості, складається з фундаменту, просторового каркаса, опорної стійки, інформаційного та рекламного блоків.
Інформаційний блок # блок, який містить інформацію про вуличну систему: назву вулиць, проспектів, площ, провулків і напрямок руху до них.
Інформація, яка міститься у інформаційному блоці, не є рекламою. Площа інформаційного блоку не враховується під час визначення розміру плати за тимчасове користування
місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва.
Рекламний блок # блок для розміщення рекламного сюжету, або інформації про місцезнаходження установ і організацій міського та державного значення, культурно#
історичних пам'ятників та інших об'єктів міської інфраструктури.
Основні характеристики (вимоги):
# розмір однієї площини інформаційного блоку: не більше 0,37 х 1,28 м;
# розмір однієї площини рекламного блоку: не більше 0,85 х 1,28 м;
# загальні габаритні розміри просторового каркаса інформаційного та рекламного блоків: не більше 1,52 х 1,402 м;
# виступ РЗ від опори до зовнішнього краю РЗ # не більше 1,55 м;
# нижній край рекламного засобу (просторового каркаса), що розміщується над проїзною частиною, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на
висоті не менше ніж 5,0 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо РЗ не виступає над проїзною частиною # не нижче 2,5 м;
# повинен мати підсвічування;
# освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також мешканців житлових будинків;
# рекламний блок, на якому тимчасово не розміщується рекламний сюжет, повинен бути заповнений фоновим покриттям або інформацією соціального змісту.
Вимоги до розміщення:
# відстань між однотипними РЗ повинна бути не менше 40 м.
Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою
території, де розміщений РЗ.
Розміщення на тротуарах можливе за умови, якщо ширина вільної пішохідної зони від опірної стійки РЗ до лінії забудови складатиме не менше ніж 2 м.
Забороняється розміщення:
# на розподільчих смугах шириною менше 2,0 м;
# ближче ніж 10 метрів до перехрещень вулиць, наземних пішохідних переходів та пунктів зупинки маршрутних транспортних засобів (транспортних засобів загального
користування);
# ближче ніж 50 м до залізничних переїздів
Зупинковий комплекс та/або павільйон (РЗ026)
Зупинковий комплекс # об'єкт дорожнього сервісу для очікування наземного громадського транспорту, конструкція якого включає: павільйон зупинок громадського
транспорту; рекламно#інформаційні площі; тимчасову споруду для здійснення підприємницької діяльності.
Павільйон зупинок громадського транспорту # об'єкт дорожнього сервісу для очікування наземного громадського транспорту, конструкція якого включає: лави, навіс та може
включати рекламно#інформаційні площі.
Основні характеристики (вимоги):
# розміщення РЗ можливе лише на одній панелі, за виключенням сторони прибуття транспорту;
# площа одного рекламного поля # не більше 2,16 кв.м;
# може мати підсвічування;
# можливі різноманітні технології зміни зображення;
# брендування комплексу та/або павільйону допускається із забезпеченням прозорості панелей зі сторони прибуття транспорту.
При розміщенні РЗ вимоги п. 2.5 Правил не застосовуються

Рекламно#інформаційний покажчик на опорі освітлення (контактної мережі) (РЗ027)
Рекламний засіб, що встановлюється на опорах (мачтах#опорах міського освітлення, опорах контактної мережі), має зовнішні поверхні для розміщення реклами, складається з
просторового стального каркаса, інформаційного та рекламного блоків.
Інформаційний блок # блок, який містить інформацію про вуличну систему: назву вулиць, проспектів, площ, провулків і напрямок руху до них. Інформація, яка міститься у
інформаційному блоці, не є рекламою. Площа інформаційного блоку не враховується під час визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розташування
рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва.
Рекламний блок # блок для розміщення рекламного сюжету, або інформації про місцезнаходження установ і організацій міського та державного значення, культурно#
історичних пам'ятників та інших об'єктів міської інфраструктури.
Можливі технології нанесення зображень:
беклайт # рекламоносій, рекламна площина якого виготовляється з просвітного пластика молочного кольору.
Основні характеристики (вимоги):
# розмір однієї рекламної площини інформаційного блоку: не більше 0,37 х 1,28 м або не більше 0,40 х 1,44 м;
# розмір однієї рекламної площини рекламного блоку: не більше 1,31 х 1,28 м або не більше 1,10 х 1,44 м;
# загальні габаритні розміри просторового каркаса інформаційного та рекламного блоків: не більше 1,97 х 1,402 м або не більше 1,71 х 1,56 м;
# виступ РЗ від опори до зовнішнього краю РЗ: не більше 1,60 м;
# нижній край рекламного засобу (просторового каркаса), що розміщується над проїзною частиною, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на
висоті не менше ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо РЗ не виступає над проїзною частиною # не нижче 2,5 м;
# повинен мати внутрішнє підсвічування;
# освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також мешканців житлових будинків;
# рекламний блок, на якому тимчасово не розміщується рекламний сюжет, повинен бути заповнений фоновим покриттям або інформацією соціального змісту.
Забороняється розміщення:
# ближче ніж 10 метрів до перехрещень вулиць, наземних пішохідних переходів та пунктів зупинки маршрутних транспортних засобів (транспортних засобів загального
користування);
# ближче ніж 50 м до залізничних переїздів
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Конструкція на естакаді, мості, шляхопроводі (РЗ028)
Рекламний засіб, що розміщується виключно на естакаді, мості, шляхопроводі, має зовнішні поверхні для розміщення реклами.
Банерне полотно кріпиться до каркаса/рами, змонтованих на естакаді, мості, шляхопроводі. Каркас/рама може мати різні конфігурації залежно від розмірів естакади, моста,
шляхопроводу, способу кріплення банерного полотна тощо.
Основні характеристики (вимоги):
# розмір рекламного поля: 2 х 8 м, 2х16 м;
# розміщення цього РЗ можливе у 2#й, 3#ій та 4#ій форматних зонах;
# може мати підсвічування.
Вимоги до розміщення:
# розміщення РЗ можливе тільки по центру одного напрямку руху на естакаді, мосту, шляхопроводі;
# на одній стороні естакади, мосту, шляхопроводу можливе розміщення не більше двох РЗ;
# у разі розміщення двох РЗ вони мають бути однакового розміру

Київський міський голова В. Кличко
Äîäàòîê äî Êëàñèô³êàòîðà òèïîâèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â
(äîäàòêà 3 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.04.2017ð. ¹ 223/2445)
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1. Òèïè ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é
1.1. Îá'ºìíî-ïðîñòîðîâ³ ë³òåðè, öèôðè òà çîáðàæóâàëüí³ åëåìåíòè çíàê³â äëÿ òîâàð³â òà ïîñëóã
áåç ôîíó
Ãîëîâíà â³äì³íí³ñòü ì³æ îá'ºìíèìè òà ïëîñêèìè ë³òåðàìè — íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ó ñèìâîë³â
áîêîâî¿ òà çàäíüî¿ ñò³íêè. Ïëîñê³ ë³òåðè âèãîòîâëÿþòüñÿ ëèøå ç ëèöåâîãî ìàòåð³àëó.
Çàçâè÷àé îá'ºìí³ ë³òåðè çàêð³ïëþþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî íà ôàñàä³ áóä³âë³ àáî íà ïëîùèí³, ùî º
÷àñòèíîþ ñïåö³àëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ (ïðîçîðà, ó êîë³ð ôàñàäó òà ³íøå).
Ïëîñê³ ë³òåðè, äëÿ ñòâîðåííÿ åôåêòó îá'ºìíîñò³ òà çà íàÿâíîñò³ ìîæëèâîñòåé, çàêð³ïëþþòüñÿ
íà ïåâí³é â³äñòàí³ â³ä ôàñàäó àáî ïëîùèíè (íà ñò³éêàõ).
Â îáîõ âèïàäêàõ â³äñòàíü â³ä ïîâåðõí³, íà ÿê³é âñòàíîâëåíî ÐÇ, íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè
0,2 ì äî ëèöåâî¿ ïîâåðõí³ ñïåö³àëüíî¿ êîíñòðóêö³¿.

1.2. Îá'ºìíî-ïðîñòîðîâ³ ë³òåðè, öèôðè òà çîáðàæóâàëüí³ åëåìåíòè çíàê³â äëÿ òîâàð³â òà ïîñëóã
áåç ôîíó, ùî ðîçì³ùåí³ íà çàãàëüí³é ïëîñê³é îñíîâ³
Îá'ºìí³ àáî ïñåâäîîá'ºìí³ ñèìâîëè ââàæàþòüñÿ òàêèìè, ÿêùî çàêð³ïëåí³ íà ïëîùèí³ àáî êîðîá³
ïðÿìîêóòíî¿ ÷è äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.
Íà êîðîá³ ìîæå áóòè ðîçì³ùåíà äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ. Êîðîá ìîæå áóòè îáëàäíàíî ï³äñâ³÷óâàííÿì,
àëå ôðîíòàëüíà ïàíåëü ïîâèííà áóòè âèãîòîâëåíà ç ñâ³òëîíåïðîíèêíîãî ìàòåð³àëó. Ï³äñâ³÷óâàòèñÿ
ìîæóòü ëèøå îêðåì³ åëåìåíòè, à íå âñÿ ôðîíòàëüíà ïàíåëü.

1.3. Ñóö³ëüíèé ñòåíä, ëàéòáîêñ
Ëàéòáîêñ — êîðîá, îáëàäíàíèé âíóòð³øí³ì ï³äñâ³÷óâàííÿì.
Ôðîíòàëüíà ñòîðîíà êîðîáà âèãîòîâëåíà ç³ ñâ³òëîïðîíèêíîãî ìàòåð³àëó, íà ÿêó çà äîïîìîãîþ
àïë³êàö³¿, äðóêó àáî ³ç çàñòîñóâàííÿì îá'ºìíèõ åëåìåíò³â íàíåñåíî ðåêëàìíó ³íôîðìàö³þ.
Ëàéòáîêñ ìîæå áóòè ïðÿìîêóòíî¿, êðóãëî¿, îâàëüíî¿ àáî ³íøî¿ äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

1.4. Êîìïîçèö³éí³ ð³øåííÿ (ìîæóòü ïîºäíóâàòè áóäü-ÿê³ òèïè)
Êîìïîçèö³éí³ ð³øåííÿ — âàð³àòèâí³ ïîºäíàííÿ îá'ºìíèõ àáî ïëîñêèõ ñèìâîë³â ç ëàéòáîêñàìè
àáî äåêîðàòèâíèìè åëåìåíòàìè.

1.5. Ðîçïèñ, ë³ïêà àáî ìîçà¿êà
Ñïåö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿, âèêîíàí³ ðîçïèñîì, ë³ïêîþ àáî ìîçà¿êîþ, âèêîíóþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî
íà ôàñàä³ áóä³âë³.

2. Ïðàâèëà ðîçì³ùåííÿ
2.1. Ðîçì³ùåííÿ ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é íà ôàñàä³
Ñïåö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿ âñòàíîâëþþòüñÿ íàä, àáî ç áîê³â â³êîííèõ òà äâåðíèõ îòâîð³â áåçïîñåðåäíüî
íà ÷àñòèí³ ôàñàäó çàêëàäó, â³ëüíîìó â³ä äåêîðàòèâíèõ åëåìåíò³â.
Âñòàíîâëþþòüñÿ ñïåö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿ íà ïåðøîìó (ì³æ ïåðøèì òà äðóãèì) àáî öîêîëüíîìó ïîâåðõàõ.
Âèêëþ÷í³ âèïàäêè:
- êîëè öå ïåðåäáà÷åíî ïàñïîðòîì ôàñàäó; ÿêùî ñïîðóäà — òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèé öåíòð;
- ÿêùî òîðãîâåëüí³ ïëîù³ â æèòëîâîìó áóäèíêó çàéìàþòü 2 òà á³ëüøå ïîâåðõ³â;
- ÿêùî íà ïðàâàõ îðåíäè ÷è âëàñíîñò³ ñóá'ºêòó íàëåæèòü ö³ëà áóä³âëÿ.
Ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ ìàº áóòè ðîçòàøîâàíà ñèìåòðè÷íî â³äíîñíî äî åëåìåíò³â ôàñàäó, àáî
ìàº áóòè âçàºìîóçãîäæåíà ç íèìè, íàñë³äóâàòè ãîðèçîíòàëüíó â³ñü âæå ³ñíóþ÷èõ ñïåö³àëüíèõ
êîíñòðóêö³é.

Ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ ìàº áóòè âñòàíîâëåíà ñèìåòðè÷íî â³äíîñíî ôàñàäó àáî âçàºìîóçãîäæåíà
ç éîãî åëåìåíòàìè
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Áàæàíèì ñë³ä ââàæàòè ìàñøòàá 4/6 â³äíîñíî ïëîùèíè, íà ÿêó âñòàíîâëþºòüñÿ ñïåö³àëüíà
êîíñòðóêö³ÿ, ïðè öüîìó äåÿê³ åëåìåíòè, ÿê ëîãîòèï, çíàê, âåëèê³ ë³òåðè â íàïèñ³ òà äåÿê³ ÷àñòèíè
õóäîæíüî-äåêîðàòèâíèõ åëåìåíò³â, ìîæóòü çàéìàòè äî 14/16 â³ëüíîãî ïðîñòîðó
2.2.1. Òèïîâ³ ïîìèëêè ìàñøòàáóâàííÿ òà ðîçì³ùåííÿ ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é
Ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ íå ìîæå ÷àñòêîâî àáî ïîâí³ñòþ ïåðåêðèâàòè äåêîðàòèâí³ åëåìåíòè
ôàñàäó, âèõîäèòè çà ìåæ³ ôàñàäó, ÷àñòêîâî àáî ïîâí³ñòþ ïåðåêðèâàòè â³êíà, äâåð³. ²ãíîðóâàòè
ïðàâèëà â³ëüíîãî ïðîñòîðó.
Çàáîðîíÿºòüñÿ ³ãíîðóâàòè ïðàâèëà
ìàñøòàáóâàííÿ (ï.2.2)

Ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ ìàº áóòè âñòàíîâëåíà ñèìåòðè÷íî â³äíîñíî ôàñàäó, àáî áóòè
âçàºìîóçãîäæåíà ç éîãî åëåìåíòàìè, íàñë³äóâàòè ãîðèçîíòàëüíó â³ñü ñóñ³äí³õ ñïåö³àëüíèõ
êîíñòðóêö³é
2.1.1. Òèïîâ³ ïîìèëêè ïðè ðîçì³ùåíí³ ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é íà ôàñàä³
Ñïåö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿ íå ìîæóòü ïåðåêðèâàòè åëåìåíòè äåêîðó ôàñàäó, àäðåñí³ òà ïàì'ÿòí³
òàáëè÷êè, ³íæåíåðí³ êîìóí³êàö³¿ àáî îáìåæóâàòè äîñòóï äî íèõ.
Ïåðåêðèâàòè â³êîíí³ àáî äâåðí³ îòâîðè (îêð³ì íîðìè ðîçì³ùåííÿ áåçïîñåðåäíüî â îòâîðàõ),
ïåðåêðèâàòè áàëêîíè, êàðíèçè, í³ø³, àðêè òîùî.

Ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ íå ìîæå
âèõîäèòè
çà
ìåæ³
ôàñàäó.
Çàáîðîíÿºòüñÿ ñóñ³äñòâî ñïåö³àëüíèõ
êîíñòðóêö³é íà ïëîùèí³ ç ñïåö³àëüíèìè
êîíñòðóêö³ÿìè îêðåìèìè ë³òåðàìè

Ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ íå ìîæå
÷àñòêîâî àáî ïîâí³ñòþ ïåðåêðèâàòè
â³êîíí³ òà äâåðí³ îòâîðè

Ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ ìàº áóòè âñòàíîâëåíà ñèìåòðè÷íî â³äíîñíî ôàñàäó, àáî âçàºìîóçãîäæåíà
ç éîãî åëåìåíòàìè. Ñïåö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿ íå ìîæóòü ïåðåêðèâàòè àäðåñí³ òàáëè÷êè

Ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ íå ìîæå
÷àñòêîâî àáî ïîâí³ñòþ ïåðåêðèâàòè
äåêîðàòèâí³ åëåìåíòè ôàñàäó

2.3. Ñïåö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿ ó â³êîííèõ òà äâåðíèõ îòâîðàõ
Ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ ó â³êîííîìó àáî äâåðíîìó îòâîð³ ðîçì³ùóºòüñÿ ëèøå çà óìîâè, ÿêùî
îçäîáëåííÿ ôàñàäó, àáî ³íø³ ôàêòîðè çàâàæàþòü ¿¿ ðîçì³ùåííþ áåçïîñåðåäíüî íà ôàñàä³.
Âñòàíîâëåííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ áåçïîñåðåäíüî ó â³êîííîìó ÷è äâåðíîìó îòâîð³ ³ç
çîâí³øíüîãî áîêó áóä³âë³ ìîæëèâå ëèøå çà óìîâè, ÿêùî âîíà íå ïåðåêðèâàòèìå ¿õ á³ëüøå í³æ íà
35%.
Òàêà ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ ìîæå áóòè âèêîíàíà ÿê íà îñíîâ³, òàê ³ îêðåìèìè ë³òåðàìè, òà â
îáîõ âèïàäêàõ íå ìîæå ïåðåêðèâàòè îòâ³ð á³ëüø í³æ íà 35%.
Ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ íå ìîæå âèñòóïàòè çà ìåæ³ ïðîð³çó ó áóäü-ÿêèõ íàïðÿìêàõ, ìàº íàñë³äóâàòè
ãîðèçîíòàëüíó â³ñü ñóñ³äí³õ ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é
Ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ ìàº áóòè âñòàíîâëåíà ñèìåòðè÷íî â³äíîñíî ôàñàäó, àáî áóòè
âçàºìîóçãîäæåíà ç éîãî åëåìåíòàìè, íàñë³äóâàòè ãîðèçîíòàëüíó â³ñü ³ñíóþ÷èõ ñïåö³àëüíèõ
êîíñòðóêö³é
2.2. Ìàñøòàá ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é, â³ëüíèé ïðîñò³ð
Ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ íå ìîæå çàéìàòè âåñü â³ëüíèé ïðîñò³ð ôàñàäó, íàâ³òü çà íàÿâíîñò³ ì³ñöü,
â³ëüíèõ â³ä äåêîðàòèâíèõ åëåìåíò³â.
Áàæàíèì ñë³ä ââàæàòè ìàñøòàá 4/6 â³äíîñíî ïëîùèíè, íà ÿêó âñòàíîâëþºòüñÿ ñïåö³àëüíà
êîíñòðóêö³ÿ. Ïðè öüîìó äåÿê³ åëåìåíòè, ÿê ëîãîòèï, çíàê, âåëèê³ ë³òåðè â íàïèñ³ òà äåÿê³ ÷àñòèíè
õóäîæíüî-äåêîðàòèâíèõ åëåìåíò³â, ìîæóòü çàéìàòè äî 14/16 â³ëüíîãî ïðîñòîðó.

Ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ ðîçì³ùåíà ó ïðîð³ç³, íå âèõîäÿ÷è çà éîãî ìåæ³

Ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ ðîçì³ùåíà ó ïðîð³ç³, íå âèõîäÿ÷è çà éîãî ìåæ³, íàñë³äóº ãîðèçîíòàëüíó
â³ñü ñóñ³äí³õ ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é

ÄÎÊÓÌÅÍÒ

11
18 òðàâíÿ 2017 ð.
¹52 (4965)

2.3.1. Òèïîâ³ ïîìèëêè ïðè ðîçì³ùåíí³ ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é ó îòâîðàõ

Ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ âèõîäèòü çà ìåæ³ îòâîðó. Ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ ïåðåêðèâàº îòâ³ð
á³ëüø í³æ íà 35%

Çàáîðîíÿºòüñÿ ïåðåêðèâàòè äåêîðàòèâí³ åëåìåíòè
Çàáîðîíÿºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ òàáëè÷îê íå óçãîäæåíîãî ì³æ ñîáîþ ôîðìàòó
2.5. Ñèòóàòèâí³ ïðèêëàäè ðîçì³ùåííÿ ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é
Ïðèêëàä âçàºìîóçãîäæåííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ òà äåêîðàòèâíèõ åëåìåíò³â ôàñàäó

Ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ íå óçãîäæåíà ç òèïîì òà ôîðìîþ ³ñíóþ÷èõ ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é,
íå íàñë³äóº ãîðèçîíòàëüíó â³ñü

Ïðèêëàä ðîçì³ùåííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ íà öîêîëüíîìó ïîâåðñ³

2.4. Ðîçì³ùåííÿ ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é íàä àðêîþ
Äîçâîëÿºòüñÿ âñòàíîâëþâàòè ñïåö³àëüíó êîíñòðóêö³þ íàä àðêîþ çà óìîâè, ÿêùî âîíà íå
ïåðåêðèâàº äåêîðàòèâí³ åëåìåíòè ôàñàäó.
ßêùî çà àðêîþ çíàõîäÿòüñÿ äâà òà á³ëüøå çàêëàä³â, ïîðó÷ ³ç àðêîþ âñòàíîâëþþòüñÿ íàá³ðí³
ïîêàæ÷èêè.

Ïðèêëàä ðîçì³ùåííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ íà òèïîâ³é çàáóäîâ³

Ó âèïàäêàõ êîëè íåìîæëèâî âñòàíîâèòè ñïåö³àëüíó êîíñòðóêö³þ íàä â³êîííèìè òà äâåðíèìè
ïðîð³çàìè àáî áåçïîñåðåäíüî ó ïðîð³çàõ, ñë³ä îáèðàòè ðîçì³ùåííÿ ç áîê³â â³ä íèõ
2.5.1. Ñèòóàòèâí³ ïðèêëàäè, ïîìèëêè ïðè ðîçì³ùåíí³ ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é
Â³äñóòíº âçàºìîóçãîäæåííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ òà äåêîðó ôàñàäó
Äîçâîëÿºòüñÿ ëèøå îäíà ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ íàä àðêîþ

ßêùî çà àðêîþ çíàõîäÿòüñÿ äâà òà á³ëüøå çàêëàä³â, ïîðó÷ ³ç àðêîþ âñòàíîâëþþòüñÿ íàá³ðí³
ïîêàæ÷èêè

Ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ íà öîêîëüíîìó ïîâåðñ³ ìàº áóäè âñòàíîâëåíà äî ìåæ³ ïåðåêðèòòÿ ç
ïåðøèì ïîâåðõîì
Ïðèêëàä ðîçì³ùåííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ íà òèïîâ³é çàáóäîâ³

2.4.1. Òèïîâ³ ïîìèëêè ïðè ðîçì³ùåíí³ íàä àðêàìè

Çàáîðîíÿºòüñÿ âñòàíîâëþâàòè á³ëüøå îäí³º¿ ñïåö³àëüíî¿ êîíñòðóêö³¿.
Íå ìîæíà âñòàíîâëþâàòè ñïåö³àëüíó êîíñòðóêö³þ âñåðåäèí³ àðêè (â ïðî¿çä³)

Ñïåö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿ íå ìîæíà ðîçì³ùóâàòè íà áàëêîíàõ
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2.6. Ñïåö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿ âèùå ïåðøîãî ïîâåðõó
Ñïåö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿ âèùå ïåðøîãî ïîâåðõó äîçâîëÿþòüñÿ:
- òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèì öåíòðàì;
- ó âèïàäêàõ, êîëè òîðãîâ³ ïëîù³ â æèòëîâîìó áóäèíêó çàéìàþòü äâà òà á³ëüøå ïîâåðõ³â;
- ó âèïàäêàõ, êîëè ñóá'ºêòó íà ïðàâàõ îðåíäè ÷è âëàñíîñò³ íàëåæèòü âñÿ áóä³âëÿ.
Ñïåö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè çàãàëüíèì âèìîãàì àáî áóòè âñòàíîâëåí³ â ì³ñöÿõ,
ïåðåäáà÷åíèõ ïàñïîðòîì ôàñàäó.
Ó âèïàäêàõ çîñåðåäæåííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ òîðãîâèõ òî÷îê ó áóäèíêó, ïåðøî÷åðãîâå ïðàâî
ðîçì³ùåííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ íà ôàñàä³ îòðèìóþòü ñóá'ºêòè ï³äïðèºìíèöòâà, ùî çàéìàþòü
ôàñàäíó ÷àñòèíó. ²íø³ îðåíäàð³ óçãîäæóþòü ðîçì³ùåííÿ ç àäì³í³ñòðàö³ºþ.
Ñïåö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿ ìàþòü áóòè âçàºìîóçãîäæåí³ ì³æ ñîáîþ, ìàòè îäíàêîâó âèñîòó òà çáåð³ãàòè
ãîðèçîíòàëüíó â³ñü ³ç ñóñ³äí³ìè ñïåö³àëüíèìè êîíñòðóêö³ÿìè.
Íà ãëóõ³é ÷àñòèí³ ôàñàäó àáî âèêîíàí³é ó ôîðìàò³ êðîíøòåéíó ìîæå ðîçì³ùóâàòèñÿ íàá³ðíèé ïîêàæ÷èê.
Òîðãîâ³ ïëîù³ â æèòëîâîìó áóäèíêó çàéìàþòü 2 òà á³ëüøå ïîâåðõ³â

2.7. Ñïåö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿ íà ôðèç³
Ñïåö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿, ùî ðîçòàøîâóþòüñÿ íà ³ñíóþ÷îìó ôðèç³, ìàþòü íàñë³äóâàòè òèï, âèñîòó
òà ãîðèçîíòàëüíó â³ñü ñóñ³äí³õ ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é.
Ïðè ðîçì³ùåíí³ íà çàãàëüíîìó ôðèç³ ëàéòáîêñ ÷è îñíîâà ñïåö³àëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ ìàº äîð³âíþâàòè
âèñîò³ ôðèçà, à äîâæèíà — ìåæàì ôð³çà, àáî äî ïî÷àòêó ñóñ³äíüî¿ ñïåö³àëüíî¿ êîíñòðóêö³¿.
Íà çàãàëüíîìó ôðèç³ çàáîðîíÿºòüñÿ ñóñ³äñòâî ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é íà îñíîâ³ ç ñïåö³àëüíèìè
êîíñòðóêö³ÿìè ç îêðåìèìè ë³òåðàìè áåç îñíîâè.
Çàáîðîíÿºòüñÿ ³ãíîðóâàòè ãîðèçîíòàëüíó â³ñü.
Çàáîðîíåíî ðîçì³ùåííÿ ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é, ÿêùî ¿õ ðîçì³ð º á³ëüøèì, àáî ìåíøèì çà
âèñîòó ôðèçà.
Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é îäíà íàä îäíîþ.
Çàáîðîíÿºòüñÿ ïåðåêðèòòÿ ñïåö³àëüíèìè êîíñòðóêö³ÿìè ÷àñòèí ôàñàäó, â³òðèí, ïàðêàí³â.

Ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ íå
ìîæå ïåðåêðèâàòè ïðîð³ç á³ëüø
í³æ íà 35%, íå ïîâèííà
âèñòóïàòè çà ìåæ³ ïðîð³çó ó
áóäü-ÿêèõ íàïðÿìêàõ, ìàº
íàñë³äóâàòè ãîðèçîíòàëüíó â³ñü
ñóñ³äí³õ ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é

Ñïåö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿ ìàþòü
áóòè âçàºìîóçãîäæåí³ ì³æ
ñîáîþ, ìàòè îäíàêîâó âèñîòó
òà çáåð³ãàòè ãîðèçîíòàëüíó â³ñü
³ç ñóñ³äí³ìè

Ïîêàæ÷èê ç ñïåö³àëüíà
êîíñòðóêö³ÿìè ó ôîðìàò³
êðîíøòåéíó

2.6.1. Ñïåö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿ âèùå ïåðøîãî ïîâåðõó, òèïîâ³ ïîìèëêè
Òîðãîâ³ ïëîù³ â æèòëîâîìó áóäèíêó çàéìàþòü 2 òà á³ëüøå ïîâåðõ³â

Ñïåö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿ íà ôðèç³ ìàþòü áóòè âçàºìîóçãîäæåí³ ì³æ ñîáîþ, ìàòè îäíàêîâó âèñîòó
òà çáåð³ãàòè ãîðèçîíòàëüíó â³ñü ³ç ñóñ³äí³ìè

Íà çàãàëüíîìó ôðèç³ çàáîðîíÿºòüñÿ ñóñ³äñòâî ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é íà îñíîâ³ ç ñïåö³àëüíèìè
êîíñòðóêö³ÿìè ç îêðåìèìè ë³òåðàìè áåç îñíîâè
Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçì³ùóâàòè ñïåö³àëüíó êîíñòðóêö³þ ç ðîçì³ðîì îñíîâè á³ëüøå ÷è ìåíøå âèñîòè
ôðèçà. Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é îäíà íàä îäíîþ
3. Â³òðèíè
Ó â³òðèíàõ ìîæíà ðîçì³ùóâàòè äîäàòêîâ³ ðåêëàìí³ ìàòåð³àëè: ëàéòïîñòåðè, àïë³êàö³¿, ïðèíòè,
³íñòàëÿö³¿.
Àïë³êàö³¿ ìîæíà íàíîñèòè ÿê ³ç âóëè÷íî¿ ñòîðîíè, òàê ³ ç ñåðåäèíè; ëàéòïîñòåðè ³ ïðèíòè ò³ëüêè
ç âíóòð³øíüî¿.
Äîïóñòèìà íîðìà ïåðåêðèòòÿ ñêëà äëÿ ëàéòïîñòåðà, àïë³êàö³¿, ïðèíòà äîð³âíþº 40%, äëÿ
³íñòàëÿö³¿ — 100%.

Ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ íå ìîæå ïåðåêðèâàòè ïðîð³ç á³ëüø í³æ íà 35%, íå ïîâèííà âèñòóïàòè
çà ìåæ³ ïðîð³çó ó áóäü-ÿêèõ íàïðÿìêàõ, ìàº íàñë³äóâàòè ãîðèçîíòàëüíó â³ñü ñóñ³äí³õ ñïåö³àëüíèõ
êîíñòðóêö³é
Ïðèêëàä çîñåðåäæåííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ òîðãîâèõ òî÷îê

Ëàéòïîñòåðè, àïë³êàö³¿, ïðèíòè íå ìîæóòü çàéìàòè á³ëüøå 40% ñêëà â³òðèíè, â³êîí, äâåðåé
Ñïåö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿ ìàþòü áóòè âçàºìîóçãîäæåí³ ì³æ ñîáîþ, ìàòè îäíàêîâó âèñîòó òà çáåð³ãàòè
ãîðèçîíòàëüíó â³ñü ç ñóñ³äí³ìè

4. Ñïåö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿ íà êîçèðêàõ, ìàðê³çàõ, íàâ³ñàõ
Ðîçì³ùóâàòè ñïåö³àëüíó êîíñòðóêö³þ íà êîçèðêàõ òà ìàðê³çàõ äîçâîëÿºòüñÿ ëèøå ó ìåæàõ
âåðòèêàëüíèõ ïëîùèí ç óðàõóâàííÿì ìàñøòàáó 4/6 (òà 14/16) â³äíîñíî ïëîùèíè äëÿ ðîçì³ùåííÿ
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7. Ìåìîð³àëüí³ äîøêè, ïàì'ÿòí³ òàáëè÷êè
5. Ðîçì³ùåííÿ ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é, òàáëè÷îê, âêàç³âíèê³â ïîðó÷ ç âõîäîì
Ñïåö³àëüíà êîíñòðóêö³ÿ, òàáëè÷êà àáî âêàç³âíèê íå ìîæå ÷àñòêîâî àáî ïîâí³ñòþ ïåðåêðèâàòè
äåêîðàòèâí³ åëåìåíòè ôàñàäó, â³êíà, äâåð³. Íå ìîæå áóòè ðîçì³ùåíà íà ñõîäèíêàõ òà ¿õ îãîðîæàõ.
Óñ³ òàáëè÷êè ñïåö³àëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ ³ âêàç³âíèêè ìàþòü áóòè îäíàêîâîãî ðîçì³ðó òà îð³ºíòàö³¿,
áóòè ðîçì³ùåí³ ïî áîêàõ â³ä âõîäó, âçàºìîóçãîäæåí³ ì³æ ñîáîþ; çáåð³ãàòè àáî âåðòèêàëüíó, àáî
ãîðèçîíòàëüíó â³ñü

6. Ñïåö³àëüíà ðåêëàìíà êîíñòðóêö³ÿ, ùî ðîçì³ùóºòüñÿ ï³ä êóòîì äî ôàñàäó áóäèíêó (áóä³âë³)
(òåæ ñàìå: âêàç³âíèê, ïðàïîðåöü)
Ðîçì³ùóºòüñÿ ïåðïåíäèêóëÿðíî ôàñàäó áóäèíêó íà âèñîò³ íå ìåíøå 2,5 ì äî éîãî íèæíüî¿
÷àñòèíè, â³ä ð³âíÿ òðîòóàðó àáî ³íøèõ ïëîùèí, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïðîõîäó ï³øîõîä³â, òà âèíîñîì
â³ä ïëîùèíè ôàñàäó íå á³ëüøå 0,9 ì.
Êðîíøòåéí ìîæå âñòàíîâëþâàòèñÿ ÿê áåçïîñåðåäíüî íà ôàñàä³ çàêëàäó, òàê ³ îêðåìî â³ä çàêëàäó
íà êóòàõ áóäèíêó, àëå ïîâèíåí äîòðèìóâàòèñÿ ñï³ëüíî¿ ãîðèçîíòàëüíî¿ â³ñ³ ç ³íøèìè ñïåö³àëüíèìè
êîíñòðóêö³ÿìè.
Ì³æ êðîíøòåéíîì òà ñïåö³àëüíîþ êîíñòðóêö³ºþ àáî ³íøèì êðîíøòåéíîì ìàº áóòè íå ìåíøå
2-õ ìåòð³â. Ìàêñèìàëüíà âèñîòà êðîíøòåéíó, ðîçòàøîâàíîãî âèùå ïåðøîãî ïîâåðõó, ìàº áóòè
íå á³ëüøå ñóìàðíî¿ âèñîòè ïåðøèõ äâîõ ïîâåðõ³â.
Êðîíøòåéíè íå ìîæóòü ïåðåêðèâàòè äåêîðàòèâí³ åëåìåíòè, âñòàíîâëþâàòèñÿ ó â³êîíí³ àáî
äâåðí³ ïðîð³çè, áàëêîíè.
Ïåðåêðèâàòè àáî îáìåæóâàòè äîñòóï äî ³íæåíåðíèõ êîìóí³êàö³é, ïåðåêðèâàòè àäðåñí³ òà ïàì'ÿòí³
òàáëè÷êè òîùî.
Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçì³ùóâàòè êðîíøòåéí áåçïîñåðåäíüî íàä àáî ï³ä ³ñíóþ÷èì êðîíøòåéíîì.
Êðîíøòåéíè ìîæóòü áóòè ð³çíîìàí³òíèõ ãåîìåòðè÷íèõ ôîðì, òèï³â òà ìàòåð³àë³â

Îáàá³÷ ìåìîð³àëüíèõ äîùîê òà ïàì'ÿòíèõ òàáëè÷îê âñòàíîâëþºòüñÿ îõîðîííà çîíà. Âîíà ïîâèííà
áóòè â³ëüíà â³ä áóäü-ÿêî¿ ðåêëàìè, â òîìó ÷èñë³ ðîçì³ùåíî¿ ó â³êíàõ àáî â³òðèíàõ.
Îõîðîííà çîíà ìàº äîð³âíþâàòè 0,5 äîâæèíè íàéäîâøî¿ ³ç ñòîð³í äîøêè, òàáëè÷êè, àáî ãðóïè
äîùîê ïî ïåðèìåòðó ç êîæíî¿ ñòîðîíè, àëå íå ìåíøå 1 ìåòðà.
Îõîðîííà çîíà äîøêè, òàáëè÷êè, àáî ãðóïè äîùîê

Îõîðîííà çîíà äîð³âíþº 0,5 äîâæèíè íàéäîâøî¿ ³ç ñòîð³í äîøêè, òàáëè÷êè, àáî ãðóïè äîùîê
ïî ïåðèìåòðó ç êîæíî¿ ñòîðîíè, àëå íå ìåíøå 1 ìåòðà

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
Київському національному музею російського мистецтва
на вул. Шовковичній, 17/2, літери «А», «В»
у Печерському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування музею%галереї
Рішення Київської міської ради № 1182/2186 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки Київському національному музею російського мистецтва на вул. Шовковичній, 17/2, літери
«А», «В» у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс%
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó ìóçåþ ðîñ³éñüêîãî
ìèñòåöòâà íà âóë. Øîâêîâè÷í³é, 17/2, ë³òåðè
«À», «Â» ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,15 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìóçåþ-ãàëåðå¿ çã³äíî
ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25288).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова
В. Кличко
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ.
Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè.
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ÐÅÊËÀÌÀ

18 òðàâíÿ 2017 ð.
¹52 (4965)

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ
Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

¹

Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ðåêâ³çèòè
Ñòàðòîâèé
Ðîçì³ð
(áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ
ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
àâàíñîâî¿
ñïëàòè àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, îðåíäíî¿ ïëàòè,
îðåíäíî¿ ïëàòè
ãðí (áåç ÏÄÂ)
ãðí (áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» (òåë. 234-23-24)
1

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 52,40 êâ. ì
çà àäðåñîþ: âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 67 ë³ò. À (ï³äâàë)

ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÀÁÎ
³íøå âèêîðèñòàííÿ

10 341,25

20 682,50

2*

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 75,20 êâ. ì
çà àäðåñîþ: âóë. Áàñåéíà, 1/2 ë³ò. À (1-2 ïîâåðõè)
(çà óìîâè óêëàäàííÿ îõîðîííîãî äîãîâîðó)

Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ
íàñåëåííÿ àáî ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè àáî ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïðîâîäèòü
ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ïðàâà

22 005,25

44 010,50

3

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 55,30 êâ. ì
çà àäðåñîþ: âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà, 3 ë³ò. À (1-3
ïîâåðõè, ï³äâàë)

Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó

6 502,57

13 005,17

4

êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 217,0 êâ. ì ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè ÀÁÎ êàôå, ÿêå çä³éñíþº
çà àäðåñîþ; âóë. Ðóäåíêî Ëàðèñè, 11 ë³ò. À (ï³äâàë)
ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

5 891,67

11 783,34

ð/ð 2600230946101
ó öåíòðàëüíîìó
â³ää³ëåíí³ ì. Êèºâà
ÏÀÒ «Áàíê êðåäèò
Äí³ïðî» ÌÔÎ: 305749
ªÄÐÏÎÓ: 03366500

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà» (òåë. 486-80-90)

5

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 33,00 êâ. ì
çà àäðåñîþ: âóë. Ïèìîíåíêà Ìèêîëè, 10 À (2 ïîâåðõ)

ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî
ä³º íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ òà
ïðîâàäèòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç
ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè

5 650,00

11 300.00

ð/ð 26003213424800
ÏÀÒ «Óêðñèááàíê»
ÌÔÎ: 351005
ªÄÐÎÓ: 05416142

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» (òåë. 238-44-00)

Ïðèì³ùåííÿ ¹ 92 â ïåðåõîä³ âåñòèáþëþ ¹ 2 ñò. ì.
6** «Ë³ñîâà», çàãàëüíîþ ïëîùåþ 13,23 êâ. ì
7** Ïðèì³ùåííÿ ¹ 20 â ïåðåõîä³ ñò. ì. «Äàðíèöÿ»,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 13,66 êâ. ì

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó
òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â çì³øàíî¿ òîðã³âë³

15 045,84

30 091,68

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿
ìåòðîïîë³òåíó òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â
çì³øàíî¿ òîðã³âë³

15 082.50

30 165,00

ð/ð 26006032079400
ÏÀÒ «ÓêðÑèááàíê»
ÌÔÎ: 351005
ªÄÐÏÎÓ: 03328913

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» (òåë. 279-20-31)

8

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 136,50 êâ. ì
çà àäðåñîþ: Óñåíêà Ïàâëà. 7/9 ê. 2 (1 ïîâåðõ)

ñêëàä

3 254,67

6 509.34

9

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 36,90 êâ. ì
çà àäðåñîþ: âóë. Ïàâëà Óñåíêà, 7/9 ê. 6 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó

3 993.75

7 987,50

ð/ð: 26002300236809
ÒÂÁÂ¹ 10026/0104
ô³ë³ÿ ÃÓ ïî ì. Êèºâó
òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³
ÀÒ «Îùàäáàíê»
ÌÔÎ: 322669
ªÄÐÏÎÓ: 23390156

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ðàä³àö³éíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ì. Êèºâà â³ä íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,00 êâ. ì
10 çà àäðåñîþ: âóë. Ìàðøàëà Æóêîâà, 10 ë³ò. À (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó, ùî
â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

* Òåðì³í îðåíäè äî ï³äïèñàííÿ àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäàâàííÿ ïðèì³ùåííÿ, â ïðîöåñ³ ïðèâàòèçàö³¿',
ïåðåìîæöåì àóêö³îíó, àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³. Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè ³íøèõ
îá'ºêò³â — 2 ðîêè 364 äí³.
(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³ ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí
ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì,
âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).
** Äëÿ îá'ºêò³â, ðîçì³ùåíèõ íà òåðèòîð³¿ ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ³ñíóþòü äîäàòêîâ³
âèìîãè, îáîâ'ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ, îçíàéîìèòèñü ç äîäàòêîâèìè âèìîãàìè ùîäî òåõí³÷íèõ óìîâ
äî îá'ºêò³â ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ìîæíà íà ÂÅÁ-ñàéò³ www.metro.kiev.ua ó ðîçä³ë³ «Ïðî
ìåòðîïîë³òåí» -«íîðìàòèâí³ àêòè» — «òåõí³÷í³ óìîâè äî îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ».
Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè.
Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè
çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà,âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;
- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà
óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ
³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó,
âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;
- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ
ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;
- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

672,00

1 344,00

ð/ð 31551201349643
â ÃÓ ÄÊÑÓ ì. Êèºâà
ÌÔÎ: 820019
ªÄÐÏÎÓ: 21490652

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé
âèäàíèé íå á³ëüøå'ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà
ïðåäñòàâíèêà;
- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó – áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ
òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà
– ô³çè÷íî¿ îñîáè – ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.
3. Äîêóìåíò , ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè,
ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).
5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà
íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó
ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.
Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 12.06.2017 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Õðåùàòèê,10,êàá.522 îá 14.30.Äîêóìåíòè
ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ «Íà
êîíêóðñ» (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³),
³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).
Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ – 07.06.2017 (êàá. 510). Îòðèìàòè
äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê. 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó:
ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 18.00; â ïò. – ç 9.00 äî 16.45.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ (ВТ, СР, ПТ)

61308

Передплатні ціни
на місяць......................................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ................................122 рн. 70 оп.
на 6 місяців................................245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ............................490 рн. 80 оп.

Оформлення проводиться в редації
Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÐÅÊËÀÌÀ
Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿
ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ïðîìðàéîíó "Áîðùàã³âñüêèé-1" â ìåæàõ ïðîñïåêòó Ëåñÿ Êóðáàñà,
âóëèöü Ãåðî¿â Êîñìîñó, Æìåðèíñüêî¿, çàë³çíèö³ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Êîìóíàëüíà
îðãàí³çàö³ÿ "²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì.Êèºâà"BO ÊÌÐ (ÊÌÄÀ)
(Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ðåñòðóêòóðèçàö³¿
ïðîìðàéîíó "Áîðùàã³âñüêèé-1" â ìåæàõ ïðîñïåêòó Ëåñÿ
Êóðáàñà, âóëèöü Ãåðî¿â Êîñìîñó, Æìåðèíñüêî¿, çàë³çíèö³ ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó
ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ
³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25.05.2011 ¹ 555.
Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ¹518/10006 "Ïðî
çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ)
ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³".
Òåðèòîð³ÿ ïëîùåþ 92 ãà, íà ÿêó ðîçðîáëÿºòüñÿ äåòàëüíèé
ïëàí òåðèòîð³¿, çíàõîäèòüñÿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó
ðàéîí³. Íà äàíèé ÷àñ â ìåæàõ òåðèòîð³¿ ïðîåêòóâàííÿ çíàõîäÿòüñÿ
íàóêîâî-âèðîáíè÷³ òà ïðîìèñëîâî-êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà
(ÂÀÒ ÍÂÎ "Ñàòóðí", ÇÀÒ "Ôîðóì -ÄÑ", ÇÀÒ "Óêðã³äðîñïåöáóä",
TOB "Ðîñü-1", äåðæàâíå âèäàâíèöòâî "Ïðåñà Óêðà¿íè", ÀÒÏ ÄÂ
"Ïðåñà Óêðà¿íè", ñêëàäè, ãàðàæ³), ãðîìàäñüêà çàáóäîâà
(òîðãîâåëüíèé çàêëàä ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, ãîòåëü "7 äí³â",
ÏÀÒ "Ôîðóì Ñàòåë³ò"), çàêëàäè ñåðåäíüî¿ ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè
(â³äîêðåìëåíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë Íàö³îíàëüíîãî
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ì.Ô.Äðàãîìàíîâà, åêîíîì³÷íèé
êîëåäæ), æèòëîâà ñàäèáíà òà áàãàòîêâàðòèðíà çàáóäîâà.
²ñíóþ÷à æèòëîâà áàãàòîêâàðòèðíà çàáóäîâà ïî âóë.Ò.Ñòðîêà÷à
òà Â.Âåðõîâèíöÿ ïðåäñòàâëåíà ñó÷àñíèìè áàãàòîêâàðòèðíèìè
áóäèíêàìè: 14, 15-17 òà 24 ïîâåðõè. Çà àäðåñîþ: âóë.Ò.Ñòðîêà÷à,
9 áóäóºòüñÿ æèòëîâèé êîìïëåêñ "Ï³âäåííèé êâàðòàë",
ïîâåðõîâ³ñòþ 14-25.
Ïðîåêòíèìè ð³øåííÿìè ïåðåäáà÷àºòüñÿ çì³íà ôóíêö³îíàëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ ÇÀÒ "Ôîðóì -ÄÑ", ÇÀÒ "Óêðã³äðîñïåöáóä", ÀÒÏ ÄÂ
"Ïðåñà Óêðà¿íè", ÷àñòêîâî òåðèòîð³¿ ÏÀÒ ÍÂÏ "Ñàòóðí", ÷àñòêîâî
ÏÀÒ"Ôîðóì Ñàòåë³ò" íà æèòëîâó. Â ìåæàõ ðîçðîáêè ÄÏÒ íà åòàï
20 ðîê³â ïåðåäáà÷àºòüñÿ çá³ëüøåííÿ çàãàëüíîãî îáñÿãó
æèòëîâîãî ôîíäó äî 885,5 òèñ. ì2 çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð.
Ðîçðàõóíêîâà ïîòðåáà äëÿ ³ñíóþ÷îãî òà ïðîåêòíîãî íàñåëåííÿ
â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñòàíîâèòü 728 ì³ñöü, â
çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ — 2440 ì³ñöü.
Çàïðîåêòîâàíî äîøê³ëüí³ äèòÿ÷³ çàêëàäè íà 245, 145, 118,
210 òà 40 ì³ñöü. Â ìåæàõ ÄÏÒ òàêîæ ïåðåäáà÷åíî ðîçì³ùåííÿ
ïðîåêòíî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè íà 1320 ì³ñöü, òà äâîõ
ïî÷àòêîâèõ øê³ë íà 240 òà 120 ó÷í³âñüêèõ ì³ñöü, çáåðåæåííÿ
ñïåö³àë³çîâàíî¿ ³ñíóþ÷î¿ øêîëè "Ð³êà æèòòÿ" íà 140 ì³ñöü òà
620 ì³ñöü ïðîïîíóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè çà ðàõóíîê íàÿâíîãî
ðåçåðâó â ñåðåäí³õ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ â ðàä³óñ³ äîñòóïíîñò³
750 ì, ÿêèé ñêëàäàº ñòàíîì íà 2017 ð³ê — 1243 ì³ñöÿ (ÑÇØ
¹ 83, ÑÇØ ¹ 253).
Âçäîâæ âóëèö³ ðàéîííîãî çíà÷åííÿ Ïðîåêòíà-1 òà çîíè
çàë³çíèö³ ïðîïîíóºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ ðàéîííîãî öåíòðó ç
îá'ºêòàìè çàãàëüíîì³ñüêîãî çíà÷åííÿ, ó ñêëàä³ ÿêîãî
ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ñòèòè ãðîìàäñüêî-ä³ëîâèé öåíòð ç
ãîòåëåì, ðåñòîðàíîì òà êîíôåðåíö-çàëîì ³ òîðãîâåëüíîðîçâàæàëüíèé öåíòð (ÒÐÖ) ç ê³íîòåàòðîì òà êîâçàíêîþ.
Â ï³äçåìíîìó ïðîñòîð³ ÒÐÖ òà ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó ïðîåêòóºòüñÿ
ïàðê³íã. Íà ðîç³ âóëèöü Æìåðèíñüêî¿ òà Ãåðî¿â Êîñìîñó íà
äðóãó ÷åðãó ðåàë³çàö³¿ ÄÏÒ çàïðîïîíîâàíî ðîçì³ùåííÿ
òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì.
Â ðîçâ'ÿçö³ íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Ëåñÿ Êóðáàñà òà âóë. Ïðîåêòíà1 ðîçì³ùåíî òîðãîâåëüíèé êîìïëåêñ.
Äåòàëüíèì ïëàíîì òåðèòîð³¿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ñòâîðåííÿ
7963 ðîáî÷èõ ì³ñöü (³ñíóþ÷èõ 3566 ðîáî÷èõ ì³ñöÿ).
Òðàíñïîðòíî-ïëàíóâàëüíà ñòðóêòóðà òåðèòîð³¿ ÄÏÒ íàì³÷åíà
ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ð³øåíü ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà.
Çàìîâíèê ðîçðîáêè — Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà
àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Ðîçðîáíèê -Êîìóíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ
"²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà" ÂÎ ÊÌÐ (ÊÌÄÀ).
Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿
ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ïðîìðàéîíó "Áîðùàã³âñüêèé-1" â ìåæàõ
ïðîñïåêòó Ëåñÿ Êóðáàñà, âóëèöü Ãåðî¿â Êîñìîñó, Æìåðèíñüêî¿,
çàë³çíèö³ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçì³ùåíà â
ïðèì³ùåíí³ Ñâÿòîøèíñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ì. Êè¿â,
ì. Êè¿â, ïð-ò Ïåðåìîãè, 97.
Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ
ðîçì³ùåí³
íà
ñàéòàõ
www.kga.gov.ua
òà
www.kievgenplan.grad.gov.ua.
Ñòðîê ïîäàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ ùîäî ïðîåêòó
äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿: — 1 ì³ñÿöü ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿
îãîëîøåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 21 Çàêîíó Óêðà¿íè
"Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³" ïðîïîçèö³¿
íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì
ïð³çâèùà, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, îñîáèñòèì
ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³ ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì
âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â
òà ïðàâèë.
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Òåðèòîð³ÿ
Òåðèòîð³ÿ â ìåæàõ ïðîåêòó
ó òîìó ÷èñë³:

1.1 - æèòëîâà çàáóäîâà

"

12,8/13,9 17,5/19,0 43,8/47,6

"

9,2/10,0

9,2/10,0 9,2/ 10,0

"

3,6/3,9

8,3/9,0

"

9,8/10,7

9,8/10,7 11,6/12,6

1,3/1,4

1,4/1,5

ó òîìó ÷èñë³:
à) êâàðòàëè ñàäèáíî¿ çàáóäîâè
á) êâàðòàëè áàãàòîêâàðòèðíî¿ çàáóäîâè
(ç óðàõóâàííÿì ãóðòîæèòê³â)

34,6/37,6

15
18 òðàâíÿ 2017 ð.
¹52 (4965)

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. ß.Êîð÷àêà,30 (Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 163 ³ì. Ì.Êèðïîíîñà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà),
1-é ïîâåðõ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ï³ä ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî
â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè (ïåðåë³ê ïðîäóêò³â, ùî ìîæëèâî îòðèìàòè â àâòîìàòàõ, ïîâèíåí áóòè ïåðåâ³ðåíèé
ôàõ³âöÿìè ²íñòèòóòó ã³ã³ºíè òà ìåäè÷íî¿ åêîëîã³¿ òà ïîãîäæåíèé ÄÑÅÑ Óêðà¿íè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ) Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 52800,00 ãðí áåç ÏÄÂ. Îðåíäíà
ñòàâêà 9%. Îðåíäíà ïëàòà 403,13 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
ì. Êè¿â, âóë. Îëåíè Òåë³ãè,15-À (ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 24 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì àíãë³éñüêî¿
ìîâè Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà), 1-é ïîâåðõ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ï³ä
ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè (ïåðåë³ê ïðîäóêò³â, ùî ìîæëèâî
îòðèìàòè â àâòîìàòàõ, ïîâèíåí áóòè ïåðåâ³ðåíèé ôàõ³âöÿìè ²íñòèòóòó ã³ã³ºíè òà ìåäè÷íî¿ åêîëîã³¿ òà ïîãîäæåíèé
ÄÑÅÑ Óêðà¿íè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ) Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü
îá'ºêòà îðåíäè 56 266,66 ãðí áåç ÏÄÂ. Îðåíäíà ñòàâêà 9%. Îðåíäíà ïëàòà 429,60 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ
íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó— ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 235-00-77, 235-53-56.

- ä³ëÿíêè óñòàíîâ ³ ï³äïðèºìñòâ
1.2 îáñëóãîâóâàííÿ (êð³ì ï³äïðèºìñòâ ³ óñòàíîâ
ì³êðîðàéîííîãî çíà÷åííÿ)
1.3

- çåëåí³ íàñàäæåííÿ (êð³ì çåëåíèõ íàñàäæåíü

"

ì³êðîðàéîííîãî çíà÷åííÿ)

1.4 - âóëèö³ â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é

"

3,1/3,4

14,3/ 15,5 14,3/15,5 19,8/21,5

Òåðèòîð³¿ (ä³ëÿíêè) çàáóäîâè ³íøîãî
1.5 ïðèçíà÷åííÿ (âèðîáíè÷î¿, êîìóíàëüíî-

51,4/55,9 46,6/50,7 13,3/14,5

ñêëàäñüêî¿, ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òîùî)
1.6 - ³íø³ òåðèòîð³¿
2.
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òèñ. îñ³á
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0,38
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"

1,91

4,17

21,02

îñ³á/ãà

180

260

489

Íàñåëåííÿ

2.1 ×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ, âñüîãî
ó òîìó ÷èñë³:
- ó ñàäèáí³é çàáóäîâ³
- ó áàãàòîêâàðòèðí³é çàáóäîâ³ (ç óðàõóâàííÿì
ãóðòîæèòê³â)
2.2 Ù³ëüí³ñòü íàñåëåííÿ
ó òîìó ÷èñë³:
- ó ñàäèáí³é çàáóäîâ³
- ó áàãàòîêâàðòèðí³é çàáóäîâ³ (ç óðàõóâàííÿì
ãóðòîæèòê³â)
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Æèòëîâèé ôîíä

3.1 Æèòëîâèé ôîíä, âñüîãî

òèñ. ì2
çàã. ïëîù³
/ ïëîù³
êâàðòèð

ó òîìó ÷èñë³: — ñàäèáíèé
- áàãàòîêâàðòèðíèé

òèñ. ì2
òèñ. ì2
çàã. ïëîù³
/ ïëîù³
êâàðòèð

3.2 Ñåðåäíÿ æèòëîâà çàáåçïå÷åí³ñòü
4.

ì2/îñîáó

Óñòàíîâè òà ï³äïðèºìñòâà îáñëóãîâóâàííÿ

4.1 Äîøê³ëüí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè

ì³ñöü

-

363

758

4.2 Çàãàëüíîîñâ³òí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè

ó÷í³â

140

140

1820

-

200

200

-

610,0

610,0

0,02

0,04

0,2

-

700,0

700,0

-

10,4

43,0

4.4

Ïîë³êë³í³êè, àìáóëàòîð³¿, äèñïàíñåðè áåç
ñòàö³îíàðó. Êàá³íåòè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ

4.5 Ñïîðòèâí³ çàëè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ

4.6

4.7

Â³äêðèò³ ïëîùèíí³ ñïîðóäè ó æèòëîâîìó
êâàðòàë³

â³äâ. çà
çì³íó.
ì2 ïëîù³
ï³äëîãè
ãà

Ïðèì³ùåííÿ äëÿ ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷èõ

ì2

çàíÿòü ó æèòëîâîìó êâàðòàë³

ïëîù³

4.8 Á³áë³îòåêè
4.9 Ìàãàçèíè
4.10 Ï³äïðèºìñòâà ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ

çàã.

òèñ. îäèí,
çáåð³ã
ì2 òîðã.
ïë.
ì³ñöü

5250,0
50

6285,46 16973,46
50

355

Îêðóæíèì àäì³í³ñòðàòèâíèì ñóäîì ì. Êèºâà â³äêðèòî ïðîâàäæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é
ñïðàâ³ ¹ 826/3851/17 ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 14.05.2015 ¹ 464/1328 "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 14 ëèïíÿ 2011 ¹ 378/5765 "Ïðî ïèòàííÿ âïîðÿäêóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³
ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ â ãàëóç³ çâ'ÿçêó òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é";
Îêðóæíèì àäì³í³ñòðàòèâíèì ñóäîì ì. Êèºâà â³äêðèòî ïðîâàäæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é
ñïðàâ³ ¹ 826/3843/17 ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02.12.2010 ¹ 284/5096 "Ïðî ïèòàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà" â ÷àñòèí³ òàáëèöü "Æèòëîâå ãîñïîäàðñòâî"
äîäàòê³â 1 — 10 äî öüîãî ð³øåííÿ.
Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó íàñòóïí³ îá'ºêòè,ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:
1) âóë. Áàëüçàêà, 8-Ã, çàãàëüíà ïëîùà — 114,90 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ), âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 1986100,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿
ïëàòè — 15%, òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 465,48 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — øêîëà ² — III ñòóïåí³â
¹ 264 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: âóë. Áàëüçàêà, 8-Ã.
Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280,ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ
³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225,ì.Êè¿â,ïðîñï.Ìàÿêîâñüêîãî,29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,êàá.220.Îòðèìàòè
äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.
Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:
1) âóë. Çàêðåâñüêîãî, 47, çàãàëüíà ïëîùà — 138,20 êâ.ì, 1-é ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 2 259 000,00 ãðí, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà
çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³,îðåíäíà ñòàâêà —1% òà 4%,ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) —6712,71 ãðí,òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Âàòóò³íñüê³íâåñòáóä"ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Åëåêòðîòåõí³÷íà, 11. Ïðèéîì çàÿâ
ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó
³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî âèêëèê â ñóä Øòóðìàê Ìàð'ÿíà Ìèõàéëîâè÷à, Â³òèê Îëüãó Ñòåïàí³âíó, ÿê â³äïîâ³äà÷³â ó ñïðàâ³
Â ïðîâàäæåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì.Êèºâà çíàõîäèòüñÿ öèâ³ëüíà ñïðàâà ¹761/543/17 çà ïîçîâîì
Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Äåëüòà Áàíê", â îñîá³ óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â
ô³çè÷íèõ îñ³á íà ë³êâ³äàö³þ ÀÒ "Äåëüòà Áàíê" Êàäèðîâî¿ Â.Â. äî Øòóðìàê Ìàð'ÿíà Ìèõàéëîâè÷à, Â³òèê Îëüãè
Ñòåïàí³âíè ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.
Ðîçãëÿä çàçíà÷åíî¿ ñïðàâè ïðèçíà÷åíî íà 22.06.2017 ðîêó îá 11.00.â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîííîìó ñóä³ ì. Êèºâà,
êàá. 403 (àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-À). Ñóä âèêëèêàº Øòóðìàê Ìàð'ÿíà Ìèõàéëîâè÷à, Â³òèê Îëüãó
Ñòåïàí³âíó â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷³â.
ßâêà äî ñóäó º îáîâ'ÿçêîâîþ. Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâà áóäå ðîçãëÿäàòèñÿ çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ äîêàçàìè.
Âèòðàòè, ùîäî îïëàòè âàðòîñò³ öüîãî îãîëîøåííÿ, ïîêëàñòè íà ïîçèâà÷à.
Ñóääÿ A.A. Îñàóëîâ
Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà
ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë.Âàäèìà Ãåòüìàíà,24/9,çàãàëüíîþ ïëîùåþ 18,0
êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ êàôåòåð³þ, ÿêèé íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 1 626,67 ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü
3 050,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 28.02.2017 ñòàíîâèòü 244 000,00 ãðí.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ
çà àäðåñîþ: 03020,ïðîñï.Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,41,Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,êàá.179.Îòðèìàòè äîâ³äêîâó
³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-30,207-09-31, 207-09-32.

Ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñüêîñò³ ìàþòü áóòè îá´ðóíòîâàí³ â ìåæàõ
â³äïîâ³äíèõ çàêîíîäàâ÷èõ òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â,
áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â ³ ïðàâèë òà íàäàâàòèñÿ
ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî
ïî÷àòîê ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü.
Ïðîïîçèö³¿, íàäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, íå
ðîçãëÿäàþòüñÿ.
Ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà
ì³ñöåâîìó ð³âí³ ìàþòü ïðàâî íàäàâàòè:
- ïîâíîë³òí³ ä³ºçäàòí³ ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà
òåðèòîð³¿,ùîäî ÿêî¿ ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ì³ñòîáóä³âíî¿
äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³;
- þðèäè÷í³ îñîáè, îá'ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà ÿêèõ ðîçòàøîâàí³
íà òåðèòîð³¿, äëÿ ÿêî¿ ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíèé ïðîåêò
ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³;
- âëàñíèêè òà êîðèñòóâà÷³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ðîçòàøîâàíèõ
íà òåðèòîð³¿, ùîäî ÿêî¿ ðîçðîáëÿºòüñÿ äîêóìåíòàö³ÿ, òà íà
ñóì³æí³é ç íåþ;
- ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ä³ÿëüí³ñòü
ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ íà â³äïîâ³äíó òåðèòîð³þ;
-íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè,äåïóòàòè â³äïîâ³äíèõ ì³ñöåâèõ ðàä.
Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ äî Äåïàðòàìåíòó
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 32 â ñòðîê — 1 ì³ñÿöü ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿
îãîëîøåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Ïîñàäîâà îñîáà, â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ ðîçãëÿäó
ïðîïîçèö³é: çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ðåãóëþâàííÿ
çàáóäîâè ì³ñòà Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè
ÊÌÄÀ ×îðíèé Àíòîí Ìèõàéëîâè÷.

КОЛЬОРОПОДІЛ
Кольороподіл А2 (формат660х560мм)
01034, Київ, в л.Володимирсьа, 51-а,
репроцентразети«Хрещати».
repro.kreschatic.kiev.ua
Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Ó Êèºâ³ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü æåðòâ äåïîðòàö³¿
êðèìñüêèõ òàòàð

Ó ÑÅÐÅÄÓ â ì. ×îï ñòàðòóâàëà
àêö³ÿ «ªâðîÌàðàôîí». Ïðàïîð
ªÑ ïðîíåñóòü â³ä çàõ³äíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè äî ñõ³äíîãî ³ âñòàíîâëÿòü íà êîðäîí³ ç Ðîñ³ºþ ó
ñìò. Ì³ëîâîìó. Àêö³ÿ ïðèñâÿ÷åíà îòðèìàííþ Óêðà¿íîþ áåçâ³çîâîãî ðåæèìó. «ªâðîÌàðàôîí»
òðèâàòèìå äî 20 òðàâíÿ. Îðãàí³çàòîðè ó ôîðìàò³ åñòàôåòè
çä³éñíÿòü àâòîïðîá³ã (ì³æ ì³ñòàìè) òà âåëîïðîá³ã (ó ì³ñòàõ) â³ä
çàõ³äíîãî (³ç ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì, ì. ×îï) äî ñõ³äíîãî (³ç Ðî-

Ôîòî Áîðèñà ÊÎÐÏÓÑÅÍÊÀ

Ó ×ÅÒÂÅÐ ó Êèºâ³ òà ³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè ïðîéøëè
àêö³¿ ³ ìàñîâ³ ì³òèíãè, òåìàòè÷í³ óðîêè ó øêîëàõ òà
³í³ö³àòèâè ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â, ïðèñâÿ÷åí³ 73-é
ð³÷íèö³ äåïîðòàö³¿ êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó.
Íà ìàòåðèêîâ³é ÷àñòèí³ Óêðà¿íè î 12.00 â³äáóëàñÿ Âñåóêðà¿íñüêà àêö³ÿ «Ñêîðáîòà ³ ñîë³äàðí³ñòü» —
õâèëèíà ìîâ÷àííÿ ó ñóïðîâîä³ çâóê³â êëàêñîí³â àâòîìîá³ë³â òà øê³ëüíèõ äçâ³íê³â. Â öåé æå ÷àñ ó õðàìàõ ³ ìîíàñòèðÿõ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ïðîëóíàâ ïîìèíàëüíèé äçâ³í. Î 16.00 ó Íàö³îíàëüí³é
îïåð³ Óêðà¿íè ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ âå÷³ð-ðåêâ³ºì, ïðèóðî÷åíèé äî Äíÿ ïàì’ÿò³
æåðòâ ãåíîöèäó êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó çà ó÷àñòþ êåð³âíèöòâà äåðæàâè, ãðîìàäñüêèõ ³ ïîë³òè÷íèõ
ë³äåð³â, ãëàâ äèïëîìàòè÷íèõ ì³ñ³é ³íîçåìíèõ äåðæàâ
â Óêðà¿í³, ïðåäñòàâíèöòâ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é,
êóëüòóðíèõ ³ íàóêîâèõ ä³ÿ÷³â, êåð³âíèê³â ðåë³ã³éíèõ
îðãàí³çàö³é.

Còàðòóâàâ «ªâðîÌàðàôîí»,
ïðèñâÿ÷åíèé îòðèìàííþ Óêðà¿íîþ
áåçâ³çó

18.00 — íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ îðãàí³çóâàëè
æàëîáíèé ì³òèíã, ïðèñâÿ÷åíèé ïàì’ÿò³ æåðòâ ãåíîöèäó êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó.
20.00 — ó ê³íîòåàòð³ «Óêðà¿íà» â³äáóëàñÿ ïðåì’ºðà
õóäîæíüîãî ô³ëüìó Àõòåìà Ñå¿òàáëàºâà «×óæà ìîëèòâà» 

Ó ñòîëèö³ ïðîâåäóòü «Âåëîäåíü»

Ó Äåíü âèøèâàíêè â ì³ñò³ îðãàí³çóâàëè ôëåøìîáè

20 ÒÐÀÂÍß ó ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ «Âåëîäåíü» — ñóñï³ëüíà àêö³ÿ
âåëîñèïåäèñò³â ó ôîðìàò³ ïàðàäó öåíòðàëüíèìè âóëèöÿìè ì³ñòà. Íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíî-ìàñîâîãî çàõîäó (ç 10.00 äî
12.30) îáìåæàòü ðóõ òðàíñïîðòó
çà ìàðøðóòàìè âåëîïàðàäó çà
íàñòóïíèìè ìàðøðóòàìè:
âóë. Âîëîäèìèðñüêà — âóë.
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî — âóë.
². Ôðàíêà — âóë. Â. Ëèïèíñüêîãî — çà¿çä íà âåëîòðåê;
Ñîô³éñüêà ïëîùà — âóë. Âîëîäèìèðñüêà — âóë. Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî — âóë. Õðåùàòèê — ªâðîïåéñüêà ïëîùà — Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç — Áîðè÷³â
óçâ³ç — âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà — Ãàâàíñüêèé ì³ñò — âóë.
Íàáåðåæíî-Ðèáàëüñüêà — Ìîñêîâñüêèé ì³ñò — âóë. Òðóõàí³âñüêà — ïàðê Äðóæáè íàðîä³â.
²í³ö³àòîðîì «Âåëîäíÿ» º ÃÎ
«Âñåóêðà¿íñüêèé Âåëîäåíü Êè¿â». Çàõ³ä â³äáóäåòüñÿ çà ï³äòðèìêè ÊÌÄÀ.
Ïðîãðàìà «Âåëîäíÿ»:
09.00 — çá³ð âåëîñèïåäèñò³â
ðàéîííèõ êîëîí íà Ñîô³¿âñüê³é
ïëîù³:
10.30 — çá³ð ó÷àñíèê³â, ñï³ëêóâàííÿ ³ç ÇÌ²
11.10 — ôëåøìîá ïî ñòâîðåííþ æèâîãî çíàêà âåëîñèïåäíî¿
äîð³æêè «Çíàê 4.12», ãðóïîâå
ôîòî
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18 ÒÐÀÂÍß óêðà¿íö³ â³äçíà÷èëè
Âñåñâ³òí³é äåíü âèøèâàíêè. Î 10.00
íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ ïåðåä Óêðà¿íñüêèì äîìîì çà ³í³ö³àòèâè Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é ÊÌÄÀ â³äáóâñÿ êðåàòèâíèé
ôëåøìîá «Äåðæñëóæáîâö³ ºâðîïåéñüêî¿ Óêðà¿íè».
«Cüîãîäí³ âðàíö³ æóðíàë³ñòè
«ïëþñ³â» ñêàçàëè, ùî ôëåøìîá³â
ó Êèºâ³ íå áóäå. À òåïåð ïîäèâ³òüñÿ ñòð³÷êó ÔÁ! Êèÿíè çáèðàëèñÿ
á³ëÿ îô³ñ³â, äåðæàâíèõ çàêëàä³â,
âèø³â, äåïóòàòè — ó ñåñ³éíîìó çàë³. Äî íàøîãî ôëåøìîáó íà ñõ³äöÿõ

Óêðà¿íñüêîãî äîìó ïðèºäíàëèñÿ
êîëåãè ç Ïå÷åðñüêî¿ ÐÄÀ, Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà, ðåäàêö³¿ «Âå÷³ðêè»...
Â ÷îìó ãîëîâíèé ñåêðåò âèøèâàíêè? Ìîæíà, çâè÷àéíî, ãîâîðèòè
ïðî íàö³îíàëüíèé áðåíä, óêðà¿íñüêó ³äåíòè÷í³ñòü, ö³ííîñò³... Òà,
ÿêùî ïðîñò³øå, âèøèâàíêà ç³ãð³âàº äóøó. ² öå òàêå ãëèáîêå â³ä÷óòòÿ..,— çàçíà÷èëà çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà êîìóí³êàö³é ÊÌÄÀ Òåòÿíà Ãóçåíêî.

Äîëó÷èëàñÿ äî àêö³¿ ³ ðåäàêö³ÿ
ÊÏ «Âå÷³ðí³é Êè¿â».
«Íàøà ðåäàêö³ÿ âæå òðåò³é ð³ê
ïîñï³ëü âëàøòîâóº ôëåøìîá «Ïðèéäè íà ðîáîòó ó âèøèâàíö³». Öå
òàêèé ïðîñòèé â÷èíîê, àëå äóæå
ïðîìîâèñòèé. Âèøèâàíêà ³äåíòèô³êóº íàñ ÿê óêðà¿íö³â ³ º âàæëèâîþ ÷àñòèíîþ íàøîãî ñïàäêó,
áî äëÿ áàãàòüîõ öå íå ïðîñòî óðî÷èñòèé îäÿã, à îáåð³ã. Íó ³, çâè÷àéíî — âîíà äóæå ãàðíà,— çàçíà÷èâ â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà
ÊÏ «Âå÷³ðí³é Êè¿â» Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ 

ÏÐÎ ÖÅ (ç ïîñèëàííÿì íà äàí³
ïðîåêò³â-ïåðåìîæö³â Áþäæåòó
ó÷àñò³) ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ.

«Öå ñóòòºâà öèôðà, îäíàê íà òë³
òîãî, ùî â³ääàëåí³ â³ä öåíòðó ðàéîíè ÷àñòî íå îòðèìóþòü íàëåæíî¿
óâàãè òà ðîçâèòêó, âîíà îá´ðóíòîâàíà. Òàêîæ âàæëèâî, ùî öåé ïðîåêò ìîæå áóòè ïðèêëàäîì äëÿ ³íøèõ ðàéîí³â, äå º ñõîæ³ ïðîáëåìè, ÿê³ ìàºìî âèð³øèòè. Àëå íàéãîëîâí³øå — àêòèâí³ñòü ëþäåé.
ßêùî ìåøêàíö³ äîïîìàãàòèìóòü
âëàä³, àëå íå êðèòèêîþ, à êîíêðåòíèìè ïðîïîçèö³ÿìè ³ ð³øåííÿìè,
ìè â ê³ëüêà ðàç³â çá³ëüøèìî øàíñè ïðîäóêòèâíî ðîçâèâàòè íàøå
ì³ñòî»,— íàãîëîñèâ ïàí Ïë³ñ 

11.30 — ñòàðò âåëîïàðàäó
11.40 — ñòàðò âåëîêîëîíè áàòüê³â ç ä³òüìè
11.50 — ñòàðò çàãàëüíî¿ êîëîíè.
Ó ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â:
12.30 — â³äêðèòòÿ çîíè äèòÿ÷èõ ðîçâàã, ôóäêîðòè
13.00 — ïî÷àòîê ðåºñòðàö³¿
ó÷àñíèê³â çìàãàíü, â³äêðèòòÿ
ëåêòîð³þ
13.30 — ñòàðò êâåñòó, ïðîäîâæåííÿ ðåºñòðàö³é
13.30 — åñòàôåòà äëÿ êîðïîðàòèâíèõ ó÷àñíèê³â
14.00 — êîíêóðñ êðàùèé âåëî-look
14.30 — ³íäèâ³äóàëüíèé åë³ì³íàòîð
15.30 — çìàãàííÿ êîìàíä ìàðøàë³â
16.00 — âðó÷åííÿ ïðèç³â, ðîç³ãðàø âåëîñèïåäà
16.30 — íàâ÷àííÿ áåéñáîëó
16.40 — music afterparty
Íàãàäàºìî, ùî 20 òðàâíÿ íà
âåëîëþáèòåë³â ÷åêàº ùå îäíå
ñâÿòî — î 20.00 çà ó÷àñòþ êåð³âíèöòâà ì³ñòà â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ îíîâëåíîãî âåëîòðåêó. Íà ïîä³þ çàïðîñèëè âåëî-åêñòðåìàë³â, àðòèñò³â öèðêîâîãî òà åñòðàäíîãî ìèñòåöòâà.
Íà îêðåìó óâàãó çàñëóãîâóº óí³êàëüíå 3D ³ ëàçåðíå øîó, ÿêå áóäå äåìîíñòðóâàòèñÿ ïðÿìî íà
ïîëîòí³ âåëîòðåêó 
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Äàðíè÷àíè ðåàë³çîâóâàòèìóòü ïðîãðàìó
«Åêîëîã³÷íèé äåñàíò»
Çà éîãî äàíèìè, ð³÷íà ïðîãðàìà ç
ïëàíóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â
êîíòðîëþ çà åêîëîã³÷íèì ñòàíîì
Êèºâà ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ïåðåäáà÷àº çàìîâëåííÿ ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü, ó òîìó ÷èñë³ é åêñïåðòèç âîäè, ´ðóíòó, ïîâ³òðÿ. Îêð³ì
òîãî, ïëàíóºòüñÿ ï³äãîòóâàòè çâ³òè äëÿ ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ
ïðî åêîëîã³÷íèé ñòàí ç ïåðåäà÷åþ
ðåçóëüòàò³â îáñòåæåííÿ äåðæàâíèì îðãàíàì äëÿ ïðèéíÿòòÿ íèìè îá´ðóíòîâàíèõ óïðàâë³íñüêèõ
ð³øåíü. Áþäæåò ïðîåêòó ñêëàäàº
310 000 ãðí.

ñ³ºþ, ñìò. Ì³ëîâå) êîðäîíó Óêðà¿íè. Ï³ä ÷àñ àêö³¿ ó÷àñíèêè ïåðåäàâàòèìóòü ïðàïîð ç îáëàñò³
â îáëàñòü. Íà ñõ³äíîìó êîðäîí³,
ó ñìò. Ì³ëîâå, âîíè ðîçãîðíóòü
ºâðîïåéñüêèé ïðàïîð.
Ìàðøðóò ïðîâåäåííÿ:
18 òðàâíÿ: ²âàíî-Ôðàíê³âñüê —
Ëüâ³â — Ð³âíå — Æèòîìèð. 19
òðàâíÿ: Æèòîìèð — Êè¿â — Ïîëòàâà — Õàðê³â. 20 òðàâíÿ: Õàðê³â — Êðàìàòîðñüê — Ñºâåðîäîíåöüê — ñìò. Ì³ëîâå (Ëóãàíñüêà
îáëàñòü) 

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ
ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ)

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ
Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620
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Internet: www.kreschatic.kiev.ua
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ
01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì
òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.
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