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«×îòèðè
äí³ òàíöþ,
ìóçèêè
òà êâ³ò³â»

Ñï³âïðàöÿ òà ðîçâèòîê
 Ó ñòîëèö³ â³äáóâñÿ ïåðøèé Ôîðóì îðãàí³çàö³é ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà
ì³ñòà Êèºâà

Öüîãîð³÷ äåíü íàðîäæåííÿ ñòîëèö³ â³äáóâàòèìåòüñÿ ï³ä ãàñëîì «×îòèðè äí³ òàíöþ, ìóçèêè òà êâ³ò³â» ³ ïåðåäáà÷àòèìå
ïðîâåäåííÿ 30 ð³çíîìàí³òíèõ çàõîä³â íà
çàãàëüíîì³ñüêîìó ð³âí³. Ùå áëèçüêî 150
ñâÿòêîâèõ ïîä³é â³äáóäåòüñÿ â ðàéîíàõ
ì³ñòà ïðîòÿãîì òèæíÿ.
«Öüîãîð³÷ ìè ïðàãíóëè ñòâîðèòè ñïðàâæíþ àòìîñôåðó ñâÿòà äëÿ êèÿí ³ äëÿ òèõ,
õòî ëþáèòü ñòîëèöþ.Òîìó ç ìåòîþ â³äáîðó íàéá³ëüø ö³êàâèõ ïðîåêò³â ïðîâåëè
òðè êîíêóðñè íà êðàù³ êóëüòóðíî-ìèñòåöüê³ ïðîåêòè. Íà ãîñòåé ÷åêàþòü 4 äí³
òàíö³â, êîíöåðò³â ³ òåàòðàëüíèõ ä³éñòâ»,—
çàçíà÷èëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà
Ñòàðîñòåíêî.
²ç 25 òðàâíÿ ðîçïî÷íóòüñÿ ñâÿòêîâ³
çàõîäè íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ — òóò óñ³õ
îõî÷èõ ÷åêàòèìóòü äí³ òàíöþ, ìóçèêè òà
ñï³âó. À â ñóáîòó ç ïàðêó Òàðàñà Øåâ÷åíêà î 17.00 ñòàðòóâàòèìå ñâÿòêîâà õîäà, ÿêà
çàê³í÷èòüñÿ ìàñîâèì âèêîíàííÿì Ã³ìíó
ñòîëèö³ «ßê òåáå íå ëþáèòè, Êèºâå ì³é».
Öüîãî òèæíÿ âæå âòðåòº â³äáóäåòüñÿ
ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü Anne de Kiev
Fest ï³ä åã³äîþ ÞÍÅÑÊÎ, UNICEF ³ ÊÌÄÀ.
Ó ðàìêàõ çàõîäó çàïëàíîâàíî îïåðíèé
êîíöåðò «×îòèðè Êîðîëåâè», äåìîíñòðàö³þ â³äåîîïåðè «Àííà ßðîñëàâíà» òà
ô³ëüìó-îïåðè «ßðîñëàâ Ìóäðèé». Òàêîæ
áóäå çàêëàäåíî Ñêâåð ôðàíêîôîí³¿ ³ìåí³ Àííè Êè¿âñüêî¿, äå ïðåçåíòóþòü ñîðò òðîÿíä ³ç Ôðàíö³¿, âèâåäåíèõ ñïåö³àëüíî íà
÷åñòü êîðîëåâè Àííè Êè¿âñüêî¿.
Óñ³õ êèÿí çàïðîøóþòü â³äñâÿòêóâàòè
äí³ ñòîëèö³ â ïàðêó «Ïåðåìîãà». Òóò 27 òà
28 òðàâíÿ íà ãëÿäà÷³â ÷åêàº ö³êàâà ð³çíîæàíðîâà êîíöåðòíà ïðîãðàìà òà âåëèêà ê³ëüê³ñòü ³íòåðàêòèâ³â — òàíöþâàëüí³
çìàãàííÿ, ìàéñòåð-êëàñè äëÿ âñ³õ îõî÷èõ
³ç ñàëüñè, ëàòèíè, ôëàìåíêî, ñõ³äíèõ òàíö³â, øêîëè áîéîâîãî ãîïàêó òîùî. Âèäîâèùíîþ ïîä³ºþ â ö³ äí³ ñòàíå é ì³ñüêèé
ôåñòèâàëü õîðîâîãî ìèñòåöòâà «Ï³ñíÿ íàä
Äí³ïðîì», ÿêèé ùîð³÷íî ïðîâîäèòüñÿ íà
Ñï³âî÷îìó ïîë³.Öüîãî ðîêó ïîçìàãàòèñÿ çàïðîøåíî ïîíàä 30 íàéêðàùèõ õîðîâèõ
àìàòîðñüêèõ êîëåêòèâ³â ³ç óñ³º¿ Óêðà¿íè.
Çàçíà÷èìî, ùî 27 òà 28 òðàâíÿ íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³ â³äáóäåòüñÿ Ôåñòèâàëü
«Êóëüòóðà íàðîä³â Ïîäîëó». Ãîñò³ îçíàéîìëÿòüñÿ ç ³ñòîð³ºþ æèòòÿ ìåøêàíö³â Ïîäîëó, ñïðîáóþòü ñòðàâè íàö³îíàëüíî¿ êóõí³, â³çüìóòü ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ ³ â³êòîðèíàõ. Íà ä³òåé ÷åêàº íàñè÷åíà ðîçâàæàëüíà ïðîãðàìà, ìàéñòåð-êëàñè ç âèãîòîâëåííÿ äåñåðò³â. Òàêîæ ó âèùåçàçíà÷åí³
äàòè â ñòîëè÷íèõ ïàðêàõ âæå òðàäèö³éíî ìóí³öèïàëüí³ òâîð÷³ êîëåêòèâè ïðîâåäóòü çâ³òí³ êîíöåðòè ïåðåä ãðîìàäîþ
ì³ñòà Êèºâà. Ó÷àñòü ó âñ³õ çàõîäàõ — áåçêîøòîâíà.

Ôîòî Áîðèñà ÊÎÐÏÓÑÅÍÊÀ

Äî Äíÿ Êèºâà çàïëàíîâàíî
ïîíàä 180 çàõîä³â

Ï³ä ÷àñ Ôîðóìó îðãàí³çàòîðè çàõîäó ïðåçåíòóâàëè íèçêó óñï³øíèõ ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â, ÿê³ âò³ëþþòüñÿ â Êèºâ³

Ó÷àñíèêè Ôîðóìó âçÿëè ó÷àñòü ó ö³êàâèõ òà çì³ñòîâíèõ àêòèâíîñòÿõ, à ñàìå: ó ïàíåëüí³é äèñêóñ³¿,
³íòåðàêòèâíîìó fishbowl, â çàñ³äàííÿõ çà «êðóãëèì ñòîëîì», çîêðåìà, ïî Å-äåìîêðàò³¿. Îêð³ì
öüîãî, âîíè ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ðåñóðñíèõ öåíòð³â, à òàêîæ îáãîâîðèëè øëÿõè âèð³øåííÿ êëþ÷îâèõ ïðîáëåì ãðîìàäè Êèºâà ó ôîðìàò³ «Ñâ³òîâîãî êàôå».
Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÄÎ Ó×ÀÑÒ² ó Ôîðóì³ Îðãàí³çàö³éíèì êîì³òåòîì áóëî â³ä³áðàíî
319 îðãàí³çàö³é ãðîìàäÿíñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà, ÿê³ çä³éñíþþòü ñâîþ
ä³ÿëüí³ñòü íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà. Äî ãîñòåé çàõîäó çâåðíóâñÿ
ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.
«Ìè ñüîãîäí³ â³äïðàöüîâóºìî íà ïðàêòèö³ åôåêòèâí³ ìåõàí³çìè âçàºìîä³¿ ñòîëè÷íî¿ âëàäè òà ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ùîá öåé ïîòåíö³àë ðåàë³çîâóâàâñÿ äëÿ ðîçâèòêó íàøîãî ì³ñòà,— çàÿâèâ Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷.— ß ðàäèé â³òàòè âñ³õ íà Ïåðøîìó Êè¿âñüêîìó ôîðóì³ îðãàí³çàö³é ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Âïåâíåíèé, ùî ñüîãîäí³ ìè çìîæåìî îáãîâîðèòè áàãàòî âàæëèâèõ
ïèòàíü. Ìè çàö³êàâëåí³ â òîìó,
ùîá ãðîìàäñüêèé ðóõ Êèºâà ðîç-

âèâàâñÿ ³ áóâ ìàêñèìàëüíî çàä³ÿíèé äëÿ ðîçâèòêó íàøî¿ ñòîëèö³. Íà ñüîãîäí³ ó Êèºâ³ çàðåºñòðîâàíî áëèçüêî 14 òèñÿ÷ ð³çíèõ ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü. Öå
ï³äòâåäæóº, íàñê³ëüêè àêòèâíèìè º ìåøêàíö³ ì³ñòà. ß âïåâíåíèé, ùî íàì íåîáõ³äíî çíàõîäèòè íîâ³ ôîðìè âçàºìîä³¿ òà
ðîçâèâàòè åôåêòèâíó ñï³âïðàöþ ç ãðîìàäàìè. ² ìè öå ðîáèìî.
Ñüîãîäí³øí³é Ôîðóì — öå ìîæëèâ³ñòü îáì³íÿòèñÿ äóìêàìè,
ïî÷óòè âàø³ çàóâàæåííÿ, ïðîïîçèö³¿ ùîäî íàøî¿ ïîäàëüøî¿
ñï³ëüíî¿ ðîáîòè çàäëÿ ðîçâèòêó íàøîãî ì³ñòà».
Çà éîãî ñëîâàìè, ñòîëèöÿ âæå
çðîáèëà ÷èìàëî, àáè ñòâîðèòè
óìîâè äëÿ àêòèâíî¿ âçàºìîä³¿
âëàäè òà ãðîìàäñüêîñò³. Ñåðåä
³íøîãî, öå ³ â³äêðèò³ çàñ³äàííÿ

êîì³ñ³é Êè¿âðàäè, ³ çàïóñê «Â³äêðèòîãî áþäæåòó», ùî äîçâîëÿº
â ðåæèì³ îíëàéí â³äñë³äêîâóâàòè óñ³ íàäõîäæåííÿ òà âèäàòêè
áþäæåòó Êèºâà, ñèñòåìà åëåêòðîííèõ ïåòèö³é òîùî.
«Òîð³ê ìè çàáåçïå÷èëè ìîæëèâ³ñòü ðîçïîä³ëó ãðîìàäîþ 50
ìëí ãðí ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íà
âò³ëåííÿ ïðîåêò³â äëÿ ñòîëèö³ â
ðàìêàõ «Áþäæåòó ó÷àñò³». Ò³ ïðîïîçèö³¿, ÿê³ ç³áðàëè íàéá³ëüøå
ãîëîñ³â, áóäóòü âò³ëåí³ öüîãî ðîêó»,— çàçíà÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà.
Ìåð ñòîëèö³ â³äçíà÷èâ, ùî
ñàìå çàâäÿêè àêòèâí³é ó÷àñò³
ãðîìàäñüêîñò³ âäàëîñÿ ïîâåðíóòè ó âëàñí³ñòü ãðîìàäè Êè¿âñüêèé
âåëîòðåê, çàõèñòèòè â³ä çàáóäîâè ïàðê «Íàòàëêà» íà Îáîëîí³,
ñòàä³îí «Ñòàðò», ç’ÿâèëèñÿ ó ì³ñò³ Ïåéçàæíà Àëåÿ, Ñêâåð Íåáåñíî¿ Ñîòí³ òà ³íø³ îá’ºêòè. «Ìè
ï³äòðèìóºìî ³í³ö³àòèâè êèÿí,
ÿê³ ïðàãíóòü æèòè ó ñó÷àñíîìó,
êîìôîðòíîìó òà ºâðîïåéñüêîìó ì³ñò³»,— çàïåâíèâ î÷³ëüíèê
ñòîëèö³.
Â³äïîâ³äàþ÷è íà ïèòàííÿ ï³ä
÷àñ ïàíåëüíî¿ äèñêóñ³¿, Â³òàë³é
Êëè÷êî ï³äêðåñëèâ, ùî àêö³¿ ïðîòåñòó ÿê ôîðìà âèñëîâëåííÿ ãðîìàäñüêèõ íàñòðî¿â — öå âæå êðàéí³é çàõ³ä, êîëè ëþäåé çîâñ³ì íå
÷óþòü, êîëè íå éäóòü íà ä³àëîã,
êîëè ç íèìè íå ðàõóþòüñÿ.
«ß ïðèâ÷àþ êîæíîãî ÷èíîâ-

íèêà ñï³ëêóâàòèñÿ ç ãðîìàäîþ,
âðàõîâóâàòè äóìêó ëþäåé. ß çàâæäè ãîâîðèâ ³ ãîâîðþ, ùî ÿ ïðèõèëüíèê âèð³øåííÿ ïðîáëåì øëÿõîì îáãîâîðåííÿ, ä³àëîãó, ïîøóêó êîìïðîì³ñó. Òðåáà ñï³ëêóâàòèñÿ ³ çíàõîäèòè ñï³ëüíó ìîâó,
øóêàòè øëÿõè êîíñòðóêòèâíîãî
âèð³øåííÿ ïðîáëåìè, ÿêùî ìè
õî÷åìî áóäóâàòè, à íå ðóéíóâàòè
÷è òîïòàòèñÿ íà ì³ñö³»,— íàãîëîñèâ ãîëîâà ÊÌÄÀ.
Â³í â³äçíà÷èâ, ùî äóæå âàæëèâèì ïèòàííÿì òàêîæ º â³äíîâëåííÿ äîâ³ðè ãðîìàäè äî âëàäè.
«Çà 25 ðîê³â ó íàø³é êðà¿í³ çðîáèëè âñå, ùîá çðóéíóâàòè ö³ çâ’ÿçêè. Òîìó ìè ñüîãîäí³ ñâîºþ ðîáîòîþ äåìîíñòðóºìî, ùî íå ò³ëüêè îá³öÿºìî, à é âò³ëþºìî ñâî¿
³äå¿, ïðîåêòè,— íàãîëîñèâ ïàí
Êëè÷êî.— Íàì ïîòð³áíî, íàïåâíî, àêòèâí³øå êîìóí³êóâàòè ç
ãðîìàäîþ, ïîÿñíþâàòè ñâî¿ ä³¿,
àáè â³äíîâèòè äîâ³ðó ëþäåé äî
âëàäè».
Íàãàäàéìî, ùî ó ðîáîò³ Ôîðóìó âçÿëè ó÷àñòü 319 ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ä³þòü ó ñòîëèö³. Ãîëîâíèìè çàâäàííÿìè çàõîäó ñòàëî îáãîâîðåííÿ ïðîáëåì
ì³ñòà òà íàïðàöþâàííÿ ìîäåëåé
ñï³âïðàö³ âëàäè òà ãðîìàäè çàðàäè ¿õ âèð³øåííÿ. Òàêîæ ï³ä ÷àñ
ç³áðàííÿ ïðåçåíòóâàëè íèçêó
óñï³øíèõ ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â,
ÿê³ âò³ëþþòüñÿ â Êèºâ³ 

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

Ð²ØÅÍÍß
Про затвердження Порядку розміщення вивісок у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 224/2446 від 20 квітня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування»,
«Про рекламу», «Про благоустрій населених пунктів», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 ро%
ку № 1051/1051 «Про Правила благоустрою м. Києва», з метою врегулювання правовідносин у сфері розмі%
щення вивісок у місті Києві, встановлення чіткої процедури розміщення вивісок, збереження автентичності
історичного середовища та привабливості міста Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê ó ì³ñò³ Êèºâ³ (äàë³ — Ïîðÿäîê), ùî äîäàºòüñÿ (äîäàòîê 1).
2. Çàòâåðäèòè Ïîñ³áíèê ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê ó ì³ñò³ Êèºâ³, ùî äîäàºòüñÿ (äîäàòîê 2).
3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ
ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.12.2008 ¹ 1051/1051:
3.1. Ï³äïóíêò 13.1.1 ïóíêòó 13.1 Ðîçä³ëó XIII
Ïðàâèë ï³ñëÿ àáçàöó ïåðøîãî äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òàêîãî çì³ñòó:
«Ïîðÿäîê ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê òà òàáëè÷îê,
âèçíà÷åíèé Ïîðÿäêîì ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê ó
ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåðäæåíèì îêðåìèì ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.».
4. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî Äåïàðòàìåíò (Öåíòð) íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 2 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 318/1183:
4.1. Ïóíêò 7 Ïîëîæåííÿ âèêëàñòè â òàê³é
ðåäàêö³¿:
«7. Â Öåíòð³ çà ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè òàêîæ ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ ïðèéíÿòòÿ
äîêóìåíò³â, çàÿâ, ïîâ³äîìëåíü, çâ³ò³â, äåêëàðàö³é òà ñêàðã, ðîçãëÿä ÿêèõ â³äíåñåíî äî ïîâíîâàæåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).».
5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):
5.1. Ïðîòÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì ð³øåííÿì çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç ðåàë³çàö³ºþ öüîãî ð³øåííÿ.
5.2. Ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì ð³øåííÿì çàáåçïå÷èòè
îðãàí³çàö³þ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ
äëÿ ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê, âèçíà÷åíèõ Ïîðÿäêîì, â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³.
5.3. Ðîçì³ñòèòè ó â³äêðèòîìó äîñòóï³ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Ïîñ³áíèê ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê ó ì. Êèºâ³ (äîäàòîê 2).
5.4. Ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.
6. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».
7. Ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó éîãî îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ.
8. 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 1
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 20.04.2017 ¹ 224/2446

Порядок розміщення вивісок у місті Києві
². Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1.1. Ïîðÿäîê ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê ó ì³ñò³ Êèºâ³ (äàë³ — Ïîðÿäîê) ðîçðîáëåíèé â³äïîâ³äíî
äî Çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», «Ïðî áëàãîóñòð³é íàñåëåíèõ
ïóíêò³â», «Ïðî îñíîâè ì³ñòîáóäóâàííÿ», Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì. Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ
2008 ðîêó ¹ 1051/1051, òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â.
1.2. Ïîðÿäîê ðåãóëþº â³äíîñèíè, ùî âèíèêàþòü ó çâ’ÿçêó ç ðîçì³ùåííÿì âèâ³ñîê ó ì. Êèºâ³, ðîçì³ùåííÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, âèçíà÷àº ïðîöåäóðó ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê òà ðåãóëþº ïðàâîâ³ â³äíîñèíè ì³æ
îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ ô³çè÷íèìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè, ùî âèíèêàþòü
ó ïðîöåñ³ ðîçòàøóâàííÿ âèâ³ñîê íà òåðèòîð³¿
ì. Êèºâà, ðåãëàìåíòóº çàãàëüí³ âèìîãè äî âèâ³ñîê, à òàêîæ ïîðÿäîê êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì âèìîã öüîãî Ïîðÿäêó.
1.3. Ïîðÿäîê ðîçðîáëåíèé ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ áëàãîóñòðîþ, çàõèñòó êóëüòóðíèõ òà ìàéíîâèõ ³íòåðåñ³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á, ó âëàñíîñò³ ÷è
êîðèñòóâàíí³ ÿêèõ º áóäèíêè, áóä³âë³, ñïîðóäè, íà ÿêèõ ðîçì³ùóþòüñÿ âèâ³ñêè, ïîë³ïøåííÿ çîâí³øíüîãî âèãëÿäó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
òà âðåãóëþâàííÿ ïîðÿäêó ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê.
1.4. Ïîðÿäîê º îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ âèêîíàííÿ âñ³ìà ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ òà
â³äîì÷îãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ, à òàêîæ ô³çè÷íèìè îñîáàìè, ùî çä³éñíþþòü ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà.
1.5. Ä³ÿ Ïîðÿäêó íå ïîøèðþºòüñÿ íà â³äíîñèíè, ùî âèíèêàþòü ó çâ’ÿçêó ç ðîçì³ùåííÿì

çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ó ì. Êèºâ³.
1.6. Ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê ç ïîðóøåííÿì öüîãî Ïîðÿäêó çàáîðîíÿºòüñÿ.
1.7. Ó öüîìó Ïîðÿäêó íàâåäåí³ íèæ÷å òåðì³íè âæèâàþòüñÿ ó òàêîìó çíà÷åíí³:
1.7.1. Âèâ³ñêà (³íôîðìàö³éíà âèâ³ñêà) — ìàëà àðõ³òåêòóðíà ôîðìà, êîíñòðóêòèâíèé åëåìåíò íà áóäèíêó, áóä³âë³ àáî ñïîðóä³ ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî çàðåºñòðîâàíå íàéìåíóâàííÿ îñîáè, çíàêè äëÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã, ùî íàëåæàòü ö³é
îñîá³ àáî ÿêà ìàº ïðàâî éîãî âèêîðèñòàííÿ,
âèä ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ (ÿêùî öå íå âèïëèâàº ³ç çàðåºñòðîâàíîãî íàéìåíóâàííÿ îñîáè), ÷àñ ðîáîòè, ÿêà ðîçì³ùåíà íà çîâí³øí³é ïîâåðõí³ ôàñàäó áóäèíêó, áóä³âë³ àáî ñïîðóäè íå âèùå
ïåðøîãî ïîâåðõó, äå çíàõîäèòüñÿ âëàñíå ÷è
íàäàíå ó êîðèñòóâàííÿ îñîá³ ïðèì³ùåííÿ, á³ëÿ âõîäó ó òàêå ïðèì³ùåííÿ, ÿêèé íå º ðåêëàìîþ.
Âèâ³ñêà íå ìîæå ì³ñòèòè ïåðåë³êó òîâàð³â ³
ïîñëóã, ìåíþ òà ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà íå ï³äëÿãàº îáîâ’ÿçêîâîìó îïðèëþäíåííþ â³äïîâ³äíî
äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â», íå ìîæå ì³ñòèòè çàêëèê³â äî ïðèäáàííÿ
òîâàðó àáî ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ïðèçíà÷åíà
ñôîðìóâàòè àáî ï³äòðèìàòè îá³çíàí³ñòü ñïîæèâà÷³â òà ¿õ ³íòåðåñ ùîäî òîâàðó.
Êîíñòðóêòèâíî âèâ³ñêà ìîæå ñêëàäàòèñÿ ç
îäíîãî ÷è ê³ëüêîõ åëåìåíò³â.
Òàáëè÷êà (³íôîðìàö³éíà òàáëè÷êà) — òàáëè÷êà, ùî ðîçì³ùóºòüñÿ íà ôàñàä³ áóäèíêó,
áóä³âë³ àáî ñïîðóäè, â ÿêîìó ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñîáà çàéìàº ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíà á³ëÿ âõîäó ó òàêå ïðèì³ùåííÿ, íà äâåðÿõ
àáî íà ñêë³ â³òðèíè, òà ì³ñòèòü ëèøå ³íôîðìàö³þ ïðî çàðåºñòðîâàíå íàéìåíóâàííÿ îñîáè,
âèä ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ (ÿêùî öå íå âèïëèâàº ³ç çà-

ðåºñòðîâàíîãî íàéìåíóâàííÿ îñîáè) òà ÷àñ
ðîáîòè ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè. Íàéìåíóâàííÿ îñîáè òà ³íøà ³íôîðìàö³ÿ, çàçíà÷åíà íà òàáëè÷ö³, âèêîíóþòüñÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîäàâñòâîì. Ïëîùà òàáëè÷êè ïîâèííà áóòè íå á³ëüøå 0,5 êâ. ìåòðà.
Ïðî ðîçì³ùåííÿ òàáëè÷êè ïîâ³äîìëÿòè óïîâíîâàæåíèì îðãàíàì íå ïîòð³áíî.
1.7.2. Ì³ñöå ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñêè — çîâí³øíÿ ïîâåðõíÿ ôàñàäó ïåðøîãî ïîâåðõó áóäèíêó, áóä³âë³, ñïîðóäè, á³ëÿ âõîäó, äå þðèäè÷íà
àáî ô³çè÷íà îñîáà çàéìàº ïðèì³ùåííÿ, ì³æ â³êîííèìè îòâîðàìè ïåðøîãî ïîâåðõó, à òàêîæ
ì³æ â³êîííèìè îòâîðàìè ïåðøîãî òà äðóãîãî
ïîâåðõ³â äâî- ÷è áàãàòîïîâåðõîâîãî áóäèíêó,
áóä³âë³, ñïîðóäè ïðè óìîâ³, ùî öåíòðàëüíà ãîðèçîíòàëüíà â³ñü âèâ³ñêè çíàõîäèòüñÿ íå âèùå öåíòðàëüíî¿ ì³æâ³êîííî¿ ãîðèçîíòàëüíî¿
â³ñ³.
Öåíòðàëüíà ì³æâ³êîííà ãîðèçîíòàëüíà â³ñü —
óÿâíà ë³í³ÿ, ÿêà ïðîõîäèòü ãîðèçîíòàëüíî ïî
öåíòðó ì³æ êðàéíüîþ âåðõíüîþ ÷àñòèíîþ â³êîííî¿ ðàìè ïåðøîãî ïîâåðõó òà êðàéíüîþ
íèæíüîþ ÷àñòèíîþ â³êîííî¿ ðàìè äðóãîãî ïîâåðõó.
Öåíòðàëüíà ãîðèçîíòàëüíà â³ñü âèâ³ñêè —
óÿâíà ë³í³ÿ, ÿêà ïðîõîäèòü ãîðèçîíòàëüíî ïî
öåíòðó âèñîòè âèâ³ñêè.
1.7.3. Ôàñàä áóäèíêó, áóä³âë³, ñïîðóäè —
çîâí³øíÿ ÷àñòèíà áóäèíêó, áóä³âë³, ñïîðóäè ç³
âñ³ìà åëåìåíòàìè â³ä ïîêð³âë³ äî âèìîùåííÿ.
1.7.4. Â³òðèíà — çàñêëåíèé åëåìåíò ôàñàäó, ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ åêñïîíóâàííÿ
ïðîäóêö³¿.
1.7.5. Ïðîåêò âèâ³ñêè — äîêóìåíòàö³ÿ, ïåðåäáà÷åíà öèì Ïîðÿäêîì, ÿêà âèçíà÷àº îñíîâí³ õàðàêòåðèñòèêè âèâ³ñêè (ðîçì³ðè, ìàòåð³àëè âèêîíàííÿ òîùî) òà îá´ðóíòîâóº ¿¿ ïðîïîðö³éí³ñòü äî áóä³âë³, íà ÿê³é âîíà ðîçì³ùóºòüñÿ.
1.7.6. Ñàìîâ³ëüíî ðîçì³ùåíà âèâ³ñêà — âèâ³ñêà, ïðî ðîçì³ùåííÿ ÿêî¿ íå ïîâ³äîìëåíî
óïîâíîâàæåíèì îðãàíàì ó âèçíà÷åíèé ïóíêòàìè 3.1 — 3.7 öüîãî Ïîðÿäêó ñòðîê òà ñïîñ³á,
àáî ùîäî ÿêî¿ çàÿâíèêîì íå áóëî óñóíåíî íåâ³äïîâ³äíîñò³ âèâ³ñêè âèìîãàì öüîãî Ïîðÿäêó
ó âèçíà÷åíèé ñòðîê.
1.7.7. Äåìîíòàæ — êîìïëåêñ çàõîä³â, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äîêðåìëåííÿ âèâ³ñêè ðàçîì ç ¿¿
îñíîâîþ â³ä ì³ñöÿ ðîçì³ùåííÿ òà òðàíñïîðòóâàííÿ ó ì³ñöå ¿¿ ïîäàëüøîãî çáåð³ãàííÿ. Ïðè
öüîìó äåìîíòàæ òà íàñòóïíå çáåð³ãàííÿ âèâ³ñêè íå ïåðåäáà÷àº ïåðåõîäó ïðàâà âëàñíîñò³
íà íå¿ äî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.
1.7.8. Çîíà îáìåæåíîãî âèêîðèñòàííÿ âèâ³ñîê ó ì³ñò³ Êèºâ³ — òåðèòîð³ÿ ì³ñòà, ùî çáåðåãëà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ³ñòîðè÷íèé àðåàë, ìàº àðõ³òåêòóðíó, ³ñòîðè÷íó àáî êóëüòóðíó
ö³íí³ñòü ³ âèçíà÷åíà çã³äíî ç äîäàòêîì, ùî äîäàºòüñÿ.
1.7.9. Ïàñïîðò ôàñàäó áóä³âë³ àáî ñïîðóäè — ðåºñòðàö³éíèé äîêóìåíò, ÿêèì ô³êñóºòüñÿ àðõ³òåêòóðíå òà êîëîðèñòè÷íå âèð³øåííÿ (â
òîìó ÷èñë³, ïðè íåîáõ³äíîñò³ õóäîæíº îñâ³òëåííÿ óñ³õ ôàñàä³â ñïîðóäè) òà ðîçðîáëÿºòüñÿ ë³öåíçîâàíîþ îðãàí³çàö³ºþ àáî ñåðòèô³êîâàíèì ñïåö³àë³ñòîì ç äîäåðæàííÿì âèìîã Äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì òà ïðàâèë.
1.8. Òåðì³íè, ùî íå âèçíà÷åí³ ó öüîìó Ïîðÿäêó, âæèâàþòüñÿ ó çíà÷åíí³, âèçíà÷åíîìó
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
1.9. Ðîáî÷èé îðãàí — ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
äî çàâäàíü ÿêîãî íàëåæàòü ïèòàííÿ ðåãóëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê (³íôîðìàö³éíèõ âèâ³ñîê).
Ðîáî÷èé îðãàí çã³äíî ç öèì Ïîðÿäêîì:
çàáåçïå÷óº ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³ â ïðîöåñ³
êîíòðîëþ çà ðîçì³ùåííÿì âèâ³ñîê ³ çàáåçïå÷óº ôóíêö³îíóâàííÿ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ ó
ö³é ñôåð³, â òîìó ÷èñë³, øëÿõîì çàáåçïå÷åííÿ
äîñòóïó ãðîìàäñüêîñò³ äî åëåêòðîííîãî ðåºñ-

òðó âèâ³ñîê;
ðåºñòðóº òà ðîçãëÿäàº çàÿâè ô³çè÷íèõ ³ þðèäè÷íèõ îñ³á ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ âèâ³ñêè âèìîãàì Ïîðÿäêó;
ïåðåâ³ðÿº â³äïîâ³äí³ñòü âèâ³ñêè âèìîãàì
öüîãî Ïîðÿäêó;
çä³éñíþº êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì âèìîã
öüîãî Ïîðÿäêó, à òàêîæ âèìàãàº óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü;
çä³éñíþº ââåäåííÿ åëåêòðîííîãî ðåºñòðó
ðîçì³ùåíèõ âèâ³ñîê ó ì³ñò³ Êèºâ³;
îðãàí³çîâóº ³íâåíòàðèçàö³þ âèâ³ñîê ³ ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî ¿õ äåìîíòàæó ó ïåðåäáà÷åíèõ öèì Ïîðÿäêîì âèïàäêàõ.
II. Âèìîãè äî âèâ³ñîê
2.1. Âèìîãè äî ì³ñöÿ ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñêè.
2.1.1. Âèâ³ñêè ïîâèíí³ âñòàíîâëþâàòèñÿ ïàðàëåëüíî ôàñàäó áóäèíêó, áóä³âë³, ñïîðóäè
áåç âòðó÷àííÿ ó íåñó÷³ êîíñòðóêö³¿ ó ì³ñöÿõ, ÿê³
á íå ñòâîðþâàëè ïåðåøêîä äëÿ åêñïëóàòàö³¿
òà ðåìîíòó áóäèíê³â, áóä³âåëü, ñïîðóä, íà ÿêèõ
âîíè ðîçòàøîâóþòüñÿ, òà â³ëüíîãî ïåðåñóâàííÿ ï³øîõîä³â òà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.
2.1.1.1. Âñòàíîâëåííÿ òà ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê ïîâèííî çàáåçïå÷óâàòè áåçïåêó åêñïëóàòàö³¿ çã³äíî ç ÷èííèìè äåðæàâíèìè áóä³âåëüíèìè íîðìàìè òà â³äïîâ³äàòè äåðæàâíèì ñòàíäàðòàì ³ âèìîãàì ïîæåæíî¿, ñàí³òàðíî¿, åëåêòðè÷íî¿ òà åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.
2.1.2. Ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê ðåêîìåíäóºòüñÿ
çä³éñíþâàòè ç âðàõóâàííÿì àðõ³òåêòóðíîãî âèð³øåííÿ, ñòèë³ñòè÷íèõ îñîáëèâîñòåé, äåêîðàòèâíèõ åëåìåíò³â òà êîëîðèñòèêè ôàñàäó.
2.1.3. Âèâ³ñêà ìîæå áóòè ðîçì³ùåíà:
2.1.3.1. Á³ëÿ âõîäó ó ïðèì³ùåííÿ (â òîìó ÷èñë³ ó ïîäâ³ð’¿), ÿêå çàéìàº þðèäè÷íà àáî ô³çè÷íà îñîáà, ùî ðîçì³ùóº âèâ³ñêó.
2.1.3.2. Íàä âõ³äíèìè äâåðèìà, íàä â³òðèíàìè òà íàä â³êîííèìè ïðîð³çàìè.
2.1.3.3. Ó â³êíàõ, â³òðèíàõ òà ïðîçîð³é ÷àñòèí³ âõ³äíèõ äâåðåé, çàéìàþ÷è íå á³ëüøå 30%
¿õ ïëîù³. Â ðàç³ âèêîðèñòàííÿ ïë³âêè ÷è ³íøèõ
ìàòåð³àë³â, ùî ïðèêëåþºòüñÿ äî ñêëà â³êîí,
â³òðèí ÷è ïðîçîðî¿ ÷àñòèíè âõ³äíèõ äâåðåé, ¿õ
äîïóñòèìî êëå¿òè ò³ëüêè ç âíóòð³øíüî¿ ñòîðîíè ñêëà.
2.1.3.4. Ì³æ äâåðíèìè òà â³êîííèìè îòâîðàìè (ïðîð³çàìè).
2.1.3.5. Ì³æ â³êîííèìè îòâîðàìè ïåðøîãî
ïîâåðõó áóäèíêó, áóä³âë³, ñïîðóäè.
2.1.3.6. Ì³æ â³êîííèìè îòâîðàìè ïåðøîãî
òà äðóãîãî ïîâåðõ³â äâî- ÷è áàãàòîïîâåðõîâîãî áóäèíêó, áóä³âë³, ñïîðóäè ïðè óìîâ³, ùî öåíòðàëüíà ãîðèçîíòàëüíà â³ñü âèâ³ñêè çíàõîäèòüñÿ íå âèùå öåíòðàëüíî¿ ì³æâ³êîííî¿ ãîðèçîíòàëüíî¿ â³ñ³.
2.1.3.7. Â ³ñíóþ÷èõ, ñïåö³àëüíî ïåðåäáà÷åíèõ äëÿ âèâ³ñîê ó ïðîåêò³ áóäèíêó ïëîùèíàõ,
í³øàõ, êàðòóøàõ òîùî.
2.1.4. ßêùî ó áóä³âë³ çíàõîäÿòüñÿ ê³ëüêà âëàñíèê³â (îðåíäàð³â) ïðèì³ùåíü, çîâí³øí³é âõ³ä
äëÿ ÿêèõ º ñï³ëüíèì, òî ¿õ âèâ³ñêè íà ôàñàä³
ïîâèíí³ ðîçòàøîâóâàòèñü íà íåâåëèêèõ òàáëè÷êàõ îäíàêîâîãî ðîçì³ðó (ïëîùåþ äî 0,3 êâ.
ì) òà ç îäíàêîâîãî ìàòåð³àëó âèêîíàííÿ, ðîçì³ùåíèõ ïðàâîðó÷ ÷è ë³âîðó÷ â³ä âõîäó (â’¿çäó) ó áóä³âëþ (ïðèì³ùåííÿ). Îêð³ì òîãî, ¿õí³
âèâ³ñêè ìîæóòü áóòè ðîçòàøîâàí³ áåçïîñåðåäíüî á³ëÿ äâåðåé íàëåæíèõ ¿ì ïðèì³ùåíü.
2.1.5. Ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê íå äîïóñêàºòüñÿ:
2.1.5.1. Íà ôàñàä³ âèùå ïåðøîãî ïîâåðõó
áóäèíêó, áóä³âë³ àáî ñïîðóäè.
2.1.5.2. Âèùå öåíòðàëüíî¿ ì³æâ³êîííî¿ ãîðèçîíòàëüíî¿ â³ñ³ ôàñàäó ïåðøîãî ïîâåðõó áóäèíêó, áóä³âë³, ñïîðóäè çã³äíî ç ïóíêòîì 1.7.2
öüîãî Ïîðÿäêó.
2.1.5.3. Ç çàêðèòòÿì îãîðîæ áàëêîí³â, àðõ³òåêòóðíîãî òà ñêóëüïòóðíîãî äåêîðó ôàñàä³â,
ö³ííî¿ ïëàñòèêè òà ë³ïíèíè. Íå äîïóñêàºòüñÿ
ðîçì³ùóâàòè âèâ³ñêè íà áàëêîíàõ, çàêðèâàòè
ðåø³òêè, ïåðèëà, áàëþñòðàäè, ï³äòðèìóþ÷³
êîíñîë³.
2.1.5.4. Ç çàêðèòòÿì òàáëè÷îê ç íàçâàìè âóëèöü, íîìåðàìè áóäèíê³â, îõîðîííèõ çíàê³â

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
áóä³âåëü — ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè, òàáëè÷îê ç ïîçíà÷åííÿì ì³ñöÿ çíàõîäæåííÿ åëåìåíò³â ìåðåæ ³íæåíåðíèõ êîìóí³êàö³é (ïîæåæíèõ ã³äðàíò³â òà ³í.), ³íøèõ òàáëè÷îê ç ñîö³àëüíî íåîáõ³äíîþ ³íôîðìàö³ºþ.
2.1.5.5. Ó âèãëÿä³ ñâ³òëîâèõ òàáëî òà ìîí³òîð³â, ðóõîìèõ ñòð³÷îê (ðÿäêó, ùî á³æèòü), âèâ³ñîê ç äèíàì³÷íîþ (ïóëüñóþ÷îþ) ï³äñâ³òêîþ â
ìåæàõ Çîíè îáìåæåíîãî âèêîðèñòàííÿ âèâ³ñîê ó ì³ñò³ Êèºâ³.
2.1.5.6. Íà áóäèíêàõ, áóä³âëÿõ, ñïîðóäàõ, íå
ââåäåíèõ â åêñïëóàòàö³þ, îá’ºêòàõ íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà.
2.1.5.7. ²ç çàêðèòòÿì â³êíà, â³òðèíè ÷è ïðîçîðî¿ ÷àñòèíè âõ³äíèõ äâåðåé á³ëüø í³æ íà
30 %.
2.2. Ðîçì³ðè âèâ³ñîê:
2.2.1. Ïëîùà ïîâåðõí³ âèâ³ñêè íå ïîâèííà
ïåðåâèùóâàòè 3 êâ. ìåòðè. Ðåêîìåíäóºòüñÿ,
ùîá ðîçì³ðè âèâ³ñîê áóëè ìàñøòàáíèìè äî
àðõ³òåêòóðíîãî âèð³øåííÿ ôàñàäó òà éîãî åëåìåíò³â.
2.2.2. Âèâ³ñêè íå ïîâèíí³ âèõîäèòè çà ìåæ³
áóäèíêó, áóä³âë³, ñïîðóäè, ó ÿêîìó çä³éñíþº
ä³ÿëüí³ñòü ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ.
2.2.3. Â³äñòàíü â³ä ïëîùèíè ôàñàäó (äåêîðàòèâíèõ åëåìåíò³â ôàñàäó) äî ëèöåâî¿ ïîâåðõí³ âèâ³ñêè, ðîçì³ùåíî¿ ïàðàëåëüíî äî ôàñàäó, íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè 20 ñì.
2.2.4. Ðåêîìåíäóºòüñÿ, ùîá ïðè ðîçì³ùåíí³ âèâ³ñêè âðàõîâóâàëèñÿ ðîçì³ð ³ ì³ñöå ðîçì³ùåííÿ ðàí³øå âñòàíîâëåíèõ íà öüîìó æ áóäèíêó, áóä³âë³, ñïîðóä³ âèâ³ñîê.
2.3. Ìàòåð³àëè, òåõí³êè òà ñòèë³ñòèêà âèâ³ñîê:
2.3.1. Êîíñòðóêö³ÿ òà ìàòåð³àë âèâ³ñêè ïîâèíí³ áóòè ñò³éêèìè äî ïîãîäíèõ óìîâ ³ ìåõàí³÷íèõ ÷èííèê³â.
2.3.2. Ó ìåæàõ ³ñòîðè÷íîãî àðåàëó ì. Êèºâà
ðåêîìåíäóºòüñÿ âèêîíàííÿ âèâ³ñîê ç ïðèðîäíèõ ìàòåð³àë³â (ìåòàë, êåðàì³êà, ñìàëüòà, ö³íí³ ïîðîäè äåðåâà, êàì³íü, ñêëî), à òàêîæ âèêîðèñòàííÿ òðàäèö³éíèõ òåõí³ê (êîâàëüñòâî,
ëèòâî, ãðàâ³þâàííÿ, ð³çüáà, â³òðàæ, ãóòíå ñêëî,
åìàë³, ðîçïèñ, ìîçà¿êà òà ³í.).
2.3.3. Ðåêîìåíäóºòüñÿ, ùîá ôîðìà, êîë³ð,
øðèôò, ìàòåð³àë âèêîíàííÿ òà ñòèë³ñòèêà âèâ³ñêè áóëè ãàðìîí³éíèìè ç åëåìåíòàìè ôàñàäó, íà ÿêèõ âîíè ðîçòàøîâóþòüñÿ.
2.3.4. Ðåêîìåíäóºòüñÿ, ùîá âèâ³ñêà â³äïîâ³äàëà àðõ³òåêòóðíîìó âèð³øåííþ ôàñàäó áóä³âë³ òà âðàõîâóâàëà îñîáëèâîñò³ êîíêðåòíîãî
àðõ³òåêòóðíîãî ñåðåäîâèùà.
2.3.5. Âèâ³ñêà íå ïîâèííà â³äòâîðþâàòè çîáðàæåííÿ äîðîæí³õ çíàê³â.
2.4. Âèâ³ñêà ìîæå áóòè âèãîòîâëåíà ó âèãëÿä³:
2.4.1. Ïëîùèíè ãåîìåòðè÷íî¿ àáî ³íøî¿ ôîðìè, ùî ðîçì³ùóºòüñÿ ïàðàëåëüíî äî ôàñàäó,
ç íàíåñåíèì ççîâí³ àáî ïðîð³çàíèì çîáðàæåííÿì ÷è íàïèñîì. Ó ìåæàõ Çîíè îáìåæåíîãî
âèêîðèñòàííÿ âèâ³ñîê ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïëîùà òàêî¿ ôîðìè íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 0,5 êâ. ì.
2.4.2. Îêðåìèõ îá’ºìíèõ ë³òåð, ïðèêð³ïëåíèõ áåçïîñåðåäíüî íà ñò³í³ (ðåêîìåíäóºòüñÿ
ó ðàç³ êîðîòêîãî íàïèñó).
2.4.3. Îêðåìèõ îá’ºìíèõ ë³òåð, ïðèêð³ïëåíèõ äî ñï³ëüíîãî êàðêàñó ÷è ³íøîãî ïðîô³ëþ,
ïîôàðáîâàíîãî ó êîë³ð ôàñàäó (ðåêîìåíäóºòüñÿ ó ðàç³, äîâãîãî íàïèñó).
2.4.4. Íàïèñó ÷è çîáðàæåííÿ íà ïðîçîð³é
áåçêîë³ðí³é ïëîùèí³ (ñêëî, àêðèë) ïëîñêèìè,
îá’ºìíèìè ÷è âèãðàâ³éîâàíèìè ë³òåðàìè.
2.4.5. Øðèôòîâîãî íàïèñó ïî òèíüêó.
2.4.6. Õóäîæíüîãî ðîçïèñó ïî òèíüêó (ôðåñêè).
2.4.7. Ìîçà¿êè.
2.4.8. Â³òðàæó.
2.4.9. Êàì’ÿíî¿, äåðåâ’ÿíî¿, ìåòàëåâî¿ ïëèòè ç ð³çüáëåíèì àáî ãðàâ³éîâàíèì íàïèñîì ÷è
çîáðàæåííÿì.
2.4.10. Ðåëüºôó, âèð³çüáëåíîìó ó òèíüêó, ïîïåðåäíüî íàíåñåíîìó ð³çíîêîë³ðíèìè øàðàìè (ñãðàô³òî).
2.4.11. Ñâ³òëîâèõ íîñ³¿â, ùî ñâî¿ì ðîçòàøóâàííÿì ôîðìóþòü íàïèñ ÷è çîáðàæåííÿ.
2.4.12. Ñâ³òëîâèõ òðóáîê (íåîíîâèõ àáî ä³îäíèõ), ÿê³ ôîðìóþòü çîáðàæåííÿ ÷è íàïèñ.
2.5. Âèìîãè äî îñâ³òëåííÿ âèâ³ñîê:
2.5.1. Îñâ³òëåííÿ âèâ³ñîê ïîâèííî çàáåçïå÷óâàòè áåçïåêó åêñïëóàòàö³¿ çã³äíî ç ÷èííèìè
äåðæàâíèìè áóä³âåëüíèìè íîðìàìè òà â³äïî-

â³äàòè äåðæàâíèì ñòàíäàðòàì ³ âèìîãàì ïîæåæíî¿, ñàí³òàðíî¿, åëåêòðè÷íî¿ òà åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.
2.5.2. Êàáåë³ æèâëåííÿ ñâ³òëîâèõ åëåìåíò³â, ñèãíàë³çàö³¿ òà ³íø³ òåõí³÷í³ çàñîáè ïîâèíí³ áóòè âìîíòîâàí³ ó êîðîáè, ÿê³ ïîôàðáîâàí³
ó êîë³ð ôàñàäó, àáî ïðèêð³ïëåí³ òàêèì ÷èíîì,
ùîá áóòè íåïîì³òíèìè äëÿ ï³øîõîä³â.
2.5.3. Îñâ³òëåííÿ âèâ³ñêè íå ïîâèííî çàñë³ïëþâàòè ó÷àñíèê³â äîðîæíüîãî ðóõó, à òàêîæ íå
ïîâèííî îñâ³òëþâàòè æèòëîâ³ àáî íåæèòëîâ³
ïðèì³ùåííÿ áóäèíê³â, áóä³âåëü ³ ñïîðóä, íà
ÿêèõ âîíè ðîçì³ùóþòüñÿ, à òàêîæ ïðèì³ùåííÿ ñóñ³äí³õ áóäèíê³â, áóä³âåëü ³ ñïîðóä.
2.5.4. Îñâ³òëåííÿ âèâ³ñîê ïîâèííî âìèêàòèñÿ ç íàñòàííÿì òåìíîòè îäíî÷àñíî ç âóëè÷íèì îñâ³òëåííÿì.
2.5.5. Âèâ³ñêè óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é ³ ï³äïðèºìñòâ, ùî ïðàöþþòü ó äåííèé ÷àñ, ìîæóòü áóòè âèêîíàí³ áåç îñâ³òëåííÿ.
2.6. ²íôîðìàö³éí³ âèìîãè.
2.6.1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ô³çè÷íó àáî þðèäè÷íó îñîáó íå ïîâèííà ì³ñòèòè çàêëèê³â äî ïðèäáàííÿ òîâàðó.
2.6.2. Âèâ³ñêè íå ïîâèíí³ ì³ñòèòè ñëîãàí³â,
ïåðåë³êó òîâàð³â, ùî ðîçïîâñþäæóþòüñÿ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ, òà ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿, êð³ì ³íôîðìàö³¿ ïðî çàðåºñòðîâàíå
íàéìåíóâàííÿ îñîáè, çíàêè äëÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã,
ùî íàëåæàòü ö³é îñîá³, âèä ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ (ÿêùî
öå íå âèïëèâàº ³ç çàðåºñòðîâàíîãî íàéìåíóâàííÿ îñîáè) òà ÷àñ ðîáîòè.
²íôîðìàö³ÿ íà âèâ³ñêàõ âèêîíóºòüñÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàñàäè äåðæàâíî¿ ìîâíî¿ ïîë³òèêè», çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, âñòàíîâëåíèõ
â ïóíêò³ 2.6.3 öüîãî Ïîðÿäêó.
2.6.3. Çíàêè äëÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã íàâîäÿòüñÿ íà âèâ³ñêàõ ó òîìó âèãëÿä³, ó ÿêîìó ¿ì íàäàíà ïðàâîâà îõîðîíà â Óêðà¿í³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.
Íå äîïóñêàºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê ³ç âèêîðèñòàííÿì çíàê³â äëÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã ÷è ³íøèõ îá’ºêò³â ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ïðàâà íà ÿê³ íàëåæàòü ³íøèì îñîáàì òà íå ïåðåäàí³ âëàñíèêàì âèâ³ñîê ó êîðèñòóâàííÿ.
2.6.4. Òåêñò âèâ³ñêè íå ìîæå ì³ñòèòè ìîâíèõ ïîìèëîê.
III. Ïîðÿäîê ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê
3.1. Ô³çè÷í³ òà þðèäè÷í³ îñîáè çîáîâ’ÿçàí³
ðîçì³ùóâàòè âèâ³ñêè ³ç äîòðèìàííÿì âèìîã
öüîãî Ïîðÿäêó òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â.
3.2. Îñîáà, ÿêà ìàº íàì³ð âñòàíîâèòè âèâ³ñêó, ïîâèííà ïîäàòè äî öåíòðó íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ðîçì³ùåííÿ
îá’ºêòà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ì³ñöå òà äàòó ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñêè ó òðüîõ ïðèì³ðíèêàõ. Íà êîæíîìó ç ïðèì³ðíèê³â óïîâíîâàæåíèé ïðåäñòàâíèê öåíòðó íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ñòàâèòü â³äì³òêó ç äàòîþ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ. Ïåðøèé ïðèì³ðíèê ç â³äì³òêîþ ïîâåðòàºòüñÿ îñîá³, ÿêà çâåðíóëàñÿ, äðóãèé ïåðåäàºòüñÿ ðîáî÷îìó îðãàíó äëÿ ðåºñòðàö³¿,
òðåò³é ïðèì³ðíèê ïåðåäàºòüñÿ êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âðåêëàìà» (äàë³ — ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà») äëÿ êîíòðîëþ.
3.3. Ñóá’ºêò, ÿêèé âñòàíîâèâ âèâ³ñêó, çîáîâ’ÿçàíèé ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â
ç äíÿ ¿¿ ðîçì³ùåííÿ ïîâ³äîìèòè â³äïîâ³äíèì
îðãàíàì â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó â ïóíêò³ 3.5,
ïðî òàêå ðîçì³ùåííÿ øëÿõîì íàäñèëàííÿ (ïîäàííÿ) çàÿâè ïðî ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñêè.
3.3.1. Äî çàÿâè ïðî ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñêè äîäàþòüñÿ:
3.3.1.1. Êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³ (êîðèñòóâàííÿ) íà ïðèì³ùåííÿ
(áóä³âëþ, ñïîðóäó), äå ðîçì³ùåíî âèâ³ñêó.
3.3.1.2. Êîï³ÿ ñâ³äîöòâà íà çíàêè äëÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã (ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ çíàêó
äëÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã) çàÿâíèêà (ó ðàç³ ¿õ âèêîðèñòàííÿ íà âèâ³ñö³) àáî çàâ³ðåíà íàëåæíèì
÷èíîì êîï³ÿ ë³öåíç³éíîãî äîãîâîðó íà ïðàâî
âèêîðèñòàííÿ çàÿâíèêîì çíàêó äëÿ òîâàð³â ³
ïîñëóã.
3.3.1.3. ×³òê³ êîëüîðîâ³ çí³ìêè â åëåêòðîííîìó ôîðìàò³ óñüîãî ôàñàäó áóä³âë³, ñïîðóäè, íà ÿêîìó ðîçì³ùåíî âèâ³ñêó, çí³ìêè ðîçì³ùåíî¿ âèâ³ñêè òà çí³ìêè 1-ãî ïîâåðõó áóäèíêó, áóä³âë³, ñïîðóäè ç³ âñ³ìà íàÿâíèìè íà íüî-

ìó âèâ³ñêàìè (ÿêùî ó ìåæàõ 1-ãî ïîâåðõó áóäèíêó, áóä³âë³, ñïîðóäè, íà ÿêîìó ðîçì³ùóºòüñÿ âèâ³ñêà, º ê³ëüêà çàêëàä³â ç îêðåìèìè âõîäàìè).
3.3.1.4. Ïðîåêò âèâ³ñêè, ÿêèé âèçíà÷àº îñíîâí³ õàðàêòåðèñòèêè âèâ³ñêè (ðîçì³ðè, ìàòåð³àëè âèêîíàííÿ òîùî) òà îá´ðóíòîâóº ¿¿ ïðîïîðö³éí³ñòü äî áóä³âë³, íà ÿê³é âîíà ðîçì³ùóºòüñÿ.
3.3.2. Ïðîåêò âèâ³ñêè ñêëàäàºòüñÿ ç:
3.3.2.1. Â³çóàë³çàö³¿ âèâ³ñêè íà ôàñàä³ (÷³òêîãî êîëüîðîâîãî êîìï’þòåðíîãî ìàêåòó ç ïðèâ’ÿçêîþ âèâ³ñêè äî ì³ñöÿ ¿¿ ðîçì³ùåííÿ).
3.3.2.2. Åñê³çó âèâ³ñêè (Ì 1:5, 1:10) ç êîíñòðóêòèâíèì ð³øåííÿì (êîíñòðóêòèâíå ð³øåííÿ, çàâ³ðåíå ï³äïèñàìè ³ ïå÷àòêîþ ðîçðîáíèêà, ÿêå ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ïðî îñíîâí³ ãàáàðèòí³ ðîçì³ðè, âóçëè êð³ïëåííÿ, çàñòîñîâàí³
ìàòåð³àëè, ðàçîì ³ç çàâ³ðåíîþ íàëåæíèì ÷èíîì êîï³ºþ ë³öåíç³¿ ðîçðîáíèêà, ùî ï³äòâåðäæóº ïðàâî îñòàííüîãî íàäàâàòè ïîñëóãè (ðîáîòè) íà ïðàâî áóä³âåëüíîãî ïðîåêòóâàííÿ òà
êîíñòðóþâàííÿ).
3.3.2.3. Äåòàëåé øðèôò³â, ëîãîòèï³â, çîáðàæóâàëüíèõ åëåìåíò³â.
3.3.3. Íà êîæí³é ñòîð³íö³ ïîäàíèõ ïðîåêòíèõ
ìàòåð³àë³â íåîáõ³äíî îáîâ’ÿçêîâî âêàçóâàòè:
3.3.3.1. Íàçâó îðãàí³çàö³¿ çàÿâíèêà — çàìîâíèêà ïðîåêòó.
3.3.3.2. Íàçâó ïðîåêòíî¿ îðãàí³çàö³¿ àáî ïð³çâèùå àâòîðà ïðîåêòó òà ¿õ êîîðäèíàòè.
3.3.3.3. Äàòó âèêîíàííÿ ïðîåêòó.
3.3.4. Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ùî äîäàþòüñÿ äî
çàÿâè, º âè÷åðïíèì.
3.4. ßêùî ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñêè ïåðåäáà÷åíî ïàñïîðòîì ôàñàäó áóäèíêó, áóä³âë³ ÷è ñïîðóäè, ïîãîäæåíîãî ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó,
ïðè ïîâ³äîìëåíí³ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó ïðî
ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñêè ïîäàºòüñÿ ïàñïîðò ôàñàäó áóäèíêó, áóä³âë³ ÷è ñïîðóäè ç ïðèâ’ÿçêîþ
âèâ³ñêè äî ì³ñöÿ ¿¿ ðîçì³ùåííÿ, ïðè öüîìó ïðîåêò âèâ³ñêè äî çàÿâè íå äîäàºòüñÿ.
3.5. Çàÿâíèê ïîäàº äî ðîáî÷îãî îðãàíó â
åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ÷åðåç ïîðòàë Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè (ï³ñëÿ âïðîâàäæåííÿ),
àáî ÷åðåç Öåíòð íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ
ïîñëóã ì. Êèºâà, àáî öåíòðè íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çà ì³ñöåì ðîçì³ùåííÿ
îá’ºêòà çàÿâó ïðî ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñêè ç äîäàíèìè äî íå¿ äîêóìåíòàìè ó òðüîõ ïðèì³ðíèêàõ. Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü âèâ³ñêè âèìîãàì Ïîðÿäêó ïåðøèé òà äðóãèé ïðèì³ðíèêè ïåðåäàþòüñÿ ðîáî÷îìó îðãàíó äëÿ ðåºñòðàö³¿, ï³ñëÿ ÷îãî ïåðøèé ïðèì³ðíèê ïîâåðòàºòüñÿ çàÿâíèêó ÷åðåç öåíòð íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ðîçì³ùåííÿ îá’ºêòà, äðóãèé ïðèì³ðíèê çáåð³ãàºòüñÿ â àðõ³â³ ðîáî÷îãî îðãàíó, òðåò³é ïðèì³ðíèê ïåðåäàºòüñÿ ó ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» äëÿ îáë³êó.
3.5.1. Çàÿâà òà äîêóìåíòè (â ðàç³ ¿õ ïîäàííÿ
÷åðåç. öåíòð íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã) ïîäàþòüñÿ äî â³äïîâ³äíîãî öåíòðó íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã îñîáèñòî çàÿâíèêîì (êåð³âíèêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè, ô³çè÷íîþ îñîáîþ) àáî óïîâíîâàæåíîþ íèì îñîáîþ.
Çàÿâíèê íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó çàÿâ³ òà äîêóìåíòàõ, ùî äîäàþòüñÿ äî íå¿.
3.5.1.1. Çàÿâà òà äîêóìåíòè, ùî äîäàþòüñÿ
äî íå¿, ïðèéìàþòüñÿ â³äïîâ³äíèì öåíòðîì íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã çà îïèñîì, êîï³ÿ ÿêîãî âèäàºòüñÿ çàÿâíèêó ç â³äì³òêîþ ïðî
äàòó òà íîìåð ¿õ ðåºñòðàö³¿ â äîçâ³ëüíîìó öåíòð³.
3.6. Óñ³ çàÿâè ïðî ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñêè ï³äëÿãàþòü îáîâ’ÿçêîâ³é ðåºñòðàö³¿ â³äïîâ³äíèì
öåíòðîì íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã àáî
ðîáî÷èì îðãàíîì (â ðàç³ ïîäàííÿ äîêóìåíò³â
â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³), ï³ñëÿ ÷îãî çàÿâíèêó
ïîâ³äîìëÿþòüñÿ äàòà òà íîìåð ðåºñòðàö³¿ çàÿâè.
3.6.1. Â ðàç³ ïîäàííÿ çàÿâè òà äîêóìåíò³â
÷åðåç öåíòð íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã,
ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ðåºñòðàö³¿ â³äïîâ³äàëüíèé
ïðåäñòàâíèê öåíòðó íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã ïåðåäàº çàÿâó ³ç äîäàíèìè äîêóìåíòàìè äî ðîáî÷îãî îðãàíó íå ï³çí³øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ.
3.7. Ðîáî÷èé îðãàí îïðàöüîâóº ïàêåò äîêó-
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ìåíò³â, ïîäàíèé ðàçîì ³ç çàÿâîþ, ïåðåâ³ðÿº
äîêóìåíòè òà ðîçì³ùåíó âèâ³ñêó íà ïðåäìåò
â³äïîâ³äíîñò³ âèìîãàì öüîãî Ïîðÿäêó òà ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü/íåâ³äïîâ³äí³ñòü
âèâ³ñêè âèìîãàì Ïîðÿäêó.
3.7.1. Ó ðàç³ ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñêè íà ïàì’ÿòêàõ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ,
â ìåæàõ çîí îõîðîíè öèõ ïàì’ÿòîê ðîáî÷èé
îðãàí ðîçãëÿäàº äîêóìåíòè, ïåðåâ³ðÿº âèâ³ñêó òà ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü/íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèâ³ñêè âèìîãàì öüîãî Ïîðÿäêó ³ç
çàëó÷åííÿì óïîâíîâàæåíèõ ïðåäñòàâíèê³â Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à â ðàç³ ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñêè
íà ïàì’ÿòêàõ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ òà â ìåæàõ çîí îõîðîíè öèõ
ïàì’ÿòîê — ³ç çàëó÷åííÿì óïîâíîâàæåíèõ ïðåäñòàâíèê³â Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè.
3.7.2. Ðîáî÷èé îðãàí ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî
â³äïîâ³äí³ñòü/íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèâ³ñêè âèìîãàì Ïîðÿäêó ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ îäåðæàííÿ çàÿâè òà äîêóìåíò³â.
3.7.2.1. ßêùî çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó çàÿâè òà äîäàíèõ äîêóìåíò³â ðîáî÷èé îðãàí ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî âèâ³ñêà ðîçì³ùåíà ó
â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã öüîãî Ïîðÿäêó, ðîáî÷èé
îðãàí íà çàÿâ³ ñòàâèòü â³äì³òêó ïðî â³äïîâ³äí³ñòü
ðîçì³ùåíî¿ âèâ³ñêè âèìîãàì öüîãî Ïîðÿäêó
(ùî âêëþ÷àº ïð³çâèùå îñîáè, ÿêà ïðèéíÿëà
â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ, ¿¿ ï³äïèñ, äàòó òà â³äáèòîê
ïå÷àòêè â³äïîâ³äíîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó) òà ÷åðåç àäì³í³ñòðàòîðà öåíòð³â íàäàííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã íàäñèëàº çàÿâíèêó
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü âèâ³ñêè âèìîãàì öüîãî Ïîðÿäêó.
3.7.2.2. ßêùî çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó çàÿâè òà äîäàíèõ äîêóìåíò³â ðîáî÷èé îðãàí ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî âèâ³ñêà íå â³äïîâ³äàº
âèìîãàì öüîãî ïîðÿäêó, â³í ÷åðåç àäì³í³ñòðàòîðà öåíòð³â íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã
íàïðàâëÿº çàÿâíèêó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íåâ³äïîâ³äí³ñòü ðîçì³ùåíî¿ âèâ³ñêè âèìîãàì öüîãî
Ïîðÿäêó ³ç çàçíà÷åííÿì ÷³òêîãî, ïåðåë³êó íåâ³äïîâ³äíîñòåé òà ðåêîìåíäàö³é ³ ñòðîê³â ïî
¿õ óñóíåííþ.
3.7.2.2.1. Ó ðàç³ ïîäàííÿ äîêóìåíò³â çàÿâíèêîì íå â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ðîáî÷èé îðãàí ÷åðåç àäì³í³ñòðàòîðà öåíòð³â íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã ïîâåðòàº ïîäàíèé ïàêåò äîêóìåíò³â çàÿâíèêó.
3.7.2.2.2. Ñòðîê äëÿ óñóíåííÿ íåâ³äîïîâ³äíîñòåé ðîçì³ùåíî¿ âèâ³ñêè âèìîãàì öüîãî Ïîðÿäêó ñòàíîâèòü 30 (òðèäöÿòü) äí³â.
3.7.2.2.3. Çàÿâíèê çîáîâ’ÿçàíèé çâåðíóòèñÿ ïîâòîðíî äî ðîáî÷îãî îðãàíó íå ï³çí³øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ï³ñëÿ ñïëèâó ñòðîêó,
â³äâåäåíîãî íà óñóíåííÿ íåâ³äïîâ³äíîñòåé
ðîçì³ùåíî¿ âèâ³ñêè âèìîãàì öüîãî Ïîðÿäêó.
3.7.2.2.4. ßêùî çàÿâíèê ó âèçíà÷åíèé ðîáî÷èì îðãàíîì ñòðîê íå óñóíóâ íåâ³äïîâ³äíîñò³
âèâ³ñêè âèìîãàì öüîãî Ïîðÿäêó, âèâ³ñêà ââàæàºòüñÿ ñàìîâ³ëüíî ðîçì³ùåíîþ ³ ï³äëÿãàº äåìîíòàæó.
3.7.3. Ó ðàç³ íåíàäàííÿ ðîáî÷èì îðãàíîì
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü/íåâ³äïîâ³äí²ñòü ðîçì³ùåíî¿ âèâ³ñêè âèìîãàì öüîãî Ïîðÿäêó ÷åðåç 10 (äåñÿòü) ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ âèâ³ñêà ââàæàºòüñÿ òàêîþ, ùî â³äïîâ³äàº Ïîðÿäêó.
3.7.4. Â³äîìîñò³ ïðî âèâ³ñêè, ùî â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì Ïîðÿäêó, ï³äëÿãàþòü âíåñåííþ
äî åëåêòðîííîãî ðåºñòðó ðîçì³ùåíèõ âèâ³ñîê,
âåäåííÿ ÿêîãî çàáåçïå÷óº ðîáî÷èé îðãàí.
IV. Êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì Ïîðÿäêó òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà éîãî ïîðóøåííÿ
4.1. Ìîí³òîðèíã ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê ó ì. Êèºâ³ çä³éñíþº ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà».
4.1.1. ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» çä³éñíþº ïåðåâ³ðêó â³äïîâ³äíîñò³ âèâ³ñîê âèìîãàì öüîãî Ïîðÿäêó, â òîìó ÷èñë³, çà çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí òà
îðãàí³â, ùî âèÿâèëè âèâ³ñêè, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì Ïîðÿäêó.
4.2. Êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì öüîãî Ïîðÿäêó çä³éñíþº â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ðîáî÷èé îðãàí, à òàêîæ ³íø³ óïîâíîâàæåí³ ñóá’ºêòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
4.3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñêè (ì³öí³ñòü, ñò³éê³ñòü, áåçïåêó, â³äïîâ³äí³ñòü
ïðîåêòó, ö³ë³ñí³ñòü ôàñàäó áóä³âë³ ï³ñëÿ ìîíòàæó/äåìîíòàæó âèâ³ñêè) íåñå âëàñíèê âèâ³ñêè.
4.4. ßêùî ïðè ïðîâåäåíí³ ðîá³ò ç ìîíòàæó
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òà äåìîíòàæó âèâ³ñêè áóëî ïîøêîäæåíî ôàñàä (ôàðáóâàííÿ, äåêîðàòèâí³ åëåìåíòè òîùî) áóä³âë³, âëàñíèê (êîðèñòóâà÷) âèâ³ñêè çîáîâ’ÿçàíèé óñóíóòè âñ³ ïîøêîäæåííÿ ïðîòÿãîì 14 (÷îòèðíàäöÿòè) äí³â çà âëàñíèé ðàõóíîê.
4.5. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ (êîðèñòóâàííÿ) ïðèì³ùåííÿì (òåðèòîð³ºþ), ó ÿêîìó (íà ÿê³é) çä³éñíþºòüñÿ ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü, âëàñíèê (êîðèñòóâà÷) âèâ³ñêè çàáåçïå÷óº äåìîíòàæ âèâ³ñêè âëàñíèìè ñèëàìè ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç äíÿ âèíèêíåííÿ îäí³º¿ ç âêàçàíèõ ï³äñòàâ.
4.6. Çà íåçàäîâ³ëüíèé çîâí³øí³é âèãëÿä òà
òåõí³÷íó íåñïðàâí³ñòü âèâ³ñîê, ¿õ íåâ³äïîâ³äí³ñòü çàòâåðäæåíèì ïðîåêòàì ³ âèìîãàì íà
îñ³á, âèííèõ ó òàêèõ ïîðóøåííÿõ, íàêëàäàþòüñÿ øòðàôí³ ñàíêö³¿ â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà òà Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî
àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ.
V. Äåìîíòàæ ñàìîâ³ëüíî ðîçì³ùåíèõ âèâ³ñîê òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õ íåçàäîâ³ëüíèé
çîâí³øí³é âèãëÿä
5.1. Äåìîíòàæó ï³äëÿãàþòü:
5.1.1. Âèâ³ñêè, ùî ðîçì³ùåí³ ³ç ïîðóøåííÿì
àðõ³òåêòóðíèõ âèìîã, äåðæàâíèõ íîðì, ñòàíäàðò³â, ïðàâèë, ñàí³òàðíèõ íîðì àáî òåõí³÷íèé ñòàí ÿêèõ ñòâîðþº çàãðîçó æèòòþ ÷è çäîðîâ’þ ëþäåé òà/àáî çàïîä³ÿííÿ øêîäè òðåò³ì
îñîáàì, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ àêòîì ç ôîòîô³êñàö³ºþ, ï³äïèñàíèì ïðåäñòàâíèêàìè ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» òà âëàñíèêîì (áàëàíñîóòðèìóâà÷åì) áóäèíêó, áóä³âë³, ñïîðóäè.
5.1.2. Ñàìîâ³ëüíî ðîçì³ùåí³ âèâ³ñêè, âëàñíèê³â ÿêèõ âñòàíîâèòè íå âäàëîñÿ (ñóá’ºêò íå
çä³éñíþº ä³ÿëüíîñò³ çà âêàçàíîþ àäðåñîþ),
àáî â ðàç³ ïðèïèíåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, àáî
ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ô³çè÷íî¿ îñîáè — ï³äïðèºìöÿ âëàñíèêà âèâ³ñêè.
5.2. Ó ðàç³ ñàìîâ³ëüíîãî ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñêè, ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñêè ç ³ñòîòíèìè â³äõèëåííÿìè â³ä ïðîåêòó, ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñêè ³ç âèêîðèñòàííÿì çíàê³â äëÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã ÷è ³íøèõ
îá’ºêò³â ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ïðàâà íà
ÿê³ íàëåæàòü ³íøèì îñîáàì òà íå ïåðåäàí³ âëàñíèêàì âèâ³ñîê ó êîðèñòóâàííÿ, à òàêîæ â ðàç³
íåâ³äïîâ³äíîñò³ âèâ³ñêè âèìîãàì öüîãî Ïîðÿäêó, ³íøèõ ÷èííèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â,
äåðæàâíèõ íîðì òà ñòàíäàðò³â, âëàñíèê (êîðèñòóâà÷) âèâ³ñêè ïîâèíåí óñóíóòè äîïóùåíå
ïîðóøåííÿ àáî çàáåçïå÷èòè äåìîíòàæ âèâ³ñêè (â ðàç³ íåìîæëèâîñò³ óñóíåííÿ ïîðóøåíü)
âëàñíèìè êîøòàìè ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè)
äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ âèìîãè ðîáî÷îãî îðãàíó ïðî óñóíåííÿ ïîðóøåíü. Âèìîãà âðó÷àºòüñÿ âëàñíèêó âèâ³ñêè àáî éîãî ïðåäñòàâíèêó
îñîáèñòî ï³ä ï³äïèñ àáî íàïðàâëÿºòüñÿ ïîøòîþ ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî âðó÷åííÿ. Ó ðàç³
íåâ÷èíåííÿ âèùåâêàçàíèõ ä³é âèâ³ñêà äåìîíòîâóºòüñÿ ïðèìóñîâî çã³äíî ç óìîâàìè ï³äïóíêò³â 5.3, 5.4 öüîãî Ïîðÿäêó.
5.3. Âèâ³ñêè, âëàñíèêè ÿêèõ íå âèêîíàëè ó
âñòàíîâëåíèé ñòðîê âèìîã óïîâíîâàæåíîãî
îðãàíó ïðî óñóíåííÿ ïîðóøåíü, òà âèâ³ñêè, ïåðåäáà÷åí³ ó ï³äïóíêòàõ 5.1.1 òà 5.1.2, âíîñÿòüñÿ äî íàêàçó íà ïðèìóñîâèé äåìîíòàæ.
5.4. Ïðèìóñîâèé äåìîíòàæ âèâ³ñîê ïðîâîäèòü
àáî îðãàí³çîâóº ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» çà íàêàçîì
ðîáî÷îãî îðãàíó, ïðîïîçèö³¿ äî ÿêîãî ìîæå
íàäàâàòè ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà». Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äåìîíòàæó ìîæóòü áóòè ïðèñóòí³ âëàñíèê àáî êîðèñòóâà÷ âèâ³ñêè,
ïðåäñòàâíèêè äåðæàâíèõ îðãàí³â, ì³ñüêèõ ñëóæá
òà ³íøèõ îðãàí³çàö³é.
5.5. Äåìîíòàæ âèâ³ñîê îôîðìëÿºòüñÿ àêòîì
(2 ïðèì³ðíèêè), ÿêèé ï³äïèñóþòü âëàñíèê (êîðèñòóâà÷) âèâ³ñêè (ó ðàç³ éîãî ïðèñóòíîñò³ ïðè
äåìîíòàæ³), ïðåäñòàâíèê ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» òà
ïðåäñòàâíèê îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþâàëà äåìîíòàæ. Äî àêòà äîäàºòüñÿ â îáîâ’ÿçêîâîìó
ïîðÿäêó ôîòîô³êñàö³ÿ ì³ñöÿ ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñêè äî ³ ï³ñëÿ äåìîíòàæó.
5.6. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ âëàñíèêà âèâ³ñêè ïðè
äåìîíòàæ³ àáî éîãî â³äìîâè â³ä ï³äïèñàííÿ àêòà äåìîíòàæó (ïðî ùî ðîáèòüñÿ â³äïîâ³äíà â³ä-

ì³òêà íà àêò³) äðóãèé ïðèì³ðíèê àêòà ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» ó ï’ÿòèäåííèé ñòðîê íàäñèëàº ïîøòîþ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì âëàñíèêà ðåêîìåíäîâàíèì ëèñòîì (ÿêùî âñòàíîâëåíî éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ).
5.7. Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ äåìîíòàæó ñêëàäàþòüñÿ: àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ âèêîíàíèõ ðîá³ò
ïî äåìîíòàæó ³ç çàçíà÷åííÿì õàðàêòåðó ðîá³ò
òà ¿õ âàðòîñò³; êàëüêóëÿö³ÿ âàðòîñò³ âèòðàò çà
âèêîíàí³ ðîáîòè ç äåìîíòàæó, ÿê³ ï³äïèñóº ÊÏ
«Êè¿âðåêëàìà» (çàìîâíèê) òà îðãàí³çàö³ÿ àáî
îñîáà (âèêîíàâåöü), ùî çä³éñíèëè äåìîíòàæ.
5.8. Êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà»
àáî îñîáè, ÿêà çä³éñíèëà äåìîíòàæ âèâ³ñêè,
ïîêëàäàºòüñÿ íà âëàñíèêà (êîðèñòóâà÷à) äåìîíòîâàíî¿ âèâ³ñêè íà ï³äñòàâ³ âèñòàâëåíîãî ðàõóíêó òà àêòà ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ âèêîíàíèõ ðîá³ò ïî äåìîíòàæó, ÿê³ íàäñèëàþòüñÿ
âëàñíèêó (êîðèñòóâà÷ó) âèâ³ñêè â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó ó ï’ÿòèäåííèé ñòðîê ç äàòè äåìîíòàæó.
5.9. Äëÿ ïîâåðíåííÿ äåìîíòîâàíî¿ âèâ³ñêè
¿¿ âëàñíèêó (êîðèñòóâà÷ó) íåîáõ³äíî çâåðíóòèñü äî ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» àáî îñîáè, ÿêà çä³éñíèëà äåìîíòàæ, ç òàêèìè äîêóìåíòàìè:
5.9.1. Çàÿâîþ íà ³ì’ÿ êåð³âíèêà ïðî ïîâåðíåííÿ äåìîíòîâàíî¿ âèâ³ñêè.
5.9.2. Äîêóìåíòîì, ùî ï³äòâåðäæóº ïðàâî
âëàñíîñò³ (³íøå ìàéíîâå ïðàâî) íà êîíêðåòíó
äåìîíòîâàíó âèâ³ñêó.
5.9.3. Äîêóìåíòîì, ùî ï³äòâåðäæóº îïëàòó
âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç äåìîíòàæåì âèâ³ñêè,
òðàíñïîðòóâàííÿì òà çáåð³ãàííÿì.
5.10. Äåìîíòîâàí³ âèâ³ñêè çáåð³ãàþòüñÿ ó
ñïåö³àëüíî â³äâåäåíèõ äëÿ öüîãî ì³ñöÿõ (ñõîâèùàõ, ñêëàäàõ òîùî). Îáë³ê òà òèì÷àñîâå çáåð³ãàííÿ äåìîíòîâàíèõ âèâ³ñîê çä³éñíþº ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà». Äåìîíòîâàí³ âèâ³ñêè ìîæóòü áóòè ïåðåäàí³ íà òèì÷àñîâå çáåð³ãàííÿ â³äïîâ³äíîìó ï³äïðèºìñòâó,
óñòàíîâ³, îðãàí³çàö³¿ íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî
äîãîâîðó òà àêòà ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ³ç ïåðåë³êîì, çàçíà÷åííÿì ¿õ ñòàíó òà õàðàêòåðèñòèê.
5.11. Äåìîíòîâàí³ âèâ³ñêè âèçíàþòüñÿ áåçõàçÿéíèì ìàéíîì ³ ïåðåõîäÿòü ó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì, ÿêùî:
5.11.1. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ñòðîêó çáåð³ãàííÿ ïðèìóñîâî
äåìîíòîâàíèõ îá’ºêò³â âëàñíèêè íå çâåðíóëèñü, íå çãîëîñèëèñü ùîäî ¿õ ïîâåðíåííÿ.
5.11.2. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ñòðîêó çáåð³ãàííÿ ïðèìóñîâî
äåìîíòîâàíèõ îá’ºêò³â, âëàñíèêè ÿêèõ íå ñïëàòèëè âàðòîñò³ äåìîíòàæó, òðàíñïîðòóâàííÿ òà
çáåð³ãàííÿ àáî íå íàäàëè äîêóìåíò³â, ï³äòâåðäæóþ÷èõ ïðàâî âëàñíîñò³ (³íøå ìàéíîâå ïðàâî) íà öþ âèâ³ñêó.
5.11.3. Âëàñíèêè íàäàëè ïèñüìîâó â³äìîâó
â³ä äåìîíòîâàíî¿ âèâ³ñêè òà äîêóìåíòè, ùî
ï³äòâåðäæóþòü ïðàâî âëàñíîñò³ (³íøå ìàéíîâå ïðàâî) íà öþ âèâ³ñêó.
VI. Ïðèê³íöåâ³ òà ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ
6.1. Ïèòàííÿ, ùî íå âðåãóëüîâàí³ öèì Ïîðÿäêîì, âèð³øóþòüñÿ çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
6.2. Ñïîðè, ùî âèíèêàþòü â ïðîöåñ³ ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê, âèð³øóþòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.
6.3. Ïàñïîðòè íà ðîçì³ùåííÿ (³íôîðìàö³éíèõ) âèâ³ñîê º ä³éñíèìè äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó
¿õ ä³¿, àëå íå äîâøå í³æ ð³ê ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì ð³øåííÿì.
6.4. Âëàñíèêàì âèâ³ñîê, ùî áóëè ðîçì³ùåí³
äî ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ ç äîòðèìàííÿì
âèìîã çàêîíîäàâñòâà, ïðèâåñòè âèâ³ñêè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî âèìîã öüîãî Ïîðÿäêó òà ïîâ³äîìèòè óïîâíîâàæåíèì îðãàíàì ó âèçíà÷åíèé
ïóíêòàìè 3.1 — 3.7 öüîãî Ïîðÿäêó ñòðîê òà
ñïîñ³á ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì ð³øåííÿì, àëå íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç 30 (òðèäöÿòü) äí³â ç äíÿ çàê³í÷åííÿ ä³¿ ïàñïîðòà íà ðîçì³ùåííÿ (³íôîðìàö³éíèõ) âèâ³ñîê.
Äîäàòîê äî Ïîðÿäêó
ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê ó ì³ñò³ Êèºâ³

Зони обмеженого використання вивісок у місті Києві
Ïåðåë³ê îá’ºêò³â, âóëèöü, ïðîñïåêò³â, ïëîù, áóëüâàð³â òîùî, ùî íàëåæàòü äî Çîíè îáìåæåíîãî âèêîðèñòàííÿ âèâ³ñîê

Ó ìåæàõ îõîðîííî¿ çîíè àðõ³òåêòóðíî-³ñòîðè÷íîãî çàïîâ³äíèêà, îá’ºêòà Âñåñâ³òíüî¿
Ñïàäùèíè UNESCO Êèºâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà.
Òåðèòîð³ÿ íàâêîëî îá’ºêòà Âñåñâ³òíüî¿ Ñïàäùèíè UNESCO «Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà» âèçíà÷åíà
ìåæàìè:
— Âîëîäèìèðñüêèé ïðî¿çä,
— âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî,
— âóë. Âåëèêà Æèòîìèðñüêà,
— âóë. Âîëîäèìèðñüêà,
— âóë. Äåñÿòèííà,
— âóë. Çîëîòîâîð³òñüêà,
— âóë. Ìàëà Æèòîìèðñüêà,
— âóë. Ìèêîëè Ëèñåíêà;
— âóë. Ðåéòàðñüêà,
— âóë. Ñòð³ëåöüêà,
— âóë. ßðîñëàâ³â Âàë,
— ïðîâ. Ãåîðã³¿âñüêèé,
— Ìèõàéë³âñüêà ïëîùà,
— ïðîâ. Äåñÿòèííèé,
— Ñîô³éñüêà ïëîùà;
Ïàðêè, óðî÷èùà:
— Áîòàí³÷íèé ñàä ³ì. Àêàäåì³êà Î. Ôîì³íà,
— Áîòàí³÷íèé ñàä ³ì. Êîòëÿðåâñüêîãî,
— Áîòàí³÷íèé ñàä ³ì. Øåâ÷åíêà,
— Íàö³îíàëüíèé ³ñòîðèêî-ìåìîð³àëüíèé
çàïîâ³äíèê «Áàáèí ßð»,
— Ñêâåð ïåðåä òåàòðîì ³ì. ². Ôðàíêà,
— óðî÷èùå Êèðèë³âñüêèé Ãàé,
— óðî÷èùå Áàáèí ßð,
— Öåíòðàëüíèé áîòàí³÷íèé ñàä ÍÀÍ Óêðà¿íè ³ì. Ì. Ãðèøêà,
Ïëîù³, ìàéäàíè:
— Áåññàðàáñüêà ïëîùà,
— ªâðîïåéñüêà ïëîùà,
— Êîíòðàêòîâà ïëîùà,
— Ëüâ³âñüêà ïëîùà;
— Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³,
— ïëîùà Àðñåíàëüíà,
— ïëîùà Áîòàí³÷íà,
— ïëîùà Ëüâà Òîëñòîãî,
— Ïîøòîâà ïëîùà;
²íø³ âóëèö³, áóëüâàðè ïëîù³ ³ ò. ä.:
— àëåÿ Ãåðî¿â Êðóò,
— àëåÿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³,
— Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç,
— Áîðè÷³â óçâ³ç,
— áóëüâ. Ò. Øåâ÷åíêà,
— Âîçíåñåíñüêèé óçâ³ç,
— âóë. Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî,
— âóë. Øîâêîâè÷íà,
— âóë. Àêàäåì³êà Áîãîìîëüöÿ,
— âóë. Àíäð³¿âñüêà,
— âóë. Àíòîíîâè÷à (â³ä ïåðåòèíó ç âóë. Ëüâà
Òîëñòîãî äî ïåðåòèíó ç âóë. Ä³ëîâîþ),
— âóë. Àðõ³òåêòîðà Ãîðîäåöüêîãî,
— âóë. Áàíêîâà, âóë. Áàñåéíà,
— âóë. Áîðèñà Ãð³í÷åíêà,
— âóë. Áîðèñîãë³áñüêà,
— âóë. Áîðè÷³â ò³ê,
— âóë. Áðàòñüêà,
— âóë. Â. Âèííè÷åíêà,
— âóë. Â. ßíà,
— âóë. Ââåäåíñüêà,
— âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà (â³ä ïåðåòèíó ç âóë. Ëüâà Òîëñòîãî äî ïåðåòèíó ç âóë. ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ),
— âóë. Âåðõí³é Âàë,
— âóë. Âîêçàëüíà,
— âóë. Âîëîñüêà,
— âóë. Âÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî,
— âóë. Áàéäàðà,
— âóë. Ãëèáî÷èöüêà,
— âóë. Ãîãîë³âñüêà,
— âóë. Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè,
— âóë. Äàðâ³íà,
— âóë. Äîáðîâîëü÷èõ áàòàëüéîí³â,
— âóë. Åñïëàíàäíà,
— âóë. Æèëÿíñüêà (â³ä ïåðåòèíó ç âóë. Ñòàðîâîêçàëüíîþ äî ïåðåòèíó ç âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³),
— âóë. ². Ìàçåïè,
— âóë. ². Ôðàíêà,
— âóë. ²ãîð³âñüêà,
— âóë. ²ëë³íñüêà,
— âóë. ²íñòèòóòñüêà,
— âóë. ²ðèíèíñüêà,
— âóë. Êèðèë³âñüêà (â³ä ïåðåòèíó ç âóë.
Îëåí³âñüêîþ),
— âóë. Êîçëîâñüêîãî,
— âóë. Êîçÿòèíñüêà,

— âóë. Êîñòåëüíà,
— âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà (äî ïåðåòèíó ç âóë.
Ôðîë³âñüêîþ),
— âóë. Êðîïèâíèöüêîãî,
— âóë. Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüêà,
— âóë. Ë. Òîëñòîãî,
— âóë. Ëàâðñüêà,
— âóë. Ëåéïöèçüêà,
— âóë. Ëåîíòîâè÷à,
— âóë. Ëèïñüêà,
— âóë. Ëþòåðàíñüêà,
— âóë. Ì. Çàíüêîâåöüêî¿,
— âóë. Ì. Ãðóøåâñüêîãî,
— âóë. Ìàëîï³äâàëüíà,
— âóë. Ìåæèã³ðñüêà (â³ä ïåðåòèíó ç âóë.
ßðîñëàâñüêîþ äî âóë. Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè),
— âóë. Ìèê³ëüñüêî-Áîòàí³÷íà,
— âóë. Ìèðíà,
— âóë. Ìèõàéë³âñüêà,
— âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà,
— âóë. Íàçàð³âñüêà,
— âóë. Íèæí³é Âàë,
— âóë. Íèæíüîþðê³âñüêà,
— âóë. Îáñåðâàòîðíà (â³ä ïåðåòèíó ç âóë.
Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â äî âóë. Â. Âèííè÷åíêà),
— âóë. Îëåí³âñüêà (äî ïåðåòèíó ç âóë. Êèðèë³âñüêîþ),
— âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà (â³ä ïåðåòèíó ç ×åõîâñüêèì ïðîâóëêîì äî ïåðåòèíó ç âóë. Âåëèêîþ Æèòîìèðñüêîþ),
— âóë. Îëüãèíñüêà,
— âóë. Ï. Ïåñòåëÿ,
— âóë. Ïàâë³âñüêà,
— âóë. Ïàíê³âñüêà,
— âóë. Ïàòîðæèíñüêîãî,
— âóë. Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî,
— âóë. Ïîêðîâñüêà,
— âóë. Ïî÷àéíèíñüêà,
— âóë. Ïðèòèñüêî-Ìèê³ëüñüêà,
— âóë. Ïðîð³çíà,
— âóë. Ïóøê³íñüêà,
— âóë. Ðåäóòíà,
— âóë. Ðîãí³äèíñüêà,
— âóë. Ñàäîâà,
— âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî,
— âóë. Ñèìîíà Ïåòëþðè,
— âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â (â³ä ïåðåòèíó ç
Âîçíåñåíñüêèì óçâîçîì äî ïåðåòèíó ç âóë.
Îáñåðâàòîðíîþ),
— âóë. Ñîô³¿âñüêà,
— âóë. Ñïàñüêà,
— âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî,
— âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà,
— âóë. Ñòð³òåíñüêà,
— âóë. Òàðàñ³âñüêà,
— âóë. Òåðåùåíê³âñüêà,
— âóë. Òðüîõñâÿòèòåëüñüêà,
— âóë. Ô³çêóëüòóðè,
— âóë. Ôðîë³âñüêà,
— âóë. Õîðèâà,
— âóë. Õðåùàòèê,
— âóë. Öèòàäåëüíà,
— âóë. Ø. Ðóñòàâåë³,
— âóë. Øîâêîâè÷íà,
— âóë. Ùåêàâèöüêà,
— âóë. ßðîñëàâñüêà,
— Êðóòèé óçâ³ç,
— Ïåéçàæíà àëåÿ,
— ïëîùà Âîêçàëüíà,
— ïëîùà Ãåðî¿â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè,
— ïëîùà ²âàíà Ôðàíêà,
— ïëîùà Ïåðåìîãè,
— ïëîùà Ïðèòèñüêî-Ìèê³ëüñüêî¿ öåðêâè,
— ïëîùà Ñëàâè,
— Ïîä³ëüñüêèé óçâ³ç,
— ïðîâ. Âèíîãðàäíèé,
— ïðîâ. Êèÿí³âñüêèé,
— ïðîâ. Êîçÿòèíñüêèé,
— ïðîâ. Êð³ïîñíèé,
— ïðîâ. Ëàâðñüêèé,
— ïðîâ. Ëèïñüêèé,
— ïðîâ. Ìèõàéëà Ðåóòà,
— ïðîâ. Ìèõàéë³âñüêèé,
— ïðîâ. Ìóçåéíèé,
— ïðîâ. Ðåäóòíèé,
ïðîâ. Ðèëüñüêèé,
— ïðîâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà,
— ïðîâ. ×åõîâñüêèé,
— ïðîâ. ßðîñëàâñüêèé
Київський міський голова
В. Кличко

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Äîäàòîê 2
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 20.04.2017 ¹ 224/2446
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ßÊ ÍÅ ÌÎÆÅ ÂÑÒÀÍÎÂËÞÂÀÒÈÑÜ ÂÈÂ²ÑÊÀ:
Íà ôàñàä³ âèùå ïåðøîãî ïîâåðõó. Íà áóäèíêàõ, áóä³âëÿõ, ñïîðóäàõ íå ââåäåíèõ â åêñïëóàòàö³þ.

Посібник розміщення вивісок у місті Києві
ßÊ ÌÎÆÅ ÁÓÒÈ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ ÂÈÂ²ÑÊÀ:
Á³ëÿ âõîäó â ïðèì³ùåííÿ (â ò. ÷. ó ïîäâ³ð’¿),
ÿêå çàéìàº ô³çè÷íà/þðèäè÷íà îñîáà, ùî
âñòàíîâëþº âèâ³ñêó;

Íàä âõ³äíèìè äâåðèìà, íàä â³òðèíàìè òà
íàä â³êîííèìè ïðîð³çàìè;

Ì³æ â³êîííèìè îòâîðàìè ïåðøîãî òà äðóãîãî ïîâåðõ³â äâî- ÷è áàãàòîïîâåðõîâîãî áóäèíêó, áóä³âë³, ñïîðóäè ïðè óìîâ³, ùî öåíòðàëüíà
ãîðèçîíòàëüíà â³ñü âèâ³ñêè çíàõîäèòüñÿ íå âèùå öåíòðàëüíî¿ ì³æâ³êîííî¿ ãîðèçîíòàëüíî¿ â³ñ³.

Ì³æ äâåðíèìè òà â³êîííèìè îòâîðàìè (ïðîð³çàìè) ïåðøîãî ïîâåðõó áóäèíêó, áóä³âë³, ñïîðóäè.
Ì³æ â³êîííèìè îòâîðàìè ïåðøîãî ïîâåðõó
áóäèíêó, áóä³âë³, ñïîðóäè.

Â ³ñíóþ÷èõ, ñïåö³àëüíî ïåðåäáà÷åíèõ äëÿ
âèâ³ñîê ó ïðîåêò³ áóäèíêó ïëîùèíàõ, í³øàõ,
êàðòóøàõ òîùî:

²ç çàêðèòòÿì â³êíà, â³òðèíè ÷è ïðîçîðî¿ ÷àñòèíè âõ³äíèõ äâåðåé á³ëüø í³æ íà 30 %.

²ç çàêðèòòÿì îãîðîæ áàëêîí³â, àðõ³òåêòóðíîãî òà ñêóëüïòóðíîãî äåêîðó ôàñàä³â; íå äîïóñêàºòüñÿ ðîçì³ùóâàòè âèâ³ñêè íà áàëêîíàõ, çàêðèâàòè ðåø³òêè, ïåðèëà, áàëþñòðàäè, ï³äòðèìóþ÷³ êîíñîë³.
²ç çàêðèòòÿì òàáëè÷îê ç íàçâàìè âóëèöü, íîìåðàìè áóäèíê³â, îõîðîííèõ çíàê³â áóä³âåëü —
ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè, òàáëè÷îê ç ïîçíà÷åííÿì ì³ñöÿ çíàõîäæåííÿ åëåìåíò³â ìåðåæ ³íæåíåðíèõ
êîìóí³êàö³é (ïîæåæíèõ ã³äðàíò³â òà ³í.), ³íøèõ òàáëè÷îê ç ñîö³àëüíî-íåîáõ³äíîþ ³íôîðìàö³ºþ.

Ó â³êíàõ, â³òðèíàõ òà ïðîçîð³é ÷àñòèí³
âõ³äíèõ äâåðåé, çàéìàþ÷è íå á³ëüøå 30%
¿õ ïëîù³.

Ó âèãëÿä³ ñâ³òëîâèõ òàáëî òà ìîí³òîð³â, á³æó÷èõ ñòð³÷îê, âèâ³ñîê ³ç äèíàì³÷íîþ (ïóëüñóþ÷îþ) ï³äñâ³òêîþ â ìåæàõ Çîíè îáìåæåíîãî âèêîðèòàííÿ âèâ³ñîê ó ì³ñò³ Êèºâ³.

ßêùî ó áóä³âë³ çíàõîäèòüñÿ äåê³ëüêà
âëàñíèê³â (îðåíäàð³â) ïðèì³ùåíü,
çîâí³øí³é âõ³ä äëÿ ÿêèõ º ñï³ëüíèì, òî
¿õ âèâ³ñêè íà ôàñàä³ ïîâèíí³ ðîçòàøîâóâàòèñü íà íåâåëèêèõ òàáëè÷êàõ îäíàêîâîãî ðîçì³ðó (ïëîùåþ äî 0,3ì2)
òà ç îäíàêîâîãî ìàòåð³àëó âèêîíàííÿ,
ðîçì³ùåíèõ ïðàâîðó÷ ÷è ë³âîðó÷ â³ä
âõîäó (â’¿çäó) ó áóä³âëþ (ïðèì³ùåííÿ).
Îêð³ì òîãî, ¿õí³ âèâ³ñêè ìîæóòü áóòè
ðîçòàøîâàí³ áåçïîñåðåäíüî á³ëÿ äâåðåé íàëåæíèõ ¿ì ïðèì³ùåíü.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ

ÐÎÇÌ²ÐÈ ÂÈÂ²ÑÎÊ
Ðîçì³ðè âèâ³ñîê ïîâèíí³ áóòè ìàñøòàáíèìè äî àðõ³òåêòóðíîãî âèð³øåííÿ ôàñàäó òà éîãî åëåìåíò³â.

Îêðåìèõ îá’ºìíèõ ë³òåð, ïðèêð³ïëåíèõ áåçïîñåðåäíüî íà ñò³í³ (ðåêîìåíäóºòüñÿ ó âèïàäêó êîðîòêîãî íàïèñó);

Âèâ³ñêè íå ïîâèíí³ âèõîäèòè çà
ìåæ³ ïðèì³ùåííÿ, ó ÿêîìó çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü âëàñíèê âèâ³ñêè.

Îêðåìèõ îá’ºìíèõ ë³òåð, ïðèêð³ïëåíèõ äî ñï³ëüíîãî êàðêàñó ÷è ³íøîãî ïðîô³ëþ, ïîôàðáîâàíîãî â êîë³ð ôàñàäó (ðåêîìåíäóºòüñÿ ó âèïàäêó äîâãîãî íàïèñó);

Â³äñòàíü â³ä ïëîùèíè ôàñàäó äî ëèöåâî¿ ïîâåðõí³ âèâ³ñêè íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè 20 ñì.

Íàïèñó ÷è çîáðàæåííÿ íà ïðîçîð³é áåçêîë³ðí³é ïëîùèí³ (ñêëî, àêðèë) ïëîñêèìè,
îá’ºìíèìè ÷è âèãðàâ³þâàíèìè ë³òåðàìè;

Øðèôòîâîãî íàïèñó ïî òèíüêó, õóäîæíüîãî ðîçïèñó ïî òèíüêó (ôðåñêè), ìîçà¿êè, â³òðàæó, ùî ðîçì³ùåíèé íà â³òðèí³ ÷è äâåðÿõ, êàì’ÿíî¿, äåðåâ’ÿíî¿ àáî ìåòàëåâî¿ ïëèòè ç ð³çüáëåíèì àáî ãðàâ³éîâàíèì íàïèñîì ÷è çîáðàæåííÿì, ðåëüºôó, âèð³çüáëåíîãî â òèíüêó, ïîïåðåäíüî íàíåñåíîìó
ð³çíîêîë³ðíèìè øàðàìè (ñãðàô³òî)
Âèâ³ñêà ïîâèííà âðàõîâóâàòè ðîçì³ð
òà ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ðàí³øå âñòàíîâëåíèõ íà öüîìó æ áóäèíêó âèâ³ñîê. Ïåðåâàãà íàäàºòüñÿ êîìïëåêñíîìó ï³äõîäó äî ïðîåêòóâàííÿ òà ðîçì³ùåííÿ ê³ëüêîõ âèâ³ñîê íà îäíîìó ôàñàä³.

ßÊ ÌÎÆÅ ÁÓÒÈ ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÀ
ÂÈÂ²ÑÊÀ
Âèâ³ñêà ìîæå áóòè âèãîòîâëåíà ó âèãëÿä³:
Ïëîùèíè ãåîìåòðè÷íî¿ àáî ³íøî¿
ôîðìè, ùî ðîçì³ùóºòüñÿ ïàðàëåëüíî
äî ôàñàäó, ç íàíåñåíèì çâåðõó àáî ïðîð³çàíèì çîáðàæåííÿì ÷è íàïèñîì. Â
Çîí³ îáìåæåíîãî âèêîðèñòàííÿ âèâ³ñîê ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïëîùà òàêî¿ ôîðìè íå
ìîæå ïåðåâèùóâàòè 0.5 ì2;

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
31.

Ñâ³òëîâèõ íîñ³¿â, ùî ñâî¿ì ðîçòàøóâàííÿì ôîðìóþòü íàïèñ ÷è çîáðàæåííÿ

Проект рішення Київської міської ради "Про
внесення змін до рішення Київської міської
ради від 15 листопада 2016 року №411/1415
"Про затвердження Порядку залучення,
розрахунку розміру і використання коштів
пайової участі замовників у розвитку
інфраструктури міста Києва"
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Вдосконалення
Протягом 2017
положень рішення
року
Київської міської
ради від 15 листопада
2016 року №411/1415
"Про затвердження
Порядку залучення,
розрахунку розміру і
використання коштів
пайової участі
замовників у розвитку
інфраструктури міста
Києва"

Депутат Київської
міської ради
Балицька Ольга
Станіславівна

Київський міський голова В. Кличко

Про прийняття за основу проекту рішення
Київської міської ради
«Про затвердження Правил торгівлі на ринках у місті Києві»
Рішення Київської міської ради № 818/1822 від 9 лютого 2017 року
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини шістнадцятої
статті 35 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016
№ 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
ÂÈÌÎÃÈ ÄÎ ÎÑÂ²ÒËÅÍÍß
ÂÈÂ²ÑÎÊ
Êàáåë³ æèâëåííÿ ñâ³òëîâèõ
åëåìåíò³â, ñèãíàë³çàö³¿ òà ³í.
ïîâèíí³ áóòè âìîíòîâàí³ â êîðîáè, ÿê³ ïîôàðáîâàí³ â êîë³ð
ôàñàäó, àáî ïðèêð³ïëåí³ òàêèì
÷èíîì, ùîá áóòè íåïîì³òíèìè
äëÿ ï³øîõîä³â;
Îñâ³òëåííÿ âèâ³ñîê ïîâèííî
âìèêàòèñÿ ç íàñòàííÿì òåìíîòè îäíî÷àñíî ç âóëè÷íèì îñâ³òëåííÿì.
Âèâ³ñêè óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é
³ ï³äïðèºìñòâ, ùî ïðàöþþòü ó
äåííèé ÷àñ, ìîæóòü áóòè âèêîíàí³ áåç îñâ³òëåííÿ.
Ñâ³òëîâå îôîðìëåííÿ âèâ³ñêè íå ïîâèííî çàñë³ïëþâàòè
ó÷àñíèê³â äîðîæíüîãî ðóõó, à
òàêîæ íå ïîâèííî îñâ³òëþâàòè
â³êíà æèòëîâèõ áóäèíê³â.

1. Ïðèéíÿòè çà îñíîâó ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë òîðã³âë³ íà ðèíêàõ ó ì³ñò³ Êèºâ³».
2. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç
ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðåãóëÿòîð-

Київський міський голова В. Кличко

Про звернення депутатів Київської міської ради
до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
щодо посилення відповідальності за куріння тютюнових виробів
у заборонених місцях, за порушення законодавства про заходи
щодо попередження та зменшення вживання тютюнових
виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення
Рішення Київської міської ради № 226/2448 від 20 квітня 2017 року
Відповідно до статті 3 Конституції України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра%
їні», статей 1, 13, 20 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових
виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» та статті 175%1 Кодексу України про адміністративні
правопорушення Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської
ради від 22.12.2016 № 794/1798
«Про затвердження плану діяльності Київської міської ради
з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік»
Рішення Київської міської ради № 225/2447 від 20 квітня 2017 року
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статей 7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльно%
сті», статті 46 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016
№ 579/579, з метою планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів
на наступний календарний рік, для забезпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Ки%
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 22.12.2016 ¹ 794/1798 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íà 2017 ð³ê»
òàê³ çì³íè:
— äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ÿìè 30, 31 çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».
3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.
Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 20.04.2017 ðîêó ¹ 225/2447
30.

íî¿ ïîë³òèêè äîîïðàöþâàòè çàçíà÷åíèé ïðîåêò
ð³øåííÿ òà âíåñòè éîãî íà ðîçãëÿä ïëåíàðíîãî
çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Проект рішення Київської міської ради "Про
внесення змін до рішення Київської міської
ради від 4 вересня 2014 року №62/62 "Про
внесення змін до рішення Київської міської
ради від 24 лютого 2011 року №56/5443 "Про
затвердження Порядку визначення обсягів
пайової участі (внеску) власників тимчасових
споруд торговельного, побутового, соціально#
культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності,
засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі в утриманні об'єктів
благоустрою м. Києва та внесення змін до
деяких рішень Київської міської ради" та
деяких рішень Київської міської ради"

Виключення пункту 9 Протягом 2017
рішення Київської
року
міської ради від 4
вересня 2014 року
№62/62 як такого, що
порушує
законодавство про
захист економічної
конкуренції

Департамент
містобудування та
архітектури
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî
ð³øåííÿ.
2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà íà îô³ö³éíîìó
âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (www. kmr. gov. ua).

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ
òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.
Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 20.04.2017 ðîêó ¹ 226/2448

Звернення
депутатів Київської міської ради до Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України щодо посилення відповідальності за куріння тютюнових
виробів у заборонених місцях, за порушення законодавства
про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових
виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення
Ç 16 ãðóäíÿ 2012 ðîêó íàáðàëà ÷èííîñò³ ðåäàêö³ÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõîäè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ òà çìåíøåííÿ âæèâàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ ¿õ øê³äëèâîãî âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ» (äàë³ — Çàêîí). Çì³íè, ÿê³ âíåñåí³ ó âêàçàíèé Çàêîí, ñïåö³àëüíî ï³äêðåñëþþòü çàáîðîíó êóð³ííÿ êàëüÿíó.
Â³äïîâ³äíî äî ðîç’ÿñíåíü, íàäàíèõ Ì³í³ñòåðñòâîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, ÷èííà çàêîíîäàâ÷à çàáîðîíà êóð³ííÿ ïîøèðþºòüñÿ ³ íà êóð³ííÿ êàëüÿíó. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 1 Çàêîíó
êóð³ííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â — öå ä³¿, ùî ïðèçâîäÿòü äî çãîðàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî óòâîðþºòüñÿ òþòþíîâèé äèì, ÿêèé âèä³ëÿºòüñÿ â ïîâ³òðÿ òà âäèõàºòüñÿ îñîáîþ,
ÿêà ¿õ êóðèòü. Åêñïåðòàìè òà íàóêîâöÿìè âñòàíîâëåíî, ùî ôàêò ô³ëüòðàö³¿ ÷àñòêè äèìó ÷åðåç
âîäó íå çàïåðå÷óº ôàêòó êóð³ííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â.
Çã³äíî ç îñíîâíèìè ïîëîæåííÿìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî çàáîðîíó êóð³ííÿ, à
òàêîæ ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 13 Çàêîíó çàáîðîíåíî êóð³ííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â, åëåêòðîííèõ
ñèãàðåò ³ êàëüÿí³â ó ïðèì³ùåííÿõ çàêëàä³â ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà, ó ïðèì³ùåííÿõ òà íà
òåðèòîð³¿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñïîðòèâíèõ ³ ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷èõ ñïîðóä òà çàêëàä³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, ó ï³ä’¿çäàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â, çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ó ïðèì³ùåííÿõ îá’ºêò³â êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ³íøèõ äåðæàâíèõ óñòàíîâ, íà ñòàö³îíàðíî îáëàäíàíèõ çóïèíêàõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Â³äâîäèòè ì³ñöÿ äëÿ êóð³ííÿ â öèõ ì³ñöÿõ çàáîðîíåíî.
×àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 13 Çàêîíó âèçíà÷àº ïåðåë³ê ì³ñöü, äå êóð³ííÿ çàáîðîíåíî, êð³ì ñïåö³àëüíî â³äâåäåíèõ äëÿ öüîãî ì³ñöü, ïðè÷îìó âëàñíèê, óïîâíîâàæåí³ íèì îñîáè, àáî îðåíäàð³
â³äïîâ³äíèõ ñïîðóä ÷è îêðåìèõ ïðèì³ùåíü çîáîâ’ÿçàí³ â³äâåñòè ñïåö³àëüí³ ì³ñöÿ äëÿ êóð³ííÿ, ñóìàðíà ïëîùà ÿêèõ íå ìàº ïåðåâèùóâàòè 10 % çàãàëüíî¿ ïëîù³ â³äïîâ³äíî¿ ñïîðóäè ÷è
ïðèì³ùåííÿ, òà âîíè ïîâèíí³ áóòè îáëàäíàí³ âèòÿæíîþ âåíòèëÿö³ºþ ÷è ³íøèìè çàñîáàìè äëÿ
âèäàëåííÿ òþòþíîâîãî äèìó. Íà çàêëàäè ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà òà ³íø³ ì³ñöÿ, ïåðåë³÷åí³ ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 13 Çàêîíó, âèìîãè ùîäî ì³ñöü äëÿ êóð³ííÿ íå ïîøèðþþòüñÿ.
Ó çâ’ÿçêó ç ÷èñåëüíèìè ñêàðãàìè êèÿí íà ðîçì³ùåííÿ çàêëàä³â ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà
íà ïåðøèõ ïîâåðõàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â, â ÿêèõ ó ïîðóøåííÿ âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà íàäàþòü ïîñëóãè ç êóð³ííÿ êàëüÿí³â, òà âðàõîâóþ÷è òå, ùî Ì³í³ñòåðñòâî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³
òîðã³âë³ Óêðà¿íè â³äìîâëÿº ó ïîãîäæåíí³ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ)
çà äîòðèìàííÿì íîðì Çàêîíó, äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ââàæàþòü çà íåîáõ³äíå çâåð-
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íóòèñÿ äî ñóá’ºêò³â çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè ³ç ïðîõàííÿì âíåñòè çì³íè äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ùîäî ñïðèÿííÿ â³äíîâëåííþ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì íîðì Çàêîíó, à ñàìå: íàäàòè Äåðæïðîäñïîæèâñëóæá³ äîçâîëè íà ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ùîäî ïîðóøåííÿ íîðì ïðî çàáîðîíó êóð³ííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â, êàëüÿí³â òà åëåêòðîííèõ ñèãàðåò â ïðèì³ùåíí³ çàêëàä³â ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà.
Íà äóìêó äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîñèëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó ñôåð³ îáìåæåííÿ
ì³ñöü êóð³ííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â òà çàïîá³ãàííÿ âæèâàííþ òþòþíîâèõ âèðîá³â, à ñàìå: êàëüÿí³â, º íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíèì òà íåîáõ³äíèì äëÿ âïðîâàäæåííÿ, àäæå ñòàòòåþ 3 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ëþäèíà, ¿¿ æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü, íåäîòîðêàíí³ñòü ³
áåçïåêà âèçíàþòüñÿ â Óêðà¿í³ íàéâèùîþ ñîö³àëüíîþ ö³íí³ñòþ.
Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çâåðòàþòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì â³äíîâèòè äåðæàâíèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì íîðì Çàêîíó òà ïîñèëèòè þðèäè÷íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ô³çè÷íèõ îñ³á, ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ çà êóð³ííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ó çàáîðîíåíèõ ì³ñöÿõ, çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà
ïðî çàõîäè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ òà çìåíøåííÿ âæèâàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ ¿õ øê³äëèâîãî
âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ øëÿõîì âíåñåííÿ çì³í äî òàêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè:
1) Ñòàòòþ 175-1 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«Êóð³ííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ó ì³ñöÿõ, äå öå çàáîðîíåíî çàêîíîì, à òàêîæ â ³íøèõ ì³ñöÿõ,
âèçíà÷åíèõ ð³øåííÿì â³äïîâ³äíî¿ ñ³ëüñüêî¿, ñåëèùíî¿, ì³ñüêî¿ ðàäè, òÿãíå çà ñîáîþ ïîïåðåäæåííÿ àáî íàêëàäåííÿ øòðàôó â³ä òðüîõñîò äî ï’ÿòèñîò íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí.
Ïîâòîðíå ïðîòÿãîì ðîêó â÷èíåííÿ ïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, çà
ÿêå îñîáó âæå áóëî ï³ääàíî àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñòÿãíåííþ, òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó
â³ä ï’ÿòèñîò äî òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí».
2) Ñòàòòþ 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõîäè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ òà çìåíøåííÿ âæèâàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ ¿õ øê³äëèâîãî âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ» âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«Îñîáè, âèíí³ ó ïîðóøåíí³ çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõîäè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ òà çìåíøåííÿ âæèâàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ ¿õ øê³äëèâîãî âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çã³äíî ç çàêîíîì.
Çà ïîðóøåííÿ íîðì öüîãî Çàêîíó öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ çà äîäåðæàííÿì çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â, çàñòîñîâóº ô³íàíñîâ³ ñàíêö³¿ äî ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ó ðàç³:
ðîçäð³áíî¿ ðåàë³çàö³¿ òþòþíîâèõ âèðîá³â áåç ìåäè÷íèõ ïîïåðåäæåíü ñïîæèâà÷³â òþòþíîâèõ
âèðîá³â ³ ³íôîðìàö³éíîãî íàïèñó ïðî âì³ñò í³êîòèíó òà ñìîëè â äèìó îäí³º¿ ñèãàðåòè (ùîäî ñèãàðåò),— â³ä ï’ÿòäåñÿòè ãðèâåíü äî äåñÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü;
ðîçäð³áíî¿ ðåàë³çàö³¿ òþòþíîâèõ âèðîá³â, ó ÿêèõ âì³ñò øê³äëèâèõ ðå÷îâèí ïåðåâèùóº âñòàíîâëåí³ öèì Çàêîíîì äîïóñòèì³ ð³âí³,— â³ä ñòà ãðèâåíü äî äâàäöÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü;
ðîçäð³áíî¿ ðåàë³çàö³¿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ç âèêîðèñòàííÿì íà ¿õ óïàêîâö³ ñë³â, ùî ì³ñòÿòü äîäàòêîâ³ õàðàêòåðèñòèêè òþòþíîâèõ âèðîá³â: «ç íèçüêèì âì³ñòîì ñìîëè», «ëåãê³», «ñóïåðëåãê³»,
«óëüòðà ëåãê³», àíàëîãè òàêèõ ñë³â ³íîçåìíèìè ìîâàìè, ÿê³ ñòâîðþþòü âðàæåííÿ ïðî òå, ùî òàêèé
òþòþíîâèé âèð³á ìåíø øê³äëèâèé äëÿ çäîðîâ’ÿ,— â³ä ï’ÿòäåñÿòè ãðèâåíü äî äåñÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü;
³ìïîðòó, îïòîâî¿ ðåàë³çàö³¿ òþòþíîâèõ âèðîá³â íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè áåç ìåäè÷íèõ ïîïåðåäæåíü
ñïîæèâà÷³â òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ ³íôîðìàö³éíîãî íàïèñó ïðî âì³ñò í³êîòèíó òà ñìîëè â äèìó îäí³º¿ ñèãàðåòè (ùîäî ñèãàðåò),— â³ä ï’ÿòèñîò ãðèâåíü äî äåñÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü;
³ìïîðòó, îïòîâî¿ ðåàë³çàö³¿ òþòþíîâèõ âèðîá³â íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, ó ÿêèõ âì³ñò øê³äëèâèõ ðå÷îâèí ïåðåâèùóº âñòàíîâëåí³ öèì Çàêîíîì äîïóñòèì³ ð³âí³,— â³ä òèñÿ÷³ ãðèâåíü äî äâàäöÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü;
³ìïîðòó, îïòîâî¿ ðåàë³çàö³¿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ç âèêîðèñòàííÿì íà ¿õ óïàêîâö³ ñë³â, ùî ì³ñòÿòü
äîäàòêîâ³ õàðàêòåðèñòèêè òþòþíîâèõ âèðîá³â: «ç íèçüêèì âì³ñòîì ñìîëè», «ëåãê³», «ñóïåðëåãê³»,
«óëüòðà ëåãê³», àíàëîãè òàêèõ ñë³â ³íîçåìíèìè ìîâàìè, ÿê³ ñòâîðþþòü âðàæåííÿ ïðî òå, ùî òàêèé
òþòþíîâèé âèð³á ìåíø øê³äëèâèé äëÿ çäîðîâ’ÿ,— â³ä ï’ÿòèñîò ãðèâåíü äî äåñÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü;
âèðîáíèöòâà òà ââåäåííÿ â îá³ã íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè òþòþíîâèõ âèðîá³â áåç ìåäè÷íèõ ïîïåðåäæåíü ñïîæèâà÷³â òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ ³íôîðìàö³éíîãî íàïèñó ïðî âì³ñò í³êîòèíó òà ñìîëè â äèìó îäí³º¿ ñèãàðåòè (ùîäî ñèãàðåò),— â³ä äâîõ òèñÿ÷ ãðèâåíü äî äâàäöÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü;
âèðîáíèöòâà òà ââåäåííÿ â îá³ã íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè òþòþíîâèõ âèðîá³â, ó ÿêèõ âì³ñò øê³äëèâèõ ðå÷îâèí ïåðåâèùóº âñòàíîâëåí³ öèì Çàêîíîì äîïóñòèì³ ð³âí³,— â³ä ï’ÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü äî ï’ÿòäåñÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü;
âèðîáíèöòâà òà ââåäåííÿ â îá³ã íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè òþòþíîâèõ âèðîá³â ç âèêîðèñòàííÿì íà ¿õ
óïàêîâö³ ñë³â, ùî ì³ñòÿòü äîäàòêîâ³ õàðàêòåðèñòèêè òþòþíîâèõ âèðîá³â: «ç íèçüêèì âì³ñòîì ñìîëè», «ëåãê³», «ñóïåðëåãê³», «óëüòðà ëåãê³», àíàëîãè òàêèõ ñë³â ³íîçåìíèìè ìîâàìè, ÿê³ ñòâîðþþòü
âðàæåííÿ ïðî òå, ùî òàêèé òþòþíîâèé âèð³á ìåíø øê³äëèâèé äëÿ çäîðîâ’ÿ,— â³ä äåñÿòè òèñÿ÷
ãðèâåíü äî äâàäöÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü;
ðîçì³ùåííÿ ïîï³ëüíè÷îê àáî êóð³ííÿ ó ïðèì³ùåííÿõ çàêëàä³â ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà — â³ä
äåñÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü äî äâàäöÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü;
íåâ³äâåäåííÿ ñïåö³àëüíèõ ì³ñöü äëÿ êóð³ííÿ, íåîáëàäíàííÿ ¿õ âèòÿæíîþ âåíòèëÿö³ºþ ÷è ³íøèìè
çàñîáàìè äëÿ âèäàëåííÿ òþòþíîâîãî äèìó, íåðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³¿, ïåðåäáà÷åíî¿ ÷àñòèíîþ
ï’ÿòîþ ñòàòò³ 13 öüîãî Çàêîíó,— â³ä äåñÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü äî äâàäöÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü;
ïîðóøåííÿ çàáîðîíè ùîäî ðåêëàìè, ñòèìóëþâàííÿ ïðîäàæó òà ñïîíñîðñòâà òþòþíîâèõ âèðîá³â — â³ä òðèäöÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü äî ï’ÿòäåñÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü çà êîæåí ôàêò ðåêëàìè íà îêðåìîìó ðåêëàìíîìó íîñ³¿ àáî êîæíèé îêðåìèé çàõ³ä ç ìåòîþ ñòèìóëþâàííÿ ïðîäàæó òþòþíîâèõ âèðîá³â.
Ð³øåííÿ öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ çà äîäåðæàííÿì çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â, ìîæå áóòè îñêàðæåíî äî ñóäó.
Ô³íàíñîâ³ ñàíêö³¿, íàêëàäåí³ öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó
ïîë³òèêó ó ñôåð³ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ çà äîäåðæàííÿì çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â, ñòÿãóþòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó.
Ô³íàíñîâ³ ñàíêö³¿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ äðóãîþ ö³º¿ ñòàòò³, íàêëàäàþòüñÿ êåð³âíèêîì, çàñòóïíèêàìè êåð³âíèêà öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ çà äîäåðæàííÿì çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â, à òàêîæ ³íøèìè óïîâíîâàæåíèìè êåð³âíèêîì ïîñàäîâèìè îñîáàìè öüîãî îðãàíó ï³ñëÿ ðîçãëÿäó ìàòåð³àë³â,
ÿê³ çàñâ³ä÷óþòü ôàêò ïîðóøåííÿ.
Ïðî â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ, çàçíà÷åíîãî ó ÷àñòèí³ äðóã³é ö³º¿ ñòàòò³, óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ äåðæàâíîãî
êîíòðîëþ çà äîäåðæàííÿì çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â, ñêëàäàºòüñÿ àêò, ÿêèé ðàçîì ç ïèñüìîâèì ïîÿñíåííÿì êåð³âíèêà â³äïîâ³äíîãî ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ òà äîêóìåíòàìè,
ùî ñòîñóþòüñÿ ñïðàâè, ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â íàäñèëàºòüñÿ ïîñàäîâ³é îñîá³, ÿêà ìàº ïðàâî íàêëàäàòè ô³íàíñîâ³ ñàíêö³¿.
Ð³øåííÿ ïðî íàêëàäåííÿ ô³íàíñîâèõ ñàíêö³é ïðèéìàºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 äí³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ
äîêóìåíò³â, çàçíà÷åíèõ ó ÷àñòèí³ øîñò³é ö³º¿ ñòàòò³. Ð³øåííÿ ïðî íàêëàäåííÿ ô³íàíñîâèõ ñàíêö³é
îôîðìëÿºòüñÿ ïîñòàíîâîþ, ùî íàäñèëàºòüñÿ ñóá’ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ, íà ÿêîãî íàêëàäåíî ô³-

íàíñîâ³ ñàíêö³¿, òà áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³, â ÿê³é â³äêðèòî ïîòî÷íèé ðàõóíîê ö³º¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè.
Íàêëàäåííÿ ô³íàíñîâèõ ñàíêö³é íå çâ³ëüíÿº îñ³á, âèííèõ ó ïîðóøåíí³ öüîãî Çàêîíó, â³ä äèñöèïë³íàðíî¿, àäì³í³ñòðàòèâíî¿, öèâ³ëüíî-ïðàâîâî¿ àáî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, âñòàíîâëåíî¿
çàêîíàìè Óêðà¿íè».
3) Ñòàòòþ 7 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõîäè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ òà çìåíøåííÿ âæèâàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ ¿õ øê³äëèâîãî âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ» äîïîâíèòè íîâèìè àáçàöàìè òàêîãî çì³ñòó:
«Öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ
ñïîæèâà÷³â, ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿:
— ðåàë³çóº â³äïîâ³äíî äî çàêîíó äåðæàâíó ïîë³òèêó ùîäî ïîïåðåäæåííÿ òà çìåíøåííÿ âæèâàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ ¿õ øê³äëèâîãî âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ;
— çä³éñíþº äåðæàâíèé íàãëÿä (êîíòðîëü) çà äîòðèìàííÿì çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõîäè ùîäî
ïîïåðåäæåííÿ òà çìåíøåííÿ âæèâàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ ¿õ øê³äëèâîãî âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ;
— íàäàº ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ ïðèïèñè, ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî
ïðèïèíåííÿ âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü âèìîã çàêîíîäàâñòâà;
— çàñòîñîâóº ô³íàíñîâ³ ñàíêö³¿ äî ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî
çàõîäè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ òà çìåíøåííÿ âæèâàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ ¿õ øê³äëèâîãî âïëèâó
íà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ;
— çä³éñíþº ³íø³ ïîâíîâàæåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîì».
Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження обов’язкового переліку інформації
для публікації на офіційному веб%сайті виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та на офіційних веб%сайтах суб’єктів
господарювання комунальної власності міста Києва
Рішення Київської міської ради № 833/1837 від 9 лютого 2017 року
Відповідно до статей 4 та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 14 та 15 За%
кону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про внесення змін до деяких законо%
давчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності», статті 3 Закону Укра%
їни «Про відкритість використання публічних коштів», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 ро%
ку № 742/742 «Про додаткові заходи з реалізації принципів відкритості та публічності у діяльності виконав%
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», з метою подальшого за%
безпечення відкритості, прозорості та публічності діяльності суб’єктів господарювання комунальної власно%
сті міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè îáîâ’ÿçêîâèé ïåðåë³ê ³íôîðìàö³¿ ïðî âñ³õ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà (ñóá’ºêò³â, ùî ä³þòü íà îñíîâ³ ëèøå êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³: êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà (çà ÊÎÏÔÃ êîä 150) òà ¿õ
äî÷³ðí³ ï³äïðèºìñòâà (çà ÊÎÏÔÃ êîä 160), çàñíîâíèêàìè ÿêèõ º ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ
(çà ÊÎÏÔÃ êîä 150); ñóá’ºêò³â, ÷àñòêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêèõ ïåðåâèùóº 50 â³äñîòê³â (çà ÊÎÏÔÃ êîäè 230, 231,
232, 240, 250 ³ 550), ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ,
50 ³ á³ëüøå â³äñîòê³â àêö³é (÷àñòîê) ÿêèõ íàëåæàòü ãîñïîäàðñüêîìó òîâàðèñòâó, ÷àñòêà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â ÿêîìó ñòàíîâèòü 100 â³äñîòê³â (çà ÊÎÏÔÃ êîäè 230, 231, 232,
240, 250 ³ 550) (äàë³ — ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ) äëÿ ïóáë³êàö³¿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (www.
kievcity.gov.ua) àáî íà îô³ö³éíèõ âåá-ñàéòàõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì 1.
2. Ïåðåäáà÷èòè, ùî ³íôîðìàö³ÿ ï³äëÿãàº îïðèëþäíåííþ íà îô³ö³éíèõ âåá-ñàéòàõ ñóá’ºêò³â
ãîñïîäàðþâàííÿ, âèçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1 öüîãî
ð³øåííÿ, à çà â³äñóòíîñò³ â âèùåâêàçàíèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ âëàñíèõ âåá-ñàéò³â (äî ìîìåíòó ¿õ ñòâîðåííÿ) — íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (www.
kievcity.gov.ua). ²íôîðìàö³ÿ ïî êîæíîìó ç âèùåâêàçàíèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ï³äëÿãàº
îïðèëþäíåííþ íåâ³äêëàäíî, àëå íå ï³çí³øå òðèäöÿòè äí³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì ð³øåííÿì. ²íôîðìàö³ÿ îïðèëþäíþºòüñÿ ³ç çàçíà÷åííÿì äàòè îïðèëþäíåííÿ ³ äàòè îíîâëåííÿ
³íôîðìàö³¿.
3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñí³ñòü îíîâëåííÿ òà ðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³¿ íà îô³ö³éíîìó âåáñàéò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïîêëàñòè íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).
4. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îíîâëåííÿ, ðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³¿ íà îô³ö³éíèõ âåá-ñàéòàõ ñóá’ºêò³â
ãîñïîäàðþâàííÿ, ñâîº÷àñí³ñòü íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïîêëàñòè íà êåð³âíèê³â ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàí-

íÿ, ÿê³ º ðîçïîðÿäíèêàìè òàêî¿ ³íôîðìàö³¿.
5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)
ïðîòÿãîì òðèäöÿòè äí³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì ð³øåííÿì çàáåçïå÷èòè îïðèëþäíåííÿ ³íôîðìàö³¿, ïåðåäáà÷åíî¿ ó äîäàòêó 1
äî öüîãî ð³øåííÿ, òà ðîçì³ùåííÿ ïåðåë³êó
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ôóíêö³¿ óïðàâë³ííÿ ùîäî ÿêèõ çä³éñíþþòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (www.kievcity.gov.ua). Òàêèé ïåðåë³ê ìàº ì³ñòèòè âèçíà÷åíó öèì ð³øåííÿì ³íôîðìàö³þ ùîäî ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³
íå ìàþòü âëàñíîãî âåá-ñàéòó, òà ã³ïåðïîñèëàííÿ íà âåá-ñàéòè ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ,
íà ÿêèõ ðîçì³ùåíà ³íôîðìàö³ÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî ð³øåííÿ.
Ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ, âèçíà÷åíèì â
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, ïðîòÿãîì òðèäöÿòè äí³â
ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì ð³øåííÿì çàáåçïå÷èòè îïðèëþäíåííÿ ³íôîðìàö³¿, ïåðåäáà÷åíî¿ ó äîäàòêó 1 äî öüîãî ð³øåííÿ, íà îô³ö³éíèõ âåá-ñàéòàõ â³äïîâ³äíèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà
òà çàáåçïå÷èòè ö³ëîäîáîâèé òà áåçîïëàòíèé äîñòóï äî çàçíà÷åíî¿ ³íôîðìàö³¿, à çà â³äñóòíîñò³
â ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ âëàñíîãî âåá-ñàéòó (äî ìîìåíòó éîãî ñòâîðåííÿ) — çàáåçïå÷èòè íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ðîçì³ùåííÿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).
6. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)
ïðèâåñòè ñâî¿ àêòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç öèì ð³øåííÿì.
7. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».
8. Ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ.
9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.
Київський міський голова В. Кличко
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Äîäàòîê 1
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 09.02.2017 ðîêó ¹ 833/1837

Обов’язковий перелік інформації про суб’єктів господарювання
комунальної власності міста Києва для публікації на офіційному веб%сайті
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) (www. kievcity. gov. ua) та на офіційних веб%сайтах суб’єктів
господарювання комунальної власності міста Києва
1. Íà îô³ö³éíèõ âåá-ñàéòàõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, âèçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, à
çà â³äñóòíîñò³ â âèùåâêàçàíèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ âëàñíèõ âåá-ñàéò³â (äî ìîìåíòó ¿õ ñòâîðåííÿ) — íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (www. kievcity. gov. ua) ï³äëÿãàº îïðèëþäíåííþ òàêà ³íôîðìàö³ÿ:
1. Çàãàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ:
1.1. Íàéìåíóâàííÿ, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, ïîøòîâà àäðåñà, íîìåðè çàñîá³â çâ’ÿçêó, àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè, çàãàëüí³ ïðàâèëà òà ðîçêëàä ðîáîòè,
ãðàô³ê ïðèéîìó ãðîìàäÿí.
1.2. Îñíîâí³ çàâäàííÿ, âèäè òà ö³ë³ ä³ÿëüíîñò³, îñîáà, ÿêà ìàº ïðàâî ïðåäñòàâëÿòè ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ áåç äîâ³ðåíîñò³.
1.3. Êåð³âíèêè òà çàñòóïíèêè (ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ôîòî, ñëóæáîâ³ íîìåðè çàñîá³â
çâ’ÿçêó, àäðåñè åëåêòðîííî¿ ïîøòè, äåêëàðàö³ÿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ì³ñöå òà ÷àñ ïðèéîìó ãðîìàäÿí).
1.4. Ñòðóêòóðà, ïðèíöèïè ôîðìóâàííÿ ³ ðîçì³ð âèíàãîðîäè êåð³âíèêà òà ÷ëåí³â íàãëÿäîâî¿ ðàäè (ó ðàç³ ñòâîðåííÿ) ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, âêëþ÷àþ÷è êîìïåíñàö³éí³ ïàêåòè ³ äîäàòêîâ³ áëàãà, ÿê³ âîíè îòðèìóþòü (àáî íà îòðèìàííÿ ÿêèõ ìàþòü ïðàâî) ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â, à òàêîæ ó çâ’ÿçêó ³ç çâ³ëüíåííÿì; á³îãðàô³÷íà äîâ³äêà (âêëþ÷àþ÷è ïðîôåñ³éíó õàðàêòåðèñòèêó) êåð³âíèêà ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ (ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ).
1.5. Á³îãðàô³÷í³ äîâ³äêè (âêëþ÷àþ÷è ïðîôåñ³éí³ õàðàêòåðèñòèêè) ÷ëåí³â íàãëÿäîâî¿ ðàäè (ó ðàç³ ¿¿ óòâîðåííÿ) ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ (ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ), ïðèíöèïè ¿õ äîáîðó, ¿õíº ÷ëåíñòâî ó íàãëÿäîâèõ ðàäàõ ³íøèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, à òàêîæ çàçíà÷àºòüñÿ, õòî ³ç ÷ëåí³â íàãëÿäîâî¿ ðàäè ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ º íåçàëåæíèì.
1.6. Îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà ç íàçâàìè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ¿õ îñíîâíèìè ôóíêö³ÿìè, ïð³çâèùåì, ³ì’ÿì òà ïî áàòüêîâ³ êåð³âíèê³â, ¿õ ôîòî, ñëóæáîâèìè íîìåðàìè çàñîá³â çâ’ÿçêó, àäðåñàìè åëåêòðîííî¿ ïîøòè.
1.7. Ñòàòóò ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ó ÷èíí³é ðåäàêö³¿, à òàêîæ ó ðåäàêö³ÿõ, ùî ä³ÿëè ðàí³øå
(çà óìîâè, ùî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ òàêèõ ðåäàêö³é áóëî çä³éñíåíî ï³ñëÿ äàòè íàáðàííÿ ÷èííîñò³
öèì ð³øåííÿì).
1.8. Îðãàí óïðàâë³ííÿ ìàéíîì ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ (íàéìåíóâàííÿ, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ,
ñëóæáîâ³ íîìåðè çàñîá³â çâ’ÿçêó, ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³ êåð³âíèêà).
1.9. Îãîëîøåííÿ ïðî âñ³ âàêàíñ³¿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà,
ïîðÿäîê òà óìîâè ïðîõîäæåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä.
2. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí:
2.1. Êâàðòàëüíà, ð³÷íà ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ çà îñòàíí³ òðè ðîêè, âêëþ÷àþ÷è (çà íàÿâíîñò³) âèäàòêè íà âèêîíàííÿ íåêîìåðö³éíèõ ö³ëåé äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè òà äæåðåëà
¿õ ô³íàíñóâàííÿ.
2.2. Àóäèòîðñüê³ âèñíîâêè ùîäî ð³÷íî¿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ çà îñòàíí³ òðè ðîêè, ÿêùî àóäèò ïðîâîäèâñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîãè çàêîíó, àáî çà ð³øåííÿì íàãëÿäîâî¿ ðàäè ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ (ó ðàç³ ¿¿ óòâîðåííÿ), àáî ñóá’ºêòà óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ùî çä³éñíþº ôóíêö³¿ ç óïðàâë³ííÿ ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ (çà íàÿâíîñò³).
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2.3. Ð³÷í³ çâ³òè êåð³âíèêà òà íàãëÿäîâî¿ ðàäè (ó ðàç³ ¿¿ óòâîðåííÿ) ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ.
2.4. Ðåçóëüòàòè ïëàíîâèõ òà ïîçàïëàíîâèõ ðåâ³ç³é, ïåðåâ³ðîê, ðîçñë³äóâàíü, àíàë³çó òîùî, ÿê³ ïðîâîäèëèñü ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), äî ôóíêö³îíàëüíîãî íàïðÿìó ÿêîãî â³äíåñåíî ïèòàííÿ âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó, ùîäî ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà.
2.5. Ó ðàç³ âèêîðèñòàííÿ ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ êîøò³â Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè àáî
ì³ñöåâîãî áþäæåòó — ³íôîðìàö³þ ùîäî:
2.5.1. ðîçïîðÿäíèêà (îäåðæóâà÷à) áþäæåòíèõ êîøò³â (íàéìåíóâàííÿ, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä
þðèäè÷íî¿ îñîáè, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³ êåð³âíèêà);
2.5.2. ãîëîâíîãî ðîçïîðÿäíèêà áþäæåòíèõ êîøò³â (íàéìåíóâàííÿ, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³ êåð³âíèêà);
2.5.3. îáñÿã³â áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü òà/àáî áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü íà â³äïîâ³äíèé áþäæåòíèé
ïåð³îä — âñüîãî òà â ðîçð³ç³ áþäæåòíèõ ïðîãðàì;
2.5.4. îáñÿã³â ïðîâåäåíèõ âèäàòê³â áþäæåòó òà íàäàíèõ êðåäèò³â ç áþäæåòó çà çâ³òíèé ïåð³îä —
âñüîãî òà â ðîçð³ç³ áþäæåòíèõ ïðîãðàì (ïðè öüîìó çàçíà÷àþòüñÿ òàêîæ âèäè òà îáñÿãè â³äïîâ³äíèõ íàäõîäæåíü ùîäî êîøò³â ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó);
2.5.5. â³äîìîñò³ ïðî óêëàäåí³ ç þðèäè÷íèìè îñîáàìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè-ï³äïðèºìöÿìè çà
çâ³òíèé ïåð³îä äîãîâîðè, óìîâàìè ÿêèõ ïåðåäáà÷åíèé îáîâ’ÿçîê ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ñïëàòèòè êîøòè â ñóì³, ùî äîð³âíþº àáî ïåðåâèùóº 1,000,000 ãðèâåíü îäíèì ïëàòåæåì àáî äåê³ëüêîìà ïëàòåæàìè ïðîòÿãîì 12 ì³ñÿö³â ç äàòè íàáóòòÿ ÷èííîñò³ äîãîâîðîì (³íôîðìàö³ÿ ïîäàºòüñÿ çà
ôîðìîþ çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî öüîãî ð³øåííÿ);
2.5.6. â³äîìîñò³ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 2.5.4 äîãîâîð³â (³íôîðìàö³ÿ ïîäàºòüñÿ çà ôîðìîþ çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.
2.6. Ó ðàç³ âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, îòðèìàíèõ íèì â³ä éîãî ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³:
2.6.1. â³äîìîñò³ ïðî óêëàäåí³ ç þðèäè÷íèìè îñîáàìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè — ï³äïðèºìöÿìè
çà çâ³òíèé ïåð³îä äîãîâîðè, óìîâàìè ÿêèõ ïåðåäáà÷åíèé îáîâ’ÿçîê ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ
ñïëàòèòè êîøòè â ñóì³, ùî äîð³âíþº àáî ïåðåâèùóº 1,000,000 ãðèâåíü îäíèì ïëàòåæåì àáî äåê³ëüêîìà ïëàòåæàìè ïðîòÿãîì 12 ì³ñÿö³â ç äàòè íàáóòòÿ ÷èííîñò³ äîãîâîðîì (³íôîðìàö³ÿ ïîäàºòüñÿ çà ôîðìîþ çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî öüîãî ð³øåííÿ).
2.6.2. â³äîìîñò³ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 2.6.1 äîãîâîð³â (³íôîðìàö³ÿ ïîäàºòüñÿ çà ôîðìîþ çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî öüîãî ð³øåííÿ).
2.7. Ñòðóêòóðà âëàñíîñò³ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ (äëÿ ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêèõ á³ëüøå 50 â³äñîòê³â àêö³é (÷àñòîê) íàëåæàòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà Êèºâà,
òà ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, 50 ³ á³ëüøå â³äñîòê³â àêö³é (÷àñòîê) ÿêèõ íàëåæàòü ãîñïîäàðñüêîìó
òîâàðèñòâó, ÷àñòêà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â ÿêîìó ñòàíîâèòü 100 â³äñîòê³â) îôîðìëåíà â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïîäàííÿ â³äîìîñòåé ïðî ñòðóêòóðó âëàñíîñò³
áàíêó, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 21 òðàâíÿ 2015 ðîêó ¹ 328.
2.8. Ð³øåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ (äëÿ ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÿêèõ á³ëüøå 50 â³äñîòê³â àêö³é (÷àñòîê) íàëåæàòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà
Êèºâà, òà ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, 50 ³ á³ëüøå â³äñîòê³â àêö³é (÷àñòîê) ÿêèõ íàëåæàòü ãîñïîäàðñüêîìó òîâàðèñòâó, ÷àñòêà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â ÿêîìó ñòàíîâèòü 100 â³äñîòê³â),
àáî ð³øåííÿ ñóá’ºêòà óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ (ùîäî ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà).
2.9. Îïèñ ³ñòîòíèõ ïåðåäáà÷óâàíèõ ôàêòîð³â ðèçèêó, ùî ìîæóòü âïëèíóòè íà îïåðàö³¿ òà ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, òà çàõîäè ùîäî óïðàâë³ííÿ òàêèìè ðèçèêàìè.
2.10. Êîï³¿ óêëàäåíèõ äîãîâîð³â, ùîäî â÷èíåííÿ ÿêèõ º çà³íòåðåñîâàí³ñòü.
2.11. Êîï³¿ íàêàç³â ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ïðèéíÿòèõ íà âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ, ³ç çàçíà÷åííÿì ïåðåë³êó ³íôîðìàö³¿ äëÿ ïóáë³êàö³¿, ïîðÿäêó ¿¿ ïóáë³êàö³¿, â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á òà ñòðîê³â
ïóáë³êàö³¿ ³íôîðìàö³¿.
Київський міський голова В. Кличко
Äîäàòîê 2
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 09.02.2017 ðîêó ¹ 833/1837

Інформація про договори, сплата суб'єктом господарювання за якими перевищує 1 млн грн на рік
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Київський міський голова В. Кличко

Про передачу громадянці Давиденко Любові Степанівні
у приватну власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Вітавській, 19 у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 44/2266 від 4 квітня 2017 року
Відповідно до статей 81, 83, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно%
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля%
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Äàâèäåíêî Ëþáîâ³ Ñòåïàí³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Â³òàâñüê³é, 19 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü —
çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ À-8360).
2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Äàâèäåíêî Ëþáîâ³
Ñòåïàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî
ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ïëîùåþ 0,0855 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð
8000000000:90:046:0014) äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Â³òàâñüê³é, 19 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.
3. Ãðîìàäÿíö³ Äàâèäåíêî Ëþáîâ³ Ñòåïàí³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îáìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, ùî
äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.
3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
3.4. Âèêîíàòè íåîáõ³äíèé îáñÿã ðîá³ò ç ³íæåíåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä ï³äòîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè,
ïîãîäèâøè ¿õ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó.
3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.
3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 28.11.2005
¹ 19-10203, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 04.06.2015 ¹ 19-260.3-8413/2-15.
3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî
äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».
3.8. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,
ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140,
143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова
В. Кличко
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про проведення чемпіонату світу з хокею з шайбою
серед чоловіків та масового заходу «Хокейне містечко»
Розпорядження № 423 від 11 квітня 2017 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та про&
ведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно&просвітниць&
кого, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
червня 1999 року № 317/418, враховуючи протокольне рішення Організаційного комітету з підготовки та про&
ведення в Україні у 2017 році чемпіонату світу з хокею з шайбою серед чоловіків від 23 грудня 2016 року, лис&
ти Федерації хокею України від 25 січня 2017 року № 11/1/17, від 16 березня 2017 року № 44/1/17, лист това&
риства з обмеженою відповідальністю «Метро плюс» від 01 березня 2017 року № 018&Д/17, з метою підтрим&
ки фізичної культури і спорту та популяризації олімпійського руху:
1. Âçÿòè äî óâàãè çâåðíåííÿ Ôåäåðàö³¿ õîêåþ Óêðà¿íè ùîäî ïðîâåäåííÿ ç 22 äî 28 êâ³òíÿ 2017 ðîêó â ì³ñò³ Êèºâ³ íà áàç³ äåðæàâíîãî
ï³äïðèºìñòâà «Ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ «Àòëåò»
(äàë³ — ÄÏ «ÑÊ «Àòëåò»), Ñïîðòèâíà ïëîùà, 1,
÷åìï³îíàòó ñâ³òó ç õîêåþ ç øàéáîþ ñåðåä ÷îëîâ³ê³â (äàë³ — Çàõ³ä 1).
2. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ìåòðî ïëþñ» ùîäî
ïðîâåäåííÿ ç 20 äî 28 êâ³òíÿ 2017 ðîêó íà Ñïîðòèâí³é ïëîù³ ïåðåä ÄÏ «ÑÊ «Àòëåò» ìàñîâîãî
çàõîäó «Õîêåéíå ì³ñòå÷êî» (äàë³ — Çàõ³ä 2).
3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó 1 âçÿëà íà ñåáå Ôåäåðàö³ÿ õîêåþ Óêðà¿íè, Çàõîäó 2 — òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ìåòðî
ïëþñ».
4. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà
ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ñïðèÿòè âèð³øåííþ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì çàõîä³â, çàçíà÷åíèõ ó
ïóíêòàõ 1,2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.
5. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿
ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿
ç 20 äî 28 êâ³òíÿ 2017 ðîêó çàáåçïå÷èòè:
5.1. Çàõîäè ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè òà îõîðîíè
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.
5.2. Óìîâè â³ëüíîãî çà¿çäó òà âè¿çäó àâòîáóñ³â êîìàíä-ó÷àñíèöü äî òåðèòîð³¿ ïðîâåäåííÿ
Çàõîäó 1.
5.3. Óìîâè â³ëüíîãî çà¿çäó òà âè¿çäó äî òåðèòîð³¿ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ
1, 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, àâòîòðàíñïîðòó îðãàí³çàòîð³â çàõîä³â, àâòîòðàíñïîðòó ç îô³ö³éíèìè îñîáàìè, òðàíñïîðòó, ÿêèé ïåðåâîçèòèìå îáëàäíàííÿ äëÿ òåëåáà÷åííÿ òà ³íøèõ òåõí³÷íèõ ñëóæá (çà ïåðåïóñòêàìè).
5.4. Íåäîïóùåííÿ âèïàäê³â ñòèõ³éíîãî ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà Ñïîðòèâí³é ïëîù³ ïåðåä ÄÏ «ÑÊ «Àòëåò».
5.5. Íåäîïóùåííÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ
çàñîá³â òà ïîðóøåíü Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó â
÷àñòèí³ çóïèíêè, ñòîÿíêè â ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ
Çàõîäó 1.
5.6. Ñï³ëüíî ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
«Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ» ì³ñöÿ äëÿ ïàðêóâàííÿ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà àâòîáóñ³â ç ó÷àñíèêàìè Çàõîäó 1 íà âóë. Åñïëàíàäí³é çà óìîâè áåçïåðåøêîäíîãî ïðî¿çäó òðîëåéáóñ³â ³ àâòîáóñ³â
âåëèêî¿ ì³ñòêîñò³ íà ìàðøðóòàõ íàçåìíîãî ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, ÿê³ ïðîëÿãàþòü íà âóë.
Åñïëàíàäí³é òà íà òåðèòîð³¿ ïåðåä öåíòðàëüíèìè êàñàìè ÄÏ «ÑÊ «Àòëåò».
6. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè:
6.1. Çà çâåðíåííÿì îðãàí³çàòîð³â ÷åðãóâàííÿ áðèãàä øâèäêî¿ (åêñòðåíî¿) ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, çàçíà÷åíèõ ó
ïóíêòàõ 1, 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.
6.2. Îáëàøòóâàííÿ ìåäè÷íîãî ïóíêòó äëÿ ÷åðãóâàííÿ ñïîðòèâíîãî ë³êàðÿ íà áàç³ ÄÏ «ÑÊ «Àòëåò» ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó 1.
7. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ³íôîðìóâàííÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ïðî ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 2 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
8. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî òóðèñòè÷íó
ïðèâàáëèâ³ñòü ì³ñòà Êèºâà òà Óêðà¿íè â ì³ñöÿõ
ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 2
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà â ì³ñöÿõ ïðîæèâàííÿ
ïðåäñòàâíèê³â êðà¿í-ó÷àñíèöü Çàõîäó 1 (ãîòåëü
«Ðóñü», âóë. Ãîñï³òàëüíà, 4 òà ãîòåëü «Ïðåçèäåíò», âóë. Ãîñï³òàëüíà, 12).
9. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí» çàáåçïå÷èòè ç 10 äî 28 êâ³òíÿ
2017 ðîêó òðàíñëÿö³þ òåêñòó (÷îòèðè ðàçè íà
äîáó) ³íôîðìàö³éíîãî îãîëîøåííÿ, íàäàíîãî
îðãàí³çàòîðàìè Çàõîäó 1, ïðî ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó ñâ³òó ç õîêåþ ç øàéáîþ ñåðåä ÷îëîâ³ê³â.
10. Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç Ïå÷åðñüêîþ ðàéîííîþ
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ðîçòàøîâàíèõ â ìåæàõ Ñïîðòèâíî¿ ïëîù³,
âèìîã ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23
ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 413/5225 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ç óïîðÿäêóâàííÿ â ì. Êèºâ³ ðîçäð³áíî¿
òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè, ñëàáîàëêîãîëüíèìè íàïîÿìè, âèíîì ñòîëîâèì, ïèâîì (êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî) òà òþòþíîâèìè âèðîáàìè» ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1,2
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.
11. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ìåòðî ïëþñ»:
11.1. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, Ïðàâèë
áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008
ðîêó ¹ 1051/1051, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó 2, à òàêîæ ï³ä ÷àñ ìîíòàæó ñöåíè òà ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é òà â³äíîâëåííÿ
ïîðóøåíîãî áëàãîóñòðîþ ó çâ’ÿçêó ç ¿õ âñòàíîâëåííÿì íà Ñïîðòèâí³é ïëîù³ ç 09.00 18 êâ³òíÿ
2017 ðîêó äî 20.00 29 êâ³òíÿ 2017 ðîêó.
11.2. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ òà âèêîíàííÿ
âèìîã ïîæåæíî¿ ³ òåõíîãåííî¿ áåçïåêè òà íåäîïóùåííÿ âèêîðèñòàííÿ ï³ðîòåõí³÷íèõ âèðîá³â
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó 2.
11.3. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó 2 âèìîã ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 413/5225 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ç
óïîðÿäêóâàííÿ â ì. Êèºâ³ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè, ñëàáîàëêîãîëüíèìè íàïîÿìè, âèíîì ñòîëîâèì, ïèâîì (êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî)
òà òþòþíîâèìè âèðîáàìè».
11.4. Ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ ñõåìó ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ ñïîðóä, ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì òîùî íà òåðèòîð³¿ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó 2, â ÷àñòèí³ çàáåçïå÷åííÿ øëÿõ³â åâàêóàö³¿ ó
ðàç³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ îáñòàâèí, â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ï³äãîòîâêè
ñïîðòèâíèõ ñïîðóä òà ³íøèõ ñïåö³àëüíî â³äâåäåíèõ ì³ñöü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ ñïîðòèâíèõ òà êóëüòóðíî-âèäîâèùíèõ çàõîä³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 18 ãðóäíÿ 1998 ðîêó ¹ 2025.
11.5. Ðîçðîáèòè ñõåìó ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â
òîðã³âë³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó 2 íà Ñïîð-

òèâí³é ïëîù³ òà ïîãîäèòè ¿¿ ç Äåïàðòàìåíòîì
ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).
11.6. Ñï³ëüíî ç Ïå÷åðñüêîþ ðàéîííîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ çàáåçïå÷èòè íàëåæíèé ñàí³òàðíèé ñòàí ïðèëåãëî¿ äî áóä³âë³ ÄÏ «ÑÊ «Àòëåò» òåðèòîð³¿ øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ êîíòåéíåð³â òà óðí
äëÿ çáîðó ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, ¿õ íàëåæíå îáñëóãîâóâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.
12. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèð³øèòè ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³¿ ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó ïðî ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó ñâ³òó ç õîêåþ ç øàéáîþ ñåðåä ÷îëîâ³ê³â ó ïåð³îä ç 10 äî 28 êâ³òíÿ 2017 ðîêó.
13. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ

íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ïðîâåñòè çà çâåðíåííÿì îðãàí³çàòîð³â çàõîä³â ïåðåâ³ðêó ïðîòèïîæåæíîãî ³ òåõíîãåííîãî ñòàíó ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â òà çàáåçïå÷èòè ÷åðãóâàííÿ ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíî¿ òåõí³êè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.
14. Óïðàâë³ííþ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ 27 êâ³òíÿ 2017 ðîêó óðî÷èñòî¿ çóñòð³÷³ â àäì³í³ñòðàòèâí³é áóä³âë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (âóë. Õðåùàòèê, 36) äëÿ
îô³ö³éíèõ ïðåäñòàâíèê³â êðà¿í- ó÷àñíèöü Çàõîäó 1 òà ïðåäñòàâíèê³â ì³æíàðîäíî¿ Ôåäåðàö³¿ õîêåþ.
15. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç
ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про проведення в 2017 році фестивалю «В пошуках
made in Ukraine» на Контрактовій площі у місті Києві
Розпорядження № 467 від 19 квітня 2017 року
Відповідно до підпункту 7 пункту «а» частини першої статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядуван&
ня в Україні», пункту 15 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто&герой Київ», Порядку орга&
нізації та проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культур&
но&просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням
Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, враховуючи звернення фізичної особи — під&
приємця Савостіної Юлії Юріївни від 23 лютого 2017 року, з метою підвищення іміджу України, популяриза&
ції українських товарів та забезпечення дозвілля киян і гостей міста:
1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó ô³çè÷íî¿ îñîáè —
ï³äïðèºìöÿ Ñàâîñò³íî¿ Þë³¿ Þð³¿âíè ùîäî ïðîâåäåííÿ ç 21 äî 24 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ôåñòèâàëþ «Â ïîøóêàõ made in Ukraine» íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³ ó ì³ñò³ Êèºâ³ (äàë³ — ôåñòèâàëü).
2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ, â òîìó
÷èñë³ äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïîæåæíî¿, òåõíîãåííî¿ áåçïåêè òà öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, âçÿëà íà ñåáå ô³çè÷íà îñîáà — ï³äïðèºìåöü Ñàâîñò³íà Þë³ÿ
Þð³¿âíà.
3. Ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Ñàâîñò³í³é
Þë³¿ Þð³¿âí³.
3.1. Çä³éñíþâàòè ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà õàð÷óâàííÿ, ì³ñöü äëÿ ðîçâàã òà êóëüòóðíîìàñîâèõ çàõîä³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ â³äïîâ³äíî äî ñõåìè, ïîãîäæåíî¿ ç Äåïàðòàìåíòîì ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).
3.2. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-ìàñîâî¿ ïðîãðàìè íà òåðèòîð³¿ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ.
3.3. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008 ðîêó
¹ 1051/1051, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ, à òàêîæ â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíîãî áëàãîóñòðîþ, â òîìó ÷èñë³ çàáåçïå÷èòè âñòàíîâëåííÿ äîäàòêîâèõ óðí, êîíòåéíåð³â äëÿ çáîðó ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, òóàëåòíèõ ìîäóëüíèõ êàá³í, ¿õ íàëåæíå óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ,
ñâîº÷àñíå âèâåçåííÿ ñì³òòÿ òà ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³¿.
3.4. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ — ó÷àñíèêàìè ôåñòèâàëþ âèìîã
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ãðóäíÿ
2010 ðîêó ¹ 413/5225 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ç óïîðÿäêóâàííÿ â ì. Êèºâ³ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè, ñëàáîàëêîãîëüíèìè íàïîÿìè, âèíîì
ñòîëîâèì, ïèâîì (êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî) òà òþòþíîâèìè âèðîáàìè» ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ.
3.5. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáèòè, ïîãîäèòè ç Óïðàâë³ííÿì ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì³ñò³
Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) òèì÷àñîâó ñõåìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ.
4. Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿:
4.1. Ñïðèÿòè âèð³øåííþ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì ôåñòèâàëþ.
4.2. Çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì
ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ — ó÷àñíèêàìè ôåñòèâàëþ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23
ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 413/5225 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ç óïîðÿäêóâàííÿ â ì. Êèºâ³ ðîçäð³áíî¿
òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè, ñëàáîàëêîãîëüíèìè íàïîÿìè, âèíîì ñòîëîâèì, ïèâîì (êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî) òà òþòþíîâèìè âèðîáàìè» ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ.
5. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ âíåñòè çì³íè ó ðîáîòó ìàðøðóò³â íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿
òèì÷àñîâî¿ ñõåìè îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó.
6. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ» ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðèçóïèíèòè
ôóíêö³îíóâàííÿ ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â â
ìåæàõ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ.
7. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè
çà çâåðíåííÿì ô³çè÷íî¿ îñîáè — ï³äïðèºìöÿ
Ñàâîñò³íî¿ Þë³¿ Þð³¿âíè ÷åðãóâàííÿ áðèãàäè
øâèäêî¿ (åêñòðåíî¿) ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ.
8. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ³íôîðìóâàííÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ïðî ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ â êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
9. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿
ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè çàáåçïå÷èòè
â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿:
9.1. Îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ
ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ.
9.2. Çàáîðîíó ðóõó âñ³õ âèä³â òðàíñïîðòó íà Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³ íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ.

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
9.3. Óìîâè â³ëüíîãî çà¿çäó ³ âè¿çäó äî òåðèòîð³¿ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ àâòîòðàíñïîðòó, ÿêèé ïåðåâîçèòèìå â³äïîâ³äíå îáëàäíàííÿ.
9.4. Çàáåçïå÷èòè íåäîïóùåííÿ ïîðóøåíü
ïðàâèë çóïèíêè òà ñòîÿíêè â ì³ñö³ ïðîâåäåííÿ
ôåñòèâàëþ.
10. Ïðîñèòè ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» çä³éñíèòè çà çâåðíåííÿì
ô³çè÷íî¿ îñîáè — ï³äïðèºìöÿ Ñàâîñò³íî¿ Þë³¿
Þð³¿âè³ ï³äêëþ÷åííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ äî åëåêòðîìåðåæ çà
ñïðîùåíîþ (òèì÷àñîâîþ) ñõåìîþ ó âñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ.
11. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè ÷åðãóâàííÿ ïîæåæíî¿ ìàøèíè, çä³éñíåííÿ ïîæåæíî¿ áåçïåêè òà
äåðæàâíîãî ïîæåæíîãî íàãëÿäó, çàïîá³ãàííÿ
âèíèêíåííþ ³íøèõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ï³ä
÷àñ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ.
12. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïë³ñà Ã. Â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до додатка до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 20 лютого 2017 року № 194 «Про встановлення
підземних контейнерів для побутових відходів у місті Києві
в 2017 році»
Розпорядження № 421 від 11 квітня 2017 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядуван&
ня в Україні», законів України «Про відходи», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоуст&
рій населених пунктів», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», Ме&
тодичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відхо&
дів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово&комунального господарства України від 07 черв&
ня 2010 року № 176, з метою уточнення адресного переліку місць встановлення підземних контейнерів для
побутових відходів у місті Києві в 2017 році:
Äîäàòîê äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 ëþòîãî 2017 ðîêó ¹ 194 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ ï³äçåìíèõ êîíòåé-

íåð³â äëÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ â 2017
ðîö³» âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко
Äîäàòîê
äî ðîçïîðÿäæåííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
20.09.2017 ðîêó ¹ 194
(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
11.04.2017 ¹ 421)

Адресний перелік місць встановлення підземних контейнерів
для побутових відходів у місті Києві в 2017 році
№ з/п

Адреса

Кількість контейнерів

1

2

3

Житлове господарство (прибудинкові території)

11
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36

Андріївський узвіз, 21 (Алея художників)

1

37

Вул. Мала Житомирська, 11

1

38

Пров. Михайлівський, 9$а

1

39

Вул. Хрещатик, 21

1

40

Вул. Хрещатик, навпроти будинку № 28/2

3

41

Вул. А. Городецького, 4

1

42

Вул. А. Городецького, 6

1

43

Вул. Івана Франка, 38

1

44

Вул. Пирогова, 2

1

45

Бульв. Тараса Шевченка, 36

1

46

Вул. Леонтовича, 1

1

47

Вул. Леонтовича, 2

1

48

Вул. С. Петлюри, 7/9

1

49

Вул. Некрасівська, 3

1

50

Вул. Гоголівська, 5

1

51

Вул. Фролівська, 1

1

52

Вул. Набережно$Хрещатицька, 3$а $ вул. Ігорівська, 16

1

53

Вул. Набережно$Хрещатицька, 35

1

54

Вул. Нижній Вал, 37/20

1

55

Вул. Ярославська, 29

1

56

Вул. Юрківська, 37

2

57

Вул. Межигірська, 50

1

58

Вул. Межигірська, 54

1

59

Вул. Введенська, 20

1

60

Вул. Костянтинівська, 59/5 $ вул. Кирилівська, 34$38

1

61

Вул. Ярославська, 10

1

62

Вул. Ярославів Вал, 30

1

63

Вул. Нижньоюрківська, 13

1

64

Вул. Електриків, 28

1

65

Вул. Вознесенська (Храм Святої Ніни)

1

66

Вознесенський узвіз, 18

1

67

Вул. Софіївська, 23

1

68

Вул. Кожум'яцька (майдан Мистецтв)

1

69

Вул. Прорізна, 5

1

70

Вул. Прорізна, 10

1

71

Вул. Пушкінська, 2

1

72

Вул. Михайлівська, 1/3

1

73

Вул. Володимира Винниченка, 12

1

74

Вул. Володимира Винниченка, 14

1

75

Вул. Володимира Винниченка, 18

1

76

Бульв. Лесі Українки, 1

1

77

Бульв. Лесі Українки, 24

2

78

Бульв. Лесі Українки, 24$б

1

1

Вул. Олеся Гончара, 9

1

79

Бульв. Лесі Українки, 28; 28$а

1

2

Вул. Олеся Гончара, 44

1

80

Вул. В. Липинського, 1

1

3

Вул. Олеся Гончара, 50

1

81

Вул. В. Липинського, 8

1

4

Вул. Олеся Гончара, 67

1

82

Вул. В. Липинського, 13

1

5

Вул. Дмитрівська, 2

1

83

Вул. В. Липинського, 16

2

6

Вул. Введенська, 6

1

84

Вул. Мельникова, 5

1

7

Вул. Введенська, 26

1

85

Вул. Мельникова, 7

1

8

Вул. Оболонська, 35

1

86

Вул. Мельникова, 9

1

9

Вул. Оболонська, 41

1

87

Вул. Мельникова, 6

1

10

Вул. Оленівська, 34

1

88

Вул. Мельникова, 32

1

11

Вул. Верхній Вал, 44

1

89

Вул. Білоруська, 1

1

12

Вул. Костянтинівська, 36

1

90

Вул. Білоруська, 17

1

13

Вул. Володимирська, 12$в (Пейзажна алея)

1

91

Вул. Отто Шмідта, 26$б

1

14

Вул. Велика Житомирська, 8$б (Пейзажна алея)

1$

92

Вул. Татарська, 20

1

15

Вул. Велика Житомирська, 34 (Пейзажна алея)

1

93

Просп. Перемоги, 15

1

16

Вул. Ярославів Вал, 36

1

94

Просп. Перемоги, 29

1

17

Пров. Несторівський, 4

1

95

Вул. Митрофана Довнар$Запольського, 3/2

1

18

Пров. Несторівський, 8

1

96

Вул. Ванди Василевської, 13

1

19

Вул. Бульварно$Кудрявська, 45$б

1

97

Вул. Олександра Довженка, 14

1

20

Вул. Миколи Лисенка, 1

1

98

Вул. Олени Теліги, 7$а

1

21

Вул. Миколи Лисенка, 8

1

99

Вул. Ризька, 16

1

22

Вул. Почайнинська, 57/59

1

100

Вул. Івана Гонти, 9

1

23

Вул. Межигірська, 25

1

101

Вул. Бакинська, 37

1

24

Вул. Межигірська, 36

1

102

Вул. Бакинська, 37$Г

1

25

Вул. Покровська, 9$б

1

103

Вул. Щербаківського, 55

1

26

Вул. Покровська, 12

1

104

Вул. Щербаківського, 42/44

1

27

Вул. Саксаганського, 5

1

105

Вул. Щербаківського, 64

1

28

Вул. Саксаганського, 25

1

106

Вул. Невська, 7

1

29

Вул. Саксаганського, 69

1

107

Вул. Салютна, 18

1

30

Вул. Саксаганського, 118

1

108

Вул. Лагерна, 44

1

Вул. Шота Руставелі, 3

1

31

Вул. Жилянська, 45

1

109

32

Вул. Жилянська, 55

1

110

Вул. Шота Руставелі, 12

2

33

Вул. Стрілецька, 24

1

111

Вул. Шота Руставелі, 31$а

2

34

Вул. Спаська, 12 (навпроти)

2

112

Вул. Московська, 24

1

35

Андріївський узвіз, 5/31

1

113

Вул. Мечникова, 10/2

1
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114

Вул. Інститутська, 15/5

1

191

Вул. Микільсько$Слобідська, 4$а

1

115

Вул. Інститутська, 22/7

і

192

Просп. Миру, 2/3

1

116

Вул. Лютеранська, 7/10

І

193

Просп. Миру, 7

1

117

Вул. Лютеранська, 21/12

І

194

Бульв. Праці, 1

1

118

Вул. Круглоуніверситетська, 14

1

195

Бульв. Праці, 3

1

119

Музейний провулок, 8

2

196

Просп. Гагаріна, 2/35

1

120

Вул. Дарвіна, 4

1

197

Вул. Будівельників, 22/11

1

121

Вул. Басейна, 17

1

198

Вул. Попудренка, 22/14

1

122

Вул. Басейна, 23

1

199

Вул. Почайнинська, 57$59

1

123

Вул. М. Кропивницького, 14

1

200

Вул. Басейна, 5А

1

124

Вул. Велика Васильківська, 23$в

1

125

Вул. Велика Васильківська, 25

1

126

Вул. Велика Васильківська, 43/16

127

Вул. Велика Васильківська, 42

128

Зелене господарство (парки, сквери, бульвари тощо)
201

Золотоворітський сквер

1

1

202

Парк "Володимирська гірка"

3

1

203

Михайлівська площа, 1 (Парк "Володимирська гірка")

1

Вул. Велика Васильківська, 46

1

204

Сквер ім. Зої Космодем'янської

1

129

Вул. Велика Васильківська, 48

1

205

Парк ім. Т. Г. Шевченка

3

130

Вул. Велика Васильківська, 49

1

206

Бульв. Т. Шевченка (навпроти парку ім. Т.Г. Шевченка)

3

131

Вул. Велика Васильківська, 52

1

207

Сквер ім. Чкалова

1

132

Вул. Велика Васильківська, 63

1

208

Вул. Хрещатик (бульварна частина)

5

133

Вул. Велика Васильківська, 71

1

209

Вул. Кудрявська, 23

1

134

Вул. Велика Васильківська, 76$б

1

210

Пров. Десятинний, 7$а (Пейзажна алея)

1

211

Парк Хрещатий, біля Арки дружби народів

2

135

Вул. Велика Васильківська, 85/87

1

136

Вул. Велика Васильківська, 95$97

1

212

Парк "Міський сад"

2

137

Вул. Велика Васильківська, 102

1

213

Парк Маріїнський

4

138

Вул. Велика Васильківська, 106

1

214

Парк Вічної Слави

1

139

Вул. Велика Васильківська, 108

1

215

Наводницький парк

1

216

Сквер на вул. Почайнинська, 4

1

140

Вул. Велика Васильківська, 110

1

141

Вул. Велика Васильківська, 111/113

1

217

Вул. Леонтовича, 9 (зелена зона)

1

142

Вул. Велика Васильківська, 114

1

218

Печерський ландшафтний парк ( Співоче поле )

3

143

Вул. Велика Васильківська, 129$131

1

219

Набережне шосе (Колона Магдебургського права)

1

1

220

Куренівський парк

1

221

Сквер № 1 на Контрактовій площі

1

144

Вул. Велика Васильківська, 132

145

Вул. Ділова, 9$а

1

146

Вул. Антоновича, 3$а

1

222

Сквер № 2 на Контрактовій площі

1

147

Вул. Антоновича, 169

1

223

Сквер № 3 на Контрактовій площі

1

148

Вул. Володимирська, 89

1

224

Сквер на Поштовій площі

1

1

225

Сквер біля театру ім. Франка

1

226

Парк на Дніпровській набережній

1

149

Вул. Володимирська, 89/91

150

Вул. Льва Толстого, 49

1

151

Вул. Льва Толстого, 51/102

1

227

Бульвар між вул. Верхній Вал та вул. Нижній Вал

л

152

Вул. Тарасівська, 19

1

228

Сквер на Володимирському проїзді

1

1

229

Зелена зона навпроти вул. Ентузіастів, 1/2

1

1

230

Зелена зона навпроти бульв. Ігоря Шамо, 2/7, ріг вул. Ентузіастів

1

153
154

Вул. Тарасівська, 36
Вул. Тарасівська, 36$а

Шляхоексплуатаційне господарство (площі, тротуари тощо)

155

Вул. 0. Копиленка, 3

1

156

Вул. Старонаводницька, 8; 8$6

1

231

Пл. Перемоги, 2 (біля Національного цирку України)

1

157

Вул. Старонаводницька, 4; 4$6; 6$а

1

232

Бессарабська площа, 9/1

1

Вул. Добровольчих батальйонів (на ділянці від вул. Лаврської до пров.
Панфіловців)

1

Контрактова площа, 1 (Храм Успіння Богородиці Пирогощої)

1

158

Вул. Менделєєва, 12

1

233
234

159

Бульв. Дружби народів, 6

1

160

Бульв. Дружби народів, 7

1

161

Бульв. Дружби народів, 18/7; 20

1

162

Бульв. Дружби народів, 19$а; 21

1

163

Вул. І. Кудрі, 20$а $ 20$б

1

164

Вул. Іоанна Павла II, 20$22

1

165

Вул. М. Бойчука, 1/2

1

166

Вул. Бастіонна, 1/36; 3/12

1

167

Вул. Звіринецька, 61

1

168

Вул. М. Омеляновича$Павленка, 19; 19$а

1

169

Вул. Драгомирова, 10/10

1

170

Вул. М. Омеляновича$Павленка, 2/34; 4

1

171

Вул. П. Підвисоцького, 16

1

172

Вул. К. Білокур, 4

1

173

Вул. Бастіонна, 16

1

174

Вул. А. Богомольця, 7/14

1

175

Кловський узвіз, 12$а

1

176

Вул. М. Грушевського, 28/2

1

177

Вул. К. Гордієнка, 10

1

178

Вул. Г. Алмазова, 14

1

179

Вул. Новогоспітальна, 5

1

180

Вул. Є. Коновальця, 33

1

181

Вул. Є. Коновальця, 21

1

182

Вул. Є. Коновальця, 15 к. 1

1

183

Вул. Є. Коновальця, 15 к. 2

1

184

Вул. Є. Коновальця, 15 к. 3

1

185

Вул. Є. Коновальця, 15 к. 4

1

186

Вул. Еспланадна, 32

1

187

Вул. Митрополита Андрея Шептицького, 20

1

188

Вул. Митрополита Андрея Шептицького, 20$а

1

189

Вул. Митрополита Андрея Шептицького, 22$в

1

190

Вул. Всеволода Нестайка, 3$а

1

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін
до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 27 лютого 2012 року № 326
«Про заходи щодо ліквідації комунального підприємства
виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації)
«Центр високих технологій та інновацій»
Розпорядження № 471 від 19 квітня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради
від 22 вересня 2011 року № 27/6243 «Про ліквідацію комунального підприємства виконавчого органу Київра&
ди (Київської міської державної адміністрації) «Центр високих технологій та інновацій», у зв’язку з кадро&
вими змінами:
1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27 ëþòîãî 2012 ðîêó
¹ 326 «Ïðî çàõîäè ùîäî ë³êâ³äàö³¿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Öåíòð
âèñîêèõ òåõíîëîã³é òà ³ííîâàö³é» òàê³ çì³íè:
1.1. Ó ïóíêò³ 3 ñëîâà ³ öèôðè «â ñòðîê äî 31
ãðóäíÿ 2016 ðîêó» çàì³íèòè ñëîâàìè ³ öèôðàìè «â ñòðîê äî 31 ãðóäíÿ 2017 ðîêó».
1.2. Ïóíêò 5 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç
ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â».

2. Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó ë³êâ³äàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Öåíòð âèñîêèõ òåõíîëîã³é
òà ³ííîâàö³é», çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27 ëþòîãî 2012 ðîêó ¹ 326 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 áåðåçíÿ 2013 ðîêó
¹ 290), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî
äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
27.02.2012 ð. ¹ 326
(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â³ä 19.04.2017 ð. ¹ 471)

Склад
ліквідаційної комісії комунального підприємства виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації)
«Центр високих технологій та інновацій»
Êîâàë³øèíà Íàòàë³ÿ Ïîðôèð³âíà

Ñàâ÷åíêî Îëåã Àíàòîë³éîâè÷

Àíäð³ºâñüêà Ä³àíà Îëåã³âíà

Ãîðîáåöü Â³òàë³é Â³êòîðîâè÷

Êóð'ÿí Îêñàíà Àíàòîë³¿âíà

çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ³ííîâàö³éíî¿
ïîë³òèêè — íà÷àëüíèê â³ää³ëó íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿
ïîë³òèêè Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó
ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâà ë³êâ³äàö³éíî¿
êîì³ñ³¿ (³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð 2150320088)
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿
ïîë³òèêè óïðàâë³ííÿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè
Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñåêðåòàð ë³êâ³äàö³éíî¿ êîì³ñ³¿
(³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð 2678212539)
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà
çâ³òíîñò³ Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó
ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (³äåíòèô³êàö³éíèé
íîìåð 2802008647)
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò þðèäè÷íîãî â³ää³ëó Äåïàðòàìåíòó
ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) (³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð 3216917454)
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿
ïîë³òèêè óïðàâë³ííÿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè
Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð 3063812529)
Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження поточних індивідуальних технологічних
нормативів використання питної води публічного акціонерного
товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал»

24 òðàâíÿ 2017 ð.
¹54 (4967)

витікання при аваріях

1.1.3

401,22

1,42

втрати при промивці та дезінфекції

19451,19

69,06

сховані витоки води з трубопроводів;

29999,67

106,51

протікання через стики і стіни трубопроводів

13024,11

46,24

сховані витоки

16975,56

60,27

894,57

3,18
18,70

1.1.4

витоки води з ємнісних споруд;

1.1.5

витоки води через нещільності арматури;

5267,09

протікання через ущільнення

2029,95

7,21

протікання через закриту арматуру

3237,14

11,49

64,06

0,23

1.1.6
1.2
1.2.1

витоки води на водорозбірних колонках.
Необліковані втрати питної води

20328,26

72,17

втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки;

15083,36

53,55

витрати за рахунок подачі води нижче порога чутливості засобів
вимірювальної техніки

15006,45

53,28

витрати за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки

16,84

0,06

витрати із$за несправності засобів вимірювальної техніки

60,07

0,21

1.2.2

втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної
кількості спожитої води;

806,62

2,86

1.2.3

втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі;

3379,87

12,00

1.2.4

технологічні втрати води на протипожежні цілі.

1058,41

3,76

втрати на пожежогасіння

978,16

3,47

втрати на перевірку пожежних гідрантів
2
2.1

80,25

0,28

Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві

35919,68

127,52

Технологічні витрати на виробництво питної води

29264,09

103,90

2.1.1

витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів;

1058,41

3,76

2.1.2

витрати води на промивку швидких фільтрів;

24357,60

86,48

3453,46

12,26

2.1.3

витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання;

2.1.4

інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні

2.1.5

витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного
рівня води;

156,25

0,55

2.1.6

витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій
знезалізнення);

13,42

0,05

2.1.7

витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності
спеціальних методів очищення $ пом'якшення, зворотного осмосу);

$

$

2.1.8

витрати на роботу хіміко$бактеріологічної лабораторії;

224,95

0,80

2.1.9

витрати при використанні спеціальних методів очищення води.

$

$

Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води

6015,46

21,35

витрати води на планову дезінфекцію і промивку:

5089,69

18,07

трубопроводів мережі

4875,14

17,31

тупикових трубопроводів

214,55

0,76

2.2.2

витрати води на власні потреби насосних станцій;

97,07

0,34

2.2.3

витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води.

828,70

2,94

2.2
2.2.1

2.3

Технологічні витрати на допоміжних об'єктах

40,13

0,14

2.4

Витрати води на господарсько$питні потреби робітників

61,52

0,22

2.5

Витрати води на утримання зон санітарної охорони.

538,48

1,91

II. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000м3 відведених стічних вод

Розпорядження № 469 від 19 квітня 2017 року

3

1093,44

4,222

Відповідно до статті 40 Водного кодексу України, статті 29 Закону України «Про питну воду та питне водо&
постачання», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення та затверджен&
ня технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізо&
ваного водопостачання та/або водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвит&
ку, будівництва та житлово&комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 179, зареєстрова&
ним в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2014 року за № 1062/25839, враховуючи «Розрахунок поточ&
них індивідуальних технологічних нормативів використання питної води ПАТ «АК «Київводоканал», роз&
роблений державним підприємством «Науково&дослідний та конструкторсько&технологічний інститут місь&
кого господарства», з метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, стимулювання ді&
яльності суб’єктів господарювання до зменшення втрат питної води під час її виробництва, транспортуван&
ня та розподілення, оптимізації собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення:

3.1

Технологічні витрати питної води:
технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування)
стічних вод;

163,22

0,63

3.2

технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів;

474,33

1,83

3.3

технологічні витрати на господарсько$питні потреби працівників
підприємства;

33,84

0,13

3.4

технологічні витрати води на угримання території очисних споруд
водовідведення у належному санітарному стані.

214,35

0,83

3.5

витрати па роботу хіміко$бактеріологічної лабораторії;

3.6

інші технологічні витрати води в каналізаційному господарстві
3

3

РАЗОМ ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м /1000 м піднятої води

1. Çàòâåðäèòè Ïîòî÷í³ ³íäèâ³äóàëüí³ òåõíîëîã³÷í³ íîðìàòèâè âèêîðèñòàííÿ ïèòíî¿ âîäè
ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë», ùî äîäàþòüñÿ,
ñòðîêîì íà ï’ÿòü ðîê³â.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç
ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â
Голова В. Кличко

ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000 м3 піднятої води

0,60

0,002

207,10

0,80

113458,93

402,82

1093,44

3,88

Поточний ІТНВПВ для підприємства, м /1000 м піднятої води

114552,37

406,70

Додаткове надходження стічних вод у міську каналізацію від питної води,
використаної ПАТ "АК "Київводоканал" за рахунок ІТНВПВ становить:

20759,24

73,70

3

3

Керівник апарату В. Бондаренко
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â³ä 19.04.2017 ð. ¹ 469

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ
ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ ПАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»

Про внесення змін до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 05 грудня 2001 року № 2615
«Про реєстрацію Статуту Релігійної Громади Євангельських
Християн «Світло Життя» у Голосіївському районі м. Києва»
Розпорядження № 473 від 19 квітня 2017 року

№

Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу
використання питної води на підприємстві водопровідно$каналізаційного
господарства

Поточного ІТНВПВ
тис. м3 /рік

м3/1000 м3
піднятої
води

Втрати води підприємства

77539,25

275,30

Витоки питної води

57210,99

203,12

1133,19

4,02

витоки води з трубопроводів при аваріях;

248,39

0,88

сховані витоки води з трубопроводів;

805,84

2,86

І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000 м3 піднятої води
1
1.1
1.1.1

1.1.2

витоки при підйомі та очищенні;

витоки води через нещільності арматури;

78,96

0,28

витоки води з трубопроводів при аваріях;

19852,41

70,48

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву ви&
конавчого директора Релігійної Громади Євангельських Християн «Світло Життя» у Голосіївському районі
м. Києва від 23 січня 2017 року та протокол Загальних зборів Релігійної Громади Євангельських Християн
«Світло Житія» у Голосіївському районі м. Києва від 11 листопада 2016 року № 2:
1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 05 ãðóäíÿ 2001 ðîêó
¹ 2615 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó Ðåë³ã³éíî¿ Ãðîìàäè ªâàíãåëüñüêèõ Õðèñòèÿí «Ñâ³òëî Æèò³ÿ» ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:
ó çàãîëîâêó òà àáçàö³ ïåðøîìó ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà «Ðåë³ã³éíî¿ Ãðîìàäè ªâàíãåëüñüêèõ
Õðèñòèÿí «Ñâ³òëî Æèòòÿ» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè «Ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà Ãðîìàäà Öåðêâà ªâàíãåëü-

ñüêèõ Õðèñòèÿí «Ñâ³òëî Æèòòÿ» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»;
2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó Ðåë³ã³éíî¿
Ãðîìàäè ªâàíãåëüñüêèõ Õðèñòèÿí «Ñâ³òëî Æèòòÿ» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 05 ãðóäíÿ 2001 ðîêó
¹ 2615, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ

24 òðàâíÿ 2017 ð.
¹54 (4967)

Про внесення змін у додаток до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10 квітня 2015 року № 358 «Про прийняття
до комунальної власності територіальної громади міста Києва
зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення
споживчого товариства — колективу індивідуальних
забудовників «Жуляни»
Розпорядження № 504 від 27 квітня 2017 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря&
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, ін&
женерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення споживчого товариства —
колективу індивідуальних забудовників «Жуляни» (лист від 08 серпня 2016 року № 40) та лист Департаменту
експлуатації каналізаційного господарства ПАТ «АК «Київводоканал» від 11 листопада 2016 року № 1165/6/6,
з метою уточнення вартості об’єктів, що передаються до комунальної власності територіальної громади міс&
та Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
Óíåñòè çì³íè â äîäàòîê äî ðîçïîðÿäæåííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10
êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 358 «Ïðî ïðèéíÿòòÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà çîâí³øí³õ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ âîäî-

ïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ ñïîæèâ÷îãî òîâàðèñòâà-êîëåêòèâó ³íäèâ³äóàëüíèõ çàáóäîâíèê³â «Æóëÿíè», âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿,
ùî äîäàºòüñÿ.
Виконуючий обов’язки голови
Г. Пліс
Äîäàòîê
äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
10 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 358
(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â³ä 27.04.2017 ¹ 504)

Зовнішні інженерні мережі водопостачання та водовідведення,
які безоплатно приймаються від споживчого товариства —
колективу індивідуальних забудовників «Жуляни» до комунальної
власності територіальної громади міста Києва та передаються у володіння
і користування публічному акціонерному товариству
«Акціонерна компанія «Київводоканал»
№ Назва мережі та об'єкта, Діа$ Довжи$ Матеріал
адреса розташування
метр на, м
труб
труб
м

Кіль$
кість
коло$
дязів

Серед$
ня гли$
бина,
м

Рік
Балансова вартість,
вве$
грн
дення
в екс$ Первісна Залиш$
кова
плуа$
тацію

Вартість
об'єктів
передачі
(ринкова
вартість),
грн (без
ПДВ)

1

Зовнішня водопровідна 110
мережа на вул. Успішній

602,00 ПЕ 80

$

$

2012

513585,00 419425,00 $

2

Зовнішня водопровідна
мережа на вул.
Щасливій

110

141,00

ПЕ 80

$

$

2012

120341,00 98283,42

$

3

Зовнішня водопровідна
мережа на вул. Творчій

110

91,5

ПЕ 80

$

$

2012

78060,00 63749,00

$

4

Вулична каналізаційна
мережа на вул.
Щасливій (від вул.
Успішної до вул.
Московської)

225

222,40

ПЕ 80
SDR$21

11

1,5

2013

$

$

184570,85

5

Вулична каналізаційна
225
мережа на вул. Успішній
(від вул. Щасливої до
вул. Московської)

410,00

ПЕ 80
SDR$21

22

1,5

2013

$

$

340261,00

6

Вулична каналізаційна
225
мережа на вул. Успішній
(від вул. Успішної до
вул. Московської)
Всього

187,80

ПЕ 80
SDR$21

8

1,5

2013

$

$

155856,14

711986,00 581457,42 680687,99

Керівник апарату В. Бондаренко

Про проведення спортивно&масового заходу «Велодень»
Розпорядження № 583 від 17 травня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про фізичну культуру і спорт», По&
рядку організації та проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійно&
го, культурно&просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, враховуючи звернення громадської організації
«Всеукраїнський Велодень Київ» від 28 лютого 2017 року № 2, від 13 травня 2017 року № 07 та громадської ор&
ганізації «Федерація велосипедного спорту міста Києва» від 29 березня 2017 № 20170329, від 15 травня 2017 ро&
ку № 20170515, з метою популяризації та розвитку фізичної культури і спорту в місті Києві, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:
1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Âñåóêðà¿íñüêèé Âåëîäåíü Êè¿â» ùîäî ïðîâåäåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 20 òðàâíÿ 2017 ðîêó ç 10.00
äî 12.30 ñïîðòèâíî-ìàñîâîãî çàõîäó «Âåëîäåíü» (äàë³ — Çàõ³ä) çà:
ìàðøðóòîì ¹ 1: âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà —
âóëèöÿ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî — âóë. ²âàíà
Ôðàíêà — âóë. Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïèíñüêîãî — çà¿çä íà âåëîòðåê;
ìàðøðóòîì ¹ 2: Ñîô³éñüêà ïëîùà — âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà — âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî — âóëèöÿ Õðåùàòèê — ªâðîïåéñüêà ïëîùà —
Âîëîäèìèðñüêèé óçâ³ç — Áîðè÷³â óçâ³ç — âóëè-

öÿ Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà — Ãàâàíñüêèé ì³ñò —
âóëèöÿ Íàáåðåæíî-Ðèáàëüñüêà — Ìîñêîâñüêèé
ì³ñò — âóë. Òðóõàí³âñüêà — ïàðê «Äðóæáè íàðîä³â» òà ç 20.00 äî 22.30 óðî÷èñòîãî â³äêðèòòÿ
Êè¿âñüêîãî âåëîòðåêó.
2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà ï³äãîòîâêó, ïðîâåäåííÿ, à òàêîæ çà äîòðèìàííÿ òà âèêîíàííÿ âèìîã ïîæåæíî¿ ³ òåõíîãåííî¿ áåçïåêè ï³ä ÷àñ Çàõîä³â âçÿëà íà
ñåáå ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Âñåóêðà¿íñüêèé Âåëîäåíü Êè¿â» òà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ôåäåðàö³ÿ âåëîñèïåäíîãî ñïîðòó
ì³ñòà Êèºâà».

3. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà
ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ñïðèÿòè âèð³øåííþ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì Çàõîäó.
4. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè
÷åðãóâàííÿ áðèãàä åêñòðåíî¿ (øâèäêî¿) ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó çà çâåðíåííÿì îðãàí³çàòîðà Çàõîäó.
5. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿
ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ çàáåçïå÷èòè:
5.1. Îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ç îáìåæåííÿì ðóõó òðàíñïîðòó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó 20 òðàâíÿ 2017 ðîêó ç 10.00 äî 12.30 çà
ìàðøðóòàìè, çàçíà÷åíèì ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.
5.2. Îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ Çàõîäó íà óðî÷èñòîìó â³äêðèòò³ Êè¿âñüêîãî âåëîòðåêó 20 òðàâíÿ 2017 ðîêó ç 20.00
äî 22.30.
5.3. Ñóïðîâîäæåííÿ àâòîìîá³ëÿìè óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó÷àñíèê³â Çàõîäó 20 òðàâíÿ
2017 ðîêó ç 10.00 äî 12.30 çà ìàðøðóòàìè, çàçíà÷åíèì â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.
6. Ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Âñåóêðà¿íñüêèé
Âåëîäåíü Êè¿â» òà ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Ôåäåðàö³¿ âåëîñèïåäíîãî ñïîðòó ì³ñòà Êèºâà» çàáåçïå÷èòè:
6.1. Ðîçðîáëåííÿ òà ïîãîäæåííÿ ç óïðàâë³ííÿì ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ òà ïîäàííÿ íà çàòâåðäæåííÿ Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òèì÷àñîâî¿ ñõåìè îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó.
6.2. Âèêîíàííÿ âèìîã ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03 ñåðïíÿ 2011 ðîêó ¹ 839

«Çàòâåðäæåííÿ òåõí³÷íîãî ðåãëàìåíòó ï³ðîòåõí³÷íèõ âèðîá³â».
7. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ
Çàõîäó âíåñòè çì³íè â ðîáîòó ìàðøðóò³â íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, øëÿõ ñë³äóâàííÿ ÿêèõ ïðîõîäèòü
âóëèöÿìè, äå áóäå ïðîâîäèòèñÿ Çàõ³ä â³äïîâ³äíî äî òèì÷àñîâî¿ ñõåìè îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó.
8. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî
áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ»,
ñïåö³àë³çîâàíîìó âîäîãîñïîäàðñüêîìó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿ââîäôîíä» âæèòè çàõîä³â
ùîäî äîòðèìàííÿ âèìîã ïîñò³éíîãî ïðèáèðàííÿ êîìóíàëüíèìè ñëóæáàìè ðàéîíó ïðèëåãëî¿
òåðèòîð³¿ äî Êè¿âñüêîãî âåëîòðåêó øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ òóàëåòíèõ ìîäóëüíèõ êàá³í, óðí òà êîíòåéíåð³â äëÿ çáîðó ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, ¿õ íàëåæíîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà
óòðèìàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.
9. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿
ñëóæáè íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é íà Êè¿âñüêîìó âåëîòðåêó çàáåçïå÷èòè ÷åðãóâàííÿ ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíî¿
òåõí³êè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.
10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç
ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва зовнішньої каналізаційної
мережі товариства з обмеженою відповідальністю «К. А. Н.»
Розпорядження № 505 від 27 квітня 2017 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря&
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, ін&
женерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю «К. А. Н.» (лист від 19 жовтня 2016 року № 109) та протокол загальних зборів учасників ТОВ
«К. А. Н.» від 15 травня 2016 року, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних ме&
реж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íîìó
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» çîâí³øíþ êàíàë³çàö³éíó ìåðåæó òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ê. À. Í» çã³äíî ç äîäàòêîì â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ïðî ïåðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî
º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, â³ä 20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó (â
ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó), óêëàäåíîþ ì³æ ÂÀÒ

«ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.
2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³
çîâí³øíüî¿ êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³, çàçíà÷åíî¿ ó
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.
3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç
ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Виконуючий обов’язки голови
Г. Пліс
Äîäàòîê
äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
27.04.2017 ¹ 505

Зовнішня каналізаційна мережа товариства з обмеженою відповідальністю
«К. А. Н.», яка безоплатно приймається до комунальної власності
територіальної громади міста Києва та передається у володіння
та користування публічному акціонерному товариству
«Акціонерна компанія «Київводоканал»
Найменування об'єкта та адреса
розташування

Діаметр Довжина, Матеріал Середня Рік
Вартість об'єктів
труб, мм м
труб
глибина, побудови передачі (ринкова
м
вартість), грн (без ПДВ)

Зовнішня каналізаційна мережа на 225
вул. Різницькій (від житлового
будинку № 2/32 до вул.
Московської)

69,4

ПЕ 100
SDR17

$

2013

997727,0

Керівник апарату В. Бондаренко

ÐÅÊËÀÌÀ

15
24 òðàâíÿ 2017 ð.
¹54 (4967)

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè
íàñòóïíèõ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü:
- öîêîëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 54,8 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 6 íà âóë. Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüê³é (áóäèíîê º ïàì'ÿòêîþ àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ
ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ), äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ;
- öîêîëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 15,4 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 3 ë³ò. À íà âóë. Ëþòåðàíñüê³é (áóäèíîê º ïàì'ÿòêîþ àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ
ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ), äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ; ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ïðàâà;
- ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 194,7 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 4 íà âóë. Ëåâàíäîâñüê³é, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 14.30, 14 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à — Ïàâëåíêà, 15, ôîéº àêòîâî¿ çàëè íà 2 ïîâåðñ³.
Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîäàòêó 2 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015
¹ 415/1280.
Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010, ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à — Ïàâëåíêà, 15 ê³ì. 210 (ïí. — ÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç 9.00 äî
16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).
Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî 18.00, 08 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó.
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ïî îá'ºêòó:
- öîêîëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 54,8 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 6 íà âóë. Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüê³é -7748,33 ãðí áåç ÏÄÂ;
- öîêîëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 15,4 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 3 ë³ò. À íà âóë. Ëþòåðàíñüê³é — 6431,67 ãðí áåç ÏÄÂ;
- ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 194,7 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 4 íà âóë. Ëåâàíäîâñüê³é — 13606,26 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïî îá'ºêòó:
- öîêîëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 54,8 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 6 íà âóë. Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüê³é -15496,66 ãðí áåç ÏÄÂ;
- öîêîëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 15,4 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 3 ë³ò. À íà âóë. Ëþòåðàíñüê³é — 12863,34 ãðí áåç ÏÄÂ;
- ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 194,7 êâ. ì â áóäèíêó ¹ 4 íà âóë. Ëåâàíäîâñüê³é — 27212,52 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ðåêâ³çèòè äëÿ âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè:
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.
Îäåðæóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà", ð/ð 26001192399100
Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "ÓêðÑèááàíê", ÌÔÎ: 351005, ªÄÐÏÎÓ: 35692211
Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿; êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè îðåíäàð ñïëà÷óº:
- ïîäàòêè òà çáîðè ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà
äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ îðåíäàðåì ðàçîì ç îðåíäíîþ ïëàòîþ;
- êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
- êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÷àñòêó âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, ïðîïîðö³éíî îðåíäîâàí³é ïëîù³, íà ðåìîíò ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâ³ç
ñì³òòÿ òîùî, ïîñëóã ïî òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî
ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì — áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà — áàëàíñîóòðèìóâà÷à â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì —
áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;
- ïîñëóãè ñòðàõîâèêà (ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè îðåíäàð çîáîâ'ÿçàíèé çàñòðàõóâàòè îá'ºêò îðåíäè íà êîðèñòü
ï³äïðèºìñòâà — áàëàíñîóòðèìóâà÷à, ïîñò³éíî ïîíîâëþâàòè äîãîâ³ð ñòðàõóâàííÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá óâåñü ñòðîê îá'ºêò áóâ çàñòðàõîâàíèé);
- îðåíäíà ïëàòà çà êîæíèé íàñòóïíèé ì³ñÿöü âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì êîðèãóâàííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïîïåðåäí³é ì³ñÿöü íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ çà
ïîòî÷íèé ì³ñÿöü;
- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó (ïåðåäóº
óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);
- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà îá'ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ
â ãàçåò³ "Õðåùàòèê" (ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);
- âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì; äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà îðåíäè;
- çàáåçïå÷åííÿ îðåíäàðåì çîáîâ'ÿçàííÿ ïî ñïëàò³ îðåíäíî¿ ïëàòè ó âèãëÿä³ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ íå ìåíø í³æ îðåíäíà ïëàòà
çà äâà ì³ñÿö³ (ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó);
- óòðèìàííÿ îá'ºêòó â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;
- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
- âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;
- ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè;
- ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè ï³äïðèºìñòâîì — áàëàíñîóòðèìóâà÷åì
ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ îðåíäîäàâöÿ;
- àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïîâåðòàºòüñÿ ïåðåìîæöþ àáî ³íøèì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, ÿêèì ïðîïîíóâàëîñü ï³äïèñàòè äîãîâ³ð îðåíäè, ó ðàç³
íå ï³äïèñàííÿ íèìè äîãîâîðó îðåíäè;
- óêëàäàííÿ îðåíäàðåì îõîðîííîãî äîãîâîðó íà îá'ºêò îðåíäè — ïàì'ÿòêó àðõ³òåêòóðè òà îáîâ'ÿçêîâå äîòðèìàííÿ éîãî óìîâ.
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua
Доваи ерівни івпідприємств,становтаоранізацій!
ЗіднозпостановоюНКРЕКПвід24.04.2017№538"Прориновеформванняроздрібнихтарифівнаелетричненерію,
щовідпсаєтьсядляожнооласспоживачів,рімнаселення,натериторіїУраїни",Порядомрозрахнроздрібноотариф
наелетричненерію,затвердженимпостановоюКабінетМіністрівУраїнивід01.06.2011№869,Тимчасовоюметодиою
розрахнроздрібноотарифнаспожителетроенерію,тарифнапередачелетроенеріїмісцевими(лоальними)
елетромережамитатарифнапостачанняелетроенерії,затвердженоюпостановоюНКРЕвід06.05.1998№564,Порядом
риновооформванняроздрібнихтарифівнаелетричненерію,щовідпсаєтьсяспоживачам,затвердженимпостановою
НКРЕКПвід13.06.2016№1129,талистомНКРЕКПвід25.04.2017№4309/17.2.1/7-17роздрібнітарифинаелетричненерію,
щовідпсаєтьсядляожнооласспоживачів,рімнаселення,ПАТ"КИЇВЕНЕРГО"червні2017ростановитимть:
Роздрібнітарифидляспоживачівеле тричноїенеріїмістіКиєві
зрахваннямПДВ,я івводятьсявдіюз1червня2017ро 
І лас
напри
(27,5 В
івище)

Крім
тоо,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ ласнапри
(до
27,5 В)

Крім
тоо,
ПДВ

з
ПДВ

Всіспоживачі,рімнаселеннятаомнально-побтовихпотреб
реліійнихоранізацій,оп./Втод

145,318

29,064

174,382

161,516

32,30

193,819

Комнально-побтовіпотребиреліійнихоранізацій,оп./Втод
(ПостановаНКРЕКП№220від26.02.2015)

140,00

28,00

168,00

140,00

28,00

168,00

Платазаперевищеннядоовірноївеличинипотжності—вдво ратном
розміріза1ВтзіднозЗаономУраїни“ПровнесеннязміндоЗаон
Ураїни“Проелетроенерети”від23.06.2005№ 2706таПостановою

25,78

25,78

НКРЕ№784від11.06.1999,рн/Вт(іззмінамитадоповненнями)
Длятризоннихтарифів, диференційованихзаперіодамичас,

Межітарифнихзон:

встановлюютьсятаітарифніоефіцієнти(ПостановаНКРЕвід20.12.2001
№ 1241(іззмінамитадоповненнями),фасорамаДП“НЕК“Уренеро”
від08.12.2016№03/03/13844):

0,25

 Нічнийперіод

1,02

з24.00до7.00
з7.00до8.00

 Напівпіовийперіод

з11.00до20.00
з23.00до24.00
1,8

з8.00до11.00

 Піовийперіод

з20.00до23.00

Длядвозоннихтарифів, диференційованихзаперіодамичас,
встановлюютьсятаітарифніоефіцієнти(ПостановаНКРЕвід
20.12.2001№ 1241(іззмінамитадоповненнями)фасорамаДП
“НЕК“Уренеро” від08.12.2016№03/03/13844):

Межітарифнихзон:

 Нічнийперіод

0,35

з23.00до7.00

 Деннийперіод

1,8

з7.00до23.00

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

¹ ï/ï

Õàðàêòåðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ.ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Ðîçì³ð
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

Îðåíäíà ñòàâêà

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)
Ñòàíîì íà 28.02.2017

1

1 ïîâåðõ

Âåðøèãîðè âóë., 7

148,60

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

2 ðîêè 364 äí³

1%
4%

7347,40

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóäè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).
Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

¹ ï/ï

Õàðàêòåðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ.ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà çà
1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1

1 ïîâåðõ

âóë. Íîâîðîñ³éñüêà, 17

115,00

Ðîçì³ùåííÿ ô³ðìîâîãî ìàãàçèíó â³ò÷èçíÿíèõ ïðîìèñëîâèõ
ï³äïðèºìñòâ-òîâàðîâèðîáíèê³â, êð³ì òèõ, ùî âèðîáëÿþòü
òîâàðè ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 28.02.2017

2 ðîêè 364 äí³

6%

79,56

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóäè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

9149,00

 Ïîñâ³ä÷åííÿ ãðîìàäÿíèíà, ÿêèé åâàêóéîâàíèé ó 1986 ðîö³ ³ç çîíè â³ä÷óæåííÿ êàòåãîð³ÿ 2,

ñåð³ÿ Á ¹ 046224 íà ³ì’ÿ Çàòî÷íî¿ Ñâ³òëàíè Âîëîäèìèð³âíè, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

16

Ì²ÑÒÎ

24 òðàâíÿ 2017 ð.
¹54 (4967)

«Ïðåñ-âåñíà
íà Äí³ïðîâèõ ñõèëàõ»
 Ó ì³ñò³ ïðîâåëè ÕV Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ
äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ æóðíàë³ñòèêè

Áëèçüêî òèñÿ÷³ þíêîð³â, òåëåâ³ç³éíèê³â, ôîòîãðàô³â, ë³òåðàòîð³â ç³áðàëîñÿ â Êè¿âñüêîìó Ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà
íà þâ³ëåéíîìó ÕV Ì³æíàðîäíîìó ôåñòèâàë³-êîíêóðñ³ äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ æóðíàë³ñòèêè
«Ïðåñ-âåñíà íà Äí³ïðîâèõ
ñõèëàõ». Ãåîãðàô³ÿ ó÷àñíèê³â
äîñèòü ð³çíîìàí³òíà: äî ñòîëèö³
ïðè¿õàëè ãîñò³ ç 15 îáëàñòåé
Óêðà¿íè, à òàêîæ ìåä³éíèêè ç
Ïîëüù³, Á³ëîðóñ³, Í³ãåð³¿, Êèòàþ.
ßðîñëàâ ßÖÅÂÑÜÊÈÉ,
Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

ÎÐÃÀÍ²ÇÀÒÎÐÀÌÈ ôåñòèâàëþ
âèñòóïèëè Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè òà
íàóêè Óêðà¿íè, Äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó, Êè¿âñüêèé Ïàëàö ä³òåé òà þíàöòâà,
²íôîðìàö³éíî-òâîð÷å àãåíòñòâî
«ÞÍ-ÏÐÅÑ» — íàòõíåííèê ³ ãîëîâíèé îðãàí³çàòîð ñâÿòà þíèõ æóðíàë³ñò³â.
Òåìà öüîãîð³÷íîãî çàõîäó º äóæå àêòóàëüíîþ: «Áåç ìîâè íåìàº íàðîäó, à áåç ï³ñí³ íåìàº äóø³».
Æóðíàë³ñòñüêèé ìàðàôîí, óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ
ïåðåìîæö³â, êîíôåðåíö³¿, ìàéñòåð-êëàñè, ö³êàâ³ êâåñòè, íîâ³
çíàéîìñòâà, âèñàäæåííÿ êâ³ò³â íà
òðàäèö³éí³é Àëå¿ Ïðåñ-âåñíè ó
çíàê çóñòð³÷³ òà ì³öíî¿ äðóæáè
þíèõ æóðíàë³ñò³â, åêñêóðñ³¿ äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñòîëèö³... Óñå öå — «Ïðåñ-âåñíà»!
Òðàäèö³éíî êîíêóðñ îá’ºäíàâ
þíèõ æóðíàë³ñò³â íå ëèøå ç óñ³º¿
Óêðà¿íè (çîêðåìà é ïðèôðîíòîâî¿
çîíè), à é ç Ïîëüù³, Êèòàþ, Í³ãåð³¿
òà Á³ëîðóñ³. Äî ó÷àñíèê³â ³ ïåðåìîæö³â ïîä³¿ ç â³òàëüíèì ñëîâîì
çâåðíóëèñÿ ïàðòíåðè êîíêóðñó —
ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ Â³êòîð³ÿ ×åëîìá³òüêî, íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè,
ðåêòîð Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
Ìèõàéëî Ïîïëàâñüêèé, ñï³âîðãàí³çàòîð ì³æíàðîäíîãî ë³òåðàòóðíîãî êîíêóðñó «Êîðîíàö³ÿ ñëîâà»
Òåòÿíà Ëîãóø, çàñòóïíèê äèðåêòî-

Ìèñòåöüê³ äàðóíêè äëÿ ó÷àñíèê³â ôåñòèâàëþ ï³äãîòóâàëè òâîð÷³ êîëåêòèâè Êè¿âñüêîãî
Ïàëàöó äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà

Ñåðåä ïàðòíåð³â ôåñòèâàëþ —íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè, ðåêòîð Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Ìèõàéëî Ïîïëàâñüêèé, äèðåêòîð ÊÏÄÞ Îêñàíà
Äîáðîâîëüñüêà, ñåêðåòàð Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Àíàòîë³é ßê³âåöü òà ³íø³

ðà ²íñòèòóòó æóðíàë³ñòèêè é íîâèõ ìåä³à Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà Îëåíà
Ðîñ³íñüêà, ñåêðåòàð Íàö³îíàëüíî¿
ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Àíàòîë³é ßê³âåöü, äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî ìîëîä³æíîãî öåíòðó Àííà Êóöåíêî, ïðîôåñîð Óí³âåðñèòåòó äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè Íàòàëÿ Çèêóí òà ³íø³.
Ï³ä ÷àñ óðî÷èñòî¿ öåðåìîí³¿ íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â «Ïðåñâåñíè íà Äí³ïðîâèõ ñõèëàõ» êðàù³ þí³ æóðíàë³ñòè îòðèìàëè ñåðòèô³êàòè é áåçêîøòîâíèé òà ï³ëüãîâèé âñòóï â³ä âèø³â-ïàðòíåð³â
ôåñòèâàëþ: Êè¿âñüêîãî ì³æíàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó, Êè¿âñüêîãî íà-

ö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ, Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Á. Ãð³í÷åíêà, Óí³âåðñèòåòó äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè òà Â³äêðèòîãî ì³æíàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó ðîçâèòêó
ëþäèíè «Óêðà¿íà». Àäæå âæå 15
ðîê³â ãàñëîì «Ïðåñ-âåñíè» º «Ñòàíü
ñòóäåíòîì óæå â òðàâí³!».
Ìèñòåöüê³ äàðóíêè äëÿ ó÷àñíèê³â çàõîäó ï³äãîòóâàëè ÿê êîëåêòèâè Ïàëàöó — «Äçâ³íî÷îê»,
«Ôëàì³íãî», «Àëå-àï», òàê ³ çàïðîøåí³ ç³ðêè: ñîë³ñòêà ãóðòó «MARUV»
Àííà Êîðñóí ³ áðàòè Áîðèñåíêè.
Ó÷àñíèêè Ôåñòèâàëþ ¿äóòü äî
Êèºâà íå ëèøå çà íàãîðîäàìè, à
ùå — îòðèìàòè çíàííÿ òà ïðîäå-

ìîíñòðóâàòè ñâî¿ íàâè÷êè. Ï³ä ÷àñ
ìåä³àêîâîðê³íãó «Ìè ðàçîì ç ïðîôåñ³îíàëàìè» ó÷àñíèêè ìîëîä³æíîãî Ôîðóìó ìàëè çìîãó âçÿòè
ó÷àñòü ó ñåð³¿ ìàéñòåð-êëàñ³â «Áë³öäîñâ³ä ðîáîòè ìåä³à-êîìàíä» ³ç
çàëó÷åííÿì äî îáì³íó äîñâ³äîì
â³äîìèõ æóðíàë³ñò³â ³ ìåä³à-ïåäàãîã³â ³ç ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Àïîãåºì
ôåñòèâàëþ òðàäèö³éíî ñòàëà òåïëîõ³äíà åêñêóðñ³ÿ «Ïðåñ-âîÿæ Äí³ïðîì äî Ìåæèã³ð’ÿ» ï³ä çàïàëüíó
ìóçèêó, ðàä³ñòü ³ ñì³õ. Â îñòàíí³é
ðîáî÷èé äåíü ó Ïóù³-Âîäèö³ â³äáóëàñÿ òóðèñòñüêî-ìèñòåöüêà ãðà
«²ãðè ïàòð³îò³â». Æóð³ ï³äâåëî ï³äñóìêè æóðíàë³ñòñüêèõ êâåñò³â, â³äáóëàñÿ öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ
ïåðåìîæö³â í³÷íî¿ ðåäàêö³¿ «²íôîÌàí³ÿ».
Ó íîì³íàö³¿ «ÆÓÐÍÀË²ÑÒÑÜÊÀ
ÐÎÁÎÒÀ» ïåðåìîãó âèáîðîëà ²ðèíà Øèíêàðåíêî (ì. Çàïîð³ææÿ),
²² ì³ñöå ó Îêñàíè Ìàðòèíêî (ñ. Äåìèä³â), à ²²² ïîñ³ëà Àíàñòàñ³ÿ Øàïîðåíêî ç Êèºâà.
Êðàùîþ ÐÀÄ²ÎÐÎÁÎÒÎÞ æóð³ âèçíàëî ðàä³îïåðåäà÷ó «Øêîëè
ðàä³îâåäó÷èõ» ×åð³í³ã³âñüêîãî îáëàñíîãî Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà,
íà ²² ì³ñö³ — ðîáîòà ãóðòêà «Æóðíàë³ñòñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³» ñòîëè÷íî¿ ã³ìíàç³¿ á³îòåõíîëîã³é ¹ 177,

Óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â

íà ²²² ì³ñö³ — ðàä³îðîáîòà êèÿíêè
Îëåêñàíäðè Àç³çîâî¿.
Ó íîì³íàö³¿ «ÌÅÄ²ÀÏÐÎÅÊÒ»
ïàëüìà ïåðøîñò³ ó êîìàíäè Íàðîäíî¿ ñòóä³¿ ÒÁ ³ ïðåñè (ì. Äîáðîï³ëëÿ), çà íåþ êðîêóº ïðîåêò
ïðåñ-êëóáó «Þíèé æóðíàë³ñò»
(ì. Õìåëüíèöüêèé), çàâåðøóº òð³éêó ïåðåìîæö³â êèÿíêà Îëåêñàíäðà Àç³çîâà.
Ó íîì³íàö³¿ «ÒÅËÅÔ²ËÜÌ» ïåðåìîãó çäîáóëà Íàðîäíà ñòóä³ÿ ÒÁ
³ ïðåñè «Ðîæåâèé ñëîí» çà ô³ëüì
«Ìóçèêàíò ï³ä âîãíåì» (ì. Äîáðîï³ëëÿ), ²² ì³ñöå ïîñ³ëè Ñåðã³é Ìèñàê ³ Ñîô³ÿ Äàíèëü÷åíêî (ì. Â³ííèöÿ), íà ²²² ì³ñö³ — Òåëåñòóä³ÿ
«Ãðàí³» (ì. Çàïîð³ææÿ).
Ó íîì³íàö³¿ «ÃÀÇÅÒÀ» ïåðåìîãà ä³ñòàëàñÿ ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Â³ñò³ ×óáèíñüêîãî êðàþ» (ì. Áîðèñï³ëü), íà ²² ì³ñö³ — ãàçåòà «Äçåðêàëî ë³öåþ» (ì. Â³ííèöÿ), à íà ²²²
ì³ñö³ — ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «ÎÖÅÂÓÌ
times» (ì. Ïîëòàâà).
Ó íîì³íàö³¿ «Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÈÉ
ÒÂ²Ð» ïåðåìîæöåì ñòàëà Ë³ä³ÿ ßöêîâà (ì. Êè¿â), ²² ì³ñöå ó Ì³íñüêîãî Ä. Î. Ë³öåþ, ²²² ì³ñöå ïîñ³ëà Îëåêñàíäðà Ìóäðàê (ñìò. Ãóñÿòèí).
Ñåðåä ñïåö³àë³ñò³â íîì³íàö³¿
«²ÍÒÅÐÍÅÒ ÆÓÐÍÀË²ÑÒÈÊÀ ÒÀ
²Ò» ïåðåìîãà ä³ñòàëàñÿ ÄÃÎ «ÞíÏðåñÊëóá» (ì. Ãîðë³âêà — ì. Õàðê³â), íà ²² ì³ñö³ — Îëüãà Êàöàí
(ì. Êè¿â), íà ²²² ì³ñö³ — Ïðåñ-öåíòð
«ÒÑÍ» (ì. Êðèâèé Ð³ã).
Êðàùèì «ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆÅÌ»
ñòàëè ðîáîòè ªâãåí³¿ Àáðîñê³íî¿
(ì. Âèøãîðîä), íà ²² ì³ñö³ — ôîòîêîð Îëåêñàíäð Ñêèáà (ì. ×åðí³ã³â), íà ²²² — Ñîô³ÿ Âîþíêîâà ç Áåðäÿíñüêà.
«Öåé äåíü çàëèøèâ ïî÷óòòÿ âäÿ÷íîñò³ ³, ùî íàéãîëîâí³øå, áàæàííÿ
òâîðèòè äîáðî ñàìå òàì, êóäè çàêèíå ìåíå æèòòÿ! — ðîçïîâ³ëà Êàòåðèíà Êóçüìåíêîâà,ó÷àñíèöÿ é âîëîíòåðêà Ôåñòèâàëþ.—Óÿâ³òü ñîá³ âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü çàö³êàâëåíèõ äèòÿ÷èõ î÷åé ³ âåñåëèõ ãîëîñ³â, ñïàëàõè ôîòîàïàðàò³â,îá³éìè ñòàðèõ äðóç³â ³ çíàéîìèõ, ï³ñí³ é ð³çí³ ³ãðè-ìàðàôîíè, ñêðèï ðó÷îê ó áëîêíîòàõ ³
âèãàäëèâ³ ïèòàííÿ... Öå ùîñü òàêå,
ùî í³ ç ÿêèì ³íøèì ôåñòèâàëåì íåçð³âíÿííå!»
Äî çóñòð³÷³, äðóç³, íà øïàëüòàõ
ãàçåò, â ²íòåðíåò³, íà òåëå-òà ðàä³îåô³ðàõ. À ùå — íà ôåñòèâàëÿõ! 
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Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
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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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