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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про скасування рішення Київської міської ради 
від 21.05.09 № 527/1583  “Про впорядкування діяльності

у сфері надання ритуальних послуг”

Рішення Київської міської ради № 5/6221 від 13 вересня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про прискорений перегляд ре�
гуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”, “Про столи�
цю України — місто�герой Київ” та за результатами роботи тимчасової контрольної комісії з вивчення си�
туації, що склалася у сфері надання ритуальних послуг у м. Києві, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати рішення Київської міської ради від 21.05.09
№ 527/1583 “Про впорядкування діяльності у сфері надан#
ня ритуальних послуг у м. Києві”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по#

стійну комісію Київради з питань торгівлі, підприємництва,
громадського харчування та послуг.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Затверджено 
рішенням Київради 

від 22 вересня 2011 року № 18/6234
(надруковано в газеті "Хрещатик" № 151 (3976) 

від 14 жовтня 2011 року)

Порядок
укладення мирових угод у спорах щодо майна територіальної громади

м. Києва у процесі їх розгляду в судах загальної юрисдикції

Розділ 1. Загальні положення
1.1. У цьому Порядку наведені нижче терміни вжи#

ваються у такому значенні:
Зацікавлена особа — Київська міська рада, вико#

навчий орган Київської міської ради (Київська міська
державна адміністрація), Головне управління комуналь#
ної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністра#
ції), Головне управління земельних ресурсів виконав#
чого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), інші структурні підрозділи ви#
конавчого органу Київської міської ради (Київської місь#
кої державної адміністрації), інші особи, які здійснили
розпорядження власністю територіальної громади міс#
та Києва (району у м. Києві) за Спірним правочином.

Комісія — утворений розпорядженням виконавчо#
го органу Київської міської ради (Київської міської дер#
жавної адміністрації) колегіальний орган для розроб#
лення та/або попереднього розгляду проектів Миро#
вих угод (умов примирень сторін) та надання Київ#
ській міській раді висновків щодо можливості їх за#
твердження. До складу Комісії входять представники
від постійних комісій Київради з питань власності, з
питань бюджету та соціально#економічного розвитку,
з питань земельних відносин, містобудування та ар#
хітектури, з питань регламенту, правопорядку та де#
путатської етики, депутати Київської міської ради,
представники виконавчого органу Київської міської ра#
ди (Київської міської державної адміністрації) та інших
Зацікавлених осіб, а також правоохоронних органів (за
згодою). Положення про Комісію затверджується ви#
конавчим органом Київської міської ради (Київською
міською державною адміністрацією).

Майно — земельна ділянка, інше нерухоме та ру#
хоме майно, корпоративні права (акції, частки в ста#
тутних фондах господарських товариств), які вибули
з володіння чи користування територіальної громади
міста Києва за Спірними правочинами.

Мирова угода (примирення сторін) — право#
чин, який укладається між Зацікавленими особами та
Набувачами Майна і затверджується судом щодо Спір#
ного правочину та приналежності Майна, умови яко#
го передбачають виплату Набувачем Майна справед#
ливої грошової компенсації територіальній громаді міс#
та Києва за Майно та визнання за Набувачем права
на Майно, яке передбачалось Спірним правочином.

Набувач Майна — фізична чи юридична особа,
яка набула право користування чи право власності на
Майно на підставі одного чи кількох правочинів.

Порушення — порушення положень нормативно#
правових актів (законів, регламентів, процедур тощо),
внаслідок яких завдано шкоду інтересам територіаль#
ної громади міста Києва у формі недоотримання бю#
джетом міста Києва грошових коштів чи втрати права
на Майно у будь#якій іншій формі.

Процесуальний закон — Господарський проце#
суальний кодекс України, Кодекс адміністративного
судочинства України чи Цивільний процесуальний ко#
декс України в залежності від виду судочинства.

Спірний правочин — укладений за участю Заці#
кавленої особи правочин, законність якого є предме#
том судового розгляду.

1.2. Порядок розроблений відповідно до Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", За#
кону України "Про столицю України — місто#герой Ки#
їв", Господарського процесуального кодексу України,
Кодексу адміністративного судочинства України, Ци#
вільного процесуального кодексу України та встанов#
лює порядок укладення Мирових угод (примирень сто#
рін) між Зацікавленими особами та Набувачами Май#
на під час розгляду справи за їх участю в суді загаль#
ної юрисдикції.

1.3. Цей Порядок застосовується у випадках пору#
шення провадження судом загальної юрисдикції в по#
рядку господарського, адміністративного чи цивіль#
ного судочинства у справі за участю Зацікавлених осіб
та Набувачів Майна, в тому числі за позовами проку#
рора в інтересах Зацікавлених осіб, стосовно оскар#
ження рішень (дій, угод, правочинів тощо) Зацікавле#
них осіб щодо розпорядження Майном або визнання
недійсними правочинів, укладених за участю Зацікав#
лених осіб щодо розпорядження Майном.

Розділ 2. Порядок прийняття рішення про
погодження мирових угод (умов примирення
сторін)

2.1. У разі порушення судом загальної юрисдикції
провадження у справі щодо Спірного правочину На#
бувач Майна, має право письмово звернутись до Ко#
місії з пропозицією про укладення Мирової угоди (при#
мирення сторін) на умовах цього Порядку.

2.2. У разі, якщо Мирова угода (примирення сто#
рін) може стосуватися прав та законних інтересів ін#
ших Набувачів Майна, пропозиція про укладення Ми#
рової угоди (примирення сторін) повинна бути підпи#
сана всіма попередніми Набувачами Майна.

2.3. До пропозиції Набувача Майна додаються: на#
лежним чином засвідчені копії документів, що підтвер#
джують набуття Набувачем Майна та всіма поперед#
німи Набувачами Майна права користування чи пра#
ва власності на Майно; звіт про незалежну експертну
оцінку Майна станом на дату звернення до Комісії із
пропозиціями; письмові пропозиції стосовно усунен#
ня допущених Порушень та відновлення порушених
прав територіальної громади міста Києва (району у м.
Києві); письмове обґрунтування можливості усунення
Порушень станом на день розгляду справи у суді; ін#
ші матеріали, які можуть мати значення для справи.

2.4. Комісія розглядає пропозицію Набувача Май#
на разом із доданими документами. Про дату, час та
місце проведення засідання Комісії Набувачі Майна
повідомляються письмово. Набувачі Майна або пред#
ставники Набувачів Майна мають право бути присут#
німи на засіданні Комісії та надавати документи і по#
яснення стосовно поданої пропозиції.

2.5. За результатами розгляду пропозиції Набува#
ча Майна Комісія приймає одне з таких рішень:

2.5.1. Надає висновок щодо неможливості затвер#
дження Київською міською радою Мирової угоди (при#

мирення сторін) у разі наявності однієї з нижченаве#
дених обставин:

неотримання позитивної рецензії відповідного
структурного підрозділу виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністра#
ції) на звіт про незалежну експертну оцінку Майна, що
був наданий Набувачем Майна;

— невідповідність пропозиції інтересам територі#
альної громади міста Києва (району у м, Києві);

— невідповідність пропозиції змісту цього Порядку;
— невідповідність пропозиції вимогам Процесуаль#

ного закону;
— неможливість відновлення порушених прав те#

риторіальної громади міста Києва (району у м. Києві)
станом на день розгляду справи у суді.

2.5.2. Надає заявнику строк для подання додатко#
вих документів у випадку недостатності поданих до#
кументів для надання висновку щодо можливості чи не#
можливості затвердження Київською міською радою
умов Мирової угоди (примирення сторін), після на#
дання яких продовжує розгляд пропозиції та доданих
до неї документів згідно з процедурою, визначеною
цим Порядком.

2.5.3. Готує проект Мирової угоди (примирення сто#
рін) та надає висновок щодо можливості його затвер#
дження Київською міською радою в разі:

— отримання позитивної рецензії відповідного
структурного підрозділу виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністра#
ції) на звіт про незалежну експертну оцінку Майна, що
був наданий Набувачем Майна;

— відповідності пропозиції інтересам територіаль#
ної громади міста Києва (району в м. Києві);

— відповідності пропозиції змісту цього Порядку;
— відповідності пропозиції вимогам Процесуально#

го закону.
2.6. Набувач майна підписує отриманий від Комісії

проект Мирової угоди (примирення сторін), погоджує
його з усіма Набувачами Майна у випадку неоднора#
зового переходу прав на Майно між різними Набува#
чами Майна та передає його до Комісії.

2.7. Комісія передає підписаний Набувачем Майна
та погоджений з усіма Набувачами Майна проект Ми#
рової угоди (примирення сторін) разом із висновком
щодо можливості його затвердження Київською місь#
кою радою до виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

2.8. Погодження умов Мирових угод (примирення
сторін) здійснюється Київською міською радою за по#
данням виконавчого органу Київської міської ради (Ки#
ївської міської державної адміністрації) згідно з Рег#
ламентом Київської міської ради.

2.9. Після прийняття Київською міською радою рі#
шення про погодження умов Мирової угоди (прими#
рення сторін) Зацікавлена особа, яка безпосередньо
виступає стороною у справі, що розглядається судом
загальної юрисдикції, у порядку, визначеному Проце#
суальним законом, спільно з Набувачем Майна пода#
ють належним чином оформлену Мирову угоду (при#
мирення сторін) для її затвердження судом.

2.10. Усі витрати, пов'язані з розглядом, підготов#
кою та укладенням Мирової угоди (примирення сто#
рін) здійснюються за рахунок Набувача Майна.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київсь ої місь ої ради Г. Гере а

Про внесення змін і доповнень 
до деяких рішень Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 35/6251 від 22 вересня 2011 року

Керуючись законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунк�
тів", "Про столицю України — місто�герой Київ", з метою впровадження Програми економічних реформ в
Україні на 2010—2014 роки Президента України, забезпечення правових, економічних, екологічних, соці�
альних і організаційних засад благоустрою міста Києва та створення умов, сприятливих для життєдіяль�
ності людини, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести нижченаведені зміни до рішення Київ#
ської міської ради від 25.12.08 № 1051/1051 "Про
Правила благоустрою міст Києва":

1.1. У пункті 3 рішення слова "Головному управлін#
ню контролю за благоустроєм міста Києва виконавчо#
го органу Київської міської ради (Київської міської дер#
жавної адміністрації)" замінити словами "Головному
управлінню контролю за благоустроєм виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської дер#
жавної адміністрації)".

1.2. Пункт 7 рішення викласти в такій редакції:
"Рішення Київської міської ради від 26.09.02

№ 47/207 "Про встановлення Правил благоустрою,
паркування транспортних засобів, тиші в громадських
місцях, торгівлі на ринках у м. Києві" та рішення ви#
конавчого комітету Київської міської ради народних
депутатів від 04.02.80 № 125 "Про порядок виконан#
ня робіт по підземних спорудах та надземному інже#
нерному обладнанню міста" вважати такими, що втра#
тили чинність".

1.3. Додаток № 5 до Правил благоустрою м. Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від
25.12.08 № 1051/1051 (Лист#погодження до дозволу
(ордера)) виключити.

1.4. Скасувати дозвіл (ордер) па порушення благо#
устрою — додаток № 6 до Правил благоустрою м. Ки#
єва, затверджених рішенням Київської міської ради
від 25.12.08 № 1051/1051, та затвердити новий до#
кумент — контрольна картка на тимчасове порушення
благоустрою згідно з формою, що додасться.

2. До Правил благоустрою міста Києва (далі — Пра#
вила), затверджених рішенням Київської міської ради
від 25.12.08 № 1051/1051 "Про Правила благоустрою
міста Києва", внести такі зміни та доповнення:

2 1. У тексті Правил слова "Головне управління кон#
тролю за благоустроєм міста Києва" замінити слова#
ми "Головне управління контролю за благоустроєм" у
відповідних відмінках.

2.2. Після абзацу 16 розділу І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕН#
НЯ додати такі абзаци: "Контрольна картка на тимча#
сове порушення благоустрою — документ встановле#
ної форми згідно з додатком до цих Правил, па під#

ставі якого здійснюються фіксація та контроль за по#
рушенням існуючого благоустрою та його відновлен#
ням при виконанні земельних і будівельних робіт та
капітальних ремонтів на території міста Києва.

Контрольна картка на тимчасове порушення благо#
устрою в залежності від виду, обсягу та терміну робіт
може бути планова або аварійна.

Контрольна картка вводиться на період створення
електронної бази даних на тимчасове порушення бла#
гоустрою та його відновлення.

Після створення електронної бази даних підставою
на порушення благоустрою буде наявність реєстрації
в електронній базі даних звернення заявника (вико#
навця робіт) на порушення благоустрою та його від#
новлення. Контрольна картка в паперовому вигляді
видаватися не буде".

2.3. У тексті Правил слова "дозвіл (ордер) па пору#
шення благоустрою" у всіх відмінках замінити слова#
ми "контрольна картка на тимчасове порушення бла#
гоустрою" у відповідних відмінках.

2.4. У підпункті 2.1.3 пункту 2.1 розділу II ПОРЯДОК
ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИ#
ТОРІЙ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ слова "над або під ін#
женерними мережами та технічними засобами теле#
комунікацій" замінити словами "в охоронній зоні інже#
нерних комунікацій".

2.5'. Підпункт 3.1.6 пункту 3.1 розділу III ВИМОГИ
ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, УС#
ТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНОК ви#
класти у такій редакції:

"3.1.6. Благоустрій присадибної ділянки проводить#
ся її власником або користувачем цієї ділянки.

Власник або користувач присадибної ділянки може
на умовах договору, укладеного з органом виконавчої
влади чи органом місцевого самоврядування, забез#
печувати належне утримання території загального ко#
ристування, прилеглої до його присадибної ділянки".

2.6. Підпункт 12.1.3 пункту 12.1 розділу XII ПРО#
ВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ЗАХОДІВ викласти у та#
кій редакції:

"12.1.3. До проведення масового заходу організа#
тори зобов'язані укласти із відповідними підприєм#
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ствами угоди щодо забезпечення прибирання місця
його проведення та вивозу сміття. Чинність цих Пра#
вил поширюється також на сезонну торгівлю, ярмар#
ки, провадження яких визначається розпорядження#
ми виконавчого органу Київської міської ради (Київ#
ської міської державної адміністрації) чи розпоряджен#
нями районних у місті Києві державних адміністрацій".

2.7. Підпункт 13.3.1 пункту 13.3 розділу XIII РОЗ#
МІЩЕННЯ ТА УТРИМАННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ
ФОРМ ТА ТИМЧАСОВИХ СПОРУД, викласти у такій ре#
дакції:

"13.3.1. Демонтаж, перевезення, зберігання само#
вільно встановлених малих архітектурних форм та тим#
часових споруд, власники яких ухиляються від де#
монтажу або власники яких не відомі, здійснюються
Головним управлінням контролю за благоустроєм та
підпорядкованими йому підприємствами за кошти
міського бюджету з наступним відшкодуванням усіх
витрат власником тимчасової споруди, винним у по#
рушенні благоустрою".

2.8. Підпункт 13.3.3 пункту 13.3 розділу XIII виклас#
ти в такій редакції: 

"13.3.3. Демонтаж самовільно розміщених малих
архітектурних форм та тимчасових споруд здійсню#
ється в нижченаведеному порядку.

У разі виявлення самовільно розміщеної тимчасо#
вої споруди (малої архітектурної форми) без відповід#
ної, оформленої в установленому порядку дозвільної
документації, або з частково оформленою дозвільною
документацією, Головним управлінням контролю за
благоустроєм вноситься припис його власнику з ви#
могою усунення порушень шляхом проведення де#
монтажу цієї споруди протягом трьох робочих днів.

Протягом зазначеного терміну власник зобов'яза#
ний за власний рахунок здійснити демонтаж самочин#
но розміщеної тимчасової споруди (малої архітектур#
ної форми) та провести відновлення порушеного бла#
гоустрою на місці розміщення тимчасової споруди (ма#
лої архітектурної форми).

У разі невиконання власником вимог припису Го#
ловне управління контролю за благоустроєм здійснює
демонтаж самовільно розміщеної тимчасової споруди
(малої архітектурної форми) за рахунок коштів місь#
кого бюджету з подальшим відшкодуванням усіх ви#
трат власником, винним у порушенні благоустрою.

Для проведення демонтажу створюється комісія у
складі представників Головного управління контролю
за благоустроєм, КП "Київблагоустрій", управління (від#
ділу благоустрою районної в місті Києві державної ад#
міністрації), представника міліції (за згодою) та особи
(у разі її присутності), яка здійснила самовільне роз#
міщення тимчасової споруди (малої архітектурної фор#
ми). Комісія складає акт зовнішнього огляду (акт де#
монтажу) тимчасової споруди (малої архітектурної фор#
ми) у трьох примірниках, що має містити такі дані:

дата, час, адреса розташування тимчасової спору#
ди (малої архітектурної форми) і підстава для її де#
монтажу;

— прізвище, ім'я, по батькові та посади членів ко#
місії;

— посада, місце роботи, прізвище, ім'я, по бать#
кові особи, яка бере участь у демонтажі та перевезен#
ні тимчасової споруди (малої архітектурної форми);

— опис тимчасової споруди (малої архітектурної
форми) (геометричні параметри, матеріал, наявність
підключення до мереж електро# та водопостачання),
перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень з
обов'язковою фотофіксацією з усіх боків".

2.9. Підпункт 13.3.5 пункту 13.3 розділу ХІІІ допов#
нити абзацом такого змісту:

"У разі, якщо протягом шести місяців з дати демонта#
жу від власника або його представника не надходить
заява про повернення демонтованої тимчасової спору#
ди (малої архітектурної форми), зазначене майно мо#
же бути реалізоване за ціною, визначеною незалежною
експертною оцінкою. Різниця коштів від реалізації май#
на, що перевищує суму, витрачену на роботи з де#
монтажу, перевезення, розвантаження та зберігання
тимчасової споруди, повертається боржнику".

2.10. Назву розділу XV викласти у такій редакції:
"XV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ КАРТ#

КИ НА ТИМЧАСОВЕ ПОРУШЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ, ЇЇ
ЗУПИНЕННЯ, ПОДОВЖЕННЯ І ЗАКРИТТЯ".

2.11. Пункт 15.1.1 пункту 15.1 розділу XV виклас#
ти у такій редакції: 

"15.1.1. Підставою на порушення існуючого благо#
устрою та його відновлення у місті Києві є контроль#
на картка на тимчасове порушення благоустрою. Кон#
трольна картка на тимчасове порушення благоустрою
та його відновлення на період виконання земляних і
монтажних робіт, пов'язаних з прокладанням, пере#
кладанням, ремонтом, у тому числі ліквідації аварій ін#
женерних мереж і споруд, будівництвом і ремонтом бу#
динків, транспортних магістралей, доріг, площ, інже#
нерних вишукувань, благоустроєм та озелененням те#
риторій, надається па підставі письмового звернення
замовника (забудовника), в якому повинні бути вка#
зані адреса, назва та характеристика виконуваних ро#
біт. До листа додається заявка встановленої форми (ін#
формація про виконавця робіт і замовника)".

2.12. Підпункт 15.1.2 пункту 15.1 Розділу XV ви#
ключити.

2.13. Підпункт 15.2.3 пункту 15.2 Розділу XV ви#
класти у такій редакції: 

"15.2.3. Заявка та надані документи опрацьовують#
ся в Головному управлінні контролю за благоустроєм
і за результатами видається контрольна картка на тим#
часове порушення благоустрою".

2.14. Підпункт 15.2.4 пункту 15.2 Розділу XV ви#
класти у такій редакції: 

"15.2.4. Протягом одного календарного дня з дати
отримання контрольної картки на тимчасове порушен#
ня благоустрою, заявник зобов'язаний поінформува#
ти в письмовій формі про початок виконання заявле#
них робіт районну у місті Києві державну адміністра#
цію за місцем проведення робіт, а також власника (ба#
лансоутримувача) земельної ділянки та підприємства,
організації та установи, повідомлення яких передба#
чено нормативно#правовими актами".

2.15. Підпункт 15.2.5 пункту 15.2 розділу XV виклю#
чити.

2.16. Підпункт 15.2.11 пункту 15.2 розділу XV ви#
ключити.

2.17. Підпункт 15.4.4 пункту 15.4 розділу XV ви#
класти у такій редакції: 

"15.4.4. Після визначення обсягу порушеного бла#
гоустрою при ліквідації аварії виконавець робіт зобов'#
язаний оформити в Головному управлінні контролю за
благоустроєм аварійну контрольну картку на тимчасо#
ве порушення благоустрою. В аварійній контрольній
картці на тимчасове порушення благоустрою визначає#
ться термін виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією
аварії,— не більше п'яти діб та термін відновлення
благоустрою — не більше трьох діб.

При відновленні порушеного благоустрою терито#
рії роботи з відновлення покриття тротуарів та проїжд#
жої частини, що порушено, виконуються за рахунок
балансоутримувача (власника) інженерних мереж за
типом існуючого після усунення наслідків аварії на ме#
режах, які обслуговуються комунальними службами
міста, за умови погодження з Головним управлінням
містобудування та архітектури виконавчого органу Ки#
ївської міської ради (Київської міської державної ад#
міністрації), Головним управлінням контролю за бла#
гоустроєм та КП "Київавтодор" і відповідними балан#
соутримувачами територій".

2.18. Підпункт 15.4.8 пункту 15.4 розділу XV ви#
класти у такій редакції:

"15.4.8. У разі невиконання робіт по відновленню
порушеного благоустрою у визначені в аварійній кон#
трольній картці на тимчасове порушення благоустрою
терміни, виконавець робіт притягається до адмініс#
тративної відповідальності, а Головне управління кон#
тролю за благоустроєм переводить аварійну контроль#
ну картку на тимчасове порушення благоустрою у пла#
нову контрольну картку на тимчасове порушення бла#
гоустрою та визначає новий термін відновлення бла#
гоустрою, про що інформує виконавця робіт".

2.19. Абзац 6 підпункту 15.5.1 пункту 15.5 розділу
XV виключити.

2.20. Підпункт 20.2.10 пункту 20.2 розділу XX. ВІД#
ПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА
ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ викласти у та#
кій редакції:

"20.2.10. Головне управління контролю за благо#
устроєм здійснює заходи щодо проведення демонта#
жу самовільно розміщених тимчасових споруд (малих
архітектурних форм) та елементів благоустрою на те#
риторії міста Києва па підставі заявок балансоутриму#
вачів об'єктів благоустрою, рішень комісії з питань
впорядкування розміщення тимчасових споруд (ма#
лих архітектурних форм) на території міста Києва,
створеної розпорядженням виконавчого органу Київ#
ської міської ради (Київської міської державної адмі#
ністрації), а також приписів прокурора та рішень суду
за рахунок коштів міського бюджету з наступним від#
шкодуванням усіх витрат власником тимчасової спо#
руди, винним у порушенні благоустрою. Демонтаж
тимчасових споруд (малих архітектурних форм) та еле#
ментів благоустрою на підставі заявок власника цієї
споруди здійснюється за рахунок останнього".

2.21. Абзац перший підпункту 20.2.11 розділу XX ви#
класти у такій редакції: 

"У разі виявлення силами Головного управління кон#
тролю за благоустроєм самовільно розміщених тим#
часових споруд (малих архітектурних форм) та елемен#
тів благоустрою, його власнику вноситься припис з
вимогою усунення порушень шляхом проведення їх
демонтажу протягом трьох робочих днів".

3. Зобов'язати Головне управління контролю за бла#
гоустроєм виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) до 01 черв#
ня 2012 року створити електронну базу даних на тим#
часове порушення та його відновлення.

4. Це рішення набуває чинності з дня йото офіцій#
ного опублікування у газеті Київської міської ради "Хре#
щатик".

5. Контроль за виконанням цього рішення поклас#
ти на постійну комісію Київської міської ради з питань
житлово#комунального господарства та паливно#енер#
гетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток
до Правил благоустрою міста Києва,

затверджених рішенням Київської міської ради 
від 25 грудня 2008 року № 1051/1051

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Головне управління контролю за благоустроєм

___________________________________________________________________________________________________
Україна, 01302, м. Київ#32, вул. Саксаганського, 143, тел. 289#66#55, 289#56#66, 486#14#02, факс: 486#12#75

Контрольна картка
на тимчасове порушення благоустрою №_________

Замовник_________________________________________________________________________________________________________________
Виконавець робіт________________________________________________________________________________________________________
Відповідальний по контрольній картці_______________________________________________________________________________

(Посада, прізвище, ім'я по батькові)

На тимчасове порушення благоустрою та його відновлення в зв'язку
з____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
За адресою:______________________________________________________________________________________________________________

(Вул., провулок, площа і т. д.)

на ділянці від_______________________________________ до _______________________________________________з розриттям траншеї
(котловану)______________ метрів, без виходу, з виходом розриття (огорожі) за червоні лінії вулиць (непотрібне закреслити)
по проекту, погодженому інженерним управлінням за №____________________від_______________________

Надані документи:
1. __________________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________________
Особливі умови виконання робіт:_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЙ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ
Початок: _________________________________________________ Закінчення:_________________________________________________
Начальник______________________________________________   __________________________________________________________________

(Підпис) (ПІБ)

ВИКОНАННЯ РОБІТ ПОДОВЖЕНО:

Контрольна картка на порушення благоустрою дійсна протягом 10 календарних днів з дати закінчення
(продовження її дії)

Подовження виконання робіт оформлено: "___________"_________________________20________року

Відповідальна особа за оформленням контрольної картки
_________________________________________________   __________________________________________________________________________

(Підпис) (ПІБ)

Начальник Головного
управління                 _____________________________________   ______________________________________________________________

(Підпис) (ПІБ)

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради Г. Гере а

Про присвоєння імені відомого українського
правозахисника, журналіста Валерія Марченка середній
загальноосвітній школі № 175 Шевченківського району

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 28/6244 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України "Про місцеве само�
врядування в Україні", враховуючи Указ Президента України від 16 травня 2005 року № 793/2005 "Про увіч�
нення пам'яті видатних діячів Української Народної Республіки та Західно�Української Народної Республі�
ки", протокол № 1 засідання комісії з питань найменувань та пам'ятних знаків виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 березня 2009 року, Київська міська ра�
да

ВИРІШИЛА:

1. Присвоїти ім'я відомого українського правозахис#
ника і журналіста Валерія Марченка середній загально#
освітній школі № 175 Шевченківського району м. Києва.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській
державній адміністрації) провести організаційно#право#
ві заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в га#
зеті Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань культури та туризму
і постійну комісію Київради з питань місцевого самовря#
дування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформа#
ційної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про встановлення розміру статутного капіталу
комунального підприємства електромереж зовнішнього

освітлення м. Києва "Київміськсвітло"
Рішення Київської міської ради № 50/6266 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України, частини п'ятої статті 60 За�
кону України "Про місцеве самоврядування в Україні", абзацу п'ятого частини першої статті 29 Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців", з метою приведен�
ня статуту комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло"
у відповідність до вимог чинного законодавства України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити розмір статутного капіталу комуналь#
ного підприємства електромереж зовнішнього освітлен#
ня м. Києва "Київміськсвітло" в сумі 50000,00 (п'ятдесят
тисяч грн. 00 коп.) гривень.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Ки#
ївській міській державній адміністрації) забезпечити
внесення відповідних змін до статуту комунального

підприємства електромереж зовнішнього освітлення 
м. Києва "Київміськсвітло".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на постійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий


