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ПЕРШИЙ ДЗВОНИК
ПРОЛУНАЄ
У НОВИХ ШКОЛАХ
Київсь і ш олярі отримають
8 нових освітніх за ладів
новом навчальном році

Ìåð âèÿâèâñÿ 
ëþäèíîþ 
ãðóçèíñüêî¿ ÷åñò³
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé îäåðæàâ îðäåí 
â³ä ïîñëà Ãðóç³¿

Ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
ñòàâ êàâàëåðîì îðäåíà ×åñò³, ÿêèé
éîìó âðó÷èâ íà â÷îðàøí³é îô³ö³é-
í³é çóñòð³÷³ â ÊÌÄÀ Íàäçâè÷àéíèé
³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Ãðóç³¿ â Óêðà-
¿í³ Ãð³ãîë Êàòàìàäçå çà îñîáèñòèì
ðîçïîðÿäæåííÿì Ïðåçèäåíòà Ãðóç³¿
Ìèõà¿ëà Ñààêàøâ³ë³. ßê óæå ïîâ³-
äîìëÿâ “Õðåùàòèê”, ó ñòîëèö³ íà
ïåðåõðåñò³ âóëèöü Ñàêñàãàíñüêîãî
òà Øîòà Ðóñòàâåë³ çà îñîáèñòîãî
ñïðèÿííÿ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
ñïîðóäæåíî ïàì’ÿòíèê Øîòà Ðóñòà-
âåë³ — ³ç âèêîðèñòàííÿì çîáðàæåí-
íÿ àâòîðà “Âèòÿçÿ ó òèãðîâ³é øêó-

ð³” ç äàâíüî¿ õðàìîâî¿ ôðåñêè. Ó â³ä-
êðèòò³ ìîíóìåíòà 8 ëèïíÿ 2007 ðî-
êó áðàëè ó÷àñòü Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
Â³êòîð Þùåíêî òà ïðåçèäåíò Ãðó-
ç³¿ Ìèõà¿ë Ñààêàøâ³ë³.

“Îðäåí ìàâ áóòè âðó÷åíèé ùå
ï³âòîðà ì³ñÿö³ òîìó, àëå ÿ íå ì³ã
öüîãî çðîáèòè ç îá’ºêòèâíèõ
ïðè÷èí. Òîìó ïðîøó ìåíå âèáà-
÷èòè”,— ïîÿñíèâ Ãð³ãîë Êàòàìà-
äçå. Òàêîæ ïîñîë Ãðóç³¿ ïîâ³äî-
ìèâ, ùî öÿ íàãîðîäà äàº ïðàâî íà
ñîë³äíó ïåíñ³þ, ÿêùî, çâè÷àéíî,
ìåð ñòîëèö³ âèð³øèòü ïåðå¿õàòè
íà ïðîæèâàííÿ äî Ãðóç³¿.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîâ³äî-
ìèâ, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó Êè-
ºâ³ ïëàíóþòü çâåñòè ïàì’ÿòíèê
“ùå îäíîìó âèäàòíîìó ãðóçèíó,
ÿêèé ïîñòðàæäàâ çà ñâîáîäó Óêðà-
¿íè — Ãåîðã³þ Ãîíãàäçå”. Ïðîòå,
çà ñëîâàìè óðÿäîâöÿ, öÿ ³äåÿ ìàº
áàãàòî ÿê ïðèõèëüíèê³â, òàê ³ ñó-
ïðîòèâíèê³â, îñê³ëüêè é ïîñòàòü
æóðíàë³ñòà º íåîäíîçíà÷íîþ.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ñêàçàâ,
ùî â³í í³êîëè íå ñïîä³âàâñÿ îò-
ðèìàòè íàãîðîäó â³ä Ãðóç³¿, õî÷à
ç ö³ºþ êðà¿íîþ â íüîãî ïîâ’ÿçà-
íî áàãàòî ïðèºìíèõ ñïîãàä³â.
“Êîëè ñòàëàñÿ ×îðíîáèëüñüêà
òðàãåä³ÿ, ìåíå ïðèéíÿëà äî ñåáå
æèòè ãðóçèíñüêà ñ³ì’ÿ. Êð³ì òî-
ãî, ìî¿ ä³òè íàðîäèëèñÿ â Òá³ë³-
ñ³”,— çàçíà÷èâ ìåð Êèºâà. Êî-
ðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ, Ãð³ãîë Êà-
òàìàäçå çíîâó çàïðîñèâ ïàíà ×åð-
íîâåöüêîãî äî ñòîëèö³ Ãðóç³¿, à
ì³ñüêèé ãîëîâà ïîîá³öÿâ ïðè¿õà-
òè äî Òá³ë³ñ³, “êîëè áóäå íå òàê
ñïåêîòíî”

Àâòîçàïðàâêè 
ïåðå¿äóòü 
çà Ê³ëüöåâó
Äî 2008 ðîêó â Êèºâ³
ðîçðîáëÿòü äåòàëüíó ñõåìó 
ðîçòàøóâàííÿ ÀÇÑ
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора під час засідання постійної омісії Київради з
питань е оло ічної політи и підтримано протест сто-
лично о про рора щодо б дівництва автозаправно-
о омпле с в Оболонсь ом районі, дозвіл на я ий
надала олишня влада. Та ож стало відомо, що до
2020 ро в столиці спор дять ще 30 АЗС, але після
затвердження детально о план їх розташ вання на
території Києва.

Ó÷îðà ó Êè¿âì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ïîñò³é-
íî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè ðîçãëÿíó-
òî ïîíàä 15 ïèòàíü çåìëåóñòðîþ, áóä³âíèöòâà òà áëàãîóñòðîþ
â ñòîëèö³. Îäíå ³ç íèõ ñòîñóâàëîñÿ ïðîåêòó ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
“Ïðî ðîçãëÿä ïðîòåñòó ïðîêóðîðà ì. Êèºâà â³ä 26.04.07 íà ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.07.04 “Ïðî ïðîäàæ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂ “ÀâòîÍàôòà” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîçàïðàâíîãî êîìïëåêñó íà ïåðåòè-
í³ âóëèöü Âèøãîðîäñüêî¿ òà Ðåçåðâíî¿ â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà”.

За інчення на 4-й стор.

Ñòîëè÷íó êóëüòóðó
íå ïðîäàäóòü
êàçèíî
Ïîîá³öÿëî óïðàâë³ííÿ 
êóëüòóðè
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора начальни Головно о правління льт ри та
мистецтв КМДА Світлана Зоріна повідомила, що
столичні майстерні, алереї та м зеї не перетворю-
ватим ть на ресторани чи азино. Рішення про за-
борон перепрофілювання за ладів льт ри нещо-
давно хвалила сесія Київради.

Çàáîðîíà ïåðåïðîô³ëþâàòè êóëüòóðí³ çàêëàäè, ÿêó ³í³ö³þâàëî ÃÓ
êóëüòóðè ÊÌÄÀ, ìàº íà ìåò³ âáåðåãòè êóëüòóðí³ îñåðåäêè â³ä ðîç-
áàçàðþâàííÿ. Òåïåð êîæíà êóëüòóðíà óñòàíîâà — ÷è-òî ì³ñüêà, ÷è
ðàéîííà, — ïåðø í³æ áóòè ïåðåïðîô³ëüîâàíîþ (çì³íèòè ñâîº ö³-
ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ), ìàº ä³ñòàòè ïîäâ³éíó “â³çó”: ï³äïèñè íà÷àëü-
íèê³â ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè òà ÃÓ êóëüòóðè. À âò³ì, äëÿ
öüîãî ïîòð³áíî âíåñòè çì³íè â ñò. 118 Çàêîíó “Ïðî äåðæàâíèé áþ-
äæåò Óêðà¿íè íà 2007 ð³ê”, çà ÿêèì îðåíäí³ äîãîâîðè íà îðåíäó
ïðèì³ùåíü, ÿê³ çàéìàþòü çàêëàäè êóëüòóðè, ïîäîâæóþòü íà êîí-
êóðñí³é îñíîâ³. Òîáòî îðåíäóâàòè ¿õ ìîæå áóäü-õòî, ÿêùî çàïðî-
ïîíóâàâ âèùó ö³íó.

За інчення на 14-й стор.
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Гр зини висо о цін ють честь, мер Києва — та ож

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Київсь ий місь ий олова Леонід Черновець ий
отримав на ород за сприяння розвит ові льт рних
зв'яз ів між столицями У раїни та Гр зії. Мер Києва по-
обіцяв Надзвичайном і Повноважном Посл Гр зії в
У раїні встановити пам'ятни Геор ію Гон адзе та відві-
дати з офіційним візитом Тбілісі.
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Ïðî íàãîðîäæåííÿ
äåðæàâíèìè 

íàãîðîäàìè Ãðóç³¿
Розпорядження Президента Грузії

Íàãîðîäèòè çà îñîáëèâèé âíåñîê
ó ñïðàâ³ áóä³âíèöòâà 

ñêóëüïòóðíîãî êîìïëåêñó 
Øîòà Ðóñòàâåë³ ó ì³ñò³ Êèºâ³

Îðäåíîì ÷åñò³ 
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî — 

ìåðà ì. Êèºâà.

Михаїл СААКАШВІЛІ

Åêñïåðòè 
íå çì³íÿòü òàðèô³â

Ó÷îðà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ö³íîâî¿ ïîë³òèêè òà ö³íîóòâîðåííÿ Âàñèëü
ßñòðóáèíñüêèé ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî
âèñíîâêè åêñïåðò³â íå ìîæóòü ñëóãóâàòè
ï³äñòàâîþ ïåðåãëÿäó òàðèô³â íà æèòëîâî-
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç íàñòóïíèõ ïðè÷èí:
î÷³êóºòüñÿ çàòâåðäæåííÿ ìåòîäèêè ôîðìó-
âàííÿ äâîñòàâêîâèõ òàðèô³â íà îïàëåííÿ òà
ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ; ïîòð³áíî âèçíà÷è-
òèñü ç ö³íàìè íà ãàç íà íîâèé îïàëþâàëü-
íèé ïåð³îä; Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà íå-
îäíîðàçîâî íàãîëîøóâàâ íà òîìó, ùî â ñòî-
ëèö³ ä³º ìîðàòîð³é íà ï³äâèùåííÿ òàðèô³â
íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè äî ê³íöÿ
2007 ðîêó; ºäèíà ï³äñòàâà äëÿ çì³íè òàðè-
ô³â — ð³øåííÿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè

Ó Êèºâ³ ðåêîíñòðóþþòü 
êàíàë³çàö³éí³ ìåðåæ³

ßê ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê”, Êè¿âðàäà çà-
òâåðäèëà Ïðîãðàìó ðåìîíòó, ðåêîíñòðóêö³¿
òà ðîçâèòêó êàíàë³çàö³éíîãî ãîñïîäàðñòâà
Êèºâà äî 2010 ðîêó. Çà òðè ðîêè, çã³äíî ç
äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, çàïëàíîâàíî â³ä-
íîâèòè ä³ºçäàòí³ñòü ä³ëÿíîê êàíàë³çàö³éíèõ
ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî ïåðåáóâàþòü íèí³ â àâà-
ð³éíîìó ñòàí³. ßê ó÷îðà ïîâ³äîìèâ ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ, ðåàë³-
çàö³ÿ ö³º¿ ïðîãðàìè äàñòü çìîãó äîäàòêîâî
ââåñòè 11 ìëí êâ. ì. æèòëîâî¿ ïëîù³ äî 2010
ðîêó òà 26 ìëí êâ. ì.— äî 2020. Áóäå ñòâî-
ðåíî 1650 äîäàòêîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, çá³ëü-
øåíî åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè êàíàë³çàö³éíî¿
ìåðåæ³

Ìåøêàíö³ ÄÂÐÇ îòðèìàþòü
âîäîïðîâ³ä

Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ó ì³êðîðàéî-
í³ ÄÂÐÇ äî ê³íöÿ 2007 ðîêó ïðîêëàäóòü êà-
íàë³çàö³þ òà âîäîïðîâ³ä. Ðîçðîáëÿþòüñÿ
ïðîåêòè ¿õ îáëàøòóâàííÿ òàêîæ ó ïðèâàò-
íîìó ñåêòîð³ Ìèê³ëüñüêî¿ Ñëîá³äêè. ßê ó÷î-
ðà ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð ÊÏ
“Äí³ïðîáóäòåõñåðâ³ñ” Äìèòðî Êîðí³ºíêî,
ñàìà ðîçðîáêà ïðîåêòó çàâåðøèòüñÿ íèí³ø-
íüîãî ðîêó, à äîâãîî÷³êóâàí³ ìåðåæ³ ç’ÿâ-
ëÿòüñÿ âæå íàñòóïíîãî. Êð³ì òîãî, çàâåð-
øóþòüñÿ ãàçèô³êàö³ÿ âóëèö³ Ìàðêà ×åðåì-
øèíè òà ðåêîíñòðóêö³ÿ òàìòåøíüî¿ ñèñòå-
ìè åëåêòðîïîñòà÷àííÿ. Íàðàç³ â ì³ñò³ ôóíê-
ö³îíóº 29 êàíàë³çàö³éíèõ íàñîñíèõ ñòàíö³é
ç ïåðåêà÷êè ñòîê³â íà î÷èñí³ ñïîðóäè ð³ç-
íî¿ ïîòóæíîñò³

Ó ñòîëèö³ ðåêîíñòðóþþòü 
çåëåí³ çîíè

Äëÿ ïîë³ïøåííÿ ñàí³òàðíîãî ñòàíó ïàðê³â
³ ðîçøèðåííÿ ¿õí³õ ðåêðåàö³éíèõ ìîæëèâîñ-
òåé ïðîô³ëüí³ ñëóæáè ì³ñòà ïðîâîäÿòü ðå-
êîíñòðóêö³¿ çåëåíèõ çîí Êèºâà. ßê ó÷îðà ïî-
â³äîìèâ “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê ÊÏ “Êè¿â-
çåëåíáóä” Ïåòðî ßâîðîâñüêèé, ñòîëèöÿ çàé-
ìàº ïëîùó ïîíàä 83 òèñ. ãåêòàð³â, ç íèõ ïàð-
ê³â, ñêâåð³â òà ë³ñîïàðêîâèõ çîí — 56 òèñ.
ãåêòàð³â. Òàêèì ÷èíîì, ïðèáëèçíî 21 ì2 çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü ïðèïàäàº íà îäíîãî ìåø-
êàíöÿ. Íàðàç³ ó ì³ñò³ íàðàõîâóþòü 140 ïàð-
ê³â, ç íèõ 127 çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ “Êè-
¿âçåëåíáóäó”. Ó âñüîìó ì³ñò³ âèñàäæåíî 11
òèñÿ÷ äåðåâ, 19 òèñÿ÷ 500 êóù³â òà 1,5 ì³ëü-
éîíà êâ³ò³â

Ìàéáóòí³ì ì³ë³ö³îíåðàì
ï³äãîòóâàëè ë³òíþ ïðàêòèêó
²íñïåêö³ÿ ÊÌÄÀ âèÿâèëà ³ãðîâ³ çàêëàäè ïî ñóñ³äñòâó ç Àêàäåì³ºþ ÌÂÑ

Ó÷îðàøí³é îá’¿çä ãðàëüíèõ çàêëàä³â êî-
ì³ñ³ºþ ÊÌÄÀ áóâ äîñèòü óñï³øíèì, îñ-
ê³ëüêè æîäíîãî ðàçó êîì³ñ³ÿ íå ç³òêíóëà-
ñÿ ç çà÷èíåíèìè äâåðèìà, ÿê ðàí³øå. “Öå
ìîæíà ïîÿñíèòè òèì, ùî öüîãî ðàçó ìè
í³êîìó íå ïîâ³äîìëÿëè, êóäè ñàìå ïî¿äå-
ìî”,— ïîÿñíèâ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ë³-
öåíçóâàííÿ ÊÌÄÀ Îëåêñ³é Ñòðîÿíîâ-
ñüêèé.

Ïîðóøåííÿ âèÿâèëè âæå ó ïåðøîìó çà-
êëàä³. Ó êàôå íà âóë. Óðèöüêîãî, 4 íå ëè-
øå áðàêóâàëî ë³öåíç³¿ ÊÌÄÀ íà ãðàëüí³
àâòîìàòè, à é âçàãàë³ çàêëàä îôîðìëåíî
ÿê ÌÀÔ ïðè ïëîù³ á³ëüø³é, í³æ 20 êâ. ì.

Íå çíàéøëè ë³öåíç³é ÊÌÄÀ ³ â çàêëàäàõ
íà âóëèö³ Ïîëçóíîâà, 2 òà 2-á. Íà Ïîë-
çóíîâà, 2-á â êàôå ÏÏ “Íàòàëêà” îêðå-
ìå ïðèì³ùåííÿ â³äâåäåíî äëÿ 8 ãðàëüíèõ
çàêëàä³â. Â ñàìîìó æ çàë³ êàôå ðîçì³ùå-
íî 2 á³ëüÿðäí³ ñòîëè òà æåðäèíó äëÿ
ñòðèïòèçó. Â³äòàê ñòóäåíòè óí³âåðñèòåòó
òðàíñïîðòó, ùî çíàõîäèòüñÿ íåïîäàë³ê,
ìàþòü ÷èìàëî ìîæëèâîñòåé ïîðîçâàæà-
òèñÿ. Íå ìåíøå ðîçâàæàëüíèõ çðó÷íîñ-
òåé ³ ó ñòóäåíò³â Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëü-
íîãî óí³âåðñèòåòó ÌÂÑ. Íà Ñîëîì’ÿí-
ñüê³é ïëîù³ ïðÿìî ï³ä íîñîì ó ìàéáóò-
í³õ ïðàâîîõîðîíö³â ç’ÿâèëèñÿ äâà ãðàëü-

íèõ çàêëàäè. Ïðàö³âíèêè “Ìåòðî Äæåê-
ïîòó” êàòåãîðè÷íî â³äìîâèëèñÿ ïîêàçó-
âàòè äîêóìåíòàö³þ áåç ñâîãî êåð³âíèöòâà.
Îñòàííüîãî, çâ³ñíî, òàê ³ íå äî÷åêàëèñÿ.
Ó êàôå íà Êóðñüê³é, 1/26 6 àâòîìàò³â
“Ìàêñ³ Ãåéìç” òåæ ïðàöþâàëè áåç ë³öåí-
ç³é ÊÌÄÀ. ×åðåç ÷èñëåíí³ ïîðóøåííÿ â
ÊÌÄÀ ðîçãëÿíóòü ïèòàííÿ ïðî ïîçáàâ-
ëåííÿ “Ìàêñ³ Ãåéìç” ë³öåíç³¿ íà ä³ÿëü-
í³ñòü.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ñîëîì’ÿí-
ñüêî¿ ÐÄÀ Ìàêñèì Øêóðî ïîâ³äîìèâ, ùî
çà ê³ëüêà òèæí³â â ðàéîí³ ïåðåâ³ðåíî 52
çàêëàäè ç 250 ä³þ÷èõ.

Â. î. çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëî-
äèìèð Ãîëîâà÷ çàçíà÷èâ, ùî çàõîäè ïî-
ñàäîâèõ îñ³á ó ðàéîíàõ, ÿê³ ïîâèíí³ êîí-
òðîëþâàòè íàâåäåííÿ ïîðÿäêó â ãðàëü-
íîìó á³çíåñ³, º íåäîñòàòíüî åôåêòèâíè-
ìè. “Íàì ïðèõîäÿòü óðî÷èñò³ çâ³òè ïðî
óñï³õè, àëå êîëè ìè ïðè¿çäèìî, òî áà÷è-
ìî ìàéæå ñêð³çü ïîðóøåííÿ”,— çàçíà-
÷èâ ïàí Ãîëîâà÷. Çà éîãî ñëîâàìè, êî-
ì³ñ³ÿ ðåêîìåíäóâàòèìå ì³ñüêîìó ãîëîâ³
ïðîäîâæèòè ïåðåâ³ðêè ùå íà îäèí ì³-
ñÿöü
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²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора омісії КМДА на чолі з заст пни ом олови Київсь ої місь -
держадміністрації Володимиром Головачем здійснила об'їзд раль-
них за ладів Солом'янсь о о район . З 6 перевірених за ладів
пра тично в сіх бра є дозвільної до ментації. За лади на К р-
сь ій, 1/26 та Солом'янсь ій площі вза алі с сід ють з А адемією
МВС. А в афе-барі неподалі ніверситет е ономі и та техноло ій
транспорт , о рім ри на автоматах, пропон ють ще й стриптиз.

Володимир Головач (др ий правор ч) ні ом не повідомив, ди поїде омісія КМДА, том майже в ожном ральном за ладі йом вдалося
поспіл ватися з йо о ерівництвом (лівор ч)

Ó Êèºâ³ ç’ÿâëÿòüñÿ òóàëåòè ç ðåêëàìîþ
Áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè çàòâåðäèëà ¿õíº ðîçòàøóâàííÿ
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора деп тати Київради на за-
сіданні бюджетної омісії запро-
пон вали проводити он рси
інвесторів для спор дження т -
алетів з ре ламою. Ухвалили рі-
шення створити центр облі
бомжів. Запропон вали встано-
вити збори з власни ів соба , а
та ож новий порядо оприлюд-
нення планів заб дов.

Äåïóòàòè áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
ïîãîäèëè ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî îñîáëèâèé
ïîðÿäîê îïðèëþäíåííÿ ð³øåíü Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü çåìëåêîðèñ-
òóâàííÿ. ßê çàçíà÷àºòüñÿ ó ïîÿñíþâàëü-
í³é çàïèñö³, ñïðè÷èíåíèé â³í â³äñóòí³ñ-
òþ äåòàëüíèõ ïëàí³â àäì³í³ñòðàòèâíèõ
ðàéîí³â, ïëóòàíèíîþ ³ç âèä³ëåííÿì çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà áóä³âíèöòâîì îá’ºê-
ò³â, ïîðóøåííÿì íîðì çåìåëüíîãî òà

ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà. Âíàñë³äîê
öüîãî, ñòâåðäæóþòü äåïóòàòè, çåìåëüí³
ä³ëÿíêè âèä³ëÿþòü ó çåëåíèõ çîíàõ ì³ñ-
òà, íà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ, ÿê³ íå
çàêð³ïëåí³ çà áàãàòîêâàðòèðíèìè æèò-
ëîâèìè áóäèíêàìè, íà òåðèòîð³ÿõ, âè-
çíà÷åíèõ Ãåíåðàëüíèì ïëàíîì ðîçâèòêó
ì³ñòà Êèºâà äî 2020 ðîêó äëÿ ³íøèõ ïî-
òðåá.

Âêàçàí³ íåäîë³êè, êîíñòàòóâàëè ôàõ³â-
ö³, âèêëèêàþòü ñïðîòèâ ãðîìàäÿí ì³ñòà
Êèºâà òà øêâàë ïðîòåñò³â ïðîòè õàîòè÷-
íî¿ çàáóäîâè. Çã³äíî ç ïðîïîíîâàíèì ð³-
øåííÿì íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Êè¿âðàäè
ìàþòü îïðèëþäíþâàòè íå ëèøå óõâàëå-
í³ ð³øåííÿ ïðî çåìëåâ³äâåäåííÿ ³ ò. ï., à
é ¿õí³ ïðîåêòè, âíåñåí³ ïðåçèä³ºþ Êè¿â-
ðàäè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïëåíàðíîãî çà-
ñ³äàííÿ ñåñ³¿. Óõâàëåí³ ð³øåííÿ ïëàíó-
þòü ïóáë³êóâàòè íà ñàéò³ Êè¿âðàäè ðàçîì
³ç âèòÿãîì ç ÷åðãîâîãî êàäàñòðîâîãî ïëà-
íó (ïëàíîì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè) ³ ó îô³-
ö³éí³é ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðå-
ùàòèê” ó ôîðì³ ð³øåííÿ.

Ñåðåä ³íøîãî áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ äîñòàò-
íüî æâàâî îáãîâîðþâàëà äâà ïðîåêòè ð³-

øåíü, ùî ¿õ çàïðîïîíóâàëè êè¿âñüê³ ôà-
õ³âö³-çåìëåâïîðÿäíèêè: ïðî çá³ð ç âëàñ-
íèê³â ñîáàê òà ïðî îðåíäó çåìë³ ï³ä ðåê-
ëàìíèìè ùèòàìè. Òåïåð âëàñíèêàì ñî-
áàê ïðîïîíóþòü ñïëà÷óâàòè 1ãðí 20 êîï.
íà ì³ñÿöü çà êîæíîãî ñâîãî óëþáëåíöÿ.
Äðóãå ïèòàííÿ íå óçãîäèëè, áî íàâ³òü ñå-
ðåä ³í³ö³àòîð³â íåìàº çãîäè ùîäî òîãî,
ùî ñàìå ââàæàòè çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ,
çàéíÿòîþ ï³ä ðåêëàìíèì ùèòîì. Ð³øåí-
íÿ ïðî îáîâ’ÿçêîâó îðåíäó çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ â³äêëàëà íà ïî-
âòîðíèé ðîçãëÿä, çâàæèâøè íå íà ³íòå-
ðåñè ðåêëàìíèõ êîìïàí³é, à íà òå, ùî
³í³ö³àòîðè çàïëàíóâàëè ñóòòºâî “ðîçìà-
çàòè” ïîâíîâàæåííÿ Êè¿âðàäè ³ ÊÌÄÀ
ùîäî íàäàííÿ ïðàâà íà îðåíäó òàêèõ ä³-
ëÿíîê, äåëåãóâàâøè ¿õ â³äïîâ³äíèì ðàé-
ðàäàì.

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè ïîãîäèëèñÿ ç äóì-
êîþ äîçâîëèòè ³íâåñòîðàì çà ñâî¿ êîøòè
³ â ðàìêàõ çàòâåðäæåíèõ ³íâåñòèö³éíèõ
ïðîãðàì âñòàíîâëþâàòè ³ îáñëóãîâóâàòè
íåñòàö³îíàðí³ òóàëåòè ç ðåêëàìîþ âàð-
ò³ñòþ â³ä 100 äî 200 òèñÿ÷ ºâðî, “ÿê â Ïà-
ðèæ³”



Ó ñïèñêàõ “Íàøî¿
Óêðà¿íè” —
çíîâó áðàòè-êóìè
À Êè¿â ÷åêàº àòàêà
íåçàêîííèõ çàáóäîâíèê³â
Â³òàë³é ×ÅÐÍßÕÎÂÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Після символічної Помаранчевої ре-
волюції У раїна стала справжнісінь-
им розплідни ом політи ів-пройди-
світів. Восени 2004- о ми наївно
сподівалися, що обраний нами Пре-
зидент дотримає слова і їх сіх по-
арає. Але чень Леоніда К чми ли-
ше поля ав бандитів в'язницями і
посів чільне місце серед них.

Ï³ñëÿ ãó÷íî¿ Ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿ ìè
î÷³êóâàëè ñâîáîäè ñëîâà ³ ô³íàíñîâîãî ïðîöâ³-
òàííÿ êîæíî¿ ðîäèíè. Ïðîòå ìè çàáóëè ñëîâà
Á³ñìàðêà, ùî çäîáóòêàìè ðåâîëþö³¿ êîðèñòóþ-
òüñÿ ïðîéäèñâ³òè. Òàê ³ ñòàëîñÿ — Þùåíêî
ïåðø çà âñå ñòàâ ùåäðî íàä³ëÿòè õë³áíèìè ïî-
ñàäàìè ñâî¿õ êóì³â ³ ðîäè÷³â. ² ñêîðî ìîæíî-
âëàäí³ ðîäèíè ñòàëè îá’ºäíóâàòèñÿ â ö³ë³ êëà-
íè, ùîá íå ëèøå óòðèìàòè, à é ïðèìíîæèòè
íàãðàáîâàíèé êàï³òàë. Òàê “Íàøà Óêðà¿íà”
äóæå øâèäêî ïåðåòâîðèëàñÿ íà çâè÷àéíèé ðî-
äîâèé êëàí ç óñ³ìà îçíàêàìè “êó÷ì³çìó”, ç
ÿêèì âîíà ïîêàçîâî áîðîëàñÿ íàøèìè ðóêà-
ìè. ² õîðîáðèé õëîïåöü Ëóöåíêî, ÿêèé ñâîãî
÷àñó êðè÷àâ “Êó÷ìó — ãåòü!”, òåïåð ñòàâ îá-
ðîñòàòè äåðæàâíèì æèðêîì ³ ãðàòè çà êó÷ì³â-
ñüêèìè ïðàâèëàìè. Â³í ö³ëêîì êîìôîðòíî ïî-
÷óâàº ñåáå ó âèáîð÷èõ ñïèñêàõ ïîðÿä ç òèìè,
êîãî ìàâ áè â³äïðàâèòè äî â’ÿçíèö³ çà ÷àñ ñâî-
ãî ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ
ñïðàâ. Óñâ³äîìëþþ÷è, ùî “Íàøà Óêðà¿íà”
âæå äèñêðåäèòóâàëà ñåáå â î÷àõ åëåêòîðàòó,
ïîë³òòåõíîëîãè çë³ïèëè ç³ ñòàðî¿ ãëèíè íîâî-
ãî ãëå÷èêà ï³ä íàçâîþ: “Íàøà Óêðà¿íà — Íà-
ðîäíà ñàìîîáîðîíà”.

Öüîãî ðàçó, ÿê í³êîëè, âèáîðè íàãàäóþòü
àâàíòþðó. Ñïèñêè “Íàøî¿ Óêðà¿íè — Íàðîä-
íî¿ ñàìîîáîðîíè” ñôîðìîâàí³ çà îçíàêàìè
êëàíîâîñò³ òà ô³íàíñîâèõ ³íòåðåñ³â. ßêùî
Þùåíêî çàâ³â äî âèáîð÷îãî ñïèñêó ñâîãî áðà-
òà Ïåòðà (¹ 39), ñâîãî ïëåì³ííèêà ßðîñëàâà
(¹ 87) ³ ñâî¿õ ÷èñëåííèõ êóì³â (Ïàâëåíêà
Þð³ÿ — ¹ 7, Á³ëîç³ð Îêñàíó — ¹ 44, Ìàð-
òèíåíêà Ìèêîëó — ¹ 48, Òðåòüÿêîâà Îëåê-
ñàíäðà — ¹ 59, Àðæåâ³ò³íà Ñòàí³ñëàâà —
¹ 63), òî ÷îìó á Ëóöåíêó Þð³þ (¹ 1) íå
ïîäáàòè ïðî ñâîãî áðàòà Ñåðã³ÿ (¹ 85)?

Ñïðàâæíÿ “ïåðëèíà” “Ñàìîîáîðîíè” —
¹ 13, áåòîííîãîëîâèé äðîâîðóá Îìåëü÷åíêî
Îëåêñàíäð. Òîé ñàìèé Îìåëü÷åíêî, ÿêèé ïå-
ðåòâîðèâ ñòîëèöþ Óêðà¿íè â ïîë³ãîí äëÿ áó-
ä³âåëüíîãî òåðîðó. Òîé ñàìèé ãðàäîìó÷èòåëü,
ùî ïðàãìàòè÷íî çàïõàâ ðîòà êîæíîìó ç ïîìà-
ðàí÷åâèõ âàòàæê³â çåìåëüíèì ïèðîãîì. Ïðè-
ñïàíå ñóìë³ííÿ Þùåíêîâîãî êëàíó ìîâ÷àëî,
áî ÷àâêàëî çà îáèäâ³ ùîêè. Íå äèâíî, ùî ñïè-
ñîê ïîïîâíèëè é äðóç³ Îìåëü÷åíêà ³, çâ³ñíî,
éîãî ñèí Îëåêñàíäð Îìåëü÷åíêî.

Çàïàì’ÿòàéòå ³ìåíà ïðåäñòàâíèê³â ðîäîâèõ
ïîë³òè÷íèõ êëàí³â, ÿê³ çàáóäîâóþòü íàø³ ïðè-
áóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿ òà íèùàòü ïðèðîäó êîëèñü
íàéçåëåí³øî¿ ñòîëèö³ ªâðîïè:

Æâàí³ÿ Äàâèä (¹ 21), êóì Þùåíêà, íåçà-
êîííèé çàáóäîâíèê ³ñòîðè÷íîãî öåíòðó Êèºâà;

ªõàíóðîâ Þð³é (¹ 24), êîëèøí³é ïîä³ëü-
íèê Îìåëü÷åíêà ïî “Êè¿âì³ñüêáóäó”;

Ïîëÿ÷åíêî Âîëîäèìèð (¹ 32), â 1992-
2002 ðð.— ïðåçèäåíò “Êè¿âì³ñüêáóäó”, ãîëîâ-
íèé âèíèùóâà÷ çåëåíèõ çîí äèòÿ÷èõ ³ ñïîð-
òèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, áóä³âåëüíèê-áðàêîðîá;

Êîâàëü Â’ÿ÷åñëàâ (¹ 38), çàñòóïíèê ãîëîâè
Íàðîäíîãî ðóõó Óêðà¿íè, âëàñíèê ÒÎÂ “Êîí-
òàêòáóäñåðâ³ñ”, çàñèïàº îçåðî Íåáðåæ (íà Ïî-
çíÿêàõ) ï³ä çàáóäîâó;

Áîðèñîâ Âàëåð³é (¹ 71); â 2002—2006 ðð.—
çàñòóïíèê ³ ïåðøèé çàñòóïíèê áåòîííîãîëî-
âîãî äðîâîðóáà Îìåëü÷åíêà;

Ñòàøåâñüêèé Ñòàí³ñëàâ (¹ 106), ïîä³ëüíèê
Ïîëÿ÷åíêà é Îìåëü÷åíêà ïî “Êè¿âì³ñüêáóäó”,
â 1996—2001 ðð.— 1-é çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ.

Ñïèñîê äàëåêî íå ïîâíèé. Òàêà “Ñàìîîáî-
ðîíà” íàãàäóº çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ ìàô³îçíå óã-
ðóïîâàííÿ ñ³ìåéíèõ êëàí³â, óêðà¿íñüêó “Êîçà
íîñòðó”. Êîãî áóäå çàõèùàòè öÿ “ñàìîîáîðî-
íà”? Çâ³ñíî, íå íàñ ç âàìè, à ³íòåðåñè ñâî¿õ
ðîäèí, êóì³â ³ ëþáèõ äðóç³â. Âîíè é äàë³ áó-
äóâàòèìóòü “ñâîþ”, à íå íàøó Óêðà¿íó
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Óêðà¿íñüê³ ÇÌ², âèñâ³òëþþ÷è âèáîð-
÷ó êàìïàí³þ, äóæå ÷àñòî íå ðîçìåæîâó-
þòü ïîíÿòü “ïîë³òèê-÷èíîâíèê” ³ “ïî-
ë³òèê-ïðåäñòàâíèê ïàðò³¿”. Íàâ³òü òîä³,
êîëè âîíè êîìåíòóþòü ïåðåá³ã âèáîð÷î¿
êàìïàí³¿, ç ïðåäñòàâëåííÿ ³ òèòð³â âè-
ïëèâàº, ùî âèñòóïàþòü ÷ëåíè óðÿäó. Â
ðîë³ ñóì³ñíèê³â ïîêàçîâî ô³ãóðóâàëè
ïðåäñòàâíèêè ïðîòèëåæíèõ ïîë³òè÷íèõ
ñèë Àðñåí³é ßöåíþê, Íåñòîð Øóôðè÷,
Â³êòîð ßíóêîâè÷. Íàïðèêëàä, íà 5-ìó
òåëåêàíàë³ Àðñåí³ÿ ßöåíþêà ïðåäñòàâè-
ëè ÿê ì³í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ, ïî-
â³äîìèâøè, ùî íà òîé ÷àñ ïåðåáóâàâ ó
â³äïóñòö³. Òåëåêàíàëè ìàþòü ñèìïàò³¿ äî
ïåâíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë. Òàê, âåäó÷à êà-
íàëó “1 ïëþñ 1” Íàòàë³ÿ Ìîñåé÷óê, ðîç-
ïî÷èíàþ÷è ïåðåäà÷ó, ïðèâ³òàëà Þë³þ
Òèìîøåíêî ç³ ç’¿çäîì òà äðóæíüî ñòâåð-
äèëà: “Òàêå âðàæåííÿ, ùî íà Óêðà¿íó

î÷³êóº ïðèõ³ä ñèëüíî¿ ðóêè, õî÷à é æ³-
íî÷î¿, àëå ñèëüíî¿”.

Òåëåêàíàë “Óêðà¿íà” ïîì³òíî ñèìïà-
òèçóº Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, îäíàê òàì ãëÿäà÷³
ìîãëè áà÷èòè ³ ñèíõðîí Þð³ÿ Ëóöåíêà.
Òîáòî òàáóéîâàíèõ òåì àáî ïîë³òèê³â íà
òåëåêàíàëàõ íèí³ íåìàº. Îäíàê ³ç ê³ëü-
êîõ äåñÿòê³â çàðåºñòðîâàíèõ ÖÂÊ ó÷àñ-
íèê³â âèáîð÷èõ ïåðåãîí³â ó ³íôîðìàö³é-
íèé ïðîñò³ð ïîòðàïëÿþòü ïåðåâàæíî òðè
ë³äåðè: Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, ÁÞÒ, “ÍÓ —
ÍÑ”, à òàêîæ ÷îòèðè àóòñàéäåðè: ÊÏÓ,
ÑÏÓ, ÏÑÏÓ òà Áëîê Ëèòâèíà. Ïîð³âíÿ-
íî ç ³íøèìè âèáîð÷èìè êàìïàí³ÿìè ³í-
ôîðìàö³éí³ òåëåïðîãðàìè âèêîðèñòîâó-
þòü çíà÷íî ìåíøå îö³íî÷íèõ ñóäæåíü.

Ïîì³òíèìè º çàìîâí³ ìàòåð³àëè ç íà-
äóìàíèìè ³íôîðìàö³éíèìè ïðèâîäàìè,
ùî º ïðèõîâàíîþ ïîë³òè÷íîþ ðåêëàìîþ.
Ñèìïàò³¿ äî ïîë³òè÷íèõ ñèë òåëåêàíàëè

íàìàãàþòüñÿ ìàñêóâàòè ï³ä îá’ºêòèâíó
ïîäà÷ó ³íôîðìàö³¿. ²íôîðìàö³ÿ ç íåãà-
òèâíèì çàáàðâëåííÿì ëóíàº ïåðåâàæíî ç
âóñò ïîë³òè÷íèõ îïîíåíò³â, à íå æóðíà-
ë³ñò³â. Ó ïðåñ³ òà ²íòåðíåò³ á³ëüøå ïîëÿ-
ðèçàö³¿ äóìîê, í³æ íà òåëåáà÷åíí³. Çàãà-
ëîì ñï³ââ³äíîøåííÿ ïîçèòèâíî¿, íåãàòèâ-
íî¿ òà íåéòðàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ â óñ³õ ÇÌ²
º òðàäèö³éíèì çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì ñèì-
ïàò³é âèáîðö³â ó ðåã³îíàõ.

Íàéá³ëüøå ïîë³òè÷íî¿ ðåêëàìè ó ï³â-
äåííî-ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ.

Âòðè÷³ á³ëüøå, í³æ ó ï³âí³÷íèõ, óøåñ-
òåðî, í³æ ó öåíòðàëüíèõ, ó 36 ðàç³â á³ëü-
øå, í³æ íà çàõîä³ Óêðà¿íè. Çà îö³íêàìè
åêñïåðò³â çàõ³äíèõ êðà¿í, ìàêñèìàëüíà
ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí, ñèìïàò³¿ ÿêèõ ìîæóòü
çì³íèòèñÿ ï³ä âïëèâîì ïîë³òè÷íî¿ ðåêëà-
ìè, ñòàíîâèòü 11 â³äñîòê³â. Òîáòî, ÿêùî
â³ðèòè öèì äàíèì, âñ³ âèòðàòè íà ðåêëà-
ìó ðîáëÿòü çàðàäè ïîð³âíÿíî íåçíà÷íî¿
÷àñòèíè åëåêòîðàòó.

Ïðî äåðæàâí³ òà êîìóíàëüí³ ÇÌ² äî-
ïîâ³äà÷³ â³äãóêóâàëèñÿ íåãàòèâíî. Âîíè
çàêëèêàëè äî ¿õ ðîçäåðæàâëåííÿ òà ïåðå-
äà÷³ ï³ä ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü. Õî÷à íà
çàïèòàííÿ “Õðåùàòèêà”, ÿê ó òàêîìó ðà-
ç³ óíèêíóòè ïåðåõîäó ÇÌ² äî ðóê ô³íàí-
ñîâî-ïðîìèñëîâèõ ãðóï òà ïîäàëüøîãî
ïîñëàáëåííÿ äåðæàâè ³ ì³ñöåâèõ ãðîìàä,
Þð³é Íåñòåðÿê íå äàâ êîíêðåòíî¿ â³äïî-
â³ä³

Íà ³íôîðìàö³éíîìó ôðîíò³ âñå ñïîê³éíî
ÇÌ² ìàþòü ñèìïàò³¿, àëå ìàñêóþòü ¿õ

Þë³ÿ Òèìîøåíêî “çàáèëà” íà çàêîí
íåçàêîííî ðîçì³ñòèâøè â ì³ñò³ á³ãáîðäè ç³ ñâî¿ì çîáðàæåííÿì
Îëåã ÀÐÒÅÌ×ÓÊ
“Õðåùàòèê”

Учора ореспондент "Хрещати-
а" стало відомо, що вся полі-
тична ре лама Бло Юлії Тимо-
шен о на бі бордах столичних
в лиць встановлена неза онно.
Численні пор шення і стали
причиною демонтаж самовіль-
но встановлених ре ламних
онстр цій.

ßê ïîâ³äîìèâ ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ïåð-
øèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè Þð³é
Ôðåéä³íîâ, îñòàíí³ì ÷àñîì ç âóñò ë³äåð-
êè Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî ëóíàëè çâè-
íóâà÷åííÿ íà àäðåñó ñòîëè÷íî¿ âëàäè ùî-

äî íåçàêîííîãî ïåðåøêîäæàííÿ çä³éñ-
íåííþ ïåðåäâèáîðíî¿ àã³òàö³¿. “Öÿ ³í-
ôîðìàö³ÿ áóëà øèðîêî âèñâ³òëåíà â çà-
ñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Àíàëîã³÷íó
ñêàðãó ïîäàëè ïðåäñòàâíèêè Áëîêó Þë³¿
Òèìîøåíêî äî Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êî-
ì³ñ³¿, îäíàê, ùå äî ìîìåíòó ¿¿ ðîçãëÿäó,
â³äêëèêàëè. Â³äêëèêàííÿ ñêàðãè î÷åâèä-
íî áóëî ñïðè÷èíåíå áåçïåðñïåêòèâí³ñòþ
¿¿ âèð³øåííÿ íà êîðèñòü ÁÞÒ”,— çàçíà-
÷èâ Þð³é Ôðåéä³íîâ.

Ñâîºþ ÷åðãîþ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ÷åðåç ãàçåòó
“Âå÷³ðí³é Êè¿â” çâåðíóâñÿ äî “Êíèãè ðå-
êîðä³â Ã³ííåññà” ç ïðîõàííÿì çàðåºñòðó-
âàòè íàéäîðîæ÷ó â ñâ³ò³ ðåêëàìíó êàìïà-
í³þ ï³ä ÷àñ âèáîð³â, âðàõîâóþ÷è òó ê³ëü-
ê³ñòü ðåêëàìíèõ ïëîù ó Êèºâ³, ÿê³ çà-
êîííî ³ íåçàêîííî âèêîðèñòîâóº Òèìî-
øåíêî ç ìåòîþ ïîòðàïèòè äî íîâîãî ïàð-

ëàìåíòó. “ß ÿê ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè îáó-
ðåíèé òàêèì íàõàáíèì ìàðíóâàííÿì íà-
ðîäíèõ ãðîøåé ³ äóìàþ, ùî Òèìîøåíêî
º îäí³ºþ ç íàéáàãàòøèõ ëþäåé Óêðà¿íè,—
çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.— ßêùî Òè-
ìîøåíêî íå ïîòðàïèòü äî ïàðëàìåíòó, òî
íåõàé õî÷ ïîòðàïèòü äî “Êíèãè ðåêîðä³â
Ã³ííåññà”.

Ãîëîâà êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè Ñï³ëêè
ï³äïðèºìñòâ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè Áîãäàí
Äóáîâèê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî º
ñåðéîçí³ ô³ðìè, ÿê³ ïðîôåñ³éíî çàéìàþ-
òüñÿ ðîçòàøóâàííÿì ðåêëàìè, à º ô³ðìè-
îäíîäåíêè, êîòð³ ç’ÿâëÿþòüñÿ ëèøå íà
÷àñ âèáîð³â. “Òàê³ ñòàâëÿòü ðåêëàìó, äå
¿ì çàìàíåòüñÿ. Òîæ âàðòî ïîðàäèòè Þë³¿
Âîëîäèìèð³âí³ ìàòè ñïðàâó ëèøå ç ïåðå-
â³ðåíèìè ô³ðìàìè, ÿêùî õî÷å óíèêíóòè
“ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é”,— çàçíà÷èâ ïàí
Äóáîâèê

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора представни и асоціації "Спільний простір" та омітет "Рів-
ність можливостей" надали попередній звіт про дослідження мето-
дом онвент-аналіз повідомлень за альнонаціональних засобів ма-
сової інформації: 12 телепро рам з 10 теле аналів, семи азет та
п’яти інтернет-видань. Вони зазначили, що таб на певні теми та
осіб ЗМІ немає. Свої симпатії ЗМІ нама аються мас вати під
об'є тивність.
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За інчення.
Почато на 1-й стор.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê
ãîëîâè Îáîëîíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ Áîðèñ Áîíäàðåíêî, ãîëîâíîþ ïðè÷è-
íîþ ïðîòåñòó ïðîêóðîðà ùîäî áóä³âíèö-
òâà ñòàëè ÷èñëåíí³ ñêàðãè ìåøêàíö³â íà
³íâåñòîð³â ÀÇÑ, ÿê³ íå äîòðèìóþòü íà-
ëåæíî¿ â³äñòàí³ (50 ì) äî æèòëîâîãî áó-
äèíêó ³ çàë³çíèö³. “Ëþäè íàëàøòîâàí³
êàòåãîðè÷íî ïðîòè öüîãî áóä³âíèöòâà.
Ðàéîííà âëàäà âæå ïðîâîäèëà ãðîìàä-
ñüê³ ñëóõàííÿ, àëå ïðåäñòàâíèê ô³ðìè
ÒÎÂ “ÀâòîÍàôòà” íà íèõ íå ç’ÿâèâñÿ”,—
ñêàçàâ Áîðèñ Áîíäàðåíêî.

ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, äîçâ³ë íà öþ
çåìåëüíó ä³ëÿíêó íàäàíî ùå â 2002 ðî-
ö³. Ï³çí³øå, ï³ñëÿ ñêàðã ìåøêàíö³â, àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ ïðîïîíóâàëà ³íâåñòîðàì ïî-
âåðíóòè äåðæàâíèé àêò íà çåìëþ ÷è êîì-
ïåíñóâàòè ¿õí³ çàòðàòè, àëå ÒÎÂ “Àâòî-
Íàôòà” â³äìîâèëîñÿ. Òîìó ïîñò³éíà êî-
ì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî
ï³äòðèìêó ïðîòåñòó ïðîêóðîðà ³ íàïðàâ-
ëåííÿ äî ³íâåñòîðà ïðîïîçèö³é ùîäî âðå-
ãóëþâàííÿ êîíôë³êòó.

Òàêîæ ó÷îðà ñòàëî â³äîìî, ùî çà äî-
ðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â³äïîâ³äí³ ñëóæ-
áè ðîçðîáëÿþòü ñõåìè äåòàëüíîãî ðîç-
òàøóâàííÿ ÀÇÑ íà òåðèòîð³¿ Êèºâà. ßê
ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ àðõ³òåêòóðè, ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà, ðîç-
ðîáêó öüîãî ïðîåêòó çàâåðøàòü ó áåðåç-
í³ 2008 ðîêó, ï³ñëÿ ÷îãî ïîãîäÿòü éîãî
ç ì³ñüêèìè ñëóæáàìè, âèíåñóòü íà ãðî-

ìàäñüêå îáãîâîðåííÿ òà íà ðîçãëÿä Êè-
¿âðàäè. Çà ñëîâàìè ãîëîâè ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³ä-
íîñèí Îëåêñ³ÿ ªâëàõà, òàê³ ä³¿ ïîòð³áí³
ùå é òîìó, ùî íèí³ àâòîçàïðàâîê ó íà-
øîìó ì³ñò³ íà äåñÿòü â³äñîòê³â ìåíøå,
í³æ ïîòð³áíî çà ºâðîïåéñüêèìè ñòàíäàð-
òàìè.

Íàðàç³, çà ïðîãíîçàìè ñòîëè÷íèõ ôà-
õ³âö³â, Êè¿â î÷³êóº ùå á³ëüøèé äåô³öèò
ÀÇÑ. Çà ïðèáëèçíèìè ï³äðàõóíêàìè, ïðè
670 òèñ. çàðåºñòðîâàíèõ àâòî ïðàöþº ëè-
øå 210 àâòîçàïðàâîê. Çà ïðîãíîçàìè, äî
2020 ðîêó â ñòîëèö³ ç’ÿâèòüñÿ ¿õ ùå 30.

ßê âæå ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê”, äâà
ðîêè òîìó äåïóòàòè Êè¿âðàäè ââåëè ìî-
ðàòîð³é íà áóä³âíèöòâî çàïðàâîê äî çà-
òâåðäæåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ñõåìè. 

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â, öåé ìîðàòîð³é ä³º
äîñ³, àëå âèíÿòîê çðîáëåíî äëÿ òèõ âè-
ïàäê³â, êîëè ïðîöåñ â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ï³ä áóä³âíèöòâî ÀÇÑ ðîçïî-
÷àâñÿ ùå äî éîãî ââåäåííÿ, òîáòî 3-5 ðî-
ê³â òîìó. Îòîæ çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíî-
äàâñòâîì áóëî îôîðìëåíî äîãîâîðè íà
êîðîòêîòðèâàëó îðåíäó, ÿê³ òåïåð ïîòð³á-
íî îíîâèòè òà ïðîéòè ïðîöåäóðó âèêó-
ïó. Òîáòî íàðàç³ ëèøå ïðèâîäÿòü äîêó-
ìåíòè äî íàëåæíîãî ñòàíó — çà ñóâîðî-
ãî äîòðèìàííÿ Çåìåëüíîãî êîäåêñó òà
ï³ñëÿ óçãîäæåííÿ ³ç Ãîëîâàðõ³òåêòóðîþ.
Çîêðåìà, ôàõ³âö³ ðîçãëÿäàþòü ìîæëè-
â³ñòü âèíåñåííÿ ÷àñòèíè àâòîçàïðàâíèõ
ñòàíö³é ç öåíòðó ì³ñòà íà îêîëèö³

Михайло ШКУРІН
“Хрещати ”

Àâòîçàïðàâêè ïåðå¿äóòü çà Ê³ëüöåâó

Çà ñëîâàìè àðõ³òåêòîðà ïðîåê-
òó Ñâ³òëàíè Çîðåíêî, íà Êðóòî-
ìó óçâîç³, 3-â ìàþòü çâåñòè 
11-ïîâåðõ³âêó ïîë³ïøåíîãî ïëà-
íóâàííÿ. “Ó ¿¿ íèæí³é ÷àñòèí³
ðîçòàøóþòü òðåíàæåðíèé çàë ç
áàñåéíîì ³ ïåðåâäÿãàëüíÿìè,—
ñêàçàëà âîíà.— Á³ëüøó ÷àñòèíó
áóä³âë³ â³äâåäóòü ï³ä æèòëî, ³í-
øó — ï³ä îô³ñè”. Çà ñëîâàìè ïà-
í³ Çîðåíêî, ó ï³äçåìíîìó ïðîñòî-

ð³ îáëàøòóþòü äâîð³âíåâèé ïàð-
ê³íã íà 33 àâòî. Çàãàëîì ïåðåäáà-
÷åíî ñïîðóäèòè 18 êâàðòèð, à 10-
òà 11-é ïîâåðõè çàéìàòèìå äâîð-
³âíåâèé ïåíòõàóç.

Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó
çîä÷³ çàçíà÷èëè, ùî ðîáîòó âèêî-
íàíî íà âèñîêîìó ïðîôåñ³éíîìó
ð³âí³. Ùîïðàâäà, ëóíàëè é êðè-
òè÷í³ çàóâàæåííÿ. Îäèí ³ç íàé-
ñòàðøèõ êè¿âñüêèõ àðõ³òåêòîð³â

Âàëåíòèí ªæîâ çàóâàæèâ, ùî
ðàéîí, ïðî ÿêèé éäåòüñÿ, ââàæàº-
òüñÿ çàëèøêàìè ñòàðîäàâíüîãî
Ïå÷åðñüêà. “Òîìó áàæàíî áóëî á
éîãî âçàãàë³ çàëèøèòè â ñïîêî¿,
çàì³íèâøè ñó÷àñíó âèñîòêó íà áó-
ä³âëþ, ÿêà á äîïîâíþâàëà êâàð-
òàë”,— ïåðåêîíàíèé â³í. Äåõòî ç
ìîëîäøèõ êîëåã çàçíà÷èâ, ùî íè-
í³ á³ëüø³ñòü àðõ³òåêòîð³â ïðàöþ-
þòü íà äîãîäó çàìîâíèêîâ³, çîâ-
ñ³ì íå ïåðåéìàþ÷èñü çîâí³øí³ì
âèãëÿäîì ìàéáóòíüî¿ ñïîðóäè.
Òîáòî ïîãîäó íàñàìïåðåä ðîáëÿòü
ãðîø³, à íå ñìàêè. Ï³ä ÷àñ îáãî-
âîðåííÿ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ãðîìàä-
ñüê³ ñëóõàííÿ â³äáóëèñÿ, àëå ç
ìåøêàíöÿìè íå âñ³õ ïðèëåãëèõ
äî íîâî¿ îô³ñíî-æèòëîâî¿ ñïîðó-
äè áóäèíê³â. Òîæ ³íâåñòîðè ìàþòü
ë³êâ³äóâàòè öþ ïðîãàëèíó.

Ïðåäñòàâíèê ÒÎÂ “Êàðìåí-²í-
âåñò”, ÿêå º çàìîâíèêîì áóä³â-
íèöòâà, ßðîñëàâ Ñóäàê ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó”, ùî çåìåëüíå ïè-
òàííÿ íàðàç³ âèð³øåíî. “Ä³ëÿíêó
ìè îòðèìàëè â îðåíäó íà 15 ðî-
ê³â,— ñêàçàâ â³í.— Òàêå ð³øåííÿ
ïðèéíÿëè ùå â 2002 ðîö³, òîä³ æ
³ äîãîâ³ð ïðî îðåíäó ï³äïèñàëè”.
Â³í äîäàâ, ùî ðîçðàõóíê³â ñòî-
ñîâíî âàðòîñò³ áóäèíêó ùå íå ðî-
áèëè. Öèì ïèòàííÿì ïåðåéìàòè-
ìóòüñÿ ï³ñëÿ âèñíîâê³â äåðæåêñ-
ïåðòèçè

Ñòàðîìó Ïå÷åðñüêó íàäàäóòü
íîâî¿ ôîðìè
Àðõ³òåêòîðè ï³äòðèìàëè ïðîåêò 
ðåêîíñòðóêö³¿ ç äîáóäîâîþ 
îô³ñíî-æèòëîâîãî áóäèíêó
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Я стало відомо "Хрещати ", містоб дівна рада по о-
дила запропонований прое т ре онстр ції нежитлової
б дівлі під офісно-житлов на в л. Кр тий звіз, 3-в,
що в Печерсь ом районі. Т т план ють спор дити під-
земний пар ін на 33 авто. Інвестори отримали 0,12 а
землі під заб дов в оренд на 15 ро ів. Архіте тори
запропон вали прое тантам розробити онцепцію за-
б дови всьо о вартал та провести повторні ромад-
сь і сл хання.

Земельна ділян а, відведена під заб дов на в л. Кр тий звіз, 3-в,
становить 0,12 а. За альна площа житлово-офісної б дівлі — майже
6 тис. в. м. З них під житло передбачено 3,4 тис. в. м, під офіси —
майже 1,5 тис. в. м, під тренажерний зал — 572 в. м. Пляма власне
заб дови не перевищ є 389 в. м. У б дин поліпшено о план вання
б де 18 вартир, з них 1 — п’яти імнатна і 17 — три- й чотири імнатні.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Незабаром на Кр том звозі, 3-в спор дять 11-поверховий офісно-житловий
б дино з дворівневим пар ін ом.
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Äî 2008 ðîêó â Êèºâ³ ðîçðîáëÿòü 
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Заправити авто стане ле ше за Кільцевою доро ою
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хрещатик

Про затвердження Порядку визначення 
розміру плати за право тимчасового 

користування місцями 
(для розміщення рекламних засобів), 

які перебувають у комунальній власності 
територіальної громади м. Києва, 

його районів або повноваження 
щодо розпорядження якими здійснюють 

органи місцевого самоврядування м. Києва
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 09 липня 2007 року № 852

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про рекламу”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067 “Про затвер�
дження Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, рішення Київської міської ради від 27.01.2005
№ 11/2587 “Про Правила забудови міста Києва”, рішення Київської міської ради від 28.09.2006 № 7/64
“Про створення Головного управління з питань реклами виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) та з метою впорядкування розміщення зовнішньої реклами у місті Києві:

1. Çàòâåðäèòè:

1.1. Ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà
ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè (äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â), ÿê³ ïåðåáóâà-
þòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì. Êèºâà, éîãî ðàéîí³â àáî ïîâíîâà-
æåííÿ ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ ÿêèìè çä³éñíþþòü
îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî
äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü:

— ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 31.05.2005 ¹ 895 “Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 02.12.2002
¹ 2159”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêî-
ìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 21.06.2005 çà ¹ 36/6786.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Æóðàâ-
ñüêîãî Â. Ñ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Затверджено
розпорядженням Київської міської державної адміністрації

від 09.07.2007 № 852

ПОРЯДОК

визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями
(для розміщення рекламних засобів), 

які перебувають у комунальній власності територіальної 
громади м. Києва, його районів або повноваження 

щодо розпорядження якими здійснюють 
органи місцевого самоврядування м. Києва

1. Ïëàòà çà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè (äëÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â),
ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, éîãî ðàéîí³â àáî
ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ ÿêèìè çä³éñíþþòü îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
ì. Êèºâà (äàë³ — ïëàòà), ñêëàäàºòüñÿ ç áàçîâèõ òàðèô³â (òàáëèöÿ 1, 2) òà êîåô³ö³ºíò³â äèôåðåí-
ö³àö³¿ ïëàòè â çàëåæíîñò³ â³ä çîíè ðîçì³ùåííÿ çàñîáó çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè (äàë³ — êîðèãóþ÷³
êîåô³ö³ºíòè) (òàáëèöÿ 3), íà ÿê³ ïîñë³äîâíî ïåðåìíîæóºòüñÿ áàçîâà ïëàòà.

№
п/п Вид засоб зовнішньої ре лами Одиниця вимір Базова плата за

місяць, рн.

1. Щит, що стоїть о ремо за 1 в. м площі
поверхні ре лами 33,0

2. Щит на фасаді б дин за 1 в. м площі
поверхні ре лами 59,0

3. Щит на тимчасовій спор ді, пар ані, на
території б дмайданчи а

за 1 в. м площі
поверхні ре лами 29,0

4. Лайтпостер, що стоїть о ремо за 1 в. м площі
поверхні ре лами 35,0

5. Лайтпостер, що є с ладовою частиною
павільйон , іос

за 1 в. м площі
поверхні ре лами 23,0

6. Графічна (лазерна) прое ційна станов а за одиницю 2935,0

7 Телевізійний е ран за 1 в. м площі
поверхні ре лами 88,0

8.

Тимчасова виносна спеціальна
онстр ція з площею поверхні
- до 1 в. м
- від 1 в. м до 3 в. м
- 3 в. м і більше

за одиницю 12,0
23,0
94,0

9.

Банер, панно
- на фасаді б дин до 40 в. м
- ожний наст пний в. м на фасаді
б дин понад 40 в.м
- на захисній б дівельній сітці
до 100 в.м
- ожний наст пний в. м на захисній
б дівельній сітці понад 100 в. м

за 1 в. м площі
поверхні ре лами 47,0

23,0

12,0

6,0

10. Констр ції на дах б дин (б дівлі),
спор ди

за 1 в. м площі
поверхні ре лами

82,0

11. Кронштейн:
- на стіні б дівлі
- на стовпі, опорі освітлення
- на іос

за 1 в. м площі
поверхні ре лами 47,0

41,0
47,0

12. Констр ції на еста аді, мості,
шляхопроводі

за 1 в. м площі
поверхні ре лами

59,0

13. Констр ції підземном переході,
т нелі

за 1 в. м площі
поверхні ре лами

70,0

14. Т мба, об'ємно-просторова
онстр ція, що стоять о ремо

за 1 в. м площі
поверхні ре лами

41,0

15. Ре ламна вивіс а, напис на б дин
(б дівлі), спор ді

за 1 в. м площі
поверхні ре лами

47,0

16. Еле тронне табло, "рядо , що біжить",
світлова азета, я і розташовані на
фасаді

за 1 в. м площі
поверхні ре лами

59,0

17. Пневмостенд, повітряна ля, я і
ви ористов ються я ре ламоносії, з
площею поверхні:
- до 20 в. м
- до 30 в. м
- понад 30 в. м

за одиницю

352,0
470,0
704,0

18. Тор овельний павільйон, іос , я і
ви ористов ються я ре ламоносії, з
площею поверхні:
- до 50 в. м
- понад 50 в. м

за одиницю

117,0
235,0

19. Телефонна абіна, рна, лава, інші
елементи зовнішньо о бла о строю, я і
ви ористов ються я ре ламоносії

за одиницю 12,0

20. Прапор, прапорець, парасоля, намет,
я і ви ористов ються я ре ламоносії,
з площею поверхні:
- до 5 в. м
- понад 5 в. м

за одиницю

12,0
23,0

21. Х дожньо-просторова омпозиція
(зелені насадження, фіто омпозиції
тощо), я і ви ористов ються я
ре ламоносії

за 1 в. м площі
поверхні ре лами

23,0

22. Транспарант-перетяж а над в лицею за 1 в. м площі
поверхні ре лами

30,0

Òàáëèöÿ 1

Òàáëèöÿ 2

Òàáëèöÿ 3

N п/п Вид засоб зовнішньої ре лами Одиниця вимір Базова плата за доб ,
рн.

1. Ре ламна онстр ція, я а
переміщ ється фізичною особою

за одиницю 12,0

2. А діоре ламна а ція з
ви ористанням місь о о середовища
- без переміщення містом
- з переміщенням містом

за одиницю

12,0
18,0

3. Ре ламна а ція з демонстрацією
зраз ів прод ції
- без переміщення містом
- з переміщенням містом

за одиницю

47,0
59,0

Êîðèãóþ÷³ êîåô³ö³ºíòè

Зона Коефіцієнт Перелі в лиць, проспе тів, площ, б льварів тощо
(*в лично-шляхова мережа)

0 3
Площі: Європейсь а, Л. Толсто о, майдан Незалежності, Бессарабсь а.
В лиці: Хрещати , Червоноармійсь а (від Бессарабсь ої площі до площі
Л. Толсто о).

І 2

Площі: Михайлівсь а, Софіївсь а.
В лиці: Б.Грінчен а, Б.Хмельниць о о (до в л.Володимирсь ої), Мала
Житомирсь а, Костьольна, Михайлівсь а, Софіївсь а, Прорізна,
Володимирсь ий проїзд, Новий проїзд.

IІ 1,75

Площі: Івана Фран а, Контра това, Лесі У раїн и, Львівсь а, Перемо и,
Поштова, Слави, Спортивна, Арсенальна.
Б львари: Тараса Шевчен а, Лесі У раїн и.
Узвози: Андріївсь ий, Володимирсь ий, Кр тий.
В лиці: Артема, Б. Хмельниць о о (від в л. Володимирсь ої), Басейна,
Вели а Житомирсь а, Володимирсь а (до в л. Са са ансь о о), Горь о о
(до в л. Са са ансь о о), Городець о о, Са са ансь о о (до в л.
Горь о о), Гр шевсь о о, Дарвіна, Десятинна, Еспланадна, Зань овець ої,
Івана Фран а, Інстит тсь а (від в л. Бан ової), Ірининсь а,
Кр ло ніверситетсь а, Л. Толсто о (до в л. Са са ансь о о), Леонтовича,
Липсь а, Лисен а, Лютерансь а, Малопідвальна, Пиро ова, П ш інсь а,
Ро нідинсь а, Са айдачно о, П. С оропадсь о о, Тарасівсь а (до в л.
Са са ансь о о), Терещен івсь а, Трьохсвятительсь а, Червоноармійсь а
(до в л. Са са ансь о о), Шов овична, Шота Р ставелі, Ярославів Вал.
Пров л и: М зейний, Тараса Шевчен а.
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Зона Коефіцієнт Перелі в лиць, проспе тів, площ, б льварів тощо (*в лично-шляхова
мережа)

ІІІ 1,5 Усі мости.
Площі: біля Південно о залізнично о во зал , Во зальна, Героїв
Вели ої Вітчизняної війни, Голосіївсь а, П. Кривоноса, Либідсь а,
Солом'янсь а, Мос овсь а, Л 'янівсь а.
Проспе ти: 40-річчя Жовтня, Броварсь ий (до залізничної олії),
Возз'єднання (до залізничної олії), Перемо и (до ст. метро "Нив и"),
Повітрофлотсь ий (до Севастопольсь ої площі), Червонозоряний.
Б львари: Др жби Народів.
Узвози: Дніпровсь ий, Кловсь ий.
В лиці: Верхній Вал, Нижній Вал, Володимирсь а (від в л.
Са са ансь о о), Воровсь о о, Горь о о (від в л. Са са ансь о о),
Дмитрівсь а, Жилянсь а, І. К дрі, Комінтерн , М.Коцюбинсь о о,
К т зова, Мельни ова, Мечни ова, Мос овсь а, Набережно-
Хрещатиць а, О.Гончара, Предславинсь а, Рейтарсь а,
Са са ансь о о (від в л. Горь о о), Січнево о Повстання,
Солом'янсь а, Старово зальна, Старонаводниць а, С ворова,
Тарасівсь а (від в л.Са са ансь о о), Тельмана, Толсто о (від
в л.Са са ансь о о), Т р енєвсь а, Уриць о о, Цитадельна, Чапаєва,
Червоноармійсь а (від в л.Са са ансь о о), Чорновола, Щорса,
М.Задніпровсь о о. Набережне шосе, Петрівсь а алея, Пар ова
доро а, алея Героїв Кр т.

IY 1,25 Площі: Героїв Бреста, Інтернаціональна, Космонавтів, Ленін радсь а,
Новоросійсь а, Одесь а, Севастопольсь а, Т льсь а, Хар івсь а,
Т.Шевчен а.
Шосе: Бориспільсь е, Наддніпрянсь е, Столичне, Хар івсь е.
Проспе ти: 50-річчя Жовтня, Бажана, Броварсь ий (від залізничної
олії), Ват тіна, Визволителів, А адемі а Гл ш ова (від Одесь ої
площі), Кільцева доро а, Комарова, Мая овсь о о, Мінсь ий,
Мос овсь ий, На и, Нова Кільцева доро а, Оболонсь ий, Перемо и
(від ст. м. "Нив и"), Повітрофлотсь ий (від Севастопольсь ої площі),
Ю.Га аріна, Правди.
Б львари: Верховної Ради, Давидова, Перова. Чо олівсь ий,
Глибочиць ий проїзд.
В лиці: А адемі а Заболотно о, А адемі а Палладіна, Бальза а,
Бо атирсь а, Борща івсь а, Братиславсь а, Виш ородсь а, Героїв
Сталін рада, Глибочиць а, Довжен а, Драйзера, Еле три ів,
За ревсь о о, Іваш евича, Інд стріальна, Кі відзе, Костянтинівсь а,
Л ова, Маршала Греч а, Місь а Межи ірсь а, Миропільсь а,
Набережно-Л ова, Ново остянтинівсь а, Раїси О іпної, Олени Телі и,
Полярна, Промислова, Протасів Яр, Марини Рас ової, Саперно-
Слобідсь а, Стецен а, Фр нзе, Червоно вардійсь а (до
в л.Червонот аць ої), Щерба ова, Щ сєва. Дніпровсь а набережна,
пров.Щорса.

Y 1 Інші площі, в лиці, проспе ти, б львари тощо.

1. Ïåðåäáà÷åí³ â ö³é òàáëèö³ êîåô³ö³ºíòè çà-
ñòîñîâóþòüñÿ â³äíîñíî äî ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ
ðåêëàìíèõ çàñîá³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà òåðèòî-
ð³¿ çàçíà÷åíî¿ âóëèö³, óìîâíà ìåæà ÿêî¿ ïðîõî-
äèòü â 10 ì çà ë³í³ºþ ¿¿ çàáóäîâè.

2. Äëÿ âèâ³ñîê ïðî íàéìåíóâàííÿ îñîáè íà
ôàñàä³ àáî íà äàõó ñïîðóäè, â ÿê³é öÿ îñîáà
çàéìàº ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíèõ â Î ³ ² çî-
íàõ, çàñòîñîâóºòüñÿ êîåô³ö³ºíò 1,5 ÿê äëÿ III çî-
íè.

3. Äî íåîñâ³òëåíèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â, çàçíà-
÷åíèõ ó ïîçèö³ÿõ 1-5, 10, 11, 13, 14, 15 òàáë.1
öüîãî Ïîðÿäêó, çàñòîñîâóºòüñÿ êîðèãóþ÷èé êî-
åô³ö³ºíò 2,0 ï³ñëÿ ñïëèâó øåñòè ì³ñÿö³â ç äàòè
îòðèìàííÿ äîçâîëó.

Çàñòóïíèê ãîëîâè —
êåð³âíèê àïàðàòó 
Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про затвердження Порядку 
розміщення зовнішньої реклами в м. Києві

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1100 від 23 серпня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про рекламу”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067 “Про затвер�
дження Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, рішення Київської міської ради від 27.01.2005
№ 11/2587 “Про Правила забудови міста Києва”, рішення Київської міської ради від 28.09.2006 № 7/64
“Про створення Головного управління з питань реклами виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) та з метою впорядкування розміщення зовнішньої реклами у місті Києві:

1. Çàòâåðäèòè:

1.1. Ïîðÿäîê ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëà-
ìè â ì. Êèºâ³, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè, ùî:

2.1. Äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè (äîçâîëè, ïàñïîðòè)
íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, íàäàí³ äî
íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, º
ä³éñíèìè äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿õ ä³¿.

2.2. Äîãîâîðè, óêëàäåí³ ðîçïîâñþäæóâà÷àìè
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ç ãîñïðîçðàõóíêîâîþ îð-
ãàí³çàö³ºþ “Êè¿âðåêëàìà” äî íàáðàííÿ ÷èííî-
ñò³ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ï³äëÿãàþòü ïåðåóêëà-
äåííþ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîðÿäêó ðîçì³ùåííÿ
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî
öèì ðîçïîðÿäæåííÿì.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ðåêëàìè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Ñï³ëüíî ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) â òðèì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç ìîìåíòó íàáóò-
òÿ ÷èííîñò³ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âèñòóïèòè
çàìîâíèêîì òà/àáî ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà çà-
òâåðäæåííÿ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

— Êîíöåïö³þ ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëà-
ìè ó ì. Êèºâ³.

— Ñõåìó ðîçì³ùåííÿ çàñîá³â çîâí³øíüî¿ ðåê-
ëàìè ç ïðèâ’ÿçêîþ äî ¿õ çîíàëüíîãî ðîçì³ùåí-
íÿ ó ì³ñüêîìó ñåðåäîâèù³.

— Êëàñèô³êàòîð òèïîâèõ ðåêëàìíèõ êîíñ-
òðóêö³é.

3.2. Ñï³ëüíî ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
“Êè¿âðåêëàìà” â ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç ìîìåíòó íà-
áóòòÿ ÷èííîñò³ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïðèâåñòè
ó â³äïîâ³äí³ñòü äî Ïîðÿäêó ðîçì³ùåííÿ çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî öèì
ðîçïîðÿäæåííÿì, äîãîâîðè, óêëàäåí³ ðîçïîâ-
ñþäæóâà÷àìè çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ç ãîñïðîçðà-
õóíêîâîþ îðãàí³çàö³ºþ “Êè¿âðåêëàìà” äî íà-

áðàííÿ ÷èííîñò³ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç ìîìåíòó íàáóòòÿ
÷èííîñò³ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïðîâåñòè ³íâåí-
òàðèçàö³þ ³ñíóþ÷î¿ ìåðåæ³ çàñîá³â çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè â ì³ñò³ Êèºâ³ òà çàáåçïå÷èòè îïåðàòèâ-
íèé äåìîíòàæ òèõ çàñîá³â çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè,
íà ÿê³ äîçâ³ëüíà äîêóìåíòàö³ÿ â³äñóòíÿ. Ìàòå-
ð³àëè ³íâåíòàðèçàö³¿, ÿêèìè âñòàíîâëåíî ïîðó-
øåííÿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ïðè âñòàíîâëåí-
í³ ðåêëàìíèõ çàñîá³â, ïåðåäàòè äî ñóäîâèõ
òà/àáî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ó âñòàíîâëåíî-
ìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.4. Â òèæíåâèé ñòðîê ç ìîìåíòó íàáóòòÿ ÷èí-
íîñò³ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ðîçðîáèòè òà ïîäà-
òè íà ïîãîäæåííÿ äî Êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðåêëàìè
Ïðèì³ðíèé äîãîâ³ð íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êî-
ðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè (äëÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàì-
íèõ çàñîá³â), ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, éî-
ãî ðàéîí³â àáî ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ÿêèìè çä³éñíþþòü îðãàíè ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ ì. Êèºâà.

3.5. Ùîì³ñÿ÷íî íàäàâàòè çâ³ò Êè¿âñüêîìó
ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ïðî âèêîíàííÿ çàâäàíü, âèçíà-
÷åíèõ ó ï.3 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü:

— ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 02.12.2002 ¹ 2159 “Ïðî
Ïîðÿäîê ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â çîâí³øíüî¿ ðåê-
ëàìè ó ì. Êèºâ³”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó
ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 19.12.2002 çà
¹ 92/475;

— ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 21.02.2003 ¹ 256 “Ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî Ïîðÿäêó ðîçì³ùåííÿ îá’ºê-
ò³â çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ó ì. Êèºâ³”, çàðåºñòðî-
âàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòè-
ö³¿ 11.03.2003 çà ¹ 19/505;

— ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 05.12.2003 ¹ 2261 “Ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 02.12.02
¹ 2159”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêî-
ìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 22.12.2003 çà ¹ 89/575;

— ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12.07.2004 ¹ 1241 “Ïðî Ðà-
äó ç ïèòàíü ðåêëàìè ó ì. Êèºâ³”;

— ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 08.12.2005 ¹ 2259 “Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12.07.2004
¹ 1241”.

5. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.

ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Æóðàâ-
ñüêîãî Â. Ñ.

Ãîëîâà  Ë. ×åðíîâåöüêèé

Затверджено
розпорядженням Київської

міської державної адміністрації
від  23.08.2007 № 1100

Порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Києві
1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ

1.1. Öåé Ïîðÿäîê ðîçðîáëåíèé â³äïîâ³äíî äî
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ðåêëàìó”, Çàêîíó Óêðà-
¿íè “Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè — ì³ñòî-ãåðîé Êè-
¿â”, Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àä-
ì³í³ñòðàö³¿”, Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ì³ñöåâå ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³”, ïîñòàíîâè Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 29.12.2003 ¹ 2067 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Òèïîâèõ ïðàâèë ðîçì³ùåííÿ çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè”, ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 27.01.2005 ð. ¹ 11/2587 “Ïðî Ïðàâè-
ëà çàáóäîâè ì. Êèºâà” òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâèõ àêò³â.

1.2. Ïîðÿäîê ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëà-
ìè â ì³ñò³ Êèºâ³ (äàë³ — Ïîðÿäîê) ðåãóëþº ïðà-
âîâ³ â³äíîñèíè ì³æ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâ-
íîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) òà ô³çè÷íèìè ³ þðèäè÷-
íèìè (íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ òà ï³ä-
ïîðÿäêîâàíîñò³) îñîáàìè, ùî âèíèêàþòü ó ïðî-
öåñ³ ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè íà òåðè-
òîð³¿ ì. Êèºâà, òà âèçíà÷àº ïîðÿäîê íàäàííÿ äî-
çâîë³â íà ¿¿ ðîçì³ùåííÿ, âèìîãè äî ïðîåêòó-
âàííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â, âèçíà÷åííÿ òà ïîãî-
äæåííÿ ì³ñöü âñòàíîâëåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â,
ðîçì³ùåííÿ (âñòàíîâëåííÿ, ìîíòàæ, íàíåñåí-
íÿ), åêñïëóàòàö³¿ òà äåìîíòàæó, à òàêîæ ïîðÿ-
äîê êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì âèìîã öüîãî Ïî-
ðÿäêó.

1.3. Ó öüîìó Ïîðÿäêó íàâåäåí³ íèæ÷å òåðì³-
íè âæèâàþòüñÿ ó íàñòóïíèõ çíà÷åííÿõ:

ðîáî÷èé îðãàí — Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), ÿêå óïîâíîâàæåíå âèêîíàâ÷èì îð-
ãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) âèêîíóâàòè ïî-
êëàäåí³ íà íüîãî ôóíêö³¿, ïåðåäáà÷åí³ öèì Ïî-
ðÿäêîì òà Ïîëîæåííÿì ïðî Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè;

ÊÏ “Êè¿âðåêëàìà” — êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
ï³äïîðÿäêîâàíå Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïè-
òàíü ðåêëàìè òà óïîâíîâàæåíå âèêîíàâ÷èì îð-
ãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) âèêîíóâàòè
ôóíêö³¿ ç óêëàäåííÿ äîãîâîð³â íà ïðàâî òèì÷à-
ñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè (äëÿ ðîçì³ùåí-
íÿ ÐÇ), ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, çä³éñíþ-
âàòè êîíòðîëü çà íàäõîäæåííÿì ïëàòè ïî äî-
ãîâîðàõ, îðãàí³çîâóâàòè àáî çä³éñíþâàòè âëàñ-
íèìè ñèëàìè òà çàñîáàìè äåìîíòàæ ñàìîâ³ëü-
íî âñòàíîâëåíèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â, íàäàâàòè
ïëàòí³ ïîñëóãè òà âèêîíóâàòè ³íø³ ïîâíîâà-
æåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ çàçíà÷åíèì Ïîðÿäêîì òà
Ñòàòóòîì ï³äïðèºìñòâà;

Êîì³ñ³ÿ — Êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü ðîçì³ùåííÿ ðåê-
ëàìè â ì. Êèºâ³, ùî ñòâîðþºòüñÿ ðîçïîðÿäæåí-
íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
òà óïîâíîâàæóºòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåð-
æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³
íà íå¿ ôóíêö³¿ ó ñôåð³ ðåêëàìè;

äîãîâ³ð íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ
ì³ñöåì (-ÿìè) äëÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíîãî (-èõ)
çàñîáó (-³â), ùî ïåðåáóâàº (-þòü) ó êîìóíàëü-
í³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà,
éîãî ðàéîí³â àáî ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ÿêèìè çä³éñíþþòü îðãàíè ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ ì. Êèºâà (äàë³ — “äîãîâ³ð íà
ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåì (äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ÐÇ), ÿêå ïåðåáóâàº ó êîìóíàëüí³é
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà”) —
òðèñòîðîíí³é äîãîâ³ð, ðîçðîáëåíèé íà ï³äñòàâ³
çàòâåðäæåíîãî Êîì³ñ³ºþ Ïðèì³ðíîãî äîãîâîðó,
ñòîðîíàìè çà ÿêèì º: ðîçïîâñþäæóâà÷ çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè, ðîáî÷èé îðãàí, ÊÏ “Êè¿âðåêëà-
ìà”. Äîãîâ³ð íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàí-
íÿ ì³ñöåì (äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ), ÿêå ïåðåáóâàº
ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì. Êèºâà, ðåºñòðóºòüñÿ ðîáî÷èì îðãàíîì;

àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå çàâäàííÿ íà ðîç-
òàøóâàííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â (äàë³ — ÀÏÇ) —
— äîêóìåíò, ÿêèé ì³ñòèòü êîìïëåêñ ì³ñòîáó-

ä³âíèõ ³ àðõ³òåêòóðíèõ âèìîã òà îñîáëèâèõ óìîâ
íà îïðàöþâàííÿ ïðîåêòíî-òåõí³÷íî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ äëÿ ðîçòàøóâàííÿ ñêëàäíèõ ðåêëàìíèõ çà-
ñîá³â.

äîçâ³ë — äîêóìåíò óñòàíîâëåíî¿ ôîðìè, âè-
äàíèé ðîçïîâñþäæóâà÷ó çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè íà

ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), ÿêèé äàº ïðàâî íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè íà ïåâíèé ñòðîê òà ó ïåâíî-
ìó ì³ñö³. Ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îôîðìëþºòüñÿ ó âèãëÿä³ ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿);

âèâ³ñêà ÷è òàáëè÷êà — ³íôîðìàö³ÿ ïðî çàðå-
ºñòðîâàíå íàéìåíóâàííÿ îñîáè, çíàêè äëÿ òî-
âàð³â ³ ïîñëóã, ùî íàëåæàòü ö³é îñîá³, ïðîô³ëü
¿¿ ä³ÿëüíîñò³ (ÿêùî öå íå âèïëèâàº ³ç çàðåºñòðî-
âàíîãî íàéìåíóâàííÿ îñîáè), ïðî ÷àñ ðîáîòè,
ðîçì³ùåí³ íà âíóòð³øí³é ïîâåðõí³ (ó â³òðèí³)
âëàñíîãî ÷è îðåíäîâàíîãî îñîáîþ ïðèì³ùåííÿ,
íà çîâí³øí³é ïîâåðõí³ áóäèíêó ÷è ñïîðóäè, íå
âèùå ïåðøîãî ïîâåðõó, àáî íà ïîâåðñ³, äå çíà-
õîäèòüñÿ âëàñíå ÷è îðåíäîâàíå îñîáîþ ïðèì³-
ùåííÿ, á³ëÿ âõîäó ó òàêå ïðèì³ùåííÿ;

çîâí³øíÿ ðåêëàìà — ðåêëàìà, ùî ðîçì³ùóº-
òüñÿ íà ñïåö³àëüíèõ òèì÷àñîâèõ ³ ñòàö³îíàðíèõ
êîíñòðóêö³ÿõ, ðîçòàøîâàíèõ íà â³äêðèò³é ì³ñ-
öåâîñò³, à òàêîæ íà çîâí³øí³õ ïîâåðõíÿõ áó-
äèíê³â, ñïîðóä, íà åëåìåíòàõ âóëè÷íîãî îáëàä-
íàííÿ, íàä ïðî¿æäæîþ ÷àñòèíîþ âóëèöü ³ äî-
ð³ã;

ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ðåêëàìíîãî çàñîáó —
ïëîùà çîâí³øíüî¿ ïîâåðõí³ áóäèíêó, ñïîðóäè,
åëåìåíòà âóëè÷íîãî îáëàäíàííÿ àáî â³äâåäåíî¿
òåðèòîð³¿ íà â³äêðèò³é ì³ñöåâîñò³ ó ìåæàõ íàñå-
ëåíîãî ïóíêòó, ùî íàäàþòüñÿ ðîçïîâñþäæóâà-
÷ó çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ó òèì÷àñîâå êîðèñòó-
âàííÿ âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îð-
ãàíîì;

ðîçïîâñþäæóâà÷ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè — îñî-
áà, ÿêà çä³éñíþº ðîçïîâñþäæåííÿ çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè;

ðåêëàìí³ çàñîáè (ÐÇ)- çàñîáè, ùî âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ äëÿ äîâåäåííÿ ðåêëàìè äî ¿¿ ñïîæè-
âà÷à;

ñàìîâ³ëüíî âñòàíîâëåíèé ðåêëàìíèé çàñ³á —
ðåêëàìíèé çàñ³á, ùî ðîçì³ùóºòüñÿ áåç íàÿâíî-
ñò³ âèäàíîãî ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîçâîëó;
ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âðà-
äè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðà-
ö³ºþ) ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî â³äìîâó ó ïðîäîâ-
æåíí³ äîçâîëó àáî éîãî ñêàñóâàííÿ. Íå ââàæàº-
òüñÿ ñàìîâ³ëüíî âñòàíîâëåíèì ðåêëàìíèé çàñ³á
ïðîòÿãîì ÷àñó ðîçãëÿäó çàÿâè ðîçïîâñþäæóâà-
÷à çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ïðî ïðîäîâæåííÿ ä³¿ äî-
çâîëó äî ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ âèêîíàâ÷èì îðãà-
íîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) â³äïîâ³äíîãî
ð³øåííÿ çà òàêîþ çàÿâîþ;

ñêëàäíèé ðåêëàìíèé çàñ³á — çàñ³á, ÿêèé âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè ³ â³ä-
ïîâ³äàº äåê³ëüêîì ç òàêèõ îçíàê:

— ðîçì³ð çàãàëüíî¿ ïëîù³ ðåêëàìíî¿ ïîâåðõ-
í³ ðåêëàìíîãî çàñîáó íàçåìíî¿ êîíñòðóêö³¿ áóäü-
ÿêîãî âèäó á³ëüøå 36 êâ. ì, áåç âðàõóâàííÿ ïëî-
ù³ âèñòóïàþ÷îãî åëåìåíòà äî 1 êâ. ì;

— ôîðìó ÿêîãî âèãîòîâëåíî ïî ³íäèâ³äóàëü-
íîìó ïðîåêòó (íåòèïîâà, íåñòàíäàðòíà êîíñ-
òðóêö³ÿ, íå çàòâåðäæåíà Ãîëîâêè¿âàðõ³òåêòó-
ðîþ);

— äàõîâ³ óñòàíîâêè;

ñîö³àëüíà ðåêëàìà — ³íôîðìàö³ÿ áóäü-ÿêîãî
âèäó, ðîçïîâñþäæåíà â áóäü-ÿê³é ôîðì³, ÿêà
ñïðÿìîâàíà íà äîñÿãíåííÿ ñóñï³ëüíî êîðèñíèõ
ö³ëåé, ïîïóëÿðèçàö³þ çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³í-
íîñòåé ³ ðîçïîâñþäæåííÿ ÿêî¿ íå ìàº íà ìåò³
îòðèìàííÿ ïðèáóòêó.

1.4. ²íø³ òåðì³íè çàñòîñîâóþòüñÿ ó çíà÷åíí³,
íàâåäåíîìó â Çàêîí³ Óêðà¿íè “Ïðî ðåêëàìó”,
Òèïîâèõ Ïðàâèëàõ ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåê-
ëàìè, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 29.12.2003 ¹ 2067 (äàë³ —
Òèïîâ³ ïðàâèëà).

1.5. Ä³ÿ öüîãî Ïîðÿäêó ïîøèðþºòüñÿ íà âñþ
òåðèòîð³þ ì³ñòà Êèºâà, âêëþ÷àþ÷è ðîçòàøó-
âàííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â íà áóäèíêàõ (áóä³âëÿõ)
³ ñïîðóäàõ, ó òîìó ÷èñë³ íà â³äêðèòèõ ìàéäàí-
÷èêàõ, íà ì³ñüêèõ âóëèöÿõ (äîðîãàõ), ïëîùàõ òî-
ùî, ó çåëåíèõ çîíàõ, íà åëåìåíòàõ âóëè÷íîãî
îáëàäíàííÿ, íà çîâí³øí³õ òà âíóòð³øí³õ ïî-
âåðõíÿõ ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â, ³íøèõ îá’ºêòàõ,
ðîçòàøîâàíèõ íà â³äêðèò³é ì³ñöåâîñò³, íåçàëåæ-
íî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ òà â³äîì÷îãî ï³äïîðÿä-
êóâàííÿ. Ïîðÿäîê º îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ âèêîíàí-
íÿ âñ³ìà ó÷àñíèêàìè ðåêëàìíî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³-
çè÷íèìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè.
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1.6. Ä³ÿ öüîãî Ïîðÿäêó íå ïîøèðþºòüñÿ íà
ïðàâîâ³äíîñèíè, ïîâ’ÿçàí³ ç ³íôîðìàö³ºþ, ÿêà
â³äáèâàº ³íòåðåñè ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ðåë³ã³é-
íèõ ³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà/àáî ïðèçíà-
÷åíà äëÿ ¿õ ï³äòðèìêè. Ðîçì³ùåííÿ òàêî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ íà îêðåìèõ ðåêëàìíèõ
çàñîáàõ ò³ëüêè íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ç âðàõóâàííÿì çàêîí³â Óêðà¿íè “Ïðî âè-
áîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè”, “Ïðî ðåê-
ëàìó” òà ³íøèõ àêò³â çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

2. Ïîðÿäîê óòâîðåííÿ, îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè òà
ïîâíîâàæåííÿ Êîì³ñ³¿

2.1. Êîì³ñ³ÿ º ïîñò³éíî ä³þ÷èì êîëåã³àëüíèì
îðãàíîì, ùî ñòâîðþºòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåð-
æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ).

2.2. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Êîì³ñ³ÿ êåðóºòüñÿ çà-
êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà öèì Ïîðÿäêîì.

2.3. Ãîëîâîþ Êîì³ñ³¿ º ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
ÿêèé â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ñïðÿìîâóº,
êîîðäèíóº òà êîíòðîëþº ä³ÿëüí³ñòü Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é.

2.4. Äî ñêëàäó Êîì³ñ³¿ âõîäÿòü óïîâíîâàæåí³
ïðåäñòàâíèêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â òà êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à òàêîæ âõîäÿòü (çà çãîäîþ)
ïðåäñòàâíèêè äåðæàâíèõ óñòàíîâ òà ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é, äåïóòàòè Êè¿âðàäè.

2.5. Êîì³ñ³ÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íå¿
çàâäàíü:

2.5.1. Ðîçãëÿäàº òà ïîãîäæóº íàäàíèé ðîáî-
÷èì îðãàíîì ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî âñòàíîâëåí-
íÿ ïð³îðèòåòó çàÿâíèêà íà ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ
ðåêëàìíîãî çàñîáó àáî ïðî â³äìîâó â óñòàíîâ-
ëåíí³ òàêîãî ïð³îðèòåòó.

2.5.2. Ðîçãëÿäàº òà ïîãîäæóº íàäàíèé ðîáî-
÷èì îðãàíîì ïðîåêò ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðî-
êó ä³¿ äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåê-
ëàìè;

2.5.3. Ðîçãëÿäàº, çà ïîäàííÿì ðîáî÷îãî îðãà-
íó, òà ïîãîäæóº çàÿâè ðîçïîâñþäæóâà÷³â çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè íà ðîçì³ùåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðåê-
ëàìè.

2.5.4. Ðîçãëÿäàº ïèòàííÿ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè òà
âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëî-
â³ ùîäî êîðèãóâàííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðàâî
òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè (äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ ÐÇ), ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, éîãî
ðàéîí³â àáî ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ, ÿêèìè çä³éñíþþòü îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ì. Êèºâà.

2.5.5. Âèð³øóº ³íø³ ïèòàííÿ â³äïîâ³äíî äî
öüîãî Ïîðÿäêó.

2.6. Îðãàí³çàö³éíîþ ôîðìîþ ðîáîòè Êîì³ñ³¿
º çàñ³äàííÿ.

2.7. Çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ º ïðàâîìî÷íèìè çà
óìîâè ó÷àñò³ â íüîìó íå ìåíøå, ÿê ïîëîâèíè
â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó Êîì³ñ³¿. Ïðèñóòí³ñòü ÷ëå-
í³â êîì³ñ³¿ íà çàñ³äàíí³ ô³êñóºòüñÿ â æóðíàë³ â³ä-
â³äóâàííÿ çàñ³äàíü êîì³ñ³¿.

2.8. Âèñíîâêè Êîì³ñ³¿ ïðèéìàþòüñÿ â³äêðè-
òèì ãîëîñóâàííÿì ïðîñòîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â
ïðèñóòí³õ ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿. Êîæåí ÷ëåí Êîì³ñ³¿
ìàº îäèí ãîëîñ. Ó âèïàäêó ð³âíîãî ðîçïîä³ëó
ãîëîñ³â, ãîëîâà Êîì³ñ³¿ ìàº âèð³øàëüíèé ãîëîñ.

2.9. Âèñíîâêè Êîì³ñ³¿ îôîðìëþþòüñÿ ïðîòî-
êîëîì, ÿêèé ï³äïèñóºòüñÿ ãîëîâîþ Êîì³ñ³¿ òà
ñåêðåòàðåì Êîì³ñ³¿, òà º ä³éñíèì ïðè íàÿâíî-
ñò³ îáîõ ï³äïèñ³â.

3. Ðîáî÷èé îðãàí

3.1. Ðîáî÷èé îðãàí:

3.1.1. Ðîçðîáëÿº â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâ³ àêòè, íàïðàâëåí³ íà ðåãóëþâàí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ðåêëàìè, âíîñèòü â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîïîçèö³¿ ùîäî çì³íè
òà/àáî äîïîâíåííÿ ïîðÿäêó ðîçì³ùåííÿ çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè.

3.1.2. Â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ çä³éñíþº
êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì âñòàíîâëåíîãî íîð-
ìàòèâíèìè àêòàìè ïîðÿäêó åêñïëóàòàö³¿ òà óò-
ðèìàííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ï³äïðèºìñòâàìè,
óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, íåçàëåæíî â³ä ôîðì
âëàñíîñò³, òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè. Âèìàãàº â³ä
þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ
ïîðóøåíü.

3.1.3. Îðãàí³çîâóº ³íâåíòàðèçàö³þ ðåêëàìíèõ
çàñîá³â òà, â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, íàäàº âèêîíàâ-
÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîïîçèö³¿ ùî-
äî äåìîíòàæó ðåêëàìíèõ çàñîá³â ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

3.1.4. Ðåºñòðóº òà ðîçãëÿäàº çàÿâè ðîçïîâñþ-

äæóâà÷³â çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ùîäî íàäàííÿ äî-
çâîëó íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, âíå-
ñåííÿ çì³í ó äîçâ³ë, ïåðåîôîðìëåííÿ äîçâîëó
òà ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó éîãî ä³¿.

3.1.5. Çà ïîïåðåäí³ì ïîãîäæåííÿì Êîì³ñ³¿
ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ ïð³îðèòå-
òó çàÿâíèêà íà ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ðåêëàìíî-
ãî çàñîáó, ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó, íà ÿêèé âñòà-
íîâëåíî çàçíà÷åíèé ïð³îðèòåò, àáî ïðî â³äìî-
âó â óñòàíîâëåíí³ òàêîãî ïð³îðèòåòó, ñêàñóâàí-
íÿ ïð³îðèòåòó íà ï³äñòàâ³ çàÿâè çàÿâíèêà.

3.1.6. Ãîòóº òà íàäàº íà ïîãîäæåííÿ Êîì³ñ³¿
ïðîåêò ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â ä³¿ äîçâî-
ë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè.

3.1.7. Ãîòóº ïðîåêòè ð³øåíü âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî íàäàííÿ äîçâî-
ë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, ïðî â³ä-
ìîâó ó ¿õ íàäàíí³, ùîäî ñêàñóâàííÿ ä³¿ äîçâî-
ë³â àáî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ¿õ ä³¿, òà ïîäàº äëÿ
ïðèéíÿòòÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.1.8. Ï³äïèñóº òà âèäàº äîçâîëè íà ðîçì³ùåí-
íÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíî-
ãî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿).

3.1.9. Â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïîðÿäêó ðîçðîá-
ëÿº, óêëàäàº ç ðîçïîâñþäæóâà÷àìè çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè òà ðåºñòðóº äîãîâîðè íà ïðàâî òèì÷à-
ñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè (äëÿ ðîçì³ùåí-
íÿ ÐÇ), ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

3.1.10. Íàäàº äî Êîì³ñ³¿ ïåðåë³ê ðåêëàìíèõ çà-
ñîá³â, ùî ï³äëÿãàþòü äåìîíòàæó ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ öèì Ïîðÿäêîì.

3.1.11. Çä³éñíþº âåäåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî
áàíêó äàíèõ ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ ðåêëàìíèõ çà-
ñîá³â òà íàäàº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íôîð-
ìàö³þ äëÿ îíîâëåííÿ äàíèõ ì³ñòîáóä³âíîãî êà-
äàñòðó äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3.1.12. Ïîäàº òåðèòîð³àëüíîìó îðãàíó ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíîãî öåíòðàëü-
íîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ çàõèñòó
ïðàâ ñïîæèâà÷³â ìàòåð³àëè ïðî ïîðóøåííÿ ïî-
ðÿäêó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðîçì³ùåííÿ çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè.

3.1.13. Ðîçðîáëÿº òà ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó åêîíîì³÷íî îá´ðóí-
òîâàí³ äèôåðåíö³éîâàí³ òàðèôè îïëàòè çà òèì-
÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè (äëÿ ðîçì³ùåííÿ
ÐÇ), ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, éîãî ðàéîí³â
àáî ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ ÿêè-
ìè çä³éñíþþòü îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ ì. Êèºâà.

3.1.14. Ãîòóº ³ íàäàº âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâ-
í³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçì³ð³â ïëà-
òè çà íàäàííÿ ïîñëóã ðîáî÷èì îðãàíîì äëÿ
ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ.

3.1.15. ²íôîðìóº â ðàç³ ïîòðåáè Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî íåîáõ³äí³ñòü íà-
äàííÿ ÀÏÇ íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â.

3.1.16. Ïðèéìàº çàÿâè ðîçïîâñþäæóâà÷³â çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè íà ðîçì³ùåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðåê-
ëàìè òà ïîäàº ¿õ íà ïîãîäæåííÿ â ïîðÿäêó, âè-
çíà÷åíîìó ï. 15 öüîãî Ïîðÿäêó.

3.1.17. Çà äîðó÷åííÿì ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â ñóäîâèõ îðãàíàõ.

3.1.18. Çä³éñíþº ³íø³ ïîâíîâàæåííÿ, ïåðåä-
áà÷åí³ Ïîëîæåííÿì ïðî Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), öèì Ïîðÿäêîì, òà ³íø³, ÿê³ äåëå-
ãîâàí³ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ, âèêîíàâ÷èì
îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) â³äïîâ³ä-
íî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

3.2. Ðîáî÷èé îðãàí íå ìîæå âèñòóïàòè çàÿâ-
íèêîì íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â òà
îäåðæóâàòè äîçâ³ë.

3.3. Ó ïðîöåñ³ ðåãóëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ç ðîç-
ì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ðîáî÷èì îðãàíîì
çàëó÷àþòüñÿ íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ ïðåäñòàâ-
íèêè îá’ºäíàíü ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïðîâàäÿòü ä³-
ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ðåêëàìè.

4. ÊÏ “Êè¿âðåêëàìà”

4.1. ÊÏ “Êè¿âðåêëàìà”:

4.1.1. Óêëàäàº äîãîâîðè ç ðîçïîâñþäæóâà÷à-
ìè çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî
êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè (äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ),
ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, òà çä³éñíþº êîí-
òðîëü çà ñâîº÷àñíèì íàäõîäæåííÿì ïëàòè çà
óêëàäåíèìè äîãîâîðàìè.

4.1.2. Íà çàìîâëåííÿ ðîçïîâñþäæóâà÷à çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè ïîãîäæóº ïèòàííÿ ùîäî óçãî-
äæåííÿ äîçâîëó ³ç óïîâíîâàæåíèìè îðãàíàìè
(îñîáàìè) çà ïðèíöèïîì “ªäèíîãî â³êíà” íà
ï³äñòàâ³ óêëàäåíèõ óãîä.

4.1.3. Îðãàí³çîâóº àáî ïðîâîäèòü âëàñíèìè
ñèëàìè äåìîíòàæ ñàìîâ³ëüíî ðîçì³ùåíèõ ðåê-
ëàìíèõ çàñîá³â.

4.1.4. Âèñòóïàº çàìîâíèêîì â³ä âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà âèãîòîâëåííÿ
òà ðîçì³ùåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè.

4.1.5. Íàäàº ïëàòí³ ïîñëóãè â ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíîìó Ñòàòóòîì ï³äïðèºìñòâà.

4.1.6. Çä³éñíþº îáñòåæåííÿ ì³ñöü ðîçì³ùåí-
íÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â â³äïîâ³äíî äî âèäàíèõ ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîçâîë³â òà íàäàº ðî-
áî÷îìó îðãàíó ìàòåð³àëè ùîäî ïîðóøíèê³â öüî-
ãî Ïîðÿäêó.

4.1.7. Âèêîíóº ³íø³ ôóíêö³¿, ïåðåäáà÷åí³ öèì
Ïîðÿäêîì òà Ñòàòóòîì ï³äïðèºìñòâà.

4.2. ÊÏ “Êè¿âðåêëàìà” íå ìîæå âèñòóïàòè çà-
ÿâíèêîì íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â òà
îäåðæóâàòè äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè.

5. Ïîðÿäîê íàäàííÿ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè

5.1. Äëÿ îäåðæàííÿ äîçâîëó çàÿâíèê ïîäàº
äî ðîáî÷îãî îðãàíó çàÿâó âñòàíîâëåíî¿ ôîðìè,
çã³äíî ç äîäàòêîì 1 äî Òèïîâèõ ïðàâèë, äî ÿêî¿
äîäàþòüñÿ:

— ôîòîêàðòêà òà/àáî êîìï’þòåðíèé ìàêåò
ì³ñöÿ (ðîçì³ðîì íå ìåíø ÿê 6 õ 9 ñàíòèìåòð³â)
íà ÿêîìó ïëàíóºòüñÿ ðîçòàøóâàííÿ ðåêëàìíî-
ãî çàñîáó, òà åñê³ç ðåêëàìíîãî çàñîáó ç êîíñ-
òðóêòèâíèì ð³øåííÿì;

— êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
çàÿâíèêà ÿê þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ô³çè÷íî¿ îñî-
áè — ï³äïðèºìöÿ.

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ùî äîäàþòüñÿ äî çàÿâè,
º âè÷åðïíèì.

5.2. Çà íàÿâíîñò³ âñ³õ äîêóìåíò³â, ïåðåäáà÷å-
íèõ ïóíêòîì 5.1 öüîãî Ïîðÿäêó, çàÿâà ó ïðè-
ñóòíîñò³ çàÿâíèêà ðåºñòðóºòüñÿ óïîâíîâàæåíîþ
ïîñàäîâîþ îñîáîþ ðîáî÷îãî îðãàíó ó æóðíàë³
ðåºñòðàö³¿ çàÿâ òà äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ,
çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî Òèïîâèõ ïðàâèë (äàë³ —
æóðíàë ðåºñòðàö³¿). Æóðíàë ðåºñòðàö³¿ ïîâèíåí
áóòè ïðîøèòèé, à éîãî ñòîð³íêè ïðîíóìåðîâà-
í³, íà îñòàíí³é ñòîð³íö³ æóðíàëó ðîáèòüñÿ çàïèñ
ïðî ê³ëüê³ñòü ñòîð³íîê, ÿêèé çàñâ³ä÷óºòüñÿ ï³ä-
ïèñîì êåð³âíèêà ðîáî÷îãî îðãàíó, ñêð³ïëþºòü-
ñÿ ïå÷àòêîþ.

Ï³ä ÷àñ ïîäàííÿ çàÿâè àáî îôîðìëåíèõ ïðè-
ì³ðíèê³â äîçâîëó ïðåäñòàâíèê ðîáî÷îãî îðãàíó
â ïðèñóòíîñò³ çàÿâíèêà ïåðåâ³ðÿº êîìïëåêò-
í³ñòü äîêóìåíò³â, äîäåðæàííÿ âèìîã ùîäî ¿õ
îôîðìëåííÿ òà âèäàº çàÿâíèêó äîâ³äêó ç îïè-
ñîì ïîäàíèõ äîêóìåíò³â çà âñòàíîâëåíîþ ôîð-
ìîþ, çã³äíî ç äîäàòêîì 4 äî Òèïîâèõ ïðàâèë.

5.3. Ðîáî÷èé îðãàí ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ
äí³â ç äàòè ðåºñòðàö³¿ çàÿâè ïåðåâ³ðÿº çàÿâëåíå
ì³ñöå äëÿ ðîçòàøóâàííÿ ðåêëàìíîãî çàñîáó, çà-
çíà÷åíå ó çàÿâ³, íà ïðåäìåò íàÿâíîñò³ íà öå ì³ñ-
öå ïð³îðèòåòó ³íøîãî çàìîâíèêà àáî íàäàííÿ
íà çàÿâëåíå ì³ñöå çàðåºñòðîâàíîãî â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó äîçâîëó, à òàêîæ âèêîíàííÿ
âèìîã öüîãî Ïîðÿäêó ùîäî äîòðèìàííÿ â³äñòà-
í³ ì³æ ðåêëàìíèìè çàñîáàìè, ïðî ùî ðîáî÷èì
îðãàíîì ñêëàäàºòüñÿ àêò îáñòåæåííÿ çàÿâëåíî-
ãî ì³ñöÿ ³ç çàëó÷åííÿì çàÿâíèêà (çà éîãî çãî-
äîþ).

Ï³ñëÿ ïåðåâ³ðêè ì³ñöÿ òà â ìåæàõ ñòðîêó, â³ä-
âåäåíîãî ðîáî÷îìó îðãàíó íà éîãî ïåðåâ³ðêó,
ðîáî÷èé îðãàí ïîäàº äî Êîì³ñ³¿ íà ïîãîäæåí-
íÿ ïðîåêò ð³øåííÿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ ïð³îðè-
òåòó íà çàÿâëåíå ì³ñöå àáî âìîòèâîâàíî¿ â³äìî-
âè â óñòàíîâëåíí³ ïð³îðèòåòó.

5.4. Êîì³ñ³ÿ ïðîòÿãîì ñåìè ðîáî÷èõ äí³â ðîç-
ãëÿäàº òà ïîãîäæóº ïðîåêò ð³øåííÿ ðîáî÷îãî
îðãàíó ïðî âñòàíîâëåííÿ ïð³îðèòåòó íà çàÿâëå-
íå ì³ñöå àáî ïðî â³äìîâó ó âñòàíîâëåíí³ ïð³î-
ðèòåòó, ùî îôîðìëþºòüñÿ ïðîòîêîëîì, òà ïî-
âåðòàº ðîáî÷îìó îðãàíó.

5.5. Â äåíü îòðèìàííÿ â³ä Êîì³ñ³¿ ïðîòîêîëó
êåð³âíèê ðîáî÷îãî îðãàíó ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî
âñòàíîâëåííÿ ïð³îðèòåòó íà çàÿâëåíå ì³ñöå àáî
ïðî â³äìîâó ó âñòàíîâëåíí³ ïð³îðèòåòó, ÿêå
îôîðìëþºòüñÿ ó âèãëÿä³ íàêàçó.

5.6. Ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ êåð³âíèêîì ðîáî÷îãî
îðãàíó ð³øåííÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ ïð³îðèòåòó
çàÿâíèêà íà ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ðåêëàìíîãî
çàñîáó, ðîáî÷èé îðãàí ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ
äí³â ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ âèäàº çàÿâ-
íèêó äëÿ îôîðìëåííÿ äâà ïðèì³ðíèêè äîçâîëó
çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ, çã³äíî ç äîäàòêîì 3
äî Òèïîâèõ ïðàâèë, òà âèçíà÷àº âè÷åðïíèé ïå-
ðåë³ê óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â (îñ³á), ç ÿêèìè
íåîáõ³äíî ¿õ ïîãîäèòè, òà ïîâ³äîìëÿº ïðî íå-
îáõ³äí³ñòü óêëàäåííÿ äîãîâîðó íà ïðàâî òèì÷à-
ñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåì, ÿêå ïåðåáóâàº ó
êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì. Êèºâà.

5.7. Ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó ó
âñòàíîâëåíí³ ïð³îðèòåòó ðîáî÷èé îðãàí ïðîòÿ-
ãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â íàäñèëàº çàÿâíèêîâ³
âìîòèâîâàíó â³äïîâ³äü òà ïîâåðòàº âñ³ ïîäàí³ çà-
ÿâíèêîì äîêóìåíòè.

5.8. Ïð³îðèòåò çàÿâíèêà íà ì³ñöå ðîçì³ùåí-
íÿ ðåêëàìíîãî çàñîáó âñòàíîâëþºòüñÿ ñòðîêîì
íà òðè ì³ñÿö³ ç äàòè ïðèéíÿòòÿ êåð³âíèêîì ðî-
áî÷îãî îðãàíó â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ.

5.9. Ñòðîê âñòàíîâëåííÿ ïð³îðèòåòó íà ì³ñöå
ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíîãî çàñîáó ìîæå áóòè ïðî-
äîâæåíèé êåð³âíèêîì ðîáî÷îãî îðãàíó äîäàò-
êîâî íå á³ëüø ÿê íà òðè ì³ñÿö³ ç ïèñüìîâèì
ïîâ³äîìëåííÿì ïðî öå çàÿâíèêà ó ðàç³:

5.9.1. Ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó îôîðìëåííÿ äî-
çâîëó ó çâ’ÿçêó ç ïîòðåáîþ âèêîíàííÿ àðõ³òåê-
òóðíî-ïëàíóâàëüíèõ ðîá³ò òà ðîçðîáëåííÿ ïðî-
åêòíî-òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿;

5.9.2. Ïèñüìîâîãî çâåðíåííÿ çàÿâíèêà ùîäî
ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó îôîðìëåííÿ äîçâîëó ç ³í-
øèõ ï³äñòàâ, íå ïåðåäáà÷åíèõ ï³äïóíêòîì 5.9.1.
öüîãî ïóíêòó.

Ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ïð³îðèòåòó ðîáî-
÷èé îðãàí ïèñüìîâî ïîâ³äîìëÿº çàÿâíèêà ïðî-
òÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó ïðèéíÿò-
òÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ êåð³âíèêîì ðîáî÷îãî
îðãàíó.

5.10. Äàòà ³ íîìåð ð³øåííÿ êåð³âíèêà ðîáî-
÷îãî îðãàíó ïðî âñòàíîâëåííÿ ïð³îðèòåòó çàÿâ-
íèêà íà ì³ñöå ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíîãî çàñîáó,
ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó, íà ÿêèé âñòàíîâëåíî çà-
çíà÷åíèé ïð³îðèòåò, àáî ïðî â³äìîâó â óñòàíîâ-
ëåíí³ ïð³îðèòåòó, ñêàñóâàííÿ ïð³îðèòåòó íà ï³ä-
ñòàâ³ çàÿâè çàÿâíèêà, çà ÿêèì áóëî âñòàíîâëå-
íî ïð³îðèòåò, çàíîñèòüñÿ â æóðíàë ðåºñòðàö³¿.

Â³äìîâà ó âñòàíîâëåíí³ (ñêàñóâàíí³) ïð³îðè-
òåòó, ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó, íà ÿêèé âñòàíîâëå-
íî çàçíà÷åíèé ïð³îðèòåò, ìîæå áóòè îñêàðæå-
íà ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì.

5.11. ßêùî äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñêëàäíîãî ðåê-
ëàìíîãî çàñîáó íåîáõ³äíî âèêîíàòè ÀÏÇ òà ðîç-
ðîáèòè ïðîåêòíî-òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ, ðî-
áî÷èé îðãàí ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ï³ñ-
ëÿ âñòàíîâëåííÿ ïð³îðèòåòó ³íôîðìóº Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî íåîáõ³äí³ñòü íà-
äàííÿ ÀÏÇ, ÿêå ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â
íàäàº ðîáî÷îìó îðãàíó òà ðîçïîâñþäæóâà÷ó çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè â³äïîâ³äíå ÀÏÇ àáî ìîòèâî-
âàíó â³äìîâó ùîäî ìîæëèâîñò³ ðîçì³ùåííÿ ðåê-
ëàìíîãî çàñîáó íà çàÿâëåíîìó ì³ñö³.

Â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÀÏÇ ðîçïîâñþäæóâà÷
ðåêëàìè ïîâèíåí çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó ïðî-
åêòíî-òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿, ÿêà âèçíà÷àº îñ-
íîâí³ ¿¿ õàðàêòåðèñòèêè òà âçàºìîçâ’ÿçîê ç ïðè-
ëåãëîþ òåðèòîð³ºþ, ì³ñòèòü ðîçðàõóíêè íà íà-
ä³éí³ñòü òà ñò³éê³ñòü íàâàíòàæåííÿì (â³òðîâèì,
ñí³ãîâèì òîùî) ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é ðåê-
ëàìíîãî çàñîáó, âóçë³â êð³ïëåííÿ òîùî.

Ïðîåêòíî-òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ ðåêëàìíî-
ãî çàñîáó ïîâèííà â³äïîâ³äàòè ÄÑÒÓ, ÄÁÍ òà
³íøèì íîðìàòèâíèì äîêóìåíòàì ³ ïîâèííà ì³ñ-
òèòè, çîêðåìà:

— îïèñ ðåêëàìíîãî çàñîáó ³ç çàçíà÷åííÿì ìà-
ñè òà ñïîñîáè éîãî êð³ïëåííÿ;

— íàçâó ìàòåð³àë³â, ç ÿêèõ âèãîòîâëåíî ðåê-
ëàìíèé çàñ³á;

— îñíîâí³ ðîçðàõóíêè íà íàâàíòàæåííÿ (ñí³-
ãîâîãî, â³òðîâîãî òîùî);

— àíòèêîðîç³éíèé çàõèñò â³äïîâ³äíî äî
ÄÑÒÓ, ÄÁÍ;

— ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî åêñïëóàòàö³¿ (ç ïåð³î-
äè÷í³ñòþ îáñòåæåííÿ ðåêëàìíîãî çàñîáó);

— êîíòðîëüíèé ðîçðàõóíîê íåñó÷î¿ çäàòíî-
ñò³ êîíñòðóêö³¿;

— ãàáàðèòí³ ðîçì³ðè ðåêëàìíîãî çàñîáó òà
ôóíäàìåíòó.

Ïðîåêòíî-òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ ðåêëàìíî-
ãî çàñîáó ïîäàºòüñÿ çàÿâíèêîì äî ðîáî÷îãî îð-
ãàíó ðàçîì ç çàâ³ðåíîþ ðîçðîáíèêîì ïðîåêòó
êîï³ºþ ë³öåíç³¿ (íà ïðàâî çä³éñíåííÿ òàêîãî âè-
äó ä³ÿëüíîñò³) ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ éîãî Ãîëîâ-
íèì óïðàâë³ííÿì ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà. Äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ äàõîâèõ óñòàíîâîê äîäàòêîâî äî çàãàëü-
íî¿ ïðîöåäóðè âèçíà÷åííÿ ìîæëèâîñò³ ðîçì³-
ùåííÿ ñë³ä âèêîíóâàòè òåõí³÷íå îáñòåæåííÿ
êîíñòðóêö³¿ äàõó, à ïðè íåîáõ³äíîñò³ — åêñïåð-
òèçó íåñó÷èõ êîíñòðóêö³é áóäèíêó ç âèñíîâêà-
ìè ùîäî ìîæëèâîñò³ ðîçì³ùåííÿ ö³º¿ óñòàíîâ-
êè.

ßêùî ðåêëàìíèé çàñ³á áóëî âêëþ÷åíî äî ïðî-
åêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà áóä³âíèöòâî ðîçðîáëå-
íî¿ íà ï³äñòàâ³ ÀÏÇ ³ç çàçíà÷åííÿì íà òîïîãðà-
ô³÷íèõ ïëàíàõ Ì:500, äîäàòêîâå ÀÏÇ íà ðîç-
ì³ùåííÿ ðåêëàìíîãî çàñîáó â öüîìó âèïàäêó íå
íàäàºòüñÿ

Ðîçïîâñþäæóâà÷ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ìàº
ïðàâî â³ëüíî îáèðàòè ë³öåíçîâàí³ ïðîåêòí³ îð-
ãàí³çàö³¿.

5.12. Ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ç äàòè
ïðèéíÿòòÿ êåð³âíèêîì ðîáî÷îãî îðãàíó ð³øåí-
íÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ ïð³îðèòåòó çàÿâíèêà íà
ì³ñöå ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíîãî çàñîáó, ÿêå ïå-
ðåáóâàº ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì. Êèºâà, éîãî ðàéîí³â àáî ïîâíîâà-
æåííÿ ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ, ÿêèìè çä³éñíþ-
þòü îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ì. Êè-
ºâà, ðîçïîâñþäæóâà÷ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè óêëà-
äàº äîãîâ³ð íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàí-
íÿ ì³ñöåì (äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ), ÿêå ïåðåáóâàº
ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì. Êèºâà.
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5.13. Ïðè ðîçì³ùåíí³ ÐÇ íà ì³ñöÿõ, ùî íà-
ëåæàòü äî äåðæàâíî¿ àáî ïðèâàòíî¿ (êîëåêòèâ-
íî¿) âëàñíîñò³, çàÿâíèê â ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç ìî-
ìåíòó âñòàíîâëåííÿ ðîáî÷èì îðãàíîì ïð³îðè-
òåòó ïîäàº äî ðîáî÷îãî îðãàíó çà âëàñíèì âè-
áîðîì ëèñò â³ä âëàñíèêà ì³ñöÿ àáî óïîâíîâà-
æåíîãî íèì îðãàíó (îñîáè), ÿêèé íàäàº çãîäó
íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè íà îá’ºêò³
äåðæàâíî¿ àáî ïðèâàòíî¿ (êîëåêòèâíî¿) âëàñíî-
ñò³ àáî êîï³þ äîãîâîðó íà òèì÷àñîâå êîðèñòó-
âàííÿ öèì ì³ñöåì äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ, óêëàäå-
íîãî ç âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îð-
ãàíîì (îñîáîþ) (áàëàíñîóòðèìóâà÷åì).

Ïëàòà çà òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåì äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â íà îá’ºêòàõ, ùî
íàëåæàòü äî äåðæàâíî¿ òà ïðèâàòíî¿ (êîëåêòèâ-
íî¿) âëàñíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ íà äîãîâ³ðíèõ çà-
ñàäàõ ì³æ âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì
îðãàíîì (îñîáîþ) òà ðîçïîâñþäæóâà÷åì çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè.

5.14. Ïðîòÿãîì ñòðîêó, ïåðåäáà÷åíîãî ïóíê-
òîì 5.8. òà ï³äïóíêòîì 5.9.1. ïóíêòó 5.9. öüîãî
Ïîðÿäêó çàÿâíèê ùîì³ñÿöÿ ñïëà÷óº ïëàòó çà
ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåì (äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ÐÇ), ÿêå ïåðåáóâàº ó êîìóíàëüí³é
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, éî-
ãî ðàéîí³â àáî ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ, ÿêèìè çä³éñíþþòü îðãàíè ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ ì. Êèºâà, ó ðîçì³ð³ 25 â³äñîò-
ê³â ïëàòè, âñòàíîâëåíî¿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó
âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðàâî òèì÷àñîâî-
ãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè (äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ),
ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

Ó ðàç³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó îôîðìëåííÿ äî-
çâîëó â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 5.9.2. ïóíêòó 5.9.
öüîãî Ïîðÿäêó ùîì³ñÿ÷íà ïëàòà çà òèì÷àñîâå
êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåì (äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ), ÿêå
ïåðåáóâàº ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ñïðàâëÿºòüñÿ ó ðîçì³ð³ 100
â³äñîòê³â ïëàòè, âñòàíîâëåíî¿ â³äïîâ³äíî äî Ïî-
ðÿäêó âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðàâî òèì-
÷àñîâîãî âèêîðèñòàííÿ ì³ñöü äëÿ ðîçì³ùåííÿ
ðåêëàìíèõ çàñîá³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëü-
í³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà,
éîãî ðàéîí³â àáî ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ, ÿêèìè çä³éñíþþòü îðãàíè ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ ì. Êèºâà.

5.15. Ó ðàç³ íå íàäàííÿ çàÿâíèêîì äîêóìåí-
ò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 6.8. öüîãî Ïîðÿäêó
â óñòàíîâëåíèé ñòðîê, âèçíà÷åíèé ïóíêòàìè
5.8. òà 5.9. öüîãî Ïîðÿäêó, çàÿâà ââàæàºòüñÿ íå-
ïîäàíîþ, ïð³îðèòåò íà ì³ñöå ðîçì³ùåííÿ ðåê-
ëàìíîãî çàñîáó âòðà÷àºòüñÿ, äîêóìåíòè ïîâåð-
òàþòüñÿ çàÿâíèêó, ïðî ùî ðîáî÷èé îðãàí ðî-
áèòü â³äïîâ³äíèé çàïèñ â æóðíàë³ ðåºñòðàö³¿.
Íåäîäåðæàííÿ çàÿâíèêîì çàçíà÷åíîãî ñòðîêó º
ï³äñòàâîþ äëÿ ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó íà ïðàâî
òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåì (äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ ÐÇ), ÿêå ïåðåáóâàº â êîìóíàëüí³é âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà. Ïðè
öüîìó êîøòè, ñïëà÷åí³ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó
íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåì (äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ÐÇ), ÿêå ïåðåáóâàº â êîìóíàëüí³é
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, çà-
ÿâíèêó íå ïîâåðòàþòüñÿ.

5.16. Â³äìîâà ó âñòàíîâëåíí³ ïð³îðèòåòó, ïðî-
äîâæåíí³ ñòðîêó, íà ÿêèé âñòàíîâëåíî çàçíà-
÷åíèé ïð³îðèòåò, òà ó ñêàñóâàíí³ ïð³îðèòåòó,
ìîæå áóòè îñêàðæåíà ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíî-
ìó çàêîíîäàâñòâîì.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ïîäàí³ çàÿâè òà âñòàíîâëåí³
ðîáî÷èì îðãàíîì ïð³îðèòåòè º â³äêðèòîþ ³ ïî-
âèííà íàäàâàòèñÿ áóäü-ÿê³é îñîá³ çà ¿¿ ïèñüìî-
âîþ çàÿâîþ.

6. Ïîãîäæåííÿ äîçâîëó

6.1. Äîçâ³ë ïîãîäæóºòüñÿ ç:

6.1.1. Âëàñíèêîì ì³ñöÿ àáî óïîâíîâàæåíèì
íèì îðãàíîì (îñîáîþ), äå ïëàíóºòüñÿ ðîçòàøó-
âàòè ÐÇ;

6.1.2. Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

6.2. Íà âèìîãó ðîáî÷îãî îðãàíó äîçâ³ë ïîãî-
äæóºòüñÿ ç:

6.2.1. Äåðæàâòî³íñïåêö³ºþ — ó ðàç³ ðîçì³-
ùåííÿ ÐÇ íà ïåðåõðåñòÿõ, á³ëÿ äîðîæí³õ çíà-
ê³â, ñâ³òëîôîð³â, ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â òà çóïè-
íîê òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ. Äëÿ
íàçåìíèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ïîãîäæåííÿ äî-
çâîëó öèì îðãàíîì çä³éñíþºòüñÿ òàêîæ íà òî-
ïîãåîäåçè÷íîìó çí³ìêó ì³ñöåâîñò³ Ì 1:500 ç
ïðèâ’ÿçêîþ ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ ÐÇ.

6.2.2. Â³äïîâ³äíèì öåíòðàëüíèì îðãàíîì âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè àáî Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — ó ðàç³ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ íà
ïàì’ÿòêàõ ³ñòîð³¿ òà àðõ³òåêòóðè, â ìåæàõ çîí
îõîðîíè òàêèõ ïàì’ÿòîê êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

6.2.3. Â³äïîâ³äíèì öåíòðàëüíèì îðãàíîì âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ îõîðîíè îá’ºêò³â ïðè-
ðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó àáî Óïðàâë³ííÿì îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó ðàç³
ðîçì³ùåííÿ ÐÇ â ìåæàõ îá’ºêò³â ïðèðîäíî-çà-
ïîâ³äíîãî ôîíäó.

6.2.4. Óòðèìóâà÷åì ³íæåíåðíèõ êîìóí³êà-

ö³é — ó ðàç³ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ ó ìåæàõ îõîðîí-
íèõ çîí öèõ êîìóí³êàö³é (ïîãîäæåííÿ äîçâîëó
öèì îðãàíîì çä³éñíþºòüñÿ íà òîïîãåîäåçè÷íî-
ìó çí³ìêó ì³ñöåâîñò³ Ì 1:500 ç ïðèâ’ÿçêîþ ì³ñ-
öÿ ðîçòàøóâàííÿ ÐÇ). Ìåæ³ îõîðîííèõ çîí ³í-
æåíåðíèõ êîìóí³êàö³é ïðè ðîçì³ùåíí³ ôóíäà-
ìåíò³â ÐÇ âèçíà÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî íîðìà-
òèâíèõ âèìîã â³äñòàíåé, âñòàíîâëåíèõ ÄÁÍ 360-
92** “Ì³ñòîáóäóâàííÿ. Ïëàíóâàííÿ òà çàáóäî-
âà ì³ñüêèõ òà ñ³ëüñüêèõ ïîñåëåíü” ³ ïåðåäáà÷å-
íèõ ïðè ðîçì³ùåíí³ ôóíäàìåíò³â îãîðîäæåíü
ï³äïðèºìñòâ, åñòàêàä, îïîð êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³
³ çâ’ÿçêó, çàë³çíè÷íèõ äîð³ã.

6.3. Ïåðåë³ê îðãàí³â òà îñ³á, çàçíà÷åíèõ ó
ïóíêòàõ 6.1. òà 6.2. öüîãî Ïîðÿäêó, ç ÿêèìè ïî-
ãîäæóºòüñÿ äîçâ³ë, º âè÷åðïíèì.

6.4. Çàçíà÷åí³ â ï³äïóíêò³ 6.1.2. ïóíêòó 6.1. òà
ïóíêò³ 6.2. öüîãî Ïîðÿäêó îðãàíè òà îñîáè ïî-
ãîäæóþòü äîçâ³ë ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â
ç ìîìåíòó çâåðíåííÿ çàÿâíèêà.

Ó ðàç³ â³äìîâè ó ïîãîäæåíí³ äîçâîëó îðãàíè
(îñîáè), ùî ïåðåë³÷åí³ ó ïóíêòàõ 6.1. òà 6.2.
öüîãî Ïîðÿäêó, ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â
íàäñèëàþòü çàÿâíèêîâ³ âìîòèâîâàíå ïîâ³äîì-
ëåííÿ çà ï³äïèñîì óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè â³äïî-
â³äíîãî îðãàíó.

Â³äìîâà ó ïîãîäæåíí³ äîçâîëó ìîæå áóòè îñ-
êàðæåíà ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâîì.

6.5. Íà çàìîâëåííÿ çàÿâíèêà ïîãîäæåííÿ äî-
çâîëó ç îðãàíàìè òà îñîáàìè, çàçíà÷åíèìè â
ï³äïóíêò³ 6.1.2. ïóíêòó 6.1. òà ïóíêò³ 6.2. öüîãî
Ïîðÿäêó çä³éñíþºòüñÿ ÊÏ “Êè¿âðåêëàìà” íà
óìîâàõ äîãîâîðó çà ïðèíöèïîì “ªäèíîãî â³ê-
íà” òà ïðîòÿãîì âñòàíîâëåíîãî êåð³âíèêîì ðî-
áî÷îãî îðãàíó ñòðîêó ïð³îðèòåòó çàÿâíèêà íà çà-
ÿâëåíå íèì ì³ñöå.

6.6. Äîçâ³ë íàäàºòüñÿ ñòðîêîì íà ï’ÿòü ðîê³â,
ÿêùî ìåíøèé ñòðîê íå çàçíà÷åíî ó çàÿâ³.

6.7. Ó íàäàíí³ äîçâîëó ðîçïîâñþäæóâà÷ó çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè ìîæå áóòè â³äìîâëåíî ó ðàç³:

— îôîðìëåííÿ ïîäàíèõ äîêóìåíò³â íå â³ä-
ïîâ³äàº âñòàíîâëåíèì âèìîãàì;

— ó ïîäàíèõ äîêóìåíòàõ âèÿâëåí³ çàâ³äîìî
íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³.

Ïåðåë³ê ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè ó íàäàíí³ äîçâî-
ëó º âè÷åðïíèì.

Â³äìîâà ó íàäàíí³ ìîæå áóòè îñêàðæåíà ó
ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì.

6.8. Ïðîòÿãîì ñòðîêó âñòàíîâëåíîãî ïð³îðè-
òåòó çàÿâíèê îôîðìëþº îáèäâà ïðèì³ðíèêè äî-
çâîëó òà ïîäàº ¿õ äî ðîáî÷îãî îðãàíó ðàçîì ³ç
ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì, â ÿêîìó çàçíà÷àºòüñÿ ðå-
ºñòðàö³éíèé íîìåð çàÿâè.

7. Ïîðÿäîê íàäàííÿ äîçâîëó (â³äìîâè ó éîãî íà-
äàíí³) íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè

7.1. Ðîáî÷èé îðãàí ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ
äí³â ç äàòè îäåðæàííÿ íàëåæíèì ÷èíîì îôîðì-
ëåíèõ äâîõ ïðèì³ðíèê³â äîçâîëó ðîçãëÿäàº çà-
ÿâó, ãîòóº ³ ïîäàº âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâ-
í³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîïîçèö³¿ òà ïðîåêò â³äïî-
â³äíîãî ð³øåííÿ.

7.2. Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ)
ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äàòè îäåðæàí-
íÿ çàçíà÷åíèõ ïðîïîçèö³é ïðèéìàº ð³øåííÿ
ïðî íàäàííÿ äîçâîëó àáî ïðî â³äìîâó â éîãî íà-
äàíí³.

7.3. Ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåð-
æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ
äîçâîëó, êåð³âíèê ðîáî÷îãî îðãàíó ïðîòÿãîì
ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ï³äïèñóº îáèäâà ïðèì³ðíè-
êè äîçâîëó òà ñêð³ïëþº ¿õ ïå÷àòêîþ ðîáî÷îãî
îðãàíó.

Ïåðøèé ïðèì³ðíèê äîçâîëó âèäàºòüñÿ çàÿâ-
íèêîâ³, à äðóãèé — çàëèøàºòüñÿ ó ðîáî÷îãî îð-
ãàíó äëÿ îáë³êó òà êîíòðîëþ. Âèäà÷à äîçâîëó
ðåºñòðóºòüñÿ â æóðíàë³ ðåºñòðàö³¿.

7.4. Ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåð-
æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó
ó íàäàíí³ äîçâîëó, ðîáî÷èé îðãàí ïèñüìîâî ³í-
ôîðìóº çàÿâíèêà ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâî-
ëó ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äàòè ïðèé-
íÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì éî-
ãî äàòè òà íîìåðó.

7.5. Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàíèé â³äïîâ³äíî äî
öüîãî Ïîðÿäêó äîçâ³ë âèçíà÷àº ïðàâî çàÿâíè-
êà íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè òà âè-
êîíàííÿ ðîá³ò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîçì³ùåííÿì ðåê-
ëàìíîãî çàñîáó, òà º âèêëþ÷íîþ ï³äñòàâîþ äëÿ
âèäà÷³ îðãàíîì, óïîâíîâàæåíèì âèêîíàâ÷èì
îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), îðäåðó íà
âèêîíàííÿ ðîá³ò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïîðóøåííÿì
áëàãîóñòðîþ ïðè âñòàíîâëåíí³ ðåêëàìíèõ çà-
ñîá³â.

7.6. Ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ðåêëàìíîãî çàñîáó,
ðîçïîâñþäæóâà÷ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ó ï’ÿòè-
äåííèé òåðì³í ïîäàº äî ðîáî÷îãî îðãàíó ôîòî-
ãðàô³÷íèé çí³ìîê ì³ñöÿ, äå ðîçì³ùåíî ðåêëàì-
íèé çàñ³á, ïðî ùî ðîáî÷èé îðãàí ðîáèòü â³ä-
ì³òêó â îáîõ ïðèì³ðíèêàõ äîçâîëó, ùî çàñâ³ä-
÷óºòüñÿ ï³äïèñîì óïîâíîâàæåíî¿ ïîñàäîâî¿ îñî-
áè ðîáî÷îãî îðãàíó òà ñêð³ïëþºòüñÿ ïå÷àòêîþ
öüîãî îðãàíó.

7.7. Ó ïðîöåñ³ íàäàííÿ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåí-
íÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çàáîðîíÿºòüñÿ ïðîâå-
äåííÿ òåíäåð³â (êîíêóðñ³â).

8. Ïîðÿäîê âíåñåííÿ çì³í äî äîçâîëó ïðè çì³-
í³ òåõíîëîã³÷íî¿ (êîíñòðóêòèâíî¿) ñõåìè ðåêëàì-
íîãî çàñîáó

8.1. ßêùî ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ äîçâîëó âè-
íèêëà ïîòðåáà ó çì³í³ òåõíîëîã³÷íî¿ (êîíñòðóê-
òèâíî¿) ñõåìè ðåêëàìíîãî çàñîáó, ðîçïîâñþ-
äæóâà÷ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çâåðòàºòüñÿ äî ðî-
áî÷îãî îðãàíó ç ïèñüìîâîþ çàÿâîþ ó äîâ³ëüí³é
ôîðì³ ïðî âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî äîçâî-
ëó. Ïðè öüîìó ï³ä çì³íîþ òåõíîëîã³÷íî¿ ñõåìè
ðåêëàìíîãî çàñîáó ðîçóì³ºòüñÿ çì³íà éîãî çîâ-
í³øíüîãî âèãëÿäó (êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â)
áåç çì³íè ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ ðåêëàìíîãî çà-
ñîáó. Äî çàÿâè äîäàºòüñÿ òåõí³÷íà õàðàêòåðèñ-
òèêà çì³í ó òåõíîëîã³÷í³é ñõåì³ ðåêëàìíîãî çà-
ñîáó, ôîòîãðàô³÷íèé çí³ìîê ðåêëàìíîãî çàñî-
áó, åñê³ç ç êîíñòðóêòèâíèì ð³øåííÿì òà îðèã³-
íàë ïðèì³ðíèêà çàðåºñòðîâàíîãî äîçâîëó íà
ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè.

8.2. Ðîáî÷èé îðãàí ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ
äí³â ç äàòè ðåºñòðàö³¿ çàÿâè ðîçãëÿäàº ¿¿ ³ ïî-
äàº äîêóìåíòè íà ïîãîäæåííÿ äî Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÿêèì ïðîòÿãîì ï’ÿòè
ðîáî÷èõ äí³â çä³éñíþºòüñÿ ïîãîäæåííÿ çàÿâè
àáî íàäàºòüñÿ ïèñüìîâà â³äìîâà ç â³äïîâ³äíèì
îá´ðóíòóâàííÿì.

8.3. Ó ðàç³ îòðèìàííÿ â³ä Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà ïîãîäæåííÿ, ðîáî÷èé îð-
ãàí ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â âíîñèòü â³ä-
ïîâ³äí³ çì³íè ó äîçâ³ë òà ïîâåðòàº éîãî çàÿâíè-
êó, à ó ðàç³ â³äìîâè ïèñüìîâî ³íôîðìóº ïðî öå
çàÿâíèêà ç â³äïîâ³äíèì îá´ðóíòóâàííÿì.

8.4. Çàÿâíèêó ìîæå áóòè â³äìîâëåíî ó çì³í³
òåõíîëîã³÷íî¿ (êîíñòðóêòèâíî¿) ñõåìè ðåêëàì-
íîãî çàñîáó çîêðåìà ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ó
ï³äïóíêòàõ 14.2.1. òà 14.2.2. ïóíêòó 14.2. öüîãî
Ïîðÿäêó.

Â³äìîâà ó çì³í³ òåõíîëîã³÷íî¿ (êîíñòðóêòèâ-
íî¿) ñõåìè ðåêëàìíîãî çàñîáó ìîæå áóòè îñ-
êàðæåíà ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâîì.

9. Ïîðÿäîê ïåðåîôîðìëåííÿ äîçâîëó

9.1. Ó ðàç³ íàáóòòÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà ðåê-
ëàìíèé çàñ³á ³íøîþ îñîáîþ äîçâ³ë ï³äëÿãàº ïå-
ðåîôîðìëåííþ.

9.2. Îñîáà, ÿêà íàáóëà ïðàâî âëàñíîñò³ íà
ðåêëàìíèé çàñ³á, ïðîòÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ
âèíèêíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà ðåêëàìíèé çà-
ñ³á çâåðòàºòüñÿ äî ðîáî÷îãî îðãàíó ³ç çàÿâîþ ó
äîâ³ëüí³é ôîðì³ ïðî ïåðåîôîðìëåííÿ äîçâîëó.

9.3. Äî çàÿâè äîäàþòüñÿ:
— äîêóìåíò, ÿêèé çàñâ³ä÷óº ïðàâî âëàñíîñò³

íà ðåêëàìíèé çàñ³á;
— îðèã³íàë çàðåºñòðîâàíîãî äîçâîëó;
— íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíà êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ çàÿâíèêà ÿê þðèäè÷íî¿
îñîáè àáî ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ â Óêðà-
¿í³. Þðèäè÷í³ îñîáè-íåðåçèäåíòè ïîäàþòü äî-
êóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ¿õ ðåºñòðàö³þ ó êðà¿í³ ì³ñ-
öåçíàõîäæåííÿ (âèòÿã ³ç òîðãîâåëüíîãî, áàíê³â-
ñüêîãî àáî ñóäîâîãî ðåºñòðó òîùî);

— ïèñüìîâå ïîãîäæåííÿ âëàñíèêà ì³ñöÿ ðîç-
òàøóâàííÿ ðåêëàìíîãî çàñîáó àáî óïîâíîâàæå-
íîãî íèì îðãàíó (îñîáè);

— áàíê³âñüê³ ðåêâ³çèòè, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä
þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð
ô³çè÷íî¿ îñîáè — ï³äïðèºìöÿ;

— äîêóìåíò (àêò çâ³ðêè âçàºìîðîçðàõóíê³â),
ÿêèé ï³äòâåðäæóº â³äñóòí³ñòü çàáîðãîâàíîñò³ ó
ðîçïîâñþäæóâà÷à çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, íà ðîç-
ì³ùåííÿ ðåêëàìíîãî çàñîáó ÿêîìó ðàí³øå áó-
ëî íàäàíî äîçâ³ë.

9.4. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ çàóâàæåíü äî ïîäàíèõ
çàÿâíèêîì äîêóìåíò³â êåð³âíèê ðîáî÷îãî îðãà-
íó ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äàòè ïîäàí-
íÿ çàÿâè âíîñèòü â³äïîâ³äí³ çì³íè ó äîçâ³ë.

Ïåðåîôîðìëåííÿ äîçâîëó ô³êñóºòüñÿ â æóð-
íàë³ ðåºñòðàö³¿.

Â³äìîâà ó ïåðåîôîðìëåíí³ äîçâîëó ìîæå áó-
òè îñêàðæåíà ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêî-
íîäàâñòâîì.

10. Ïîðÿäîê ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ä³¿ äîçâîëó

10.1. Ñòðîê ä³¿ äîçâîëó ïðîäîâæóºòüñÿ íà ï³ä-
ñòàâ³ çàÿâè, ÿêà ïîäàºòüñÿ ðîáî÷îìó îðãàíó ðîç-
ïîâñþäæóâà÷åì çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ó äîâ³ëü-
í³é ôîðì³ íå ï³çí³øå, í³æ çà îäèí ì³ñÿöü äî çà-
ê³í÷åííÿ ñòðîêó ä³¿ äîçâîëó. Ó âèïàäêàõ ïðî-
äîâæåííÿ ñòðîêó ä³¿ äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ ðåê-
ëàìíîãî çàñîáó, ðîáî÷îìó îðãàíó íàäàºòüñÿ â³ä
ðîçïîâñþäæóâà÷³â çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè åêñïåðò-
íèé âèñíîâîê ñïåö³àë³çîâàíîãî ï³äïðèºìñòâà,
ÿêå ìàº íåîáõ³äí³ ë³öåíç³¿ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³
âñòàíîâëåíîãî ðåêëàìíîãî çàñîáó âèìîãàì áåç-
ïåêè éîãî ðîçì³ùåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ.

10.2. Ðîáî÷èé îðãàí ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ
äí³â ç äàòè îäåðæàííÿ çàÿâè ïðî ïðîäîâæåííÿ
ñòðîêó ä³¿ äîçâîëó ðîçãëÿäàº ¿¿, ãîòóº â³äïîâ³ä-
í³ ïðîïîçèö³¿ òà íàäàº ¿õ íà ðîçãëÿä Êîì³ñ³¿.

10.3. Ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äàòè
îäåðæàííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî ïðîäîâæåííÿ
ñòðîêó ä³¿ äîçâîë³â àáî ïðî â³äìîâó ó ¿õ ïðîäîâ-
æåíí³ Êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿäàº ¿õ, ïîãîäæóº òà ïîâåð-
òàº ðîáî÷îìó îðãàíó äëÿ ï³äãîòîâêè â³äïîâ³ä-
íîãî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿).

10.4. Ðîáî÷èé îðãàí ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ
äí³â ç äàòè ïîãîäæåííÿ Êîì³ñ³ºþ ïðîïîçèö³é
ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ä³¿ äîçâîëó íà ðîçì³-
ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ãîòóº ³ ïîäàº âèêî-
íàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîåêò
â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ.

10.5. Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ)
ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äàòè îäåðæàííÿ
çàçíà÷åíèõ ïðîïîçèö³é ðîçãëÿäàº òà ïðèéìàº
â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ä³¿
äîçâîëó àáî, çà íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, âèêëàäåíèõ
ó öüîìó Ïîðÿäêó, ïðî â³äìîâó ó éîãî ïðîäîâ-
æåíí³.

10.6. Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ,
ðîáî÷èé îðãàí ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ç
ìîìåíòó éîãî ïðèéíÿòòÿ ³íôîðìóº çàÿâíèêà
ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ä³¿ äîçâîëó (â³äìîâó ó
éîãî ïðîäîâæåíí³) ³ç çàçíà÷åííÿì äàòè òà íî-
ìåðó â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ.

Ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâ-
íîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) ð³øåííÿ ïðî ïðîäîâæåí-
íÿ ñòðîêó ä³¿ äîçâîëó, ðîáî÷èé îðãàí ïðîòÿãîì
ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â âíîñèòü â³äïîâ³äí³ çì³íè äî
äîçâîëó, ÿê³ ìàþòü áóòè ï³äïèñàí³ êåð³âíèêîì
ðîáî÷îãî îðãàíó òà ñêð³ïëåí³ ïå÷àòêîþ ðîáî-
÷îãî îðãàíó.

Ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ä³¿ äîçâîëó (â³äìîâà ó
éîãî ïðîäîâæåíí³) ô³êñóºòüñÿ ó æóðíàë³ ðåºñ-
òðàö³¿.

Ïåðøèé ïðèì³ðíèê äîçâîëó âèäàºòüñÿ çàÿâ-
íèêîâ³, à äðóãèé — çàëèøàºòüñÿ ó ðîáî÷îãî îð-
ãàíó äëÿ îáë³êó òà êîíòðîëþ.

10.7. Ó âèïàäêó ïðîñòðî÷åííÿ òåðì³íó ïîäà-
÷³ çàÿâè íà ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ä³¿ äîçâîëó àáî
íåíàäàííÿ íà âèìîãó ðîáî÷îãî îðãàíó ïðîòÿ-
ãîì ñòðîêó, âñòàíîâëåíîãî ïóíêòîì 10.2 öüîãî
Ïîðÿäêó, åêñïåðòíîãî âèñíîâêó, ðîçïîâñþäæó-
âà÷ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè îôîðìëÿº íîâèé äîçâ³ë
çã³äíî âèìîã öüîãî Ïîðÿäêó.

10.8. Â³äìîâà ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó ä³¿ äîçâî-
ëó ìîæå áóòè îñêàðæåíà ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëå-
íîìó çàêîíîäàâñòâîì.

11. Ïîðÿäîê îòðèìàííÿ äîçâîëó ó âèïàäêó çì³-
íè ì³ñòîáóä³âíî¿ ñèòóàö³¿

11.1. Ó ðàç³ çì³íè ì³ñòîáóä³âíî¿ ñèòóàö³¿, ïðî-
âåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿, ðåìîíòó, áóä³âíèöòâà
íà ì³ñö³ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ, ÿê³ çóìîâëþþòü íåîá-
õ³äí³ñòü çì³íè ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ ÐÇ, ðîáî÷èé
îðãàí ïðîòÿãîì ñåìè ðîáî÷èõ äí³â ïèñüìîâî
ïîâ³äîìëÿº ïðî öå ðîçïîâñþäæóâà÷à çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè.

11.2. Ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç ïî÷àò-
êó íàñòàííÿ îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 11.1.
öüîãî Ïîðÿäêó, ðîáî÷èé îðãàí íàäàº ðîçïîâ-
ñþäæóâà÷ó çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ³íôîðìàö³þ ïðî
³íøå ð³âíîö³ííå ì³ñöå. Ó ðàç³ äîñÿãíåííÿ çãî-
äè ùîäî íîâîãî ì³ñöÿ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ âíîñÿòü-
ñÿ çì³íè ó äîçâ³ë. Ïðè öüîìó âèòðàòè, ïîâ’ÿçà-
í³ ç äåìîíòàæåì/ìîíòàæåì ÐÇ ïðîâîäÿòüñÿ çà
ðàõóíîê ðîçïîâñþäæóâà÷à çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè.

11.3. Ïëàòà çà íàäàííÿ ðîáî÷èì îðãàíîì ïî-
ñëóã, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çì³íîþ ì³ñöÿ ðîçòàøóâàí-
íÿ ÐÇ, íå ñïðàâëÿºòüñÿ.

11.4. Ñòðîê ä³¿ äîçâîëó ïðîäîâæóºòüñÿ íà ÷àñ,
íåîáõ³äíèé äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî íàäàí-
íÿ ð³âíîö³ííîãî ì³ñöÿ. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿, ðåìîíòó, áóä³âíèöòâà íà ì³ñö³ ðîç-
òàøóâàííÿ ÐÇ âëàñíèê ÐÇ ìàº ïð³îðèòåòíå ïðà-
âî íà ðîçòàøóâàííÿ ÐÇ íà ïîïåðåäíüîìó ì³ñ-
ö³.

12. Ïîðÿäîê âíåñåííÿ çì³í ó äîçâ³ë

12.1. Âíåñåííÿ çì³í ó äîçâ³ë ó âèïàäêàõ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ öèì Ïîðÿäêîì, çä³éñíþºòüñÿ çà âè-
áîðîì ðîáî÷îãî îðãàíó:

12.1.1. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çíà÷íîãî êîðèãó-
âàííÿ äîçâîëó — øëÿõîì ïðèêð³ïëåííÿ äîäàò-
êîâîãî àðêóøà, íà ÿêîìó çàçíà÷àþòüñÿ â³äïî-
â³äí³ çì³íè;

12.1.2. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ íåçíà÷íîãî êîðè-
ãóâàííÿ äîçâîëó — øëÿõîì â³äïîâ³äíèõ çàêðåñ-
ëþâàíü òà íàïèñ³â.

12.2. Âñ³ çì³íè, ùî âíîñÿòüñÿ äî äîçâîë³â ç
áóäü-ÿêèõ ï³äñòàâ, ï³äïèñóþòüñÿ êåð³âíèêîì ðî-
áî÷îãî îðãàíó ³ç çàçíà÷åííÿì äàòè ï³äïèñàííÿ
òà ñêð³ïëþþòüñÿ ïå÷àòêîþ ðîáî÷îãî îðãàíó, à
ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ íóìåðóþòüñÿ òà ï³äïèñóþ-
òüñÿ óñ³ àðêóø³ äîçâîëó òà äîäàòê³â äî íüîãî.

13. Âèçíà÷åííÿ ïëîù³ ì³ñöÿ ðîçì³ùåííÿ ðåê-
ëàìíîãî çàñîáó

13.1. Ïëîùà ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ ðåêëàìíî-
ãî çàñîáó âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñóìà ïëîù³ ãîðèçîí-
òàëüíî¿ ïðîåêö³¿ ðåêëàìíîãî çàñîáó íà öå ì³ñ-
öå òà ïðèëåãëî¿ ä³ëÿíêè çàâøèðøêè 0,5 ìåòðà
çà ïåðèìåòðîì ãîðèçîíòàëüíî¿ ïðîåêö³¿ öüîãî
çàñîáó.

13.2. Äëÿ íåíàçåìíîãî òà íåäàõîâîãî ðåêëàì-
íîãî çàñîáó ïëîùà ì³ñöÿ äîð³âíþº ïëîù³ âåð-
òèêàëüíî¿ ïðîåêö³¿ öüîãî ðåêëàìíîãî çàñîáó íà
óÿâíó ïàðàëåëüíó ¿é ïëîùèíó.

13.3. Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðåêëàìíèõ àêö³é
(âèñòàâîê, øîó òîùî) íà â³äêðèòèõ ìàéäàí÷è-
êàõ äëÿ âèçíà÷åííÿ ïëîù³ ì³ñöÿ áåðåòüñÿ çà-
ãàëüíà ïëîùà òåðèòîð³¿, ÿêà íàäàºòüñÿ îðãàí³-
çàòîðàì òàêèõ àêö³é.
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14. Âèìîãè äî ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â

14.1. Ðåêëàìí³ çàñîáè ïîâèíí³ ðîçì³ùóâàòèñü
ç äîòðèìàííÿì çàêîí³â Óêðà¿íè “Ïðî ðåêëà-
ìó”, “Ïðî äîðîæí³é ðóõ”, ïîñòàíîâè Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 29.12.2003 ¹ 2067 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Òèïîâèõ ïðàâèë ðîçì³ùåííÿ çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè”, Äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì
³ ïðàâèë òà ³íøèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â Óêðà¿íè,
ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à òà-
êîæ öüîãî Ïîðÿäêó.

14.2. Âèìîãè äî ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çà-
ñîá³â çã³äíî ç êëàñèô³êàö³éíèì ïåðåë³êîì:

14.2.1. Ðåêëàìí³ êîíñòðóêö³¿ òèïó “Á³ëáîð-
äè” — âåëèêîôîðìàòí³ ùèòè, ùî ñòîÿòü îêðå-
ìî, ïëîùåþ îäí³º¿ ðåêëàìíî¿ ïëîùèíè 
12 êâ. ì ³ á³ëüøå ó ðàç³ ðîçòàøóâàííÿ â îäíî-
ìó íàïðÿì³ — òèï, ãàáàðèòè òà ³íòåðâàëè ì³æ
êîíñòðóêö³ÿìè ïîâèíí³ áóòè ³äåíòè÷íèìè (íå
ìåíø 100 ìåòð³â, êð³ì ðîçì³ùåííÿ çã³äíî ïðî-
åêòíî-äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ÿêà âèçíà÷àº
ìîæëèâ³ñòü çìåíøåííÿ òàêèõ â³äñòàíåé).

14.2.2. Ðåêëàìí³ êîíñòðóêö³¿ òèïó “Ñ³ò³-
ëàéò” — ðåêëàìíèé çàñ³á, ùî ïðåäñòàâëÿº ñî-
áîþ äâîñòðîíí³é ñâ³òëîâèé ñòåíä ç ðîçì³ðîì
îäí³º¿ ðåêëàìíî¿ ïëîùèíè ïîðÿäêó 1,2õ1,8 ì —
ïðè ðîçì³ùåíí³ ê³ëüêîõ ðåêëàìíèõ êîíñòðóê-
ö³é â îäíîìó íàïðÿì³, ³íòåðâàëè ì³æ íèìè ïî-
âèíí³ áóòè íå ìåíøå 40 ìåòð³â, êð³ì ðîçì³ùåí-
íÿ çã³äíî ç ïðîåêòíî-äîçâ³ëüíîþ äîêóìåíòà-
ö³ºþ, ÿêà âèçíà÷àº ìîæëèâ³ñòü çìåíøåííÿ òà-
êèõ â³äñòàíåé;

14.2.3. Îá’ºìíî-ïðîñòîðîâ³ ðåêëàìí³ êîíñ-
òðóêö³¿ (óñòàíîâêè). Îá’ºìíî-ïðîñòîðîâ³ ðåê-
ëàìí³ êîíñòðóêö³¿ âèêîíóþòüñÿ âèíÿòêîâî çà
³íäèâ³äóàëüíèì ïðîåêòîì, âèõîäÿ÷è ç ì³ñòîáó-
ä³âíèõ îñîáëèâîñòåé ñåðåäîâèùà;

14.2.4. Ðåêëàìí³ êîíñòðóêö³¿ íà îïîðàõ åëåê-
òðîìåðåæ, îïîðàõ îñâ³òëåííÿ òà ³íøèõ îïîðàõ.
Ðåêëàìí³ êîíñòðóêö³¿ íà îïîðàõ ìîæóòü áóòè ç
âíóòð³øí³ì ï³äñâ³÷åííÿì, òà íèæí³é êðàé êîíñ-
òðóêö³¿ ïîâèíåí ðîçì³ùóâàòèñü íà âèñîò³ íå
ìåíøå 5 ì â³ä ïîâåðõí³ äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ,
ÿêùî ¿¿ ðåêëàìíà ïîâåðõíÿ âèñòóïàº çà ìåæ³
êðàþ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè, òà íà âèñîò³ íå ìåí-
øå, ÿê 3 ì â³ä ïîâåðõí³ äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ,
ÿêùî ¿¿ ðåêëàìíà ïîâåðõíÿ íå âèñòóïàº çà ìå-
æ³ êðàþ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè;

14.2.5. Òðàíñïàðàíòè-ïåðåòÿæêè, òðîëè.
Òðàíñïàðàíòè-ïåðåòÿæêè òà òðîëè ðîçì³ùóþ-
òüñÿ íàä ïðî¿æäæîþ ÷àñòèíîþ äîðîãè çà óìî-
âè, ùî íèæí³é êðàé ðåêëàìíîãî çàñîáó çíàõî-
äèòüñÿ íà âèñîò³ íå ìåíøå 5 ì â³ä ïîâåðõí³
ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè äîðîãè.

14.3. Ðåêëàìí³ çàñîáè òà ³íôîðìàö³éí³ âèâ³-
ñêè ÷è òàáëè÷êè íå ïîâèíí³ ñòâîðþâàòè ïåðå-
øêîä äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà ðåìîíòó áóä³âåëü ³
ñïîðóä, íà ÷è á³ëÿ ÿêèõ âîíè ðîçòàøîâóþòüñÿ,
à òàêîæ íå ïåðåêðèâàòè ³ñíóþ÷èõ ï³øîõ³äíèõ
ïåðåõîä³â.

14.4. Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçì³ùóâàòè ðåêëàìí³ çà-
ñîáè:

14.4.1. Íà âèñîò³ ìåíøå 5 ìåòð³â â³ä ïîâåðõ-
í³ äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ, ÿêùî ¿õ ðåêëàìíà ïî-
âåðõíÿ âèñòóïàº çà ìåæ³ êðàþ ïðî¿æäæî¿ ÷àñ-
òèíè;

14.4.2. Íà ï³øîõ³äíèõ äîð³æêàõ, àëåÿõ, ÿêùî
öå ïåðåøêîäæàº â³ëüíîìó ðóõó ï³øîõîä³â;

14.4.3. Â ³íøèõ âèïàäêàõ â³äïîâ³äíî äî çàêî-
íîäàâñòâà.

14.5. Ï³äêëþ÷åííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â äî ³í-
æåíåðíèõ ìåðåæ ìàº çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî
äî çàêîíîäàâñòâà ç äîòðèìàííÿì óìîâ ³ ïðàâèë
òåõí³÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ â³äïîâ³äíèõ ìåðåæ.

14.6. Ðåêëàìíèé çàñ³á ïîâèíåí ìàðêóâàòèñÿ
íà êàðêàñ³ àáî îêðåì³é òàáëè÷ö³, ðîçì³ùåí³é
íà êàðêàñ³ ðåêëàìíîãî çàñîáó (à ó âèïàäêàõ â³ä-
ñóòíîñò³ ñïåö³àëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ — íà ïîâåðõ-
í³ ðåêëàìíîãî çàñîáó), òà ì³ñòèòè íàéìåíóâàí-
íÿ ðîçïîâñþäæóâà÷à çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, òåëå-
ôîí, íîìåð äîçâîëó òà òåðì³í éîãî ä³¿.

14.7. ßêùî ðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ âèâ³-
ñêè íà áóä³âë³ (ñïîðóä³) íå ïåðåäáà÷åíî ïðîåêò-
íîþ äîêóìåíòàö³ºþ ö³º¿ áóä³âë³ (ñïîðóäè), ïî-
ãîäæåíîþ òà çàòâåðäæåíîþ ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó, òî ¿¿ ðîçì³ùåííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³ä-
ñòàâ³ ïàñïîðòà ³íôîðìàö³éíî¿ âèâ³ñêè (òàáëè÷-
êè), ÿêèé ïîãîäæóºòüñÿ ç âëàñíèêîì áóä³âë³
(ñïîðóäè) àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì
(îñîáîþ) òà Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäî-
âèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
ðåºñòðóºòüñÿ òà âèäàºòüñÿ ðîáî÷èì îðãàíîì.

14.8. ²íôîðìàö³éíà òàáëè÷êà ðîçì³ùóºòüñÿ
ïîðó÷ ³ç âõîäîì ó ï³äïðèºìñòâî àáî íà äâåðÿõ,
àáî íà ñêë³ â³òðèíè. Ïëîùà ³íôîðìàö³éíî¿ òàá-
ëè÷êè ïîâèííà áóòè íå á³ëüøå 1 êâ. ì.

²íôîðìàö³éíà òàáëè÷êà òà ³íôîðìàö³ÿ ó â³ò-
ðèí³, ÿêà íå ì³ñòèòü òîðãîâèõ ìàðîê, íàçâ, òî-
âàðíèõ çíàê³â ³ çíàê³â îáñëóãîâóâàííÿ ³íøèõ
ï³äïðèºìñòâ, íå ïîòðåáóº ðåºñòðàö³¿ òà îôîðì-
ëåííÿ áóäü-ÿêèõ äîçâîë³â òà ïàñïîðò³â.

14.9. Ðåêëàìà àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà òþòþ-
íîâèõ âèðîá³â, çíàê³â äëÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã, ³í-
øèõ îá’ºêò³â ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³,

ï³ä ÿêèìè âèïóñêàþòüñÿ àëêîãîëüí³ íàïî¿ òà
òþòþíîâ³ âèðîáè, íå ìîæå ðîçòàøîâóâàòèñÿ
áëèæ÷å, í³æ çà 300 ìåòð³â ïðÿìî¿ âèäèìîñò³ â³ä
òåðèòîð³¿ äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â, ñåðåä-
í³õ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë òà ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, â ÿêèõ íàâ÷àþòüñÿ ä³òè â³êîì äî 18 ðî-
ê³â.

14.10. Îñâ³òëåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè íå ïî-
âèííî çàñë³ïëþâàòè ó÷àñíèê³â äîðîæíüîãî ðó-
õó, à òàêîæ íå ïîâèííî îñâ³òëþâàòè êâàðòèðè
æèòëîâèõ áóäèíê³â.

14.11. Ôóíäàìåíò íàçåìíî¿ çîâí³øíüî¿ ðåê-
ëàìè, ùî âèñòóïàº íàä ïîâåðõíåþ çåìë³, ìîæå
áóòè äåêîðàòèâíî îôîðìëåíèé.

14.12. Çàÿâíèê àáî âëàñíèê ³íôîðìàö³éíî¿
âèâ³ñêè:

14.12.1. Âèêîíóº ðîáîòè ç ðîçòàøóâàííÿ ðåê-
ëàìíîãî çàñîáó ÷è ³íôîðìàö³éíî¿ âèâ³ñêè (òàá-
ëè÷êè) áåç ïîøêîäæåííÿ àðõ³òåêòóðíèõ äåòàëåé,
êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â áóäèíê³â (áóä³âåëü)
òà ñïîðóä, ï³äçåìíèõ òà íàçåìíèõ êîìóí³êàö³é,
åëåìåíò³â áëàãîóñòðîþ òà ç ïîíîâëåííÿì ô³òî-
äèçàéíó ïðèëåãëî¿ ä³ëÿíêè;

14.12.2. Çàáåçïå÷óº â³äïîâ³äí³ñòü ðåêëàìíîãî
çàñîáó (³íôîðìàö³éíî¿ âèâ³ñêè) ïðîåêòó (äîçâî-
ëó, ïàñïîðòó), äåðæàâíèì ñòàíäàðòàì, íîðìàì
³ ïðàâèëàì êîíñòðóêòèâíî¿ ì³öíîñò³, åëåêòðî-
òåõí³÷íî¿ òà åêñïëóàòàö³éíî¿ áåçïåêè;

14.12.3. Â³äïîâ³äàº çà áåçïåêó ïðè ïðîâåäåí-
í³ ðîá³ò ç ìîíòàæó òà äåìîíòàæó ñïåö³àëüíî¿
êîíñòðóêö³¿ (³íôîðìàö³éíî¿ âèâ³ñêè (òàáëè÷êè),
åêñïëóàòàö³þ ³ óòðèìàííÿ ¿¿ ó íàëåæíîìó ñàí³-
òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³ (ó ðàç³ éîãî â³äñóòíî-
ñò³ — âëàñíèê ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ àáî óïîâíî-
âàæåíèé íèì îðãàí (îñîáà).

15. Ïîðÿäîê ðîçì³ùåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè

15.1. Ñîö³àëüíà ðåêëàìà, ÿêà âèñâ³òëþº çà-
ãàëüíîäåðæàâí³ òà çàãàëüíîì³ñüê³ çàõîäè (ïå-
ðåäáà÷åí³ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì) òà ðîçì³ùå-
íà íà çàìîâëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïîãîäæåííÿì ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Êîì³-
ñ³ºþ, ó ìåæàõ 5 % ïëîù³ ïîâåðõîíü ðåêëàìíèõ
çàñîá³â, íà ðîçòàøóâàííÿ ÿêèõ îäåðæàâ äîçâ³ë
ðîçïîâñþäæóâà÷ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, ðîçì³-
ùóºòüñÿ ðåêëàìîäàâöÿìè áåçêîøòîâíî.

Ïðè ðîçì³ùåíí³ ³íøî¿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè
ðîçïîâñþäæóâà÷ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çà ïîãî-
äæåííÿì ç âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³-
í³ñòðàö³ºþ), Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü
âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì åêî-
íîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Êîì³ñ³ºþ ñïëà÷óº 50 % ïëà-
òè çà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåì
(äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ), ÿêå ïåðåáóâàº ó êîìó-
íàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì.
Êèºâà, éîãî ðàéîí³â àáî ïîâíîâàæåííÿ ùîäî
ðîçïîðÿäæåííÿ ÿêèìè çä³éñíþþòü îðãàíè ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ì. Êèºâà.

15.2. Ó çàÿâ³ âèçíà÷àºòüñÿ çàìîâíèê ñîö³àëü-
íî¿ ðåêëàìè, çàïëàíîâàíèé ïåð³îä ¿¿ ðîçì³ùåí-
íÿ, ì³ñöÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ç ðîç-
ì³ðîì ¿õ ïîâåðõîíü òà äîäàºòüñÿ ìàêåò ³ç çì³ñ-
òîì ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè.

16. Ïëàòà çà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ
ì³ñöÿìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, éîãî ðàéî-
í³â àáî ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ ÿêè-
ìè çä³éñíþþòü îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
ì. Êèºâà (äàë³ — ïëàòà çà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êî-
ðèñòóâàííÿ ì³ñöåì (äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ), ÿêå ïå-
ðåáóâàº ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì. Êèºâà)

16.1. Ï³äñòàâîþ äëÿ íàðàõóâàííÿ òà âíåñåí-
íÿ ðîçïîâñþäæóâà÷åì çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè â³ä-
ïîâ³äíî¿ ïëàòè º óêëàäåíèé äîãîâ³ð íà ïðàâî
òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåì (äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ ÐÇ), ÿêå ïåðåáóâàº ó êîìóíàëüí³é âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

16.2. Çà íàÿâíîñò³ äîçâîëó ðîçïîâñþäæóâà÷
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè íå çâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä ïëàòè
çà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåì (äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ÐÇ), ÿêå ïåðåáóâàº ó êîìóíàëüí³é
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ïðè
â³äñóòíîñò³ ðåêëàìíîãî çàñîáó. Ó ïåð³îä ç ìî-
ìåíòó îòðèìàííÿ äîçâîëó äî ìîìåíòó ðîçì³-
ùåííÿ ÐÇ ðîçì³ð ïëàòè çà òèì÷àñîâå êîðèñòó-
âàííÿ ì³ñöåì (äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ) îá÷èñëþº-
òüñÿ ç êîåô³ö³ºíòîì 1.

16.3. Äî íåðîçì³ùåíîãî ðåêëàìíîãî çàñîáó
(÷åðåç çì³íó ì³ñòîáóä³âíî¿ ñèòóàö³¿, çä³éñíåííÿ
ðåêîíñòðóêö³¿, ðåìîíòó, áóä³âíèöòâà íà ì³ñö³
ðîçì³ùåííÿ) çàñòîñîâóºòüñÿ êîðèãóþ÷èé êîåô³-
ö³ºíò 0,25.

16.4. Ïðè ï³äðàõóíêó ïëîù³ ðåêëàìíîãî çà-
ñîáó ïëàòà çà íåïîâíèé êâàäðàòíèé ìåòð áåðåòü-
ñÿ ³ç òî÷íîãî ðîçðàõóíêó áåç îêðóãëåííÿ.

16.5. Äî íåçàïîâíåíîãî ñþæåòîì ðåêëàìíî-
ãî çàñîáó, çàçíà÷åíîãî â ïîçèö³ÿõ 1— 5, 10 —16
Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðàâî

òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè (äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â), ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó
êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì. Êèºâà, éîãî ðàéîí³â àáî ïîâíîâàæåííÿ ùî-
äî ðîçïîðÿäæåííÿ ÿêèìè çä³éñíþþòü îðãàíè
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ì. Êèºâà, çàñòîñîâóº-
òüñÿ êîðèãóþ÷èé êîåô³ö³ºíò 1,25.

16.6. Ïëàòà çà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòó-
âàííÿ ì³ñöåì (äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ), ÿêå ïåðå-
áóâàº ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì. Êèºâà íåçàëåæíî â³ä â³äîì÷î¿ íà-
ëåæíîñò³ òàêîãî ì³ñöÿ, ùîì³ñÿ÷íî íàðàõîâóº-
òüñÿ ÊÏ “Êè¿âðåêëàìà” òà ïåðåðàõîâóºòüñÿ ðîç-
ïîâñþäæóâà÷åì çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè â³äïîâ³äíî
äî óìîâ äîãîâîðó íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñ-
òóâàííÿ ì³ñöåì (äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ), ÿêå ïå-
ðåáóâàº ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-
íÿòêîâî íà â³äïîâ³äíèé ïîòî÷íèé ðàõóíîê ÊÏ
“Êè¿âðåêëàìà” ³ ðîçïîä³ëÿºòüñÿ ÊÏ “Êè¿âðåê-
ëàìà” íàñòóïíèì ÷èíîì:

— 10 % — ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãà-
í³çàö³ÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì. Êèºâà ÷è éîãî ðàéîí³â àáî ³íøèì
êîðèñòóâà÷àì (áàëàíñîóòðèìóâà÷àì) öèõ ì³ñöü
ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â íà ï³äñòàâ³ óêëà-
äåíèõ ç ÊÏ “Êè¿âðåêëàìà” äîãîâîð³â, ùî ñïðÿ-
ìîâóþòüñÿ íà â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ç óòðèìàí-
íÿ ì³ñöü ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â;

— 90 % — ÊÏ “Êè¿âðåêëàìà” ç íàñòóïíèì
ïåðåðàõóâàííÿì ç íèõ: 90 % êîøò³â äî ö³ëüî-
âîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó, à 10 % çàëèøàþòüñÿ ó ðîçïîðÿäæåíí³ ÊÏ
“Êè¿âðåêëàìà” íà ñâîº óòðèìàííÿ.

Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îð-
ãàí³çàö³é êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì. Êèºâà ÷è éîãî ðàéîí³â àáî ³íøèõ
êîðèñòóâà÷³â (áàëàíñîóòðèìóâà÷³â) çàçíà÷åíèõ
ì³ñöü ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ïåðåäáà-
÷åí³ öèì ïóíêòîì 10 % òàêîæ ïåðåðàõîâóþòü-
ñÿ äî ö³ëüîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ôîíäó ì³ñü-
êîãî áþäæåòó.

16.7. Âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà ïðàâî òèì-
÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè (äëÿ ðîçì³ùåí-
íÿ ÐÇ), ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó êîìóíàëüí³é âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, çä³éñíþ-
ºòüñÿ âèíÿòêîâî ó ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîìó âè-
êîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ).

Ïëàòà çà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ
ì³ñöÿìè (äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ), ÿê³ ïåðåáóâàþòü
ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì. Êèºâà, íå âêëþ÷àº â ñåáå ïîäàòîê íà äî-
äàíó âàðò³ñòü òà ïîäàòîê íà ðåêëàìó, ÿê³ ìàþòü
áóòè îá÷èñëåí³ äîäàòêîâî â³äïîâ³äíî äî âèìîã
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

16.8. Ðîçì³ð ïëàòè çà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êî-
ðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè (äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ), ÿê³
ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, íå ìîæå âñòàíîâëþ-
âàòèñÿ çàëåæíî â³ä çì³ñòó ðåêëàìè.

17. Ñêàñóâàííÿ ä³¿ äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè

17.1. Äîçâ³ë ñêàñîâóºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ â³äïî-
â³äíîãî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó éîãî ä³¿:

17.1.1. Çà ïèñüìîâîþ çàÿâîþ ðîçïîâñþäæó-
âà÷à çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè;

17.1.2. Ó ðàç³ íåâèêîðèñòàííÿ ì³ñöÿ ðîçòàøó-
âàííÿ ðåêëàìíîãî çàñîáó áåçïåðåðâíî ïðîòÿãîì
øåñòè ì³ñÿö³â;

17.1.3. Ó ðàç³ íåïåðåîôîðìëåííÿ äîçâîëó ó
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó;

17.1.4. Â ³íøèõ âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çà-
êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

17.2. Ð³øåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ äîçâîëó ïðèé-
ìàºòüñÿ â òàêîìó æ ïîðÿäêó, ÿê ³ äëÿ ïðîäîâ-
æåííÿ òåðì³íó ä³¿ äîçâîëó, âñòàíîâëåíîìó öèì
Ïîðÿäêîì.

17.3. Ð³øåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ äîçâîëó ô³ê-
ñóºòüñÿ ó æóðíàë³ ðåºñòðàö³¿, ïðî ùî ðîáî÷èé
îðãàí ïèñüìîâî ³íôîðìóº ðîçïîâñþäæóâà÷à
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ó ï’ÿòèäåííèé ñòðîê ç ìî-
ìåíòó éîãî ïðèéíÿòòÿ.

18. Ïîðÿäîê äåìîíòàæó ðåêëàìíèõ çàñîá³â

18.1. Äåìîíòàæ ó öüîìó Ïîðÿäêó îçíà÷àº
êîìïëåêñ çàõîä³â, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äîêðåì-
ëåííÿ ÐÇ ðàçîì ç îñíîâîþ â³ä ì³ñöÿ ¿¿ ðîçòà-
øóâàííÿ òà òðàíñïîðòóâàííÿ íà ñïåö³àëüíî â³ä-
âåäåíó òåðèòîð³þ äëÿ ïîäàëüøîãî çáåð³ãàííÿ.
Ïðè öüîìó äåìîíòàæ òà íàñòóïíå çáåð³ãàííÿ
ðåêëàìíîãî çàñîáó íå ïåðåäáà÷àº ïåðåõîäó ïðà-
âà âëàñíîñò³ íà íüîãî äî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà.

Äåìîíòàæ ÐÇ º çàñîáîì ïðîòèä³¿ ïîðóøåííþ
ïðàâ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ùîäî íà-
äàííÿ ó òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ ì³ñöü (äëÿ ðîç-
ì³ùåííÿ ÐÇ) àáî óñóíåííÿ ïîðóøåíü äîãîâ³ð-
íèõ çîáîâ’ÿçàíü ðîçïîâñþäæóâà÷àìè çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè çà äîãîâîðàìè ïðî íàäàííÿ ó òèì-
÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ ì³ñöü (äëÿ ðîçì³ùåííÿ
ÐÇ), ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà (âëàñíèêàìè
òà/àáî çàêîííèìè êîðèñòóâà÷àìè ÐÇ), à òàêîæ
çàñîáîì óñóíåííÿ ïîðóøåíü â ³íøèõ âèïàäêàõ.

18.2. Äåìîíòàæ ÐÇ çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî
äî öüîãî Ïîðÿäêó ó íàñòóïíèõ âèïàäêàõ:

à) â ðàç³ íåìîæëèâîñò³ âñòàíîâèòè âëàñíèêà
(çàêîííîãî êîðèñòóâà÷à) ÐÇ, ó òîìó ÷èñë³ ó âè-
ïàäêàõ â³äñóòíîñò³ ìàðêóâàííÿ íà ÐÇ, à òàêîæ
ïðè âèÿâëåíí³ áåçõàçÿéíèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â;

á) â ðàç³ âèÿâëåííÿ ñàìîâ³ëüíî ðîçì³ùåíèõ
ÐÇ,

â) â ðàç³, êîëè òåðì³í ä³¿ äîçâîëó íà ðîçì³-
ùåííÿ ÐÇ çàê³í÷èâñÿ ³ íå áóâ ïðîäîâæåíèé;

ã) â ðàç³, êîëè òåõí³÷íèé ñòàí ÐÇ ñòâîðþº çà-
ãðîçó æèòòþ àáî çäîðîâ’þ ëþäåé òà/àáî çàïî-
ä³ÿííÿ øêîäè (ìàéíîâî¿ ÷è íåìàéíîâî¿) òðåò³ì
îñîáàì.

ä) â ðàç³ íåâ³äïîâ³äíîñò³ òåõí³÷íèõ õàðàêòå-
ðèñòèê ÐÇ òà ì³ñöÿ éîãî âñòàíîâëåííÿ âèäàíî-
ìó äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè;

å) â ³íøèõ âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ äîãîâî-
ðîì ïðî íàäàííÿ ó òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ
ì³ñöü (äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ), ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó
êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì. Êèºâà ³ º ºäèíèìè äëÿ âñ³õ ðîçïîâñþäæóâà-
÷³â ðåêëàìè.

18.3. Äåìîíòàæ ÐÇ ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ
ï³äïóíêòîì à) ï.18.2 öüîãî Ïîðÿäêó, çä³éñíþ-
ºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè.

18.4. Ó âêàçàíèõ â ïóíêò³ 18.2. öüîãî Ïîðÿä-
êó âèïàäêàõ (êð³ì âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï. ï.
à) ï.18.2. öüîãî Ïîðÿäêó) äåìîíòàæ ÐÇ ïîâè-
íåí áóòè ïðîâåäåíèé âëàñíèêàìè (çàêîííèìè
êîðèñòóâà÷àìè) ÐÇ ñàìîñò³éíî çà âëàñíèé ðà-
õóíîê â òåðì³í, âêàçàíèé â ïðèïèñ³ ðîáî÷îãî
îðãàíó ïðî óñóíåííÿ ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó ðîç-
ì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè.

Äåìîíòàæ ÐÇ çä³éñíþºòüñÿ ï³ñëÿ íàïðàâëåí-
íÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó êîðèñòóâà÷ó) ïðèïèñó
ç â³äïîâ³äíîþ âèìîãîþ.

Ðîáî÷èé îðãàí íàïðàâëÿº ðîçïîâñþäæóâà÷ó
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ïðèïèñ ç âèìîãîþ ïðî óñó-
íåííÿ ó 3-äåííèé ñòðîê ïîðóøåíü ïîðÿäêó ðîç-
ì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè. Ïðèïèñ íàïðàâ-
ëÿºòüñÿ â ïèñüìîâ³é ôîðì³ ïîøòîþ ç ïîâ³äîì-
ëåííÿì ïðî âðó÷åííÿ àáî âðó÷àºòüñÿ óïîâíî-
âàæåíîìó ïðåäñòàâíèêó ðîçïîâñþäæóâà÷à çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè îñîáèñòî ï³ä ï³äïèñ. ²íôîð-
ìàö³ÿ ïðî íàïðàâëåí³ ïðèïèñè ðåºñòðóºòüñÿ ðî-
áî÷èì îðãàíîì ó â³äïîâ³äíîìó æóðíàë³. Ó âè-
ïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ï³äïóíêòàìè á), ã), ä)
ïóíêòó 18.2. öüîãî Ïîðÿäêó, äî ïðèïèñó äîäàº-
òüñÿ Àêò, â ÿêîìó ô³êñóþòüñÿ âèÿâëåí³ ïîðó-
øåííÿ, çà ï³äïèñîì ïðåäñòàâíèê³â ðîáî÷îãî îð-
ãàíó òà ÊÏ “Êè¿âðåêëàìà”.

Äåìîíòàæ ÐÇ çä³éñíþºòüñÿ áåç íàïðàâëåííÿ
ðîçïîâñþäæóâà÷ó çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ïðèïè-
ñó, ÿêùî âëàñíèê ÐÇ àáî éîãî àäðåñà íå âñòà-
íîâëåí³.

Ðîçïîâñþäæóâà÷ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ïîâè-
íåí ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ
ïðèïèñó óñóíóòè çàçíà÷åí³ â ïðèïèñ³ ïîðóøåí-
íÿ òà ïîâ³äîìèòè â öåé æå ñòðîê ðîáî÷èé îð-
ãàí â ïèñüìîâ³é ôîðì³.

18.5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïðèïèñ³â
çä³éñíþº ðîáî÷èé îðãàí. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ
âèìîã çàçíà÷åíîãî ïðèïèñó ïðî óñóíåííÿ ïî-
ðóøåííÿ ïîðÿäêó ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåê-
ëàìè äåìîíòàæ ÐÇ çä³éñíþºòüñÿ:

à) ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ï³äïóíêòîì á)
ïóíêòó 18.2. öüîãî Ïîðÿäêó — íà ï³äñòàâ³ ðîç-
ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè;

á) ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ï³äïóíêòàìè â),
ã), ä), å) ïóíêòó 18.2. öüîãî Ïîðÿäêó — çà íà-
êàçàìè ðîáî÷îãî îðãàíó.

18.6. Ó âèïàäêàõ íåîáõ³äíîñò³ äåìîíòàæó ÐÇ
íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè ðîáî÷èé îðãàí ñêëàäàº ïåðåë³ê ÐÇ,
ùî ï³äëÿãàþòü äåìîíòàæó, ³ç çàçíà÷åííÿì ì³ñ-
öÿ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ ³ òåðì³íó ïðîâåäåííÿ ðîá³ò
ç äåìîíòàæó. Êåð³âíèê ðîáî÷îãî îðãàíó çàòâåð-
äæóº Ïåðåë³ê ÐÇ, ùî ï³äëÿãàþòü äåìîíòàæó, òà
ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ïåðåäàº íà ïîãî-
äæåííÿ äî Êîì³ñ³¿.

Ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó îò-
ðèìàííÿ Ïåðåë³êó ÐÇ, ùî ï³äëÿãàþòü äåìîíòà-
æó, Êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿäàº, ïîãîäæóº òà ïîâåðòàº
ðîáî÷îìó îðãàíó äëÿ ï³äãîòîâêè ïðîåêòó â³äïî-
â³äíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

18.7. Îðãàí³çàö³ÿ äåìîíòàæó àáî ñàìîñò³éíå
ïðîâåäåííÿ äåìîíòàæó çä³éñíþºòüñÿ ÊÏ “Êè-
¿âðåêëàìà” çà äîðó÷åííÿì ðîáî÷îãî îðãàíó íà
óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì Ïîðÿäêîì.

18.8. Ï³ä ÷àñ äåìîíòàæó ÐÇ ñêëàäàþòüñÿ Àêò
îãëÿäó òåõí³÷íîãî ñòàíó ÐÇ ç ïðîâåäåííÿì ôî-
òî òà/àáî â³äåî ô³êñàö³¿, ÿê³ äîäàþòüñÿ äî Àê-
òà, òà Àêò ïðîâåäåííÿ äåìîíòàæó ÐÇ.

Àêòè ñêëàäàþòüñÿ ðîáî÷èì îðãàíîì ó ïðè-
ñóòíîñò³ ïðåäñòàâíèê³â ÊÏ “Êè¿âðåêëàìà” òà
áàëàíñîóòðèìóâà÷à ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ ÐÇ.

Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äåìî-
íòàæó ìîæóòü áóòè ïðèñóòí³: âëàñíèê àáî çà-
êîííèé êîðèñòóâà÷ ÐÇ, ïðåäñòàâíèêè äåðæàâ-
íèõ îðãàí³â, ì³ñüêèõ ñëóæá òà ³íøèõ îðãàí³çà-
ö³é.

Êîæíèé Àêò ñêëàäàºòüñÿ â äâîõ ïðèì³ðíèêàõ
³ ï³äïèñóºòüñÿ âñ³ìà ïðèñóòí³ìè ï³ä ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ äåìîíòàæó îñîáàìè. Îäèí ïðèì³ðíèê
Àêòà çàëèøàºòüñÿ ó ðîáî÷îãî îðãàíó, ³íøèé íà-
äàºòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó êîðèñòóâà÷ó) äå-
ìîíòîâàíîãî ÐÇ àáî (ó ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³ àáî
â³äìîâè â³ä ï³äïèñàííÿ Àêòà) íàäñèëàºòüñÿ ïî-
øòîþ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ç ïîâ³äîìëåííÿì
ïðî âðó÷åííÿ (ÿêùî âñòàíîâëåíî éîãî ì³ñöå-
çíàõîäæåííÿ).

Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ äåìîíòàæó ñêëàäàºòüñÿ íà-
ñòóïíèé êîìïëåêò äîêóìåíò³â:

— Àêò çäà÷³-ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ ðîá³ò ïî
äåìîíòàæó ³ç çàçíà÷åííÿì õàðàêòåðó ðîá³ò òà ¿õ
âàðòîñò³;

— êàëüêóëÿö³ÿ âàðòîñò³ âèòðàò çà âèêîíàí³
ðîáîòè ïî äåìîíòàæó.
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18.9. Äåìîíòàæ ÐÇ íå ïðîâîäèòüñÿ ðîáî÷èì
îðãàíîì, ÿêùî ðîçïîâñþäæóâà÷ çîâí³øíüî¿ ðåê-
ëàìè ó âñòàíîâëåíèé â ïðèïèñ³ òåðì³í ïîâí³-
ñòþ óñóíóâ çàçíà÷åí³ â íüîìó ïîðóøåííÿ òà ïî-
â³äîìèâ â òîé æå ñòðîê ïðî öå ðîáî÷èé îðãàí
â ïèñüìîâ³é ôîðì³.

18.10. Êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ÊÏ “Êè¿âðåêëà-
ìà”, ÿêå îðãàí³çîâóâàëî äåìîíòàæ àáî ïðîâî-
äèëî ñàìîñò³éíî äåìîíòàæ ÐÇ, ïîêëàäàºòüñÿ íà
âëàñíèêà (çàêîííîãî êîðèñòóâà÷à) äåìîíòîâà-
íîãî ÐÇ íà ï³äñòàâ³ âèñòàâëåíîãî ðàõóíêó òà
Àêòà çäà÷³-ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ ðîá³ò ïî äå-
ìîíòàæó.

18.11. Ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ âñòàíîâèòè âëàñ-
íèêà ÐÇ ïîñëóãè ç äåìîíòàæó îïëà÷óþòü ðàéîí-
í³ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ íà ï³äñòà-
â³ óãîä, óêëàäåíèõ ç ÊÏ “Êè¿âðåêëàìà” ùîäî
î÷èùåííÿ òåðèòîð³¿ ðàéîí³â â³ä ñàìîâ³ëüíî ðîç-
ì³ùåíèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â.

18.12. Âëàñíèê (çàêîííèé êîðèñòóâà÷) ìàº
ïðàâî íà ïîâåðíåííÿ äåìîíòîâàíèõ ÐÇ ï³ñëÿ
çâåðíåííÿ äî ðîáî÷îãî îðãàíó íà ï³äñòàâ³ òà-
êèõ äîêóìåíò³â:

à) çàÿâè íà ³ì’ÿ íà÷àëüíèêà ðîáî÷îãî îðãàíó
ïðî ïîâåðíåííÿ äåìîíòîâàíèõ ÐÇ;

á) äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ïðàâî âëàñíî-
ñò³ (³íøå ìàéíîâå ïðàâî) íà êîíêðåòíèé äå-
ìîíòîâàíèé ÐÇ;

â) äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº îïëàòó âèìó-
øåíèõ âèòðàò ðîáî÷îãî îðãàíó, ÊÏ “Êè¿âðåê-
ëàìà”, ïîâ’ÿçàíèõ ç äåìîíòàæåì ÐÇ òà ¿õ çáå-
ð³ãàííÿì;

ã) äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ïðàâî óïîâíî-
âàæåíî¿ îñîáè íà îäåðæàííÿ äåìîíòîâàíèõ ÐÇ.

18.13. Îáë³ê äåìîíòîâàíèõ ÐÇ çä³éñíþºòüñÿ
ÊÏ “Êè¿âðåêëàìà” â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çà-
êîíîäàâñòâà.

18.14. Äåìîíòîâàí³ ÐÇ ìîæóòü áóòè ïåðåäàí³
íà òèì÷àñîâå çáåð³ãàííÿ â³äïîâ³äí³é îðãàí³çà-
ö³¿ íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó òà Àêòà
ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ³ç çàçíà÷åííÿì ïåðåë³êó ÐÇ,
¿õ ñòàíó òà õàðàêòåðèñòèê.

19. Êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì Ïîðÿäêó
òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà éîãî ïîðóøåííÿ

19.1. Êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì öüîãî Ïî-
ðÿäêó çä³éñíþº â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ðî-
áî÷èé îðãàí, ÊÏ “Êè¿âðåêëàìà”, à òàêîæ ³íø³
îðãàíè (îðãàí³çàö³¿) â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà
ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿.

19.2. Ðîçïîâñþäæóâà÷ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çà-

áåçïå÷óº ðîçì³ùåííÿ òà åêñïëóàòàö³þ ðåêëàì-
íèõ çàñîá³â ç äîòðèìàííÿì íîðì òåõí³êè áåç-
ïåêè, ïîæåæíî¿ áåçïåêè ³ ñàí³òàðíèõ íîðì. Ðîç-
ïîâñþäæóâà÷ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè íåñå â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà áóäü-ÿê³ ïîðóøåííÿ íîðì áåçïå-
êè, íåñïðàâíîñò³ òà àâàð³éí³ ñèòóàö³¿, ùî âè-
íèêàþòü ç éîãî âèíè, òà ïîâèíåí çà ñâ³é ðàõó-
íîê óñóâàòè âñ³ äåôåêòè, ùî âèíèêàþòü â ïðî-
öåñ³ åêñïëóàòàö³¿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â.

19.3. Ó ðàç³ ïîðóøåííÿ âèìîã öüîãî Ïîðÿä-
êó êåð³âíèê ðîáî÷îãî îðãàíó àáî óïîâíîâàæå-
í³ íèì ïîñàäîâ³ îñîáè çâåðòàþòüñÿ äî ðîçïîâ-
ñþäæóâà÷à çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ç âèìîãîþ ïðî
óñóíåííÿ ïîðóøåíü ó âèçíà÷åíèé òåðì³í.

Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ö³º¿ âèìîãè òà â çàëåæ-
íîñò³ â³ä ïðàâîïîðóøåííÿ óïîâíîâàæåí³ â³äïî-
â³äíî äî ï. 2 ñò. 255 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àä-
ì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ïîñàäîâ³ îñîáè
ðîáî÷îãî îðãàíó ñêëàäàþòü ïðîòîêîëè ïðî àä-
ì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ çà ñò. 152 Êî-
äåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðó-
øåííÿ ïî âèÿâëåíèõ ïîðóøåííÿõ àáî âæèâà-
þòü ³íø³ çàõîäè, ïåðåäáà÷åí³ ÷èííèì çàêîíî-
äàâñòâîì òà öèì Ïîðÿäêîì.

19.4. Ðîáî÷èé îðãàí ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî-
÷èõ äí³â ç äàòè ðåºñòðàö³¿ äîçâîëó íàäàº Ãîëîâ-
íîìó óïðàâë³ííþ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), îðãà-
íàì äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ³íôîðìàö³þ
ïðî ðîçïîâñþäæóâà÷³â çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè,
ÿêèì íàäàíî äîçâ³ë.

19.5. Ó ðàç³ ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó âèäà÷³ äîçâî-
ëó íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ïîñàäî-
â³ îñîáè, â³äïîâ³äàëüí³ çà âèäà÷ó äîçâîëó, íå-
ñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïåðåäáà÷åíó Êîäåêñîì
Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ.

20. Çàêëþ÷í³ ïîëîæåííÿ

20.1. Ïèòàííÿ, ùî íå âðåãóëüîâàí³ öèì Ïî-
ðÿäêîì, âèð³øóþòüñÿ çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè, à òàêîæ â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

20.2. Ñïîðè, ùî âèíèêàþòü ïðè âèð³øåíí³
ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîçì³ùåííÿì çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè, âèð³øóþòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíî-
äàâñòâîì ïîðÿäêó.

Çàñòóïíèê ãîëîâè — 
êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

Про внесення змін 
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 30.07.2007 № 978 
“Про встановлення 

та погодження тарифів 
на комунальні послуги 

з централізованого опалення 
і постачання гарячої води”

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1110 від 28 серпня 2007 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
житлово�комунальні послуги”, Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Закону Укра�
їни “Про теплопостачання”, Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачан�
ня теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955, Правил надання послуг з централізова�
ного опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабі�
нету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, рішення Київської міської ради від 28.09.2006 № 102/159
“Про соціальний захист населення міста Києва в умовах запровадження економічно обґрунтованих та�
рифів на житлово�комунальні послуги”, рішення Київської міської ради від 08.02.2007 № 58/719 “Про
тарифи на житлово�комунальні послуги”, з метою подальшого переходу на оплату комунальних послуг
з централізованого опалення та постачання гарячої води за двоставковим тарифом і реалізації власних
(самоврядних) повноважень:

1. Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
30.07.2007 ¹ 978 “Ïðî âñòàíîâëåííÿ òà ïî-
ãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãà-
ðÿ÷î¿ âîäè”:

1.1. Ïóíêò 2 ðîçïîðÿäæåííÿ âèçíàòè òà-
êèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü. Â çâ’ÿçêó ç öèì
ïóíêòè 3—11 ââàæàòè â³äïîâ³äíî ïóíêòàìè
2—10.

2. Âíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âèðîáíèêàì òà âè-
êîíàâöÿì öèõ ïîñëóã êîìóíàëüíî¿ ôîðìè
âëàñíîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íà-
ñåëåííÿì, çàòâåðäæåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â³ä 30.07.2007 ¹ 978 “Ïðî âñòàíîâëåííÿ òà
ïîãîäæåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè

ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ
ãàðÿ÷î¿ âîäè”:

2.1. Ïîçèö³¿ 3 òà 3.1 Òàðèô³â âèçíàòè òà-
êèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü.

Â çâ’ÿçêó ç öèì ïîçèö³¿ 4 òà 4.1 — 8. òà 8.1
ââàæàòè â³äïîâ³äíî ïîçèö³ÿìè 3. òà 3.1 — 7.
òà 7.1.

2.2. Ó çíîñö³ äî òàðèô³â (*) ñëîâà “Òàðèô
âòðà÷àº ÷èíí³ñòü ç 01.08.2007 ðîêó” âèêëþ-
÷èòè.

2.3. Çíîñêó äî òàðèô³â (**) âèêëþ÷èòè.
3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 15.08.2006 № 1215 
“Про зовнішнє художнє освітлення фасадів 

будинків і споруд та пам’яток культурної 
спадщини м. Києва”

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 923 від 19 червня 2007 року

З метою підвищення ефективності впровадження заходів, передбачених розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 15.08.2006 № 1215 “Про зовнішнє художнє освітлення фасадів будин�
ків і споруд та пам’яток культурної спадщини м. Києва”, та на виконання рішення № 21 Колегії виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.03.2007 p.:

1. Ïóíêò 4 ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 15.08.2006
¹ 1215 “Ïðî çîâí³øíº õóäîæíº îñâ³òëåííÿ
ôàñàä³â áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïàì’ÿòîê êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè ì. Êèºâà” âèêëàñòè â òà-
ê³é ðåäàêö³¿: “4. Êîîðäèíàö³þ ðîá³ò ³ç îðãà-
í³çàö³¿ çîâí³øíüîãî õóäîæíüîãî îñâ³òëåííÿ
ôàñàä³â áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïàì’ÿòîê êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè ïîêëàñòè íà Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàé-
íó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà”.

2. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîç-
ïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про затвердження проекту 
влаштування з’їздів з Подільського мостового

переходу через р. Дніпро 
на Рибальський півострів 

та на вулицю Набережно4Хрещатицьку 
у Подільському районі м. Києва у складі 

проекту будівництва Подільського 
мостового переходу через р. Дніпро

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 924 від 19 липня 2007 року

Відповідно до ст. 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò âëàøòóâàííÿ ç’¿çä³â
ç Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ÷åðåç ð.
Äí³ïðî íà Ðèáàëüñüêèé ï³âîñòð³â òà âóëè-
öþ Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêó ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ñêëàä³ ïðîåêòó áóä³â-
íèöòâà Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó
÷åðåç ð. Äí³ïðî, ðåêîìåíäîâàíèé äî çàòâåð-
äæåííÿ ñïåö³àë³çîâàíîþ äåðæàâíîþ îðãàí³-
çàö³ºþ “Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿

³íâåñòèö³éíî¿ åêñïåðòèçè (ñëóæáà “Êè¿â-
äåðæåêñïåðòèçà”)” (ïîçèòèâíèé âèñíîâîê
êîìïëåêñíî¿ äåðæàâíî¿ åêñïåðòèçè â³ä
10.05.2007 ¹ 5589) òà ïîãîäæåíèé Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà
äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà (ëèñò-ïîãî-
äæåííÿ â³ä 07.02.07 ¹ 07-885), ç òàêèìè îñ-
íîâíèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêà-
ìè:

Ïëîùà ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè, - 74276,50 ì2

â òîìó ÷èñë³:
- âóë. Íàáåðåæíî-Ðèáàëüñüêî¿ â³ä âóë. Åëåêòðèê³â
(ÏÊ 18) äî ìîñòó íà âõîä³ â Ãàâàíü -34800,00 ì2

- ç`¿çäó ¹ 7 ç ìîñòîâîãî ïåðåõîäó íà âóë. Íàáåðåæíî-
Ðèáàëüñüêó - 4858,00 ì2

- ìîñòó íà âõîä³ â Ãàâàíü - 9762,50 ì2

- ï³äõîäó äî ìîñòó íà âõîä³ â Ãàâàíü — âóë. Íàáåðåæíî-
Õðåùàòèöüêà - 22072,00 ì2

- åñòàêàäè âçäîâæ âóë. Íàáåðåæíî-Õðåøàòèöüêî¿ - 2784,00 ì2

Ïëîùà òðîòóàðó, - 35446,00 ì2

ó òîìó ÷èñë³:
- âóë. Íàáåðåæíî-Ðèáàëüñüêî¿ â³ä âóë. Åëåêòðèê³â (ÏÊ 18)
äî ìîñòó íà âõîä³ â Ãàâàíü - 10415,00 ì2

- ç`¿çäó ¹ 7 ç ìîñòîâîãî ïåðåõîäó íà âóë. Íàáåðåæíî-
Ðèáàëüñüêó - 1913,00 ì2

- ìîñòó íà âõîä³ â Ãàâàíü - 2503,00 ì2

- ï³äõîäó äî ìîñòó íà âõîä³ â Ãàâàíü - âóë. Íàáåðåæíî-
Õðåùàòèöüêà -20150,00 ì2

- åñòàêàäè âçäîâæ âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêî¿ - 465,00 ì2

Äîâæèíà, - 2522,84 ì
ó òîìó ÷èñë³:

âóë. Íàáåðåæíî-Ðèáàëüñüêî¿ â³ä âóë. Åëåêòðèê³â
(ÃÆ 18) äî ìîñòó íà âõîä³ â Ãàâàíü - 1422,50 ì

- ç`¿çäó ¹ 7 ç ìîñòîâîãî ïåðåõîäó íà âóë. Íàáåðåæíî-
Ðèáàëüñüêó - 435,94 ì

- ìîñòó íà âõîä³ â Ãàâàíü - 355,00 ì

- åñòàêàäè âçäîâæ âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêî¿ - 309,40 ì

Підземні пішохідні переходи
Ïëîùà çàáóäîâè, - 864,30 ì2

ó òîìó ÷èñë³:
- ïåðåõîäó ÃÆ 17+71,87 - 158,80 ì2

- ïåðåõîäó ÏÊ 15+30 - 30,80 ì2

- ïåðåõîäó ÏÊ 8+59,64 - 158,80 ì2

- ïåðåõîäó íà âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüê³é - 515,90 ì2

Äîâæèíà òóíåë³â, - 217,56 ì
ó òîìó ÷èñë³: 
- ïåðåõîäó ÏÊ 17+71,87 - 30,00 ì
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2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðè-
çèêó (ç ÏÄÂ), ùî ïåðåäáà÷åí³ çâåäåíèì
êîøòîðèñíèì ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³â-
íèöòâà, çä³éñíþºòüñÿ çàìîâíèêîì áóä³âíèö-
òâà íà ï³äñòàâ³ îá´ðóíòîâóþ÷èõ äîêóìåíò³â
òà ðåçóëüòàò³â ¿õ äåòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè ñïåö³à-
ë³çîâàíîþ äåðæàâíîþ îðãàí³çàö³ºþ “Êè¿â-
ñüêà ì³ñüêà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿ ³íâåñòèö³é-

íî¿ åêñïåðòèçè (ñëóæáà “Êè¿âäåðæåêñïåð-
òèçà”)”.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про реєстрацію 
органу самоорганізації 

населення “Комітет мікрорайону 
“Русанівка”

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 925 від 19 червня 2007 року

Відповідно до Конституції України, законів України “Про органи самоорганізації населення”, “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, рішень Київської міської ради від 28.03.2002 № 373/1807 “Про порядок
реєстрації органів самоорганізації населення”, від 15.03.2007 № 367/1028 “Про дозвіл на створення ор�
гану самоорганізації населення “Комітет мікрорайону “Русанівка”, розглянувши заяву уповноважених пред�
ставників і подані документи:

1. Çàðåºñòðóâàòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ “Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó “Ðóñàí³âêà”.

2. Çàðåºñòðóâàòè Ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí ñà-
ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Êîì³òåò ì³êðîðàéî-
íó “Ðóñàí³âêà”.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü âíóò-
ð³øíüî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1 âíåñòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåí-
íÿ “Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó “Ðóñàí³âêà” äî
ªäèíîãî ðåºñòðó îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³;

3.2 âèäàòè ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ îðãà-
íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Êîì³òåò ì³ê-
ðîðàéîíó “Ðóñàí³âêà”.

4. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ðó-
äèêà Ñ. ß.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про проведення 
І Європейських спортивних ігор

Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 901 від 17 червня 2007 року

Відповідно до пункту 15 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та підпунк�
ту 8.1 пункту 8 Порядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів по�
літичного, релігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвер�
дженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, розпорядження Кабінету Міністрів Укра�
їни від 13.12.06 “Про підготовку та проведення І Європейських спортивних ігор” та з метою забезпечення
розвитку фізичної культури і спорту у м. Києві:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó Ì³í³ñòåðñòâà
Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó ³
ïðîâåñòè â ì. Êèºâ³ ç 21 äî 23 ëèïíÿ 2007
ðîêó ² ªâðîïåéñüê³ ñïîðòèâí³ ³ãðè.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ öüîãî çàõîäó âçÿ-
ëî íà ñåáå Ì³í³ñòåðñòâî Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ïî ô³çè÷í³é
êóëüòóð³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Ñïðèÿòè ñâîº÷àñíîìó âèð³øåííþ îð-
ãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïðîâåäåí-
íÿì öüîãî ä³éñòâà.

3.2. Ïðîâîäèòè âèäàòêè íà ïðîâåäåííÿ ²
ªâðîïåéñüêèõ ñïîðòèâíèõ ³ãîð â ñóì³ 800 000
ãðèâåíü çã³äíî ç êîøòîðèñîì (äîäàºòüñÿ), â
ìåæàõ àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ïî ãàëóç³
“Ô³çè÷íà êóëüòóðà ³ ñïîðò” â ì³ñüêîìó áþ-
äæåò³ íà 2007 ð³ê.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîíòðîëþ çà áëà-
ãîóñòðîºì ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèäàòè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó “Êè¿âêîíöåðòó” îðäåð íà òèì-
÷àñîâå âñòàíîâëåííÿ 21 ëèïíÿ 2007 ðîêó ñöå-
í³÷íèõ êîíñòðóêö³é ç ï³äêëþ÷åííÿì äî åëåê-
òðîìåðåæ³ íà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³ ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ óðî÷èñòîãî â³äêðèòòÿ ² ªâðîïåé-
ñüêèõ ñïîðòèâíèõ ³ãîð.

5. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè îõîðîíó ãðî-
ìàäñüêîãî ïîðÿäêó â ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ ²
ªâðîïåéñüêèõ ñïîðòèâíèõ ³ãîð (ïåðåë³ê
ì³ñöü òà òåðì³íó çìàãàíü äîäàºòüñÿ) òà òèì-
÷àñîâå ïåðåêðèòòÿ ðóõó òðàíñïîðòó ç 20.00 äî
22 ãîäèíè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ 21 ëèïíÿ 2007

ðîêó óðî÷èñòîãî â³äêðèòòÿ çìàãàíü íà Ìè-
õàéë³âñüê³é ïëîù³.

6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ìå-
äè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ çìàãàíü, âèä³ëèâøè 2
(äâ³) êàðåòè øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

7. Óïðàâë³ííþ ñïðàâàìè âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè
ïðîâåäåííÿ 21 ëèïíÿ 2007 ðîêó î 22.30 ãî-
äèí³ â Êîëîíí³é çàë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ îô³ö³éíîãî ïðèéîìó ç
îô³ö³éíèìè îñîáàìè òà ïðåäñòàâíèêàìè êðà-
¿í-ó÷àñíèöü ² ªâðîïåéñüêèõ ñïîðòèâíèõ ³ãîð.

8. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè â óñòàíîâëåíî-
ìó ïîðÿäêó äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ ñâÿòêîâî-
ãî ôåºðâåðêà ç íàãîäè â³äêðèòòÿ ² ªâðîïåé-
ñüêèõ ñïîðòèâíèõ ³ãîð.

9. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ òðàíñïîðòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
çàáåçïå÷èòè îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ïàñàæèð-
ñüêîãî òðàíñïîðòó 21 ëèïíÿ 2007 ðîêó ç 20
äî 22 ãîäèíè íà ï³ä’¿çäàõ äî Ìèõàéë³âñüêî¿
ïëîù³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ óðî÷èñòîãî â³ä-
êðèòòÿ ² ªâðîïåéñüêèõ ñïîðòèâíèõ ³ãîð.

10. Êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì “Êè¿â-
ïàñòðàíñ” òà “Êè¿âñüêèé. ìåòðîïîë³òåí” âè-
ð³øèòè ïèòàííÿ áåçîïëàòíîãî ïåðåñóâàííÿ
ì³ñüêèì ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì ó÷àñíè-
ê³â ªâðîïåéñüêèõ ³ãîð ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ
â ì. Êèºâ³, ÿê³ ìàþòü â³äïîâ³äíó àêðåäèòà-
ö³þ.

№ зп Вид спорт Місце проведення Термін
проведення

1. Бодібілдін Кон рес-хол "Президент- отель"
(в л.Госпітальна,12)

20-23 липня

2. Більярдний спорт (п л - 9) СК "Бін о" (просп. Перемо и, 112) 20-23 липня

3. Бо лін (10 е лів) СК "5 елемент" (в л.Еле три ів, 29-а) 20-23 липня

4. Боротьба самбо НК "Е споцентр У раїни", павільйон № 17
(в л. А адемі а Гл ш ова, 1)

20-23 липня

5. Боротьба на поясах
"Алиш"

НК "Е споцентр У раїни", павільйон № 3
(в л. А адемі а Гл ш ова, 1)

20-23 липня

6. Кі бо син НК Е споцентр У раїни", павільйон № 12
(в л. А адемі а Гл ш ова, 1)

20-23 липня

7. Мотоспорт Мототраса с.Корч вате
(в л.Червонопрапорна, 188)

20-23 липня

8. Пан ратіон НК Е споцентр У раїни", павільйон № 17
(в л. А адемі а Гл ш ова, 1)

20-23 липня

9. Спортивні танці Палац спорт (Спортивна площа, 1) 20-23 липня

10. Спортивна а робати а НК Е споцентр У раїни", павільйон № 9
(в л. А адемі а Гл ш ова, 1)

20-23 липня

11. С мо НК Е споцентр У раїни", павільйон № 3
(в л. А адемі а Гл ш ова, 1)

20-23 липня

12. Черліден Палац спорт (Спортивна площа, 1) 20-23 липня

13. Бо атирсь е
ба атоборство

Ар а Др жби народів 20-23 липня

14. Уш НК Е споцентр У раїни", павільйон № 12
(в л. А адемі а Гл ш ова, 1)

20-23 липня

15. Ре бі-7 Стадіон "Спарта " (в л.Фр нзе, 105) 20-23 липня

Çàñòóïíèê ãîëîâè — êåð³âíèê àïàðàòó Á. Ñòè÷èíñüêèé

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 17.07.2007 № 901

ПЕРЕЛІК МІСЦЬ ТА ТЕРМІНУ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ЗА ПРОГРАМОЮ 
І ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПОРТИВНИХ ІГОР

Про безкоштовний проїзд в метрополітені 
соціальних працівників територіальних центрів

м. Києва, які обслуговують одиноких 
малозабезпечених громадян вдома, 

та патронажних сестер Київської міської 
організації Товариства Червоного Хреста 

України у 2007 році
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 926 від 19 червня 2007 року

На виконання міської комплексної програми “Турбота” на 2006— 2010 роки, затвердженої рішенням Ки�
ївської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064, та з метою поліпшення умов життя самотніх малозахище�
них громадян міста Києва у 2007 році:

1. Âèä³ëèòè Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 277,2 òèñ. ãðí.
äëÿ ïðèäáàííÿ ïðî¿çíèõ êâèòê³â äëÿ ïðî¿ç-
äó â ìåòðîïîë³òåí³ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â
òåðèòîð³àëüíèõ öåíòð³â ì. Êèºâà, ÿê³ îáñëó-
ãîâóþòü îäèíîêèõ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ãðîìà-
äÿí âäîìà, òà ïàòðîíàæíèõ ñåñòåð Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî
Õðåñòà Óêðà¿íè.

2. Ãîëîâíîìó ô³íàíñîâîìó óïðàâë³ííþ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïðîô³íàíñóâàòè âèòðàòè, çàçíà÷åí³ â ïóíêò³
1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà ðàõóíîê êîøò³â,
ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì. Êèºâà íà 2007
ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðî-
ãðàìè “Òóðáîòà” íà 2006—2010 ðîêè, çàòâåð-

äæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
16.12.2005 ¹ 603/3064.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Êè¿âñüêîìó
ì³ñüêîìó êîì³òåòó Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî
Õðåñòà çàáåçïå÷èòè çä³éñíåííÿ çàõîä³â, ïå-
ðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ.

4. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ê³ëü÷èöüê³é ². P. çà-
áåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ê³ëü÷èöüêó ². P.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 26.11.2004 № 2153
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 930 від 19 червня 2007 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, з метою здійс�
нення будівництва адміністративного будинку на вул. Багговутівській, 23 та зважаючи на звернення ТОВ
“Укроп Київ” від 29.01.2007 (б/н):

Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
26.11.2004 ¹ 2153 “Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà
áóä³âíèöòâî àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó òà
òèì÷àñîâå çàéíÿòòÿ òðîòóàðó íà âóë. Áàããî-

âóò³âñüê³é, 23 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³”,
à ñàìå:

Ó ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ öèôðè
“25.12.2005” çàì³íèòè öèôðàìè “20.12.2008”.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

11. Çàêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó
“Êè¿âì³ñüêîôîðìëåííÿ” çä³éñíèòè îôîðì-
ëåííÿ Ìèõàéë³âñüêî¿ ïëîù³, âóë. Õðåùàòèê,
Öåíòðàëüíîãî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó çã³äíî ç
çàÿâêîþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïî ô³çè÷í³é
êóëüòóð³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

12. Ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Áàññó Ä. ß.
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ.

13. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Æóðàâñüêîãî B. C.

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

- ïåðåõîäó ÏÊ 15+30 - 30,00 ì
- ïåðåõîäó ÏÊ 8+59,64 - 30,00 ì
- ïåðåõîäó íà âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüê³é - 127,56 ì

Ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü - 6000,00 ïð.îä./ãîä.ï³ê

Òðèâàë³ñòü áóä³âíèöòâà - 48 ì³ñ.

Êîøòîðèñíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà â ö³íàõ 2007 ð.
(ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ), - 706718,504 òèñ.ãðí
ó òîìó ÷èñë³: 
- ÁÌÐ (áåç ÏÄÂ) - 529636,420 òèñ.ãðí
- êîøòè íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó (ç ÏÄÂ) - 30919,579 òèñ.ãðí
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Ðåéäåðè éäóòü äî âëàäè
Ïðîâåäåííÿ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â ìîæå çàëèøèòè ïðîòèçàêîíí³ ä³¿ ïîë³òèê³â áåçíàêàçàíèìè
Îëåã ÀÐÒÅÌ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Достро ові парламентсь і
вибори мож ть поверн ти
Юлію Тимошен о в рісло
прем’єр-міністра. Це при-
значення дасть їй змо
пере лян ти мови поста-
чання імпортно о аз в
У раїн , а та ож приз пи-
нити роз ляд пов’язаних з
ним арних справ.

Ñë³ä íàãàäàòè, ùî ðîçïóñêó
ïàðëàìåíòó ïåðåäóâàëè ïîä³¿, ÿê³
ìîãëè á ïðèçâåñòè äî ÷èìàëèõ
íåïðèºìíîñòåé äëÿ ôðàêö³¿ ÁÞÒ
³ ¿¿ ë³äåðà. Ïî-ïåðøå, ïàðëàìåíò-
ñüêà ñë³ä÷à êîì³ñ³ÿ îïðèëþäíèëà
ôàêòè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ïðè÷åò-
í³ñòü Þë³¿ Òèìîøåíêî äî ãàçîâèõ
ìàõ³íàö³é Ïàâëà Ëàçàðåíêà. Ïî-
äðóãå, íàâåñí³ íèí³øíüîãî ðîêó
â³äáóëàñÿ ðåéäåðñêàÿ àòàêà íà ãî-
ëîâíèé îô³ñ äåðæàâíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “×åðêàñèãàç”, â ÿê³é, ÿê
ç’ÿñóâàëîñÿ, áðàâ ó÷àñòü íàðîä-
íèé äåïóòàò Ïåòðî Êóçüìåíêî ç
ôðàêö³¿ ÁÞÒ.

Ó í³÷ ç 30 íà 31 áåðåçíÿ íà òå-
ðèòîð³þ “×åðêàñèãàçó” ââ³ðâàëè-
ñÿ îçáðîºí³ ëþäè â ìàñêàõ, ÿê³
äóæå øâèäêî çàõîïèëè äâ³ð ³ ïåð-
øèé ïîâåðõ áóä³âë³. ×åðåç ï’ÿòü
õâèëèí íà ì³ñöå ïîä³¿ ïðèáóëè
ñï³âðîá³òíèêè ì³ë³ö³¿. Âîíè ïî-
ïðîñèëè ï³äêð³ïëåííÿ, ³ íàïàä-
íèêè ïîêèíóëè îô³ñ êîìïàí³¿.
Ïðîòå â³äåîêàìåðè âñòèãëè çà-
ô³êñóâàòè, ùî ðàçîì ç ðåéäåðà-
ìè â äâ³ð ïîòðàïèëè íàðîäíèé
äåïóòàò Ïåòðî Êóçüìåíêî ç
ôðàêö³¿ ÁÞÒ, à òàêîæ åêñ-âèêî-
íóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ïðàâë³í-
íÿ “×åðêàñèãàç” Ñåðã³é ×åðíè-
êîâ.

ßê â³äîìî, íàïåðåäîäí³, 30 áå-
ðåçíÿ ÍÀÊ “Íàôòîãàç Óêðà¿íè”,
êîòðà âîëîä³º 51 % àêö³é “×åðêà-
ñèãàçó”, ïîíîâèëà íà ïîñàä³ ãî-
ëîâó ïðàâë³ííÿ êîìïàí³¿ Äìèòðà
×èð³÷à. Â³í áóâ óñóíåíèé â³ä
âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â â 2005
ðîö³. Çà äàíèìè ïåðåâ³ðîê “Íàô-
òîãàçó”, êîëèøí³é êåð³âíèê þðè-
äè÷íîãî äåïàðòàìåíòó ÍÀÊó Ìè-
êîëà ßõèìåöü ñôàëüñèô³êóâàâ
äîðó÷åííÿ â³ä ãëàâè äåðæõîëäèí-
ãó Îëåêñ³ÿ ²â÷åíêà ³ íà ï³äñòàâ³
öüîãî “äîêóìåíòà” âçÿâ ó÷àñòü ó
çáîðàõ àêö³îíåð³â “×åðêàñèãàçó”.

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ Ìèêîëó
ßõèìöÿ îáðàëè ãîëîâîþ ïðàâ-
ë³ííÿ îáëãàçó. Ï³ä éîãî êåð³â-
íèöòâîì “×åðêàñèãàç” íàãðîìà-
äèâ êîëîñàëüíó çàáîðãîâàí³ñòü
ïåðåä “Ãàçîì Óêðà¿íè” ³ ñâî¿ìè
ñï³âðîá³òíèêàìè. Áþäæåò êîì-
ïàí³¿ âòðàòèâ ìàéæå 70 ìëí ãðí.
Çîêðåìà çíèêëè 14 ìëí ãðí, ÿê³
“Íàôòîãàç Óêðà¿íè” ïîâèíåí
áóâ îòðèìàòè çà äîïåì³ñ³þ àêö³é
“×åðêàñèãàçó”. Ö³íí³ ïàïåðè íà
ñóìó 28 ìëí ãðí âèïóñòèëè â
2005 ðîö³ äëÿ òîãî, ùîá àêóìó-
ëþâàòè çàñîáè ³ ïîãàñèòè ÷àñòè-
íó çàáîðãîâàíîñò³ çà ãàç ïåðåä
ÍÀÊîì. Ç íèõ 14 ìëí ãðí íà-
ä³éøëè íà ðàõóíîê ï³äñòàâíî¿
þðèäè÷íî¿ ô³ðìè.

Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî, çàì³ñòü
â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ, ùî ðîáè-
ëè éîãî ïðåäñòàâíèêè íà òåðèòî-
ð³¿ “×åðêàñèãàçó” ï³ä ÷àñ ðåéäåð-
ñüêî¿ àòàêè, çâèíóâàòèâ ó íàïàä³
íà êîìïàí³þ øâåéöàðñüêîãî
òðåéäåðà “Ðîñóêðåíåðãî”. ÁÞÒ
íàçâàâ ³íöèäåíò “íîâèì âèòêîì

ä³ÿëüíîñò³ ç ïåðåäà÷³ ãàçîðîçïî-
ä³ëü÷èõ ìåðåæ äî ðóê “Ðîñóêð-
åíåðãî”.

Ïðîòå ïðè öüîìó Þë³ÿ Òèìî-
øåíêî çìîâ÷àëà, ùî ðîáèëè äå-
ïóòàòè ç ¿¿ ôðàêö³¿ íà òåðèòîð³¿
“×åðêàñèãàçó”. Ìîâ÷èòü ³ ïðî
î÷îëþâàíó íåþ çà ÷àñ³â ïðåì’ºð-
ñòâà Ï. Ëàçàðåíêà êîìïàí³þ
“ªäèí³ åíåðãåòè÷í³ ñèñòåìè
Óêðà¿íè”, ïðî ÿêó äîñ³ åêñïåð-
òè ãîâîðÿòü íå ³íàêøå, ÿê “ªäè-
í³ êîðóïö³éí³ ñèñòåìè Òèìîøåí-
êî”. Õî÷à ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè
Óêðà¿íè íå âèÿâèëè â ä³ÿõ Þë³¿
Òèìîøåíêî ñêëàäó çëî÷èíó,
àìåðèêàíñüêà Ôåì³äà òî÷í³øå
îïèñóº ³ õàðàêòåðèçóº ¿õ. Ï³ä ÷àñ
ñë³äñòâà, ÿêå ïðîâîäèëè â ÑØÀ
ó ñïðàâ³ Ïàâëà Ëàçàðåíêà, âñòà-
íîâëåíî, ùî “ò³ëüêè çà äâà ðî-
êè, 1996 ³ 1997, Ëàçàðåíêî îòðè-
ìàâ ó âèãëÿä³ íåçàêîííèõ âèïëàò
â³ä êîìïàí³é Somoli Enterprises,
United Enerdgy International Ltd,
“ªäèí³ åíåðãåòè÷í³ ñèñòåìè
Óêðà¿íè”, SB Corporation, L. I. T.
A. T. Offshore Ltd, DAV Riga, à
òàêîæ â³ä êîðïîðàö³¿ “ÈÒÅÐÀ” ³
¿¿ äî÷³ðí³õ êîìïàí³é ïîíàä $ 274
ìëí”. ßê ñêàçàíî â ìàòåð³àëàõ
ñïðàâè îêðóæíîãî ñóäó ÑØÀ
îêðóãó Êîëóìá³ÿ (1:04-CV-00798-
PLF), ç âåðåñíÿ 1995 ðîêó äî
òðàâíÿ 1996 ðîêó Ïàâëî Ëàçà-
ðåíêî â³äïîâ³äàâ çà åíåðãåòè÷-
íèé ñåêòîð óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³-
êè ³ ðåîðãàí³çàö³þ ñèñòåìè ³ì-
ïîðòó òà ðîçïîä³ëó ïðèðîäíîãî
ãàçó. Ï³ñëÿ ðåîðãàí³çàö³¿ ïðèâàò-

íèì êîìïàí³ÿì íàäàëè åêñêëþ-
çèâíå ïðàâî íà êóï³âëþ ïðèðîä-
íîãî ãàçó ó ÐÀÎ “Ãàçïðîì”, ðî-
ñ³éñüêîãî ïîñòà÷àëüíèêà ïðè-
ðîäíîãî ãàçó â Óêðà¿íó íà ì³ëü-
ÿðäè äîëàð³â ùîð³÷íî, à òàêîæ
íà ïåðåïðîäàæ ãàçó â êðà¿í³. Ó
öåé ïåð³îä “ªäèí³ åíåðãåòè÷í³
ñèñòåìè Óêðà¿íè” (ªÅÑÓ) áóëè
îñîáëèâîþ êîðïîðàö³ºþ, êîòðà
ìàëà ð³çí³ ïðèâ³ëå¿, â òîìó ÷èñ-
ë³ é ïîâíîâàæåííÿ íà ïîñòà÷àí-
íÿ ïðèðîäíîãî ãàçó â Óêðà¿íó.
Ñàìå òîä³ êîðïîðàö³þ ªÅÑÓ
î÷îëþâàëà Þë³ÿ Òèìîøåíêî.
Áàãàòî åêñïåðò³â í³ õâèëèíè íå
ñóìí³âàþòüñÿ, ùî Òèìîøåíêî
ìîãëà áóòè çàì³øàíà â êîðóïö³é-
íèõ ñõåìàõ Ïàâëà Ëàçàðåíêà.
“Óÿâ³òü ëèøå, êîìïàí³ÿ Þë³¿
Òèìîøåíêî ªÅÑÓ ïðîòÿãîì
òðüîõ ðîê³â áóëà ìîíîïîëüíèì
ïîñòà÷àëüíèêîì ³ ïðîäàâöåì ãà-
çó â Óêðà¿íó. Ïðè÷îìó ãàç ïî-
ñòàâëÿëè çà çíà÷íî âèùèìè ö³-
íàìè, í³æ ò³, çà ÿêèìè êóïóâàëè
ó “Ãàçïðîìó”. Òîáòî çàðîá³òîê
òàì áóâ õîðîøèé. ² ïîáóäóâàòè
òàêó ñõåìó áåç Ïàâëà Ëàçàðåíêà
âîíà íå çìîãëà á. À öå âæå êî-
ðóïö³ÿ”,— ââàæàº Âîëîäèìèð
Áðîííèêîâ, ÷ëåí êîì³òåòó Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè ç ÏÅÊ.

Íå ðîçïîâ³äàº Þë³ÿ Âîëîäèìè-
ð³âíà ³ ïðî òå, ùî ñàìå çàâäÿêè
¿é â³äáóëèñÿ çì³íè â ïîñòà÷àíí³
³ìïîðòíîãî ãàçó â Óêðà¿íó. ² ùî
ïîäîðîæ÷àííÿ ïàëèâà — òåæ ¿¿
çàñëóãà.

Íàãàäàºìî, äî ñ³÷íÿ 2006 ðî-

êó Ðîñ³ÿ ùîð³÷íî ïîñòà÷àëà â
Óêðà¿íó ìàéæå 20 ìëðä êóá. ì
ãàçó ÿê ïëàòó çà éîãî òðàíçèò äî
êðà¿í ªâðîïè çà çàë³êîâîþ ö³-
íîþ $ 50 çà 1 òèñ. êóá. ì. Êð³ì
òîãî, áàðòåðíèé ìåõàí³çì äàâàâ
çìîãó ÍÀÊó ïîñòóïîâî ïîãàøà-
òè çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä “Ãàçïðî-
ìîì”, ðîçì³ð ÿêî¿, âêëþ÷àþ÷è
â³äñîòêè, ñÿãàâ $1,65 ìëðä. Êè-
¿â îòðèìóâàâ â³ä Ìîñêâè íà 5
ìëðä êóá. ì ãàçó â ð³ê ìåíøå,
í³æ çà äîãîâîðàìè, àëå ïðè öüî-
ìó ïîãàøàâ ìàéæå $ 250 ìëí
áîðãó íà ð³ê.

Äîïîâíåííÿ ¹ 4 äî êîíòðàêòó
â³ä 21 ÷åðâíÿ 2002 ðîêó ïðî îá-
ñÿãè ³ óìîâè òðàíçèòó ðîñ³éñüêî-
ãî ïðèðîäíîãî ãàçó òåðèòîð³ºþ
Óêðà¿íè â 2003—2013 ðîêàõ çáå-
ð³ãàëî áàðòåðíèé ìåõàí³çì ³ âàð-
ò³ñòü ³ìïîðòíîãî ãàçó äëÿ Êèºâà.
Ïðîòå ä³þ öüîãî äîêóìåíòà àíó-
ëþâàëè îêðåìèì äîðó÷åííÿì
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Þë³¿ Òèìîøåí-
êî ¹ 43006/0/1-05. Öåé êðîê ïî-
ñëóæèâ ïî÷àòêîì íàïðóæåíèõ ïå-
ðåãîâîð³â ç “Ãàçïðîìîì” ïðî ïå-
ðåãëÿä ³ñíóþ÷î¿ ñõåìè ïîñòà÷àíü
³ ö³íè íà ïàëèâî.

Ïîëåì³êà çàâåðøèëàñÿ ï³äïè-
ñàííÿì ó ñ³÷í³ 2006 ðîêó íîâèõ
äîìîâëåíîñòåé. Çà óìîâàìè öèõ
óãîä, Óêðà¿íà îïëà÷óº ³ìïîðòíå
ïàëèâî, à Ãàçïðîì ñâ³é òðàíçèò —
âèíÿòêîâî ãðîøèìà. “Ãàçïðîì”
ïîñòàâëÿº ñâ³é åíåðãîðåñóðñ äî
Óêðà¿íè íå áåçïîñåðåäíüî, à ÷å-
ðåç “Ðîñóêðåíåðãî” çà ö³íîþ 

$ 230 çà 1 òèñ. êóá. ì. Ïðîòå ïðè
öüîìó â áàëàíñ³ øâåéöàðñüêîãî
òðåéäåðà áóâ ïðèñóòí³é ³ äåøå-
âèé ñåðåäíüîàç³àòñüêèé ãàç, ùî
äàëî çìîãó âèâåñòè äëÿ Êèºâà ñå-
ðåäíþ êîìïðîì³ñíó öèôðó — 
$ 95 çà 1 òèñ. êóá. ì.

Ïðîòå ïîïðè öå Òèìîøåíêî
íàïîëåãëèâî íàçèâàëà “Ðîñóêð-
åíåðãî” “ñ³ðèì ïîñåðåäíèêîì” ³
âèìàãàëà ðîç³ðâàòè ç íåþ âñ³ äî-
ìîâëåíîñò³. Ïðè öüîìó ë³äåð
ÁÞÒ ñêðîìíî ìîâ÷àëà ïðî ìîæ-
ëèâ³ íàñë³äêè òàêîãî êðîêó. Àäæå
ïðÿìèé êîíòðàêò ç “Ãàçïðîìîì”
îçíà÷àâ áè ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³
ðîñ³éñüêîãî ðåñóðñó äî $ 230 çà
1 òèñ. êóá. ì. Ñïîæèâà÷àìè ³ì-
ïîðòíîãî ïàëèâà ñüîãîäí³, ÿê â³-
äîìî, º ïðîìèñëîâ³ îá’ºêòè ³ ï³ä-
ïðèºìñòâà êîìóíàëüíî¿ òåïëî-
åíåðãåòèêè. ² ÿêùî ïåðøèì çà
íèí³øí³õ $ 130 çà 1 òèñ. êóá. ì
âñå æ òàêè âäàºòüñÿ âèæèâàòè,
òî îñòàíí³ ïåð³îäè÷íî íàãðîìà-
äæóþòü áîðãè ïåðåä “Íàôòîãà-
çîì”.

² ÿêùî Þë³ÿ Òèìîøåíêî ïî-
âåðíåòüñÿ â êð³ñëî ïðåì’ºð-ì³í³ñ-
òðà, òî ìîæíà ÷åêàòè ïåðåãëÿäó
÷èííèõ ãàçîâèõ äîìîâëåíîñòåé.
À êîëè çà íèí³øí³õ ðîçêëàäîê
âàðò³ñòü ³ìïîðòíîãî ïàëèâà ìîæå
ñòàíîâèòè $ 145 çà 1 òèñ. êóá. ì,
òî ïðÿìèé êîíòðàêò ç “Ãàçïðî-
ìîì” îá³éäåòüñÿ Óêðà¿í³, ÿê ì³-
í³ìóì, â $ 230 çà 1 òèñ. êóá ì, à
öå ïðàêòè÷íî çíèùèòü â³ò÷èçíÿ-
íó ïðîìèñëîâ³ñòü

Знов опинившись парламенті, Юлія Тимошен о не понесе по арання за свої протиза онні дії
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Ãîëîâíîþ òåìîþ ï³äñóìêîâî¿
ì³ñüêî¿ êîíôåðåíö³¿ êåð³âíèê³â
çàãàëüíîîñâ³òí³õ, äîøê³ëüíèõ,
ïîçàøê³ëüíèõ, ïðîôåñ³éíî-òåõ-
í³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà êî-
ëåã³¿ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè
çà ó÷àñòþ ì³í³ñòðà îñâ³òè ³ íàóêè
Ñòàí³ñëàâà Í³êîëàºíêà, çàñòóï-
íèêà ì³í³ñòðà Áîðèñà Æåáðîâ-
ñüêîãî, â³öå-ïðåì’ºðà Äìèòðà Òà-
áà÷íèêà, çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ Æóðàâñüêîãî, íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ Ë³ë³¿ Ãðè-
íåâè÷, ïðåçèäåíòà Àêàäåì³¿ ïå-
äàãîã³÷íèõ íàóê Âàñèëÿ Êðåìå-
íÿ, äèðåêòîð³â ñòîëè÷íèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ñòàëî îáãîâî-
ðåííÿ 2007—2008 íàâ÷àëüíîãî
ðîêó.

ßê çàçíà÷èâ Æóðàâñüêèé, íèí³
âèäàòêè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó íà
îñâ³òíþ ãàëóçü ñòàíîâèòèìóòü ïî-
íàä 1,5 ìëðä ãðí. Ïîð³âíÿíî ³ç
ìèíóëèì ðîêîì âîíè âèðîñëè íà
355 ìëí ãðí. Ãðîø³ ï³øëè íà çà-
êóï³âëþ íîâ³òíüîãî îáëàäíàííÿ
òà ïîñ³áíèê³â, ðåêîíñòðóêö³þ çà-
êëàä³â îñâ³òè, çâåäåííÿ íîâèõ
øê³ë òà íà ï³äâèùåííÿ çàðïëàòè
ïåäàãîãàì.

Öüîãî ðîêó çàðîá³òíà ïëàòà îñ-
â³òÿíèíà çðîñòå â ñåðåäíüîìó íà
45%. Ç 1 ñåðïíÿ ïåäàãîã³÷íèì
ïðàö³âíèêàì ì³ñòà âñòàíîâëåíî
íàäáàâêó â ðîçì³ð³ 20% ïîñàäî-
âîãî îêëàäó. Äî ïî÷àòêó íàâ÷àëü-
íîãî ðîêó âñ³ ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³â-
íèêè îòðèìàþòü ãðîøîâó âèíàãî-
ðîäó â ðîçì³ð³ 50% ïîñàäîâîãî
îêëàäó. Òàêîæ íà â³äçíà÷åííÿ
Äíÿ ïðàö³âíèêà îñâ³òè âñ³ì îñâ³-
òÿíàì âèïëàòÿòü ïðåì³¿ â ðîçì³-
ð³ ïîñàäîâîãî îêëàäó.

Êóðñ õðèñòèÿíñüêî¿ åòèêè “Äî-
ðîãà äîáðà”, ÿêèé çóìîâèâ ÷èìà-
ëî äèñêóñ³é ìèíóëîãî ðîêó, âè-
â÷àòèìóòü á³ëüøå í³æ ÷âåðòü ñòî-
ëè÷íèõ øêîëÿð³â. Òîð³ê éîãî
ïðîñëóõàëè, çà çãîäîþ áàòüê³â,
ëèøå 4000 ó÷í³â.

Ùå îäí³ºþ ³ííîâàö³ºþ º îñâ³-
òÿíñüêà ðåôîðìà, ìåòà ÿêî¿ —
çðîáèòè íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ñòðóê-
òóðàìè ñàìîñò³éíèìè. Ì³ñüêà
âëàäà ïåðåêîíàíà, ùî ðîçïîðÿ-
äæàòèñÿ êîøòàìè ïîâèíí³ êåð³â-
íèêè óñòàíîâ, áî âîíè ë³ïøå çíà-
þòü, êóäè ö³ ãðîø³ “ïîä³òè”. Äî
òîãî æ çàäëÿ â³äñòåæåííÿ ð³âíÿ
ÿêîñò³ îñâ³òè, ÿêó íàäàþòü ñòî-
ëè÷í³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ì³ñüêà

âëàäà ñòâîðèëà Öåíòð ìîí³òîðèí-
ãó îñâ³òè.

É äîñ³ ïîëåì³çóþòü ùîäî äî-
ö³ëüíîñò³ âèêîðèñòàííÿ çàêëàä³â
îñâ³òè. Íà ñüîãîäí³ â Êèºâ³ 74 äî-
øê³ëüíèõ çàêëàäè âèêîðèñòîâóþòü
íå çà ïðèçíà÷åííÿì: òàì ðîçòàøî-
âàí³ ð³çí³ óñòàíîâè çîâñ³ì íå îñ-
â³òíüîãî íàïðÿìêó. Àáè çàïîá³ãòè
öüîìó, ãîñïîäàðåì ïðèì³ùåíü ìàº
ñòàòè íàâ÷àëüíèé çàêëàä. Ïðîòå
íàðàç³ êèÿíè é äîñ³ “áðîíþþòü”
ì³ñöÿ ó êëàñàõ çà ï³âðîêó-ð³ê.

Îäðàçó ï³ñëÿ êîíôåðåíö³¿ Ñòà-
í³ñëàâ Í³êîëàºíêî âçÿâ ó÷àñòü ó
ï³äñóìêîâ³é êîëåã³¿ ì³í³ñòåðñòâà,

íà ÿê³é éøëîñÿ ïðî äîñÿãíåííÿ
òà ãîëîâí³ çàâäàííÿ íà 2007-
2008-é ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷í³é
ãàëóç³ îñâ³òè. Í³êîëàºíêî çàçíà-
÷èâ, ùî êðèçà ó öüîìó ïèòàíí³
ìàéæå ìèíóëà. Ïîñòóïîâî âïðî-
âàäæóºòüñÿ Ïðîãðàìà ñó÷àñíîãî
îñíàùåííÿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷-
íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñïðè-
ÿþòü ïðàöåâëàøòóâàííþ âèïóñê-
íèê³â, ÿê³ íàâ÷àëèñÿ çà äåðæàâ-
íèé êîøò, ïîì³òíî ï³äâèùèëè-
ñÿ ñòèïåíä³¿ òà ìàòåð³àëüíå çà-
îõî÷åííÿ ìàéáóòí³õ ðîá³òíèê³â.
Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì êàðäèíàëüí³
çì³íè òîðêíóòüñÿ ÿê êàäðîâîãî

ñêëàäó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, òàê
³ ïèòàííÿ ï³äâèùåííÿ ïðåñòèæó
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè.
Îñòàííÿ ïðîáëåìà, çà ñëîâàìè
ïàíà Í³êîëàºíêà, ñüîãîäí³ º
íàéáîëþ÷³øîþ. Çíà÷íà ðîçá³æ-
í³ñòü ó ðîçì³ðàõ çàðîá³òíî¿ ïëà-
òè ó ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ òà
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ïðèçâåëà äî
íåñòà÷³ ïåäàãîã³â ó áàãàòüîõ ÍÂÇ.
Àáè õî÷ ÿêîñü âèïðàâèòè öþ ñè-
òóàö³þ òà ïîâåðíóòè â÷èòåë³â ó
“ð³äí³” ñò³íè, ì³í³ñòåðñòâî ïëà-
íóº ï³äâèùèòè ¿ì ñåðåäíþ çàðî-
á³òíó ïëàòó äî 1302 ãðí (äëÿ âè-
ùî¿ êàòåãîð³¿ — äî 1444 ãðí)
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Ïåðøèé äçâîíèê ïðîëóíàº 
ó íîâèõ øêîëàõ

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíè-
êà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà,
ì³ñüêà âëàäà ðîáèòü âñå, ùîá êè-
¿âñüê³ øêîëÿð³ îòðèìàëè ÿê³ñíó
îñâ³òó ó êîìôîðòíèõ óìîâàõ. Ó
íîâîìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³ ââåäóòü
ó ä³þ â³ñ³ì íîâèõ øê³ë. Äâ³ ç íèõ
çàïðàöþþòü óæå äî 1 âåðåñíÿ.
Íîâà øêîëà íà âóë. Óðë³âñüê³é,
17 ðîçðàõîâàíà íà 1080 ì³ñöü.
Ïîêè ùî â í³é íàâ÷àòèìóòü 300
ä³òëàõ³â, âò³ì, ðåñóðñè çàêëàäó
ðîçðàõîâàí³ ³ íà 4 òèñÿ÷³ íîâèõ
êâàðòèð, ùî áóäóþòü ïîðó÷. Íî-
âà øêîëà ìàº âåëèêèé áàñåéí,
ñïîðòèâí³ òà òàíöþâàëüí³ çàëè,
á³áë³îòåêó òà êîìï’þòåðí³ êëàñè.
Á³ëÿ øêîëè îáëàäíàíî ñó÷àñíèé
ôóòáîëüíèé ìàéäàí÷èê ç³ øòó÷-

íèì ïîêðèòòÿì. Øêîëà ïðàöþâà-
òèìå ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì
³íîçåìíèõ ìîâ.

Ó øêîë³ ¹ 179, îêð³ì íîâîãî
ïðèì³ùåííÿ íà 70 êëàñ³â, çâåäå-
íî ùå é áóäèíîê äëÿ â÷èòåë³â íà
6 êâàðòèð. “Öå ÷óäîâèé ñòèìóë
äëÿ ìîëîäèõ ôàõ³âö³â ïðàöþâàòè
ó øêîëàõ Êèºâà”,— ââàæàº Äåíèñ
Áàññ. Íà ì³ñö³ ñòàðîãî ïðèì³ùåí-
íÿ øêîëè â ìàéáóòíüîìó çáóäó-
þòü íîâèé ñïîðòêîìïëåêñ.

Äî Äíÿ çíàíü â³äêðèþòü ïåð-
øó òà äðóãó ÷åðãè øêîëè ¹ 115
íà âóë. Êàâêàçüê³é, 10. Ó çàêëàä³
â³äðåìîíòóâàëè ñòàðå ïðèì³ùåí-
íÿ, çàâåðøèëè ïðèáóäîâó, à òðå-
òüîþ ÷åðãîþ çáóäóþòü áàñåéí.

Ðåêîíñòðóéîâàí³ íà ñüîãîäí³

øêîëà ¹ 144 íà ×åðâîíîçîðÿíî-
ìó ïðîñïåêò³, øêîëè ¹ 76 òà
¹ 162 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³.

Ó íîâîìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³ çà-

ïðàöþþòü äèòÿ÷èé ñàäîê “Âåñåë-
êà” ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ òà äâà
äèòñàäêè íà Îáîëîí³.

5 æîâòíÿ ââåäóòü ó ä³þ íîâå

ïðèì³ùåííÿ ïåäàãîã³÷íîãî êîëå-
äæó ïðè óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³
Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, äå çìîæóòü íà-
â÷àòè ìàéæå 1 òèñ. ñòóäåíò³â

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Я повідомив чора "Хрещати " перший заст пни о-
лови КМДА Денис Басс, цьо о навчально о ро в сто-
лиці введ ть дію ре ордн іль ість нових та ре он-
стр йованих навчальних за ладів. До 1 вересня від-
риють нов ш ол на в л. Урлівсь ій, 17, ш ол
№ 179 Ж лянах та завершать перш та др чер и
ш оли № 115 на в л. Кав азь ій, 10. Заверш ють ре-
онстр цію ш іл № 144, № 76 та № 162. З 5 жовтня
майже 1 тис. ст дентів змож ть сісти за парти ново-
м орп сі педа о ічно о оледж при ніверситеті іме-
ні Т. Г. Шевчен а.

Êè¿âñüê³ øêîëÿð³ îòðèìàþòü 8 íîâèõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â ó íîâîìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³

Перший заст пни олови КМДА Денис Басс о лян в нов ш ол по в лиці Урлівсь ій, 17

Віталій Ж равсь ий розповів про перспе тиви освітньої ал зі на 2007—2008 навчальний рі
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Îñâ³òà îòðèìàº ïî çàñëóç³
â³ä ÊÌÄÀ òà Êàáì³íó
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ, Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора державні та столичні чини об оворили перспе -
тиви та недолі и системи освіти. Освітянам пообіцяли
підвищення о лад , різноманітні рошові омпенсації,
нові підр чни и, обладнання та "поля али" чер овими
реформами. Сенсаційна новина: иївсь а влада план є
віддати бюджетні ошти "в р и" ерівни ів навчальних
за ладів.
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 29 ñåðïíÿ
У зв’яз з чорашнім затемненням Місяця події дня мотиво-

вані армічно і “запро рамовані” нашими д м ами та поч ття-
ми. Заверш ється чер овий етап в житті, том сит ації в он-
ретній сфері б ття ся н ть ритичної межі, вима аючи реор а-
нізації, підштовхн ть до пере свідомлення помило (за останні
півтора ро ) та пош нових шляхів для зміни своєї долі на
раще протя ом найближчих двох тижнів, тобто до 11 вересня,
оли відб деться затемнення Сонця. В цей час на першом пла-
ні питання взаємовідносин, юридичні с переч и. Все таємне стає
явним, вир ють п блічні с андали, з’ясов ють стос н и, розри-
вають домовленості, об’єдн ють з силля он р ючі сторони,
с леюють розбиті орш и... Але пам’ятайте, що емоційна напр -
а д же висо а, том тримайтеся від спонтанних ро ів та ар-
динальних рішень, бо вороття назад же не б де.

ОВНИ, розслабтеся, вас день спо ти, підс м йте мин ле. Я що на-
рішили — айтеся, очищайте совість від на опичено о бр д .
ТЕЛЬЦІ, знайомства дня стан ть визначальним фа тором майб тньо-
м . Отже, я що серце тьохн ло — вважайте, що то посланець долі.
БЛИЗНЯТА, на арт поставлено щастя вашо о особисто о життя. Я жи-
ти далі, що робити?.. Сімейні пенати — ось місце, де зопал ризи єте
наламати дров, а це в рай заборонено. РАКИ переб ватим ть в е заль-
тованом стані, посваритеся — зробите собі лихо. Я що вини ають ви-
б хонебезпечні сит ації, ш айте філософсь ий люч до пороз мінь. Осо-
бливо в робочом офісі. ЛЕВИ, облиште рати на болючих стр нах ото-
чення — то від л аво о. І не доп с айте, щоб роші стали ябл ом розб-
рат між вами та оточенням. ДІВИ, с противни а треба бити йо о влас-
ною зброєю. І вам це вдасться. ТЕРЕЗИ, здоров’я для вас нині є найцін-
нішим с арбом, том ведіть здоровий спосіб життя. Поставте за мет : по-
зб тися найближчим часом по аних звичо . СКОРПІОНИ, дайте волю осо-
бистим поч ттям. Кохання — це ло омотив, що несе вас осяйне май-
б тнє. СТРІЛЬЦІ, нині ви д же вразливі, том не розхрист йте д ш , я а,
немов б а, всмо т ватиме все не ативне з дов ілля. КОЗОРОГИ, не л -
авте, висловлюйтеся щиро, бо з одом ваша брехня від неться лихом.
ВОДОЛІЇ, пильн йте за аманцем, злодії не дрімають... А я що зад мали
придбати важлив по п , поче айте... РИБИ, слід йте за власною по-
ведін ою, бо від враження, я е ви справлятимете на інших, залежатиме
ар’єрний спіх і шлюбне щастя

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Ñ Ê À Í Â Î Ð Ä

Глава
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Коло виборців
(політ.)
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Речовина, я а
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ата и

Бр си для
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Дипломатичність
12 місяців А
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спол а
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Картярсь а ра

Майданчи на
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зброї
Компанія

(посередни )

Третя нота

Ал о ольний
напій з я ід И

Глибо ий виріз
верхній

частині с ні

Хр ст і
шматоч и
підсмаженої

артоплі

Є ип. бо
місяця,
м дрості,
письма

В Сер. Азії, на
Кав азі —
старійшина К

Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò ïðîáëåì
óïðàâë³ííÿ ³ìåí³ Ãîðøåí³íà â÷îðà
ï³äáèâ ï³äñóìêè äîñë³äæåííÿ
“Óêðà¿íà î÷èìà ä³òåé”. Éîãî ïðî-
âîäèëè â ðàìêàõ ð³÷íî¿ ïðîãðàìè
“Ìåíòàëüí³ îñíîâè âèáîðó” 18—20
ñåðïíÿ 2007 ðîêó íà áàç³ “Àðòå-
êó”. Çà äîïîìîãîþ ïèñüìîâèõ òâî-
ð³â ç’ÿñóâàëè, ùî ïîäîáàºòüñÿ ³ ùî
íå âëàøòîâóº ìàëåíüêèõ óêðà¿íö³â
ó âëàñí³é äåðæàâ³. Â åêñïåðèìåí-
ò³ âçÿëè ó÷àñòü 1603 ó÷í³ 3—11 êëà-
ñ³â ç óñ³õ îáëàñòåé Óêðà¿íè.

Îòæå, íèí³øí³ ä³òè — ïðèíöè-
ïîâî íîâå ïîêîë³ííÿ ç ºâðîïåé-
ñüêèìè ö³ííîñòÿìè. Âîíè îá³çíà-
í³ ç ñó÷àñí³ñòþ ë³ïøå çà äîðîñëèõ.
Â³äâåðò³, â³ëüíî âèñëîâëþþòü ñâî¿
äóìêè òà íå ìàþòü ñòðàõó, ïðèòà-
ìàííîãî ðàäÿíñüêîìó ñóñï³ëüñòâó.
Íàðîäæåí³ âæå çà ÷àñ³â íåçàëåæ-
íîñò³, âîíè âïåâíåí³, ùî Óêðà¿íà

ºäèíà, áåç ðîçïîä³ëó íà Ñõ³ä ³ Çà-
õ³ä, ÿêèì òàê ÷àñòî ìàí³ïóëþþòü
ïîë³òèêè.

Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ,
þí³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè â çàõâàò³ â³ä
ìàëüîâíè÷î¿ ïðèðîäè òà êë³ìàòó
Áàòüê³âùèíè (54,6%), ¿¿ êóëüòóðè
é ³ñòîð³¿ (21,8%), à âêðàé ¿õ îáó-
ðþº çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà òà ñì³òòÿ íà âóëèöÿõ
(27,4%). Âèêëèêàþòü æå íåãàòèâ
ïåðåäóñ³ì ïîë³òèêà ³ ïîë³òèêè
(47,8%) òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà
ïîë³òèêà äåðæàâè (25,7%). Îòîæ
âàðòî ïðèñëóõàòèñÿ äî äóìêè ä³-
òåé, ÿê³ ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â äîñÿã-
íóòü âèáîð÷îãî â³êó. Âò³ì, ñàìà
ìîëîäü õî÷å áà÷èòè ïðèíöèïîâî
³íøèõ ïîë³òèê³â ³ ï³äîçðþº òåïå-
ð³øí³õ ìîæíîâëàäö³â ó êîðèñëè-
âèõ ³íòåðåñàõ (35,9%) òà íåáàæàí-
í³ çíàõîäèòè ñï³ëüíó ìîâó (12%).

Þí³ ÷óòëèâî ðåàãóþòü íà ñîö³àëü-
íó íåñïðàâåäëèâ³ñòü é ³ñíóâàííÿ
á³äíèõ òà áàãàòèõ, òîìó ðàäÿòü âëà-
ä³ ï³äâèùèòè ïåíñ³¿, çàðïëàòè òà
çíèçèòè ö³íè (41,6%).

Äîñë³äíèêè ïîïåðåäæàþòü ïî-
ë³òè÷íèé áîìîíä: ñó÷àñí³ ä³òè íå
ï³ääàþòüñÿ íà ïîïóë³çì, ãîñòðî ðå-
àãóþòü íà àáñóðäí³ñòü ³ ïóñòîòó ãà-
ñåë, ïîì³÷àþòü íåâ³äïîâ³äí³ñòü
ì³æ ñëîâàìè òà ä³ëîì. Îñü ëèøå
ê³ëüêà öèòàò ç äèòÿ÷èõ òâîð³â: “ß
ïðîòè óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òèêè. Âîíè
ñèäÿòü âãîð³ é íå äóìàþòü ïðî
ïðîñòèõ ëþäåé” (Â³êòîð, 5 êëàñ;
“Ìåí³ íå ïîäîáàºòüñÿ ïîë³òèêà,
êðèì³íàë ³ âñå áàíäèòñòâî” (Ë³çà,
5 êëàñ); “ß ðàäæó ïîë³òèêàì
ñïðàâä³ ïî÷àòè ä³ÿòè, à íå ðîçïî-
â³äàòè ëþäÿì êðàñíîìîâí³ ïðîìî-
âè íà ï³âãîäèíè” (Îëåã, 10 êëàñ).
Ïîë³òèêè, íà äóìêó ä³òåé, ìàþòü
íàñàìïåðåä âèêîíóâàòè ñâî¿ îáî-
â’ÿçêè, à íå ïðàöþâàòè íà âëàñíèé
³ì³äæ.

Íîâå ïîêîë³ííÿ âèÿâèëî ³ äåÿê³
ñóïåðå÷íîñò³ ä³éñíîñò³. Òàê, ä³ò-
ëàõè çàçíà÷àëè, ùî ¿ì ïîäîáàþòü-
ñÿ óêðà¿íö³ ÿê íàðîä, ÿêîìó âëàñ-
òèâ³ äîáðîòà òà äîáðîçè÷ëèâ³ñòü
(22,6%), âîäíî÷àñ íåãàòèâíî ñòàâ-
ëÿòüñÿ äî âèÿâ³â íåïîâàãè äî ³í-
øèõ, ëèõîñë³â’ÿ òà çëîâæèâàííÿ
ñïèðòíèìè íàïîÿìè (15,1%).

Êèì æå õî÷óòü ñòàòè ìàëåíüê³
óêðà¿íö³? Íàéïîïóëÿðí³ø³ òâîð÷³
ïðîôåñ³¿: õóäîæíèêà, ìîäåëüºðà,
äèçàéíåðà, ðåæèñåðà (13,6%), àð-
òèñòà, ñï³âàêà, òàíö³âíèêà (10%),
à òàêîæ þðèñïðóäåíö³ÿ (8,8%) òà
á³çíåñ (8,6%). Íå çàëèøèòüñÿ êðà-
¿íà ³ áåç ë³êàð³â (8,2%) òà â÷èòåë³â
(7,1%). Òàêèé âèá³ð ä³òåé ñâ³ä÷èòü
ïðî ïîñòóïîâèé ïåðåõ³ä ñóñï³ëü-
ñòâà â³ä òåõí³÷íî-³íäóñòð³àëüíîãî
íàïðÿìêó äî ãóìàí³òàðíîãî òà ³í-
ôîðìàö³éíîãî.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” äè-
ðåêòîð Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó
ïðîáëåì óïðàâë³ííÿ Êîñòü Áîí-
äàðåíêî, öå ïåðøå äîñë³äæåííÿ
çà ïðîãðàìîþ “Ìåíòàëüí³ îñíî-
âè âèáîðó”, ïðîâåäåíå ñåðåä ä³-
òåé. Â³í çàóâàæèâ, ùî ìàëåíüê³
óêðà¿íö³, ÿê ³ ºâðîïåéñüê³ ðîâåñ-
íèêè, âæå ïðàãìàòè÷í³, ðîçóì³-
þòü âàæëèâ³ñòü ãðîøåé ó æèòò³.
Âîíè íå ðîìàíòèêè, ¿ì ïîòð³áí³
çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ ³ âò³ëåííÿ
ïîòåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé. Àëå é
óïåâíåí³, ùî ãðîø³ íå ëèøå ïî-
âèíí³ ïîðîäæóâàòè ãðîø³, à é çà-
õèùàòè ëþäåé

Ä³òè ðîçêðèëè î÷³
íà Óêðà¿íó
Íîâå ïîêîë³ííÿ îáðàëî ÷èñòó ïîë³òèêó

За інчення. Почато на 1-й стор.

Òîæ ÃÓ êóëüòóðè çâåðíóëîñÿ äî
Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïðîõàííÿì ïåðå-
ãëÿíóòè òà âíåñòè çì³íè äî öüîãî
çàêîíó. ²í³ö³àòèâó ï³äòðèìàëà é
Êè¿âðàäà. Ùîïðàâäà, ï³ä ¿¿ ð³øåí-
íÿì ùå íåìàº ï³äïèñó Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Ñòîñîâíî 60 êóëüòóðíèõ îñåðåä-
ê³â Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó, ñâîãî ÷à-
ñó âèíåñåíèõ íà êîíêóðñ ð³øåí-
íÿì ïîä³ëüñüêî¿ âëàäè, òî ¿ì ïî-
äîâæåíî òåðì³í îðåíäè. Îêð³ì ãà-
ëåðå¿ “Àòåëüº Êàðàñü” (ç íå¿ é ðîç-
ïî÷àâñÿ “ãàëåðåéíèé ñêàíäàë”),
ÿê³é âñòèãëè çíàéòè íîâèõ “ãîñ-
ïîäàð³â” äî òîãî, ÿê âíåñëè çì³íè
äî ð³øåííÿ ðàéðàäè.

“Íà æàëü, ó öüîìó ðàç³ çàêîí íå
ìàº çâîðîòíî¿ ñèëè,— ñêàçàëà
Ñâ³òëàíà Çîð³íà.— ªäèíèé âèõ³ä:
òåëåôîíóâàòè äî ãîëîâè Ïîä³ëü-
ñüêî¿ ÐÄÀ ªâãåíà Ðîìàíåíêà é

ïðîñèòè éîãî ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó
ç ïðèì³ùåííÿì “Àòåëüº Êàðàñü”.

Êð³ì öüîãî, ïàí³ Çîð³íà ïîðàäè-
ëà ìèòöÿì íà Àíäð³¿âñüêîìó (êîò-
ð³ ÷àñîì íå ìàþòü êîøò³â íà îðåí-
äó) âèêóïèòè ñâî¿ ìàéñòåðí³. Õî÷à
ïîò³ì ³ çàñóìí³âàëàñÿ â ¿õí³é ÷åñ-
íîñò³: ìîâëÿâ, ïðèäáàâøè ïðèì³-
ùåííÿ çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ, ÷è íå
âèéäóòü âîíè ïîò³ì íà ðèíîê, àáè
îòðèìàòè ñïðàâæíþ?

Çà ñëîâàìè çàñëóæåíîãî õóäîæ-
íèêà Óêðà¿íè Îëåêñàíäðà Øóëü-
ãàíà, êîòðèé îðåíäóº ïðèì³ùåííÿ
íà âóë. ²ãîð³âñüê³é, 12, ïðîïîçèö³ÿ
âèêóïèòè ìàéñòåðíþ äóæå çàìàí-
ëèâà. Õî÷à ó éîãî âèïàäêó íåðåàëü-
íà. Àäæå íàâ³òü çàïëàòèòè çà îðåí-
äó ïðèì³ùåííÿ, äå ìèòåöü ïðàöþº
âæå 23-é ð³ê, â³í íå ìîæå: ÿê ç’ÿñó-
âàëîñÿ, âîíî íàëåæèòü êîìóñü ³í-
øîìó

Оль а ЗАЙЦЕВА, “Хрещати ”

Ñòîëè÷íó êóëüòóðó
íå ïðîäàäóòü
êàçèíî

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора Київсь ий інстит т проблем правління імені
Горшеніна оприлюднив рез льтати дослідження "У ра-
їна очима дітей", проведено о в Міжнародном дитя-
чом центрі "Арте ". Я з’яс валося, с часні діти
принципово відрізняються від своїх бать ів. Найбільше
вони люблять природ та льт р У раїни, а відч ття
відрази з мовлює раїнсь а політи а.

В опит ванні ш олярі по азали, що с часна У раїна їм ближча й рідніша,
ніж дорослим
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Ар менти Світлани Зоріної б ли більш ніж пере онливими
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О олошення щодо намірів про отримання дозвол на ви иди
забр днюючих речовин в атмосферне повітря.

Управління е спл атації артезіансь их свердловин та насосних станцій
Департамент е спл атації водопровідно о осподарства ВАТ "АК "Київводо анал"

повідомляє про наміри щодо отримання дозвол на ви иди забр днюючих речовин
в атмосферне повітря для насосних станцій розташованих на 24 виробничих майданчи ах,
Виробничої бази (майданчи № 27) і дільниці лиття виробів з пластмас (майданчи № 25)
Номер майданчи а та назва Адреса Район Пот жність ви идів

/с т/рі
№1 н/ст.”Смородинсь а" в л. Овр ць а, 25 Шевчен івсь ий 0,00178 0,032478
№2 н/ст.”Кр то ірна" в л. Кр то ірна, 12 Солом'янсь ий 0,463775 2,279124
№3 н/ст.”Дарниць а" (Троєщина)в л._Драйзера, 2 Деснянсь ий 0,01625 0,51246
№4 н/ст.”Північний водопар " в л. Кіото, 7 Деснянсь ий 0,000243 0,006214
№5 н/ст.”Південний водопар " Пар Партизансь ої Слави Дарниць ий 0,001238 0,019278
№6 н/ст.”Голосіївсь а" в л. Генерала Родимцева, 8 Голосіївсь ий 0,003629 0,112938
№7 н/ст.”Б слівсь а" в л. Кі відзе, 34-а Печерсь ий 0,00325 0,001755
№8 н/ст.”Оріховатсь а" в л. Голосіївсь а, 51/2 Голосіївсь ий 0,00025 0,00646
№9 н/ст.”Оболонь - 1" пр. Героїв Сталін рад , 10 Оболонсь ий 0,024375 0,76869
№10 н/ст.”Оболонь - 2" в л. Бо атирсь а, 22/2-б Оболонсь ий 0,00034 0,008427
№11 н/ст.”О тябрсь а" в л. Жилянсь а, 160 Шевчен івсь ий 0.00325 0,102492
№12 н/ст.”Чо олівсь а" в л. Умансь а, 4 Солом'янсь ий 0,000131 0,003496
№13 н/ст.”Святошинсь а" в л. Львівсь а, 84 Святошинсь ий 0,00325 0,102492
№14 н/ст.”Ми ільсь а Борща ів а" в л. Сім'ї Сосніних, 4 Святошинсь ий 0,000283 0,007067
№15 н/ст.”Деп татсь а" в л. Деп татсь а, 2 Святошинсь ий 0,000139 0,003777
№16 н/ст.”Біличансь а" . в л. Гаршина, 1 Святошинсь ий 0,000449 0,011968
№17 н/ст.”Сирець а" в л. Тан ова, 4 Шевчен івсь ий 0,00021 0,005774
№18 н/ст.”Корч ватсь а" в л. Квіт и-Основ'янен а, 2 Голосіївсь ий 0,000472 0,012863
№19 н/ст.”Вино радар - 3" в л. Пори а, 8 Подільсь ий 0,000213 0,005059
№20 н/ст.”Вино радар - 1" пр. Радянсь ої У раїни, 9-б Подільсь ий 0,000308 0,00808
№21 н/ст.”Мінсь а" Мінсь е шосе, 30-а Оболонсь ий 0,000325 0,010351
№22 н/ст.”Шахтарсь а" в л. Шахтарсь а, 6-а Оболонсь ий 0,000161 0,004625
№23 н/ст."Нив и - 5” в л. Саратовсь а, 22 Солом'янсь ий 0,000116 0,003238
№26 н/ст."Коле торна" в л. Коле торна, 3 Дарниць ий 0,00325 0,102492

Основним призначенням насосних станцій є підйом води з підземних джерел водопостачання, її оброб а
та подача водопровідн мереж споживач . Підземна вода із напірних водоносних оризонтів через фільтри
сітчасто о, дротово о або дірчасто о тип пост пає в артезіансь і свердловини, а звідти за либленими
насосами тип ЕЦВ подається в резерв ари чистої води. В резерв арах чистої води відб вається на опичення
(а м лювання) води, збереження і хлор вання, 3 резерв арів чистої води вода забирається насосами
насосної станції ІІ- о підйом та подається в місь розподільн мереж .

Є та ож о ремо розташовані свердловини, я і безпосередньо працюють в місь водопровідн мереж .
Стаціонарних джерел ви идів від насосних станцій - 174, всі ор анізовані. Стаціонарними джерелами

ви идається 16 наймен вань забр днюючих речовин; хлор і водень - від основно о виробництва, о сид
в лецю, азот діо сид та інші - від двох отелень.

Для забезпечення безперебійної роботи артезіансь их свердловин і насосних Водопровідних станцій II,
III, IV підйомів та ін. ВАТ "АК "Київводо анал" має Виробнич баз (майданчи № 27), розташован по в л.
Еле тротехнічна, 16 та дільницю лиття виробів з пластмас (майданчи № 25) розташован по пр-т Алішера
Навої, 1.

Основна діяльність: ремонт механічно о обладнання та стат вання (насоси, зас в и, верстати,
еле тродви ни, ремонт трансформаторних підстанцій).

Стаціонарні джерела ви идів на підприємстві обладнані азоочисними станов ами. Стаціонарними
джерелами ви идаються та і забр днюючі речовини: Майданчи №25: аміа , в лецю о сид, стирол, ислота
оцтова. Пот жність ви идів: 0,001 /с; 0,001 т/рі . Майданчи № 27: ванадію п'ятио ис, олова о сид, фториди,
о сиди азот , сір и діо сид, о сид в лецю, речовини ви ляді с спендованих твердих частино , свинець
та йо о спол и , залізо та йо о спол и, ман ан та йо о спол и, хром та йо о спол и, мідь та її спол и,
ні ель та йо о спол и, цин та йо о спол и, неметалеві лет і ор анічні спол и. Пот жність ви идів: 2,4 /с;
5,3 т/рі .

На підприємстві орендарів немає.
Ви иди забр днюючих речовин не перевищ ють встановлені ранично доп стимі нормативи.
За важення та пропозиції приймаються протя ом місяця сл жбою "Допомо а иянам" Київсь ої місь ої

державної адміністрації за телефоном 0-51.

О олошення про проведення додат ово о ромадсь о о об оворення
Деснянсь ом районі м. Києва 12.09.2007р.

12 вересня 2007р. о 19.00 ЗНЗ №192 за адресою: в л. Мілютен а,
5-б відб деться ромадсь е об оворення "Про б дівництво житлових
б дин ів по в л. Братиславсь ій, 14 Деснянсь ом районі м. Києва".
Запрош ємо меш анців нав олишніх б дин ів та ромадсь і ор анізації
до об оворення.
Прохання при собі мати паспорти, а ромадсь им ор анізаціям -
свідоцтва про реєстрацію та спис и представни ів ор анізацій, завірені
печат ою.
Реєстрація часни ів ромадсь их об оворень починається о 18.30,
за інч ється о 19.00 12.09.2007р.

Заява про е оло ічні наслід и
Рішенням Київсь ої місь ої Ради

ТОВ НВФ "Реле" передана земельна ділян а для б дівництва,
е спл атації та обсл ов вання офісно-тор івельно- отельно о

центр з приб довою на Хар івсь ом шосе, 201-203
Дарниць ом районі м. Києва.

В розділі прое т "Оцін а вплив на нав олишнє середовище"
(ОВНС) ви онані розрах н и найзначніших впливів на стан
нав олишньо о середовища, підс м и їх діяльності та я існої оцін и з
рах ванням можливих аварійних сит ацій та перелі заходів, що
забезпеч ють нормативний стан нав олишньо о середовища.

На всіх етапах прое тованої діяльності прое тні рішення б д ть
здійснюватись відповідності з нормами та правилами охорони
нав олишньо о середовища і вимо е оло ічної безпе и.

Пропозиції та за важення меш анців подавати до відділ
е оло ії Дарниць ої районної державної м. Києві адміністрації
за тел. 564-91-37.

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Міністерства праці та соціальної політи и У раїни

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

державних сл жбовців: оловно о та провідно о спеціалістів Управління
ор анізаційної роботи по соціальном захист інвалідів та адрово о забезпечення

сл жбовців: завід вача осподарством

Вимо и до андидатів:
ромадянство У раїни, дос онале володіння державною мовою, вміння

працювати на омп'ютері, а та ож:
- для оловно о та провідно о спеціалістів Управління ор анізаційної роботи

по соціальном захист інвалідів та адрово о забезпечення - повна вища освіта
відповідно о професійно о спрям вання або досвід пра тичної роботи в області
ор анізації діловодства державній сл жбі не менше 2 ро ів, або стаж роботи
за фахом не менше 3 ро ів,

- для завід вача осподарством - базова вища освіта, стаж роботи по
осподарсь ом забезпеченню не менше 3 ро ів.
Термін подачі до ментів - 1 місяць з дня п блі ації о олошення.
До менти приймаються за адресою: . 427, в л Глибочиць а, 72, м. Київ, 04050.
Додат ові відомості про мови проведення он рс можна одержати по

телефон 8 (044) 425-01-13.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє С ирт Ростислава Ві торовича,
я ий меш ає: м.Київ, в л. Челябінсь а, 1, в. 11, про те, що 03.10.2007 ро об 11.00
Дніпровсь им районним с домм. Києва за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5, аб.103
б депроводитьсяроз лядпоцивільній справі за позовомЯ жинсь ої І.В. доС иртиР.В.
про позбавлення бать івсь их прав. Дана особа ви ли ається в с дове засідання в
я ості відповідача. У випад неяв и в с дове засідання, справ б де роз лян то в
йо о відс тність.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Гільчен о О сан
Станіславівн , я а проживає в м. Києві, в л. Зодчих, 34, в. 22, в с дове засідання
на 25.09.2007 р. о 12.30 справі за позовом Гільчен а Ві тора Івановича до Гільчен о
О сани Станіславівни про поділ майна подр жжя, я е відб деться в приміщенні с д
за адресою: м. Київ, в л. Я ба Коласа, 27-а, аб. 2.

Печерсь ий районний с д м. Києва (в л. Хрещати , 42-а) ви ли ає
Коротича Івана Остаповича в я ості відповідача по цивільній справі
№2-1964/07 за позовом Бондар В.І.
У випад неяв и справа б де роз лян та Ваш відс тність.

Святошинсь ий районний с д м. Києва (Київ, Я ба Коласа, 27а, с ддя БАБИЧ Н.Д.)
повідомляє, що 11.09.07р. о 14.30 б де роз лядатися справа за позовом Король Галини
Ми олаївни до Король О сани Петрівни, треті особи: ЖБК "А адемічний-8", Король Оле сандр
Петрович, про визнання та ою, що втратила право орист вання житловою площею. Король
О сана Петрівна, 07.04.1977 р.н., ви ли ається до с д в я ості відповідача, разі неяв и
справа б де роз лян та за її відс тності.

Святошинсь ий районний с д м. Києва (Київ, Я ба Коласа 27а, с ддя БАБИЧ Н.Д.),
повідомляє, 10.09.07р. о 10.30 б де роз лядатися справа за позовом Осипч Людмили
Петрівни до Кравчен а Сер ія Ми олайовича, третя особа: ССН Святошинсь ої РДА про
с нення переш од спіл ванні з дитиною та її вихованні. Кравчен о Сер ій Ми олайович,
27.04.1970 р.н., ви ли ається до с д в я ості відповідача, разі неяв и справа б де роз лян та
за йо о відс тності.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Додат о Оле сандра
Ві торовича, я ий проживає в м. Києві, в л. Полісь а, 20, в. 98 в с дове засідання на
18.09.2007 р. об 11.00 справі за позовом Лосєвої Ві торії Анатоліївни до Додат о
Оле сандра Ві торовича про стя нення збит ів, я е відб деться приміщенні с д за
адресою: м. Київ, в л. Я ба Коласа, 27-а, аб. 2.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Селезньова
Оле сандра Ві торовича, я ий проживає в м. Києві, в л. Бо атирсь а, 8, в. 149, в
с дове засідання на 24.09.2007 р. о 12.00 справі за позовом Співа а Валерія
Петровича до Селезньова Оле сандра Ві торовича про відш од вання ш оди, я е
відб деться в приміщенні с д за адресою: м. Київ, в л. Я ба Коласа, 27-а, аб. 2.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Кольороподіл А2Кольороподіл А2
(формат 660х560 mm)(формат 660х560 mm)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети “Хрещати ”.

Тел.: 235-82-72, 234-12-55
Internet: repro.kreschatic.kiev.ua

Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.08.2005 ¹745 "Ïðî ïåðåõ³ä
äî ºäèíèõ òàðèô³â íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî â³äïóñêàºòüñÿ ñïîæèâà÷àì" òà
ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅ â³ä 23.08.2007 ¹ 1167 ðîçäð³áí³ òàðèôè íà åëåêòðîåíåðã³þ äëÿ
ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ) ç óðàõóâàííÿì ãðàíè÷íèõ ð³âí³â ïðè ïîñòóïîâîìó
ïåðåõîä³ äî ôîðìóâàííÿ ºäèíèõ ðîçäð³áíèõ òàðèô³â äëÿ ñïîæèâà÷³â íà òåðèòîð³¿
Óêðà¿íè ó âåðåñí³ 2007 ðîêó ñòàíîâèòèìóòü:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві
з рах ванням ПДВ, я і вводяться в дію з 1 вересня 2007 ро

До ва и ерівни ів
підприємств, станов та ор анізацій!
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ïàâëî ÊÀÐÀÉ×ÅÍÖÅÂ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Äåíèñ Æàðêèõ 

Çàâ. â³ää³ëîì «Åêîíîì³êà òà ³íôðàñòðóêòóðà» — Àëüáåðò Ïîòàïîâ
Çàâ. â³ää³ëîì «Ñóñï³ëüñòâî» — Íàòàë³ÿ Ç³í÷åíêî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ
1999 ðîêó. Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê/ôàêñ: 235-32-60
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
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  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 67485
Çàìîâëåííÿ 2960

Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü, ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Íà çàõîä³ ãðî-
çè, ì³ñöÿìè øêâàëè. Â³òåð ïåðåâàæíî ï³âí³÷íèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïå-
ðàòóðà ó ï³âäåíí³é òà ñõ³äí³é ÷àñòèíàõ âíî÷³ +17...+19°Ñ, âäåíü
+24...+28°Ñ. Íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ âíî÷³ +10...+12°Ñ, âäåíü +21...+23°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íèé, 5—10 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü +20...+25°Ñ, âíî÷³ +7...+12°Ñ
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Ïåòðà Ïîðîøåíêà
îáñì³ÿëè
Îë³ãàðõ ïîñ³â ïåðøå ì³ñöå 
ñåðåä ïîë³òèê³â, ùî âèêëèêàþòü ñì³õ
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

З ідно з рез льтатами опит вання, проведено о з 26
липня до 8 серпня cаll-центром Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації, серед політи ів, що ви ли ають
омеричний ре іт, з’явився лідер. Це ви лючений зі
спис ів "Нашої У раїни — Народної Самооборони" олі-
арх Петро Порошен о (20 %). А Ві тор Ющен о, я ий
нещодавно "зробив йом ці ав пропозицію" посідає
др е місце (14 %).

Лідія СМОЛА, політоло :
— Не ви ли ає жоден з політи ів.

Щоб людина сміялася, це повинно
б ти яс раво, абс рдно. А політи-
и нинішні настіль и неці аві, од-
на ові, лоновані, не либо і, нета-
лановиті, що вони ви ли ають в ме-
не ле ий с м. Том не мож вам
назвати ім’я. Я би до парламент
війшов пан Данил о, він ви ли ав

би сміх. Попри мою неприхильність
до йо о творчості, вважаю, ньо о
є здібності певній сфері.

Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ,
лідер “Братства”:
— Наші політи и — це перш за

все тра ічні постаті. Сміятися над
ними можна хіба що над мертвими.
Нині я переважно с м ю.

Õòî ç ïîë³òèê³â âèêëèêàº 
ó âàñ ãîìåðè÷íèé ðåã³ò?
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Ïàñïîðòí³ ñòðàæäàííÿ
çàê³í÷àòüñÿ
×åðãè íà îòðèìàííÿ çàêîðäîííèõ äîêóìåíò³â
ìàþòü çíèêíóòè ó âåðåñí³

ßê ó÷îðà ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòè-
êó” íàðîäíèé äåïóòàò îñòàííüîãî
ñêëèêàííÿ é àâòîð ïîñòàíîâè
Âåðõîâíî¿ Ðàäè ùîäî ââåäåííÿ
ïàñïîðò³â íîâîãî çðàçêà Âàñèëü
Ãðèöàê, ÷åðãè íà îòðèìàííÿ çà-
êîðäîííèõ ïàñïîðò³â ñôîðìóâà-
ëèñÿ ÷åðåç çàê³í÷åííÿ ñòàðèõ é

íåâ÷àñíå íàäõîäæåííÿ íîâèõ. À
ïðè÷èíîþ öüîãî, çà éîãî ñëîâà-
ìè, ñòàëî ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ Êàá-
ì³íîì òà îêðåìèìè ïîñàäîâöÿìè
ç ÌÂÑ.

Ïàí Ãðèöàê çàÿâèâ: “Ñèòóàö³ÿ
ç ÷åðãàìè ñòàá³ë³çóºòüñÿ âæå ó âå-
ðåñí³”. À â ðàç³ ïîðóøåííÿ ñòðî-

ê³â îòðèìàííÿ ïàñïîðò³â ðàäèòü
çâåðòàòèñÿ äî ñóäó. Â³äñòîþþ÷è
âëàñíó ïîçèö³þ, â³í íå ïðèïóñ-
êàº, ùî ç 1 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó êðà-
¿íè ªÑ ìîæóòü çàáîðîíèòè â’¿çä
çà ñòàðèìè ïàñïîðòàìè.

ßê ðàí³øå ïîâ³äîìëÿëà
ïðåçèäåíò êîíñîðö³óìà “ÅÄÀÏÑ”
²ðèíà Îá³äåíêî ïàñïîðò³â íîâîãî
çðàçêà âèñòà÷èòü íà âñ³õ
áàæàþ÷èõ.

ßê çàÿâèëî “Õðåùàòèêó” äæå-
ðåëî ó ñòîëè÷íîìó â³ää³ëåíí³
ÎÂ²Ðó, â Êèºâ³ ïðîáëåì ç ÷åðãîþ
íà îòðèìàííÿ ïàñïîðò³â íîâîãî
çðàçêà íåìàº — íà öåé ÷àñ âîíà
ñêîðîòèëàñÿ ç 7 äî 1,5 òèñ. îñ³á,
à çàãàëîì â Óêðà¿í³ î÷³êóþòü íî-
â³ çàêîðäîíí³ äîêóìåíòè ìàéæå
40 òèñ. ãðîìàäÿí

Президент онсорці м “ЕДАПС” Ірина Обіден о впевнена, що нових паспортів вистачить сім

Ві тор АНІСІМОВ, дизайнер:
— За ордоном б ваю не часто. Отож мені достатньо сторіно в за ордонном паспорті. У мене він же за-
інч ється, але по и що мені вистачає. Ро ів п’ять том їздив часто, а потім я ось припинився цей р х. Крім
то о, зазвичай від риваєш віз , я що є та а можливість, на рі . Та ось від рив “шен ен”, напри лад, на рі , і
мандр єш, оли треба. Отже, мені вистачає.

Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, письменни :
— Коли б в деп татом УРСР, за ордоном б вав частіше. А нині не та часто мандр ю. Останніх ро ів зо три

не б в ніде. А втім, мені завжди вистачало сторіно для віз. У мене ще не б ло та о о, щоб забра ло місця
для візи. Том я вважаю, що сторіно за ордонном паспорті ціл ом достатньо.

Кароліна АШІОН, телевед ча:
— Мені не вистачає сторіно . Я досить часто їждж за ордон, і мені не раз доводилося міняти паспорти.

Ось і тепер мені треба вже зайнятися цим.

×è äîñòàòíüî ñòîð³íîê äëÿ â³ç 
ó âàøîìó çàêîðäîííîìó ïàñïîðò³?
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Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Винними за чер на отримання за ордонних паспортів
Василь Грица — нардеп і автор постанови Верховної
Ради про введення нових паспортів — вважає о ремих
чиновни ів з МВС. За йо о словами, та сит ацію
створено шт чно, й се має стабіліз ватися вересні.
А з 1 січня 2008 ро раїни ЄС мож ть зовсім заборо-
нити в'їзд за старими паспортами.


