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Çåìëÿ ÿê ïèð³æêè
�Êè¿âðàäà îïåðàòèâíî ïðîâåëà çàñ³äàííÿ, ïðèñâÿ÷åíå ïèòàííÿì ì³ñòîáóäóâàííÿ 

òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ

Åëåêòðîííèé êâèòîê
ó ìåòðî 
êîíòðîëþâàòèìå 
ïåðåâåçåííÿ 
ïàñàæèð³â

Ââåäåííÿ åëåêòðîííîãî êâèòêà ó

ìåòðî äàñòü ìîæëèâ³ñòü ÷³òêîãî

êîíòðîëþ çà ïåðåâåçåííÿì ïàñà-

æèð³â òà äîçâîëèòü ìåòðîïîë³òåíó

àêóìóëþâàòè ïðèáóòîê, çîêðåìà

äëÿ áóä³âíèöòâà íîâèõ ñòàíö³é,çà-

ÿâèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-

òàë³é Êëè÷êî.

«Ìè ïîâèíí³ ïåðåéòè äî ÷³ò-

êîãî àëãîðèòìó ï³äðàõóíêó ê³ëü-

êîñò³ ïåðåâåçåíèõ ïàñàæèð³â òà

êîøò³â, ÿê³ çàðîáëÿº ìåòðî. Ââå-

äåííÿ åëåêòðîííîãî êâèòêà äàñòü

ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ çà ïåðåâå-

çåííÿì ïàñàæèð³â»,— íàãîëîñèâ

Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî íàé-

áëèæ÷èì ÷àñîì ö³íó íà ïðî¿çä â

ìåòðî äîâåäåòüñÿ ï³äâèùóâàòè.

«Íàì íåîáõ³äíî ñïëà÷óâàòè çàðî-

á³òí³ ïëàòè ïðàö³âíèêàì ìåòðî,áó-

äóâàòè íîâ³ ñòàíö³¿,ïðî ÿê³ ìð³þòü

ìåøêàíö³ ö³ëèõ ì³êðîðàéîí³â,íàì

ïîòð³áíî îáñëóãîâóâàòè òåõí³êóòà

çä³éñíþâàòè ðåìîíò âàãîí³â. Íà

âñå öå íåîáõ³äí³ êîøòè, ³ ìè áó-

äåìî âèìóøåí³ ï³òè íà òàê³ êðîêè

òà ï³äâèùèòè âàðò³ñòü ïðî¿çäó»,—

çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

22 æîâòíÿ ó Êèºâ³ 
â³äáóäóòüñÿ çåìåëüí³
òîðãè

ßê ³íôîðìóº Äåïàðòàìåíò çåìåëü-

íèõ ðåñóðñ³â ÊÌÄÀ, 22 æîâòíÿ

âïåðøå çà 6 ðîê³â çàïëàíîâàíî

ïðîâåñòè çåìåëüí³ òîðãè ç ïðîäà-

æó ä³ëÿíîê êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ ì³ñòà çà ïðîçîðîþ òà â³äêðè-

òîþ ïðîöåäóðîþ.

Íà àóêö³îí áóäå âèñòàâëåíî 

6 ëîò³â óï’ÿòè ðàéîíàõ ñòîëèö³.Îò-

ðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ,

îçíàéîìèòèñÿ ç äîêóìåíòàìè òà

ìàòåð³àëàìè íà ä³ëÿíêè ìîæíà áó-

äå ó âèêîíàâöÿ çåìåëüíèõ òîðã³â

(Òîâàðíà á³ðæà «Êè¿âñüêà àãðî-

ïðîìèñëîâà á³ðæà», ì. Êè¿â âóë.

×åðâîíîàðì³éñüêà, 5, êîðï. 6-Á,

5-é ïîâåðõ) àáî ó Äåïàðòàìåíò³

çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â (ì. Êè¿â, âóë.

Õðåùàòèê, 32-À, ê³ìíàòà 415).

Îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåí-

íÿ çåìåëüíèõ òîðã³â ðîçì³ùåíî

íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ öåí-

òðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëà-

äè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³-

òèêó ó ñôåð³ çåìåëüíèõ â³äíîñèí

(http://torgy.land.gov.ua/auction).

Íàãàäàºìî,Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé

ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî äîðó÷èâ

ïðîô³ëüíèì ñëóæáàì â³äíîâèòè

ðåàë³çàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà

â³äêðèòèõ àóêö³îíàõ äëÿ ïðîçî-

ðîñò³ ïðîäàæó ñòîëè÷íî¿ çåìë³ òà

íàïîâíåííÿ êè¿âñüêîãî áþäæåòó.

íîâèíè

ÄÅÏÓÒÀÒÈ ïðîïðàöþâàëè ó÷îðà
ëèøå äî îá³äó, ïðè÷îìó ó á³ëüø
ñïîê³éíîìó ðåæèì³, í³æ ìèíóëîãî
ðàçó. Äåÿê³ çåìåëüí³ ïèòàííÿ õî÷ ³
âèêëèêàëè íàð³êàííÿ ó îïîçèö³é-
íèõ ôðàêö³é, àëå â ï³äñóìêó âñå æ
áóëè ïðîãîëîñîâàí³ á³ëüø³ñòþ.
Ñïðàâæí³é æå ñêàíäàë ðîçãîð³âñÿ
ïðè ðîçãëÿä³ ïóíêò³â ïîðÿäêó äåí-
íîãî ùîäî âèä³ëåííÿ äâîõ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê íà Íèâêàõ äëÿ áóä³âíèö-
òâà òà, â³äïîâ³äíî, ðåêîíñòðóêö³¿
áàãàòîôóíêö³îíàëüíèõ êîìïëåê-
ñ³â ç ðåêðåàö³¿ (äëÿ ÒÎÂ «Ñ³ìåéíèé
öåíòð «Âåñåëêà» — ïî âóë. Àêàäå-
ì³êà Òóïîëºâà, 14-à,òà äëÿ ÒÎÂ «Ë³-
çàðä» — ïî ïðîñï. Ïåðåìîãè, 84-à).
Çà ñëîâàìè îïîçèö³îíåð³â, ö³ ô³ð-
ìè º ñïîð³äíåíèìè ç ðîäè÷àìè íà-

ðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè òà åêñ-
î÷³ëüíèêà Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ÐÄÀ Â³ê-
òîðà Ïèëèïèøèíà. ²ãîð Ìîñ³é÷óê ç
äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ «Ðàäèêàëüíà
ïàðò³ÿ Îëåãà Ëÿøêà» çàÿâèâ, ùî íå
ìîæíà äàâàòè çåìë³ «â³äîìîìó ò³-
òóøêîâîäó Ïèëèïèøèíó» òà âèìà-
ãàâ çíÿòè ö³ ïèòàííÿ ç ðîçãëÿäó äëÿ
ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ îáãîâî-
ðåíü. Ãîëîâà ôðàêö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà»
ó Êè¿âðàä³ Þð³é Ëåâ÷åíêî òàêîæ
îáóðþâàâñÿ,ùî «ëþäè,ÿê³ ïðè ßíó-
êîâè÷³ âîçèëè ò³òóøîê íà Ìàéäàí,
çàëèøàþòüñÿ ïðè âëàä³», òîìó é
â³í âèñòóïèâ ïðîòè «ïîäàëüøîãî
ïðîöåñó ïðèâàòèçàö³¿ «Íèâîê» êî-
ðóïö³îíåðàìè», äîäàâøè, ùî ñüî-
ãîäí³ í³ ïðîêóðàòóðà, í³ ñóäè, í³ ì³-
ë³ö³ÿ íå ïåðåøêîäæàþòü íåçàêîí-

í³é çàáóäîâ³ ñòîëèö³, â³äòàê Êè¿â-
ðàäà, ç³ ñâîãî áîêó, ìàº ðîáèòè âñå,
àáè çóïèíèòè ö³ ïðîöåñè.«Ïèëèïè-
øèí ãîëîñóâàâ çà äèêòàòîðñüê³ çà-
êîíè 16 ñ³÷íÿ. Ôðàêö³ÿ «Äåìàëüÿí-
ñó» òàêîæ âèñòóïàº êàòåãîðè÷íî
ïðîòè ðîçäà÷³ çåìåëü êè¿âñüêî¿
ãðîìàäè çëî÷èíöÿì, ïðè÷åòíèì
äî ñïðîá âñòàíîâëåííÿ äèêòàòóðè
â Óêðà¿í³»,— ï³äòðèìàëà êîëåã ³ Ãà-
ëèíà ßí÷åíêî ç «Äåìîêðàòè÷íîãî
àëüÿíñó».

Îïîçèö³éí³ äåïóòàòè íàâ³òü çà-
áëîêóâàëè òðèáóíó íà ñåñ³¿ Êè¿âðà-
äè,âèìàãàþ÷è ïðèñëóõàòèñüäî íèõ.
×åðåç öå áóëà îãîëîøåíà ïåðåðâà ó
ðîáîò³. Ó ï³äñóìêó çãàäàí³ äâà ïè-
òàííÿ òàêè áóëè çíÿò³ ç ðîçãëÿäó.

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ìåð Êèºâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî äàâ áðèô³íã äëÿ æóð-
íàë³ñò³â, ó õîä³ ÿêîãî ïðîêîìåíòó-
âàâ ³ öþ ñèòóàö³þ. Â³í çàÿâèâ, ùî
âñ³ çåìåëüí³ ïèòàííÿ Êè¿âðàäà ðîç-
ãëÿäàº çà ïðèíöèïîì ïóáë³÷íîñò³ ³
â³äêðèòîñò³. «Ùîäî ïèòàíü çåìë³.
Âñ³ ö³ ïèòàííÿ ìè îáãîâîðþºìî â³ä-
êðèòî ³ ïóáë³÷íî. Íà çàñ³äàííÿ çå-
ìåëüíî¿ êîì³ñ³¿ â³äêðèòèé äîñòóï
äëÿ ÇÌ² ³ ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â.
Ñï³ðí³ ïèòàííÿ çí³ìàþòüñÿ íà êîì³-
ñ³¿ ³ ç ïîðÿäêó äåííîãî ñåñ³¿»,—ñêà-
çàâ Â³òàë³é Êëè÷êî. Ìåð â³äçíà÷èâ,
ùî ïîïåðåäíÿ ñòîëè÷íà âëàäà ðî-
áèëà âñå äëÿ òîãî, ùîá çàòÿãóâàòè
ðîçãëÿä çåìåëüíèõ ïèòàíü,÷èì ôàê-
òè÷íî çàëèøèëà ÷èìàëî â³äâåäå-
íî¿ êè¿âñüêî¿ çåìë³ «ïîçà çàêîíîì».

«Á³ëüøå 3 000 êàäàñòðîâèõ ñïðàâ
íàêîïè÷óâàëèñÿ ðîêàìè áåç ðîç-
ãëÿäó. Öå ³ îðåíäà çåìë³, ³ ïðèâàòè-
çàö³ÿ,³ àóêö³îíè.Öå—äîõ³ä,ÿêèé Êè-
¿â íå îòðèìóâàâ. ² ìè ïîâèíí³ ðîç-
ãëÿíóòè ò³ ïèòàííÿ, ùî íàêîïè÷è-
ëèñÿ, ³ ïîòî÷í³»,— ï³äêðåñëèâ Â³òà-
ë³é Êëè÷êî. Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà çàçíà÷èâ,ùî ñòîëè÷íà âëàäà ïî-
âåðíóëà ðîçãëÿä âñ³õ çåìåëüíèõ ïè-
òàíü ó ïðàâîâå ïîëå, ³ çàêëèêàâ äå-
ïóòàò³â ïðèïèíèòè ñïåêóëÿö³¿ íà
ö³é òåì³, çîêðåìà, ùîäî âèä³ëåííÿ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê êèÿíàì-ó÷àñíè-
êàì ÀÒÎ. «Äî íàñ çâåðíóëèñÿ á³éö³
³ç çîíè ÀÒÎ. Ìè çíàéøëè äëÿ íèõ
çåìëþ, ³ ñüîãîäí³ ðîçðîáëÿºìî àë-
ãîðèòì âèä³ëåííÿ ä³ëÿíîê. Íà ìîþ
äóìêó, â ïåðøó ÷åðãó ïîâèíí³ îò-
ðèìàòè çåìëþ ñ³ì’¿ çàãèáëèõ, ïî-
ò³ì — òÿæêîïîðàíåí³ ³ ïîðàíåí³
õëîïö³, à äàë³ — ðåøòà êèÿí-ó÷àñ-
íèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿,
ÿê³ ïîòðåáóþòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.
²,çâè÷àéíî,ïèòàííÿ âèä³ëåííÿ çåì-
ë³ á³éöÿì ÀÒÎ ìè áóäåìî âèíîñè-
òè ó ñåñ³éíó çàëó Êè¿âðàäè,óõâàëþ-
âàòè éîãî â³äêðèòî ³ ïðîçîðî»,—íà-
ãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çàçíà÷èìî, ùî íàñòóïíå çàñ³-
äàííÿ Êè¿âðàäè â³äáóäåòüñÿ íà-
ñòóïíîãî ÷åòâåðãà, 2 æîâòíÿ. Ó ïî-
ðÿäêó äåííîìó, ÿêèé âæå îïðè-
ëþäíåíî íà îô³ö³éíîìó ñàéò³
ì³ñüêðàäè, á³ëüø³ñòü òàêîæ ñêëà-
äàþòü ïèòàííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà
çåìëåêîðèñòóâàííÿ �

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà íàïåðåäîäí³ îïðàöþâàëà â
îïåðàòèâíîìó ðåæèì³ íèçêó çåìåëüíèõ ïèòàíü, ÿê³
çàëèøèëèñü íåðîçãëÿíóòèìè ìèíóëîãî ðàçó. Àäæå
18 âåðåñíÿ ñòîëè÷í³ äåïóòàòè íå âñòèãëè é äî ï³ç-
íüîãî âå÷îðà çàâåðøèòè ðîçãëÿä ïîðÿäêó äåííî-
ãî, 90 % ÿêîãî ñêëàäàëè ñàìå ïèòàííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ. Öüîãî ðàçó ðîáîòà
ì³ñüêðàäè çàâåðøèëàñü âæå äî îá³äó, îá³éøëîñü
áåç òðàäèö³éíèõ «ì³íóâàíü» òà á³éîê. Õî÷à «çå-
ìåëüí³» ñêàíäàëè âñå æ âèíèêàëè.

Àíäð³é ÄÐÎÇÄÅÍÊÎ, Ñâ³òëàíà ÌÀÆÓÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà íàïåðåäîäí³ îïðàöþâàëà â îïåðàòèâíîìó ðåæèì³ íèçêó çåìåëüíèõ ïèòàíü, ÿê³ çàëèøèëèñü íåðîçãëÿíóòèìè ìèíóëîãî ðàçó
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку
визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових

споруд торговельного, побутового, соціально"культурного 
чи іншого призначення для здійснення підприємницької 

діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної
мережі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення

змін до деяких рішень Київської міської ради» та деяких рішень
Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 62/62 від 4 вересня 2014 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 22 Закону України

«Про столицю України — місто"герой Київ», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Мі"
ністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово"комунального господарства України від 21 жовт"
ня 2011 року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприєм"
ницької діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068,
враховуючи наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369
«Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», зареєстрований в Міністерстві юс"
тиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного господарства. Кла"
сифікація», рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 «Про діяльність виконавчо"
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», від 22 травня 2013 року
№ 338/9395 «Про утворення центрів надання адміністративних послуг у місті Києві», з метою вдосконалення
порядку залучення пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціаль"
но"культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дріб"
нороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних
закладів ресторанного господарства в утриманні об’єктів благоустрою міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�24�люто�о�2011�ро���№ 56/5443�«Про�за-

твердження�Поряд���визначення�обся�ів�пайо-

вої��часті�(внес��)�власни�ів�тимчасових�спо-

р�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-

��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійс-

нення�підприємниць�ої�діяльності,�засобів�пе-

рес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мере-

жі�в��триманні�об’є�тів�бла�о�строю�міста�Ки-

єва�та�внесення�змін�до�дея�их�рішень�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради»�та�і�зміни:

1.1.�За�олово��та�п�н�т�1�рішення�після�слів

«засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі»�доповнити�словами�«власни-

�ів�(�орист�вачів)�майданчи�ів�для�харч�вання

біля�стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��ос-

подарства».

1.2.�Додато��до�рішення�ви�ласти�в�новій

реда�ції,�що�додається.

2.�Внести�зміни�до�Правил�бла�о�строю�міс-

та�Києва,�затверджених�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро���№ 1051/1051

з�ідно�з�додат�ом�1�до�цьо�о�рішення.

3.�Дор�чити�Департамент��містоб�д�вання

та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)���ладати�до�овори�щодо�пайової

�часті�в��триманні�об’є�та�бла�о�строю�із�с�б’є�-

тами��осподарювання�відповідно�до�Поряд��

визначення�обся�ів�пайової��часті�(внес��)�влас-

ни�ів�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�по-

б�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�при-

значення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяль-

ності,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі,�власни�ів�(�орист�вачів)�май-

данчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних�за-

�ладів�ресторанно�о��осподарства�в��триман-

ні�об’є�тів�бла�о�строю�міста�Києва,�затвер-

джено�о�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

24�люто�о�2011�ро���№ 56/5443.

4.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до

31��р�дня�2014�ро���до�овори�щодо�пайової

�часті�в��триманні�об’є�та�бла�о�строю�з�влас-

ни�ами�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�по-

б�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�при-

значення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяль-

ності���ладати�тіль�и�за��мови�наявності�тим-

часової�спор�ди�в�матеріалах�єдиної�цифро-

вої�топо�рафічної�основи�території�міста�Ки-

єва.

5.�Дор�чити�Департамент��місь�о�о�бла�о�ст-

рою�та�збереження�природно�о�середовища

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�відпо-

відно�до�етапів�проведення�демонтаж�,�що�до-

даються�(додато��2�до�цьо�о�рішення),�де-

монт�вати�тимчасові�спор�ди�тор�овельно�о,

поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�при-

значення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяль-

ності,�що�розміщ�ються�з�пор�шенням�вимо�

б�дівельних,�санітарно-�і�ієнічних�норм,�а�та-

�ож�існ�ючих�містоб�дівних�обмежень,�вимо�

щодо�охорони�нав�олишньо�о�природно�о�се-

редовища�та�раціонально�о�ви�ористання�те-

риторій,�охорони�істори�о-��льт�рної�спадщи-

ни,�земельно-�осподарсь�о�о��строю.

Проведення�демонтаж��тимчасових�спор�д

тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�р-

но�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення

підприємниць�ої�діяльності�в�м.�Києві�відпо-

відно�до�етап��2�(додато��2�до�цьо�о�рішення)

здійснювати�не�раніше�ніж�через�2�місяці�піс-

ля�наб�ття�чинності�цим�рішенням.

Запровадження�етапів�3-7�здійснюється�з�ід-

но�з�рішенням��омісії�з�питань�розміщення�тим-

часових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,

соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення

для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності,�за-

собів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овель-

ної�мережі,�майданчи�ів�для�харч�вання�біля

стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��осподар-

ства,��твореної�розпорядженням�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації).

6.�Дор�чити�Департамент��містоб�д�вання

та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�провести�інвентаризацію�тимчасо-

вих�спор�д�шляхом�лазерно�о�с�ан�вання�місь-

�о�о�простор��для�створення�інформаційної

3Д-моделі�міста�до�31��р�дня�2014�ро��.

7.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)

в�прое�ті�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про

особливості�застос�вання�Поряд���розміщен-

ня�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�то-

во�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призна-

чення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяль-

ності�в�м.�Києві»�врах�вати,�що�при�роз�ляді

заяв�та�прийнятті�рішення�про�відповідність�на-

мірів�щодо�місця�розташ�вання�тимчасової

спор�ди�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціаль-

но-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для

здійснення�підприємниць�ої�діяльності�Ком-

пле�сній�схемі�розміщення�тимчасових�спор�д

тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�р-

но�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення

підприємниць�ої�діяльності,�б�дівельним�нор-

мам�застосов�ється��ритерій�сплати�пайової

�часті�(внес��)�за�попередні�періоди.

8.�Визначити,�що�тимчасові�спор�ди�тор�о-

вельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о

чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�підпри-

ємниць�ої�діяльності�в�м.�Києві�продають�това-

ри�(надають�посл��и)�з�8-ї��одини�до�22-ї��о-

дини���б�дні�дні�та�з�8-ї��одини�до�23-ї��одини

��вихідні�та�свят�ові�дні.

9.�Встановити,�що��ожна�тимчасова�спор�-

да�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��ль-

т�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснен-

ня�підприємниць�ої�діяльності�має�о�рем���онс-

тр��цію�(не�має�спільних��онстр��тивних�еле-

ментів�з�іншою�тимчасовою�спор�дою)�та�пло-

щ�.�Площі�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,

поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�при-

значення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяль-

ності,�що�розміщ�ються�одна�біля�одної,�не�мо-

ж�ть�об’єдн�ватись�та�вважатися�спільною�за-

�альною�площею.

10.�Тор�овельна�площа�тимчасових�спор�д

тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�р-

но�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�під-

приємниць�ої�діяльності,�я�і�розміщені�в�межах

територій�в�лиць�та�дорі��з�ідно�з�містоб�дів-

ною�до��ментацією�на�відстані�не�менше�5�мет-

рів�від�проїзної�частини�в�лиць,�не�повинна�пе-

ревищ�вати�19��в.�м�(�рім�тимчасових�спор�д

з�ф�н�ціональним�призначенням —��віти�та�ін-

ші�продовольчі�чи�непродовольчі�товари,�за-

�лади�швид�о�о�харч�вання,��ромадсь�і�вби-

ральні,�шиномонтаж,�т�ристичні�інформаційні

центри,�продаж�хлібоб�лочних�та�молочних�ви-

робів,�майданчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціо-

нарних�за�ладів�ресторанно�о��осподарства).

11.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради:

від�26�січня�2012�ро���№ 2/7339�«Про�дея�і

питання�здійснення�підприємниць�ої�діяльно-

сті�в�тимчасових�спор�дах»;

від�5��вітня�2012�ро���№ 383/7720�«Про�вне-

сення�змін�до�рішень�Київради�від�26.01.2012

№ 2/7339�та�від�24.02.2011�№ 56/5443»;

від�24�травня�2012�ро���№ 484/7821�«Про

внесення�змін�до�рішень�Київради�від�24.02.2011

№ 56/5443�та�від�26.01.2012�№ 2/7339»;

від�12�липня�2012�№ 674/8011�«Про�внесен-

ня�змін�до�рішення�Київради�від�26�січня�2012

№ 2/7339».

12.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�при-

вести�свої�а�ти���відповідність�до�вимо��цьо�о

рішення.

13.�Це�рішення�наб�ває�чинності�з�дня�йо�о

офіційно�о�оприлюднення.

14.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання,�постійн���омісію�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�тор�івлі,�підприємниц-

тва�та�ре��ляторної�політи�и,�постійн���омісію

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�со-

ціально-е�ономічно�о�розвит��.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�24.02.2011�№ 56/5443
(в�реда�ції�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�04.09.2014�№62/62)

ПОРЯДОК 
визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд

торговельного, побутового, соціально"культурного чи іншого призначення
для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) 
майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного 

господарства в утриманні об’єктів благоустрою міста Києва

1.�За�альні�положення

1.1.�Цей�Порядо��визначає�механізм�зал�-

чення�пайової��часті�(внес��)�власни�ів�тимча-

сових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�со-

ціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення

для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності,�за-

собів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овель-

ної�мережі,�майданчи�ів�для�харч�вання�біля

стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��осподар-

ства�в��триманні�об’є�тів�бла�о�строю�міста

Києва�з��рах�ванням�вплив��безпосередньо

на�об’є�ти�бла�о�строю�та�оцін�и�соціально-

е�ономічно�о�значення�тимчасових�спор�д�тор-

�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно-

�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�під-

приємниць�ої�діяльності,�засобів�перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�май-

данчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних�за-

�ладів�ресторанно�о��осподарства�для�міста

незалежно�від�форм�власності.

1.2.�У�цьом��Поряд���терміни�вживаються��

та�ом��значенні:

тимчасова�спор�да�тор�овельно�о,�поб�то-

во�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призна-

чення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяль-

ності�(далі —�ТС) —�одноповерхова�спор�да,�що

ви�отовляється�з�поле�шених��онстр��цій�з

�рах�ванням�основних�вимо��до�спор�д,�ви-

значених�технічним�ре�ламентом�б�дівельних

виробів,�б�дівель�і�спор�д,�і�встановлюється

тимчасово,�без��лашт�вання�ф�ндамент�;

�омпле�сна�схема�розміщення�тимчасових

спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-

��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійс-

нення�підприємниць�ої�діяльності�(далі�Ком-

пле�сна�схема) —�те�стові�та��рафічні�матері-

али,�я�ими�визначаються�місця�розташ�вання

ТС,�розроблені�з��рах�ванням�вимо��б�дівель-

них,�санітарно-�і�ієнічних�норм,�а�та�ож�існ�-

ючих�містоб�дівних�обмежень,�вимо��щодо�охо-

рони�нав�олишньо�о�природно�о�середовища

та�раціонально�о�ви�ористання�територій,�охо-

рони�істори�о-��льт�рної�спадщини,�земель-

но-�осподарсь�о�о��строю;

майданчи��для�харч�вання�біля�стаціонар-

но�о�за�лад��ресторанно�о��осподарства —

місце�для�надання�посл���з�харч�вання�біля

стаціонарно�о�(�апітально�о)�за�лад��ресто-

ранно�о��осподарства,�я�ий�від�ритий�для�об-

сл��ов�вання�населення�на�певний�сезон�ро-

��,�розміщений�на�від�ритом��повітрі�(під�тен-

тами,�на�верандах,���павільйонах�ле��о�о�тип�)

або�ви�отовлений�з�поле�шених��онстр��цій�з

�рах�ванням�основних�вимо��до�спор�д,�ви-

значених�технічним�ре�ламентом�б�дівельних

виробів,�б�дівель�і�спор�д,�та�встановлений

тимчасово,�без��лашт�вання�ф�ндамент�,�не

є��апітальною�спор�дою.�Залежно�від�тип���онс-

тр��цій,�я�і�ви�ористов�ються�для�влашт�ван-

ня,�та�період��ф�н�ціон�вання�майданчи�и�по-

діляються�на�від�риті�(літні)�майданчи�и�та�се-

зонні�майданчи�и.�Розміщення�сезонних�май-

данчи�ів�здійснюється�на�підставі�паспорта

прив’яз�и�тимчасової�спор�ди,�оформлено�о

відповідно�до�Поряд���розміщення�тимчасо-

вих�спор�д�для�провадження�підприємниць�ої

діяльності,�затверджено�о�на�азом�Міністер-

ства�ре�іонально�о�розвит��,�б�дівництва�та

житлово-�ом�нально�о��осподарства�У�раїни

21�жовтня�2011�ро���№ 244,�зареєстровано�о

в�Міністерстві�юстиції�У�раїни�22�листопада

2011�ро���за�№ 1330/20068,�за��мови�визна-

чення�відповідності�намірів�щодо�місця�розта-

ш�вання�сезонно�о�майданчи�а�б�дівельним

нормам�за�рез�льтатами�роз�ляд��до��ментів,

поданих�відповідно�до�зазначено�о�Поряд��;

місця�розміщення�від�ритих�(літних)�та�сезон-

них�майданчи�ів�не�визначаються�Компле�с-
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ною�схемою;

засоби�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі —�автома�азини,�авто�афе,�ав-

то�ав’ярні,�авторозвоз�и,�автоцистерни,�лав-

�и-автопричепи,�віз�и,�спеціальне�техноло�іч-

не�обладнання�(низь�отемперат�рні�лот�и-при-

лав�и)�тощо;

пайова��часть�(внесо�)�власни�ів�ТС,�засо-

бів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі,�власни�ів�(�орист�вачів)�майданчи�ів

для�харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�рес-

торанно�о��осподарства�в��триманні�об’є�тів�бла-

�о�строю�міста�Києва�(далі —�Пайова��часть

(внесо�)�в��триманні�об’є�тів�бла�о�строю) —

внесо��на�фінанс�вання�заходів�з�бла�о�строю

міста�Києва�(�тримання,�ремонт�та�б�дівниц-

тво�об’є�тів�бла�о�строю),�я�ий�сплач�ють�до

бюджет��міста�Києва�власни�и�ТС,�засобів�пе-

рес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мере-

жі,�власни�и�(�орист�вачі)�майданчи�ів�для�хар-

ч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресторан-

но�о��осподарства����рошовом��виразі�(�рив-

нях)�без�ПДВ;

інформаційний�талон —�до��мент,�що�під-

твердж�є�фа�т�сплати�пайової��часті,�я�ий�ви-

�отовляється�на�блан��,�що�має�елементи�за-

хист��та�містить:�серію,�номер,�дат��видачі,

термін�дії,�повне�наймен�вання�та�місцезнахо-

дження�юридичної�особи�або�П.�І.�Б.�та�місце

проживання�фізичної�особи-підприємця,�тип

об’є�та,�ф�н�ціональне�призначення�об’є�та,�міс-

це�розташ�вання�об’є�та,�площ��об’є�та,�спе-

ціальний��од,�режим�роботи,�інформацію�про

паспорт�прив’яз�и�ТС�(��разі�оформлення)�то-

що;

�омісія�з�питань�розміщення�тимчасових�спо-

р�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��ль-

т�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснен-

ня�підприємниць�ої�діяльності,�засобів�пере-

с�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,

майданчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних

за�ладів�ресторанно�о��осподарства�(далі —

Комісія) —��омісія�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації),�до��омпетенції�я�ої�входить

визначення�відповідності�намірів�щодо�місця

розташ�вання�ТС�Компле�сній�схемі�ТС,�б�ді-

вельним�нормам,�запровадження�додат�ових

зон�обмежень�розміщення�ТС,�роз�ляд�заяв

щодо�неправомірно�о�надання�відмови�в���ла-

данні�до�овор��щодо�пайової��часті�в��триман-

ні�об’є�та�бла�о�строю�та�інші�питання,�по-

в’язані�з�розміщенням�ТС,�засобів�перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�май-

данчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних�за-

�ладів�ресторанно�о��осподарства.

1.3.�Зал�чені��ошти�Пайової��часті�(внес��)

в��триманні�об’є�тів�бла�о�строю�спрямов�ю-

ться�ви�лючно�на�фінанс�вання�заходів�з�бла-

�о�строю�міста�Києва�(�тримання,�ремонт�та

б�дівництво�об’є�тів�бла�о�строю).

1.4.�Пайова��часть�(внесо�)�в��триманні�об’-

є�тів�бла�о�строю�зал�чається�з�метою:

відш�од�вання�витрат�бюджет��міста�Києва

на�розширене�відтворення�об’є�тів�бла�о�ст-

рою;

надання�власни�ам�ТС,�засобів�перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�влас-

ни�ам�(�орист�вачам)�майданчи�ів�для�харч�-

вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресторанно-

�о��осподарства�права�реаліз�вати�свій�про-

е�т�встановлення�(розміщення)�ТС,�засобів�пе-

рес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мере-

жі,�майданчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціонар-

них�за�ладів�ресторанно�о��осподарства�на

території�міста�Києва;

фінанс�вання�заходів�з�бла�о�строю�міста

Києва�(�тримання,�ремонт�та�б�дівництво�об’-

є�тів�бла�о�строю,�ор�анізація�та�проведення

робіт�із�демонтаж��неза�онно�встановлених�на

території�міста�тимчасових�спор�д);

відш�од�вання�за�ви�ористання�для�розмі-

щення�ТС,�засобів�перес�вної�дрібнороздріб-

ної�тор�овельної�мережі,�майданчи�ів�для�хар-

ч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресторан-

но�о��осподарства�об’є�тів�бла�о�строю�та�зе-

мельних�діляно�,�на�я�их�розміщ�ються�ці�об’-

є�ти�бла�о�строю,�що�належать�до��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва.

1.5. Обся��Пайової��часті�(внес��)�в��три-

манні�об’є�тів�бла�о�строю�визначається�за

принципами:

�омпенсації�витрат�бюджет��міста�на�роз-

ширене�відтворення�об’є�тів�бла�о�строю�(влас-

ни�и�ТС,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі,�власни�и�(�орист�вачі)

майданчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних

за�ладів�ресторанно�о��осподарства�мають

�омпенс�вати�витрати�бюджет��міста�на�роз-

ширене�відтворення�об’є�тів�бла�о�строю,�я�і

вини�ають�при�встановленні�(розміщенні)�та

е�спл�атації�ТС,�засобів�перес�вної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі,�майданчи�ів�для

харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресто-

ранно�о��осподарства);

�омпле�сно�о�підход��до�розвит���інфра-

стр��т�ри�міста�(рівномірний�розвито��інфра-

стр��т�ри�міста�по�всій�території);

сприяння�зал�ченню��оштів�на�фінанс�ван-

ня�заходів�з�бла�о�строю�міста�Києва�(визна-

чення�обся���Пайової��часті�(внес��)�в��три-

манні�об’є�тів�бла�о�строю�з��рах�ванням�со-

ціально-е�ономічно�о�значення�встановлених

(розміщених)�ТС,�засобів�перес�вної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі,�майданчи�ів�для

харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресто-

ранно�о��осподарства�має�створювати�спри-

ятливі��мови�для�фінанс�вання�заходів�з�бла-

�о�строю�міста�Києва�(�тримання,�ремонт�та

б�дівництво�об’є�тів�бла�о�строю�тощо).

1.6.�Обся��Пайової��часті�(внес��)�в��три-

манні�об’є�тів�бла�о�строю�визначається�з��ра-

х�ванням:

вплив��ТС,�засобів�перес�вної�дрібнороз-

дрібної�тор�овельної�мережі,�майданчи�ів�для

харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресто-

ранно�о��осподарства�на�об’є�ти�бла�о�строю

міста�Києва;

ф�н�ціонально�о�призначення�ТС,�засобів

перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі,�майданчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціо-

нарних�за�ладів�ресторанно�о��осподарства;

пріоритетності�розвит���території�міста�Ки-

єва�(зони),�в�я�ій�проводиться�встановлення

(розміщення)�ТС,�засобів�перес�вної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі,�майданчи�ів�для

харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресто-

ранно�о��осподарства;

територіально�о�встановлення�(розміщен-

ня)�ТС,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі,�майданчи�ів�для�харч�ван-

ня�біля�стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о

�осподарства.

2.�Порядо��зал�чення�і�ви�ористання�Пайо-

вої��часті�(внес��)�в��триманні�об’є�тів�бла�о-

�строю

2.1.�Цей�Порядо��ре��лює�ор�анізаційні�та

е�ономічні�відносини,�пов’язані�із�зал�ченням

і�ви�ористанням�Пайової��часті�(внес��)�в��т-

риманні�об’є�тів�бла�о�строю,���том��числі�при

��ладенні�до�оворів�щодо�пайової��часті�в��т-

риманні�об’є�та�бла�о�строю.

2.2.�У�всіх�питаннях�щодо�ор�анізації�зал�-

чення�Пайової��часті�(внес��)�в��триманні�об’є�-

тів�бла�о�строю�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адмі-

ністрація)�вист�пає�в�особі�Департамент��міс-

тоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�(далі —�Департамент).

2.3.�У�разі�встановлення�(розміщення)�ТС�на

об’є�тах�бла�о�строю,�розташованих�на�зе-

мельних�ділян�ах��ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва,�власни��ТС

��ладає�до�овір�щодо�пайової��часті�в��три-

манні�об’є�та�бла�о�строю.

2.4.�Пайов���часть�(внесо�)�в��триманні�об’-

є�тів�бла�о�строю�сплач�ють�с�б’є�ти��оспо-

дарювання,�я�і�є�власни�ами�ТС,�засобів�пере-

с�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,

власни�ами�(�орист�вачами)�майданчи�ів�для

харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресто-

ранно�о��осподарства.

2.5.�Пайова��часть�(внесо�)�в��триманні�об’-

є�тів�бла�о�строю�сплач�ється����рошовій�фор-

мі.

2.6.�Для���ладення�до�овор��щодо�пайової

�часті�в��триманні�об’є�та�бла�о�строю�с�б’є�т

�осподарювання�звертається�до�Департамен-

т��із�заявою,�до�я�ої�додаються�та�і�до��мен-

ти:

ре�візити�замовни�а�(для�юридичних�осіб:

повне�наймен�вання,�місцезнаходження,��од

ЄДРПОУ,�бан�івсь�і�ре�візити�(розрах�н�овий

рах�но�,��станова�бан��,�МФО�бан��),�посада

та�П.�І.�Б.��ерівни�а,�телефон;�для�фізичної�осо-

би-підприємця:�П.�І.�Б.�повністю,�місце�про-

живання,�ідентифі�аційний�номер,�бан�івсь�і

ре�візити�(розрах�н�овий�рах�но�,��станова

бан��,�МФО�бан��),�телефон);

для�фізичних�осіб-підприємців —�додат�о-

во��опія�паспорта;

схема�місця�розташ�вання�ТС,�засоб��пере-

с�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,

майданчи�а�для�харч�вання�біля�стаціонарно-

�о�за�лад��ресторанно�о��осподарства�із�зазна-

ченням��онт�р��та�площі�об’є�та,�з�прив’яз�ою

до�місцевості,�на�основі�фра�мент��ортофото-

план�,�надано�о�Департаментом�на�безоплат-

ній�основі;

а�т�альна�фотофі�сація�з�чотирьох�сторін

місця�розташ�вання�ТС,�засоб��перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�май-

данчи�а�для�харч�вання�біля�стаціонарно�о�за-

�лад��ресторанно�о��осподарства�на�відстані

5—10�м�(для�ТС —�додат�ово�фото�фасад��з

товаром,�на�відстані�3—4�метрів);

до��менти�на�розміщення�ТС,�засоб��пере-

с�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,

майданчи�а�для�харч�вання�біля�стаціонарно-

�о�за�лад��ресторанно�о��осподарства,�оформ-

лені�до�01�січня�2014�ро��.

Крім�до��ментів,�передбачених�абзацами

др��им —�шостим�цьо�о�п�н�т�,�с�б’є�ті��ос-

подарювання —�власни�и�засобів�перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�нада-

ють�та�і�до��менти:

свідоцтво�про�реєстрацію�транспортно�о�за-

соб�,�видане���встановленом��поряд���підроз-

ділом�ДАІ�МВС�У�раїни,�з�відміт�ою�про�пере-

обладнання�транспортно�о�засоб��(��разі�ви-

�ористання�транспортно�о�засоб�);

висново��державної�санітарно-епідеміоло-

�ічної�е�спертизи,�виданий��повноваженим�під-

розділом�Державної�санітарно-епідеміоло�іч-

ної�сл�жби�У�раїни.

Крім�до��ментів,�передбачених�абзацами

др��им —�шостим�цьо�о�п�н�т�,�с�б’є�ти��ос-

подарювання —�власни�и�(�орист�вачі)�ста-

ціонарних�за�ладів�ресторанно�о��осподар-

ства�надають�та�і�до��менти:

�опії�завірених���встановленом��поряд���до-

��ментів,�що�посвідч�ють�право�власності�на�б�-

дівлю�або�приміщення�стаціонарно�о�(�апіталь-

но�о)�за�лад��ресторанно�о��осподарства,�бі-

ля�я�ої�(я�их)�план�ється�влашт�вати�майдан-

чи��для�харч�вання,�або�право��орист�вання

ними;

письмова�з�ода�власни�а�(�орист�вача)�зе-

мельної�ділян�и���разі�розміщення�майданчи-

�а�для�харч�вання�біля�стаціонарно�о�за�лад�

ресторанно�о��осподарства�на�земельній�ді-

лянці,�що�знаходиться���власності�(�орист�-

ванні)�третіх�осіб;

письмова�з�ода�власни�ів�(орендарів)�с�сід-

ніх�приміщень,���разі�збільшення�лінійних�роз-

мірів�майданчи�а�для�харч�вання�біля�стаціо-

нарно�о�за�лад��ресторанно�о��осподарства

поза�межі�фасад��стаціонарно�о�за�лад��рес-

торанно�о��осподарства.

Перелі��до��ментів,�що�додаються�до�заяви,

є�вичерпним.

2.7.�У�випад�ах�вирішення�питання�встанов-

лення�(розміщення)�ТС�відповідно�до�Поряд��

розміщення�тимчасових�спор�д�для�прова-

дження�підприємниць�ої�діяльності,�затвер-

джено�о�на�азом�Міністерства�ре�іонально�о�роз-

вит��,�б�дівництва�та�житлово-�ом�нально�о

�осподарства�У�раїни�21�жовтня�2011�ро��

№ 244,�зареєстровано�о�в�Міністерстві�юсти-

ції� У�раїни� 22� листопада� 2011� ро��� за

№ 1330/20068,�подача�та�роз�ляд�до��ментів,

передбачених�п�н�том�2.6�цьо�о�Поряд��,�не

здійснюється,�а���ладання�до�овор��щодо�па-

йової��часті�в��триманні�об’є�та�бла�о�строю

здійснюється�за��мови�визначення�відповід-

ності�намірів�щодо�місця�розташ�вання�ТС�Ком-

пле�сній�схемі�за�рез�льтатами�роз�ляд��до��-

ментів,�поданих�відповідно�до�зазначено�о�По-

ряд��.

У�разі�вирішення�питання�встановлення�(роз-

міщення)�сезонно�о�майданчи�а�для�харч�-

вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресторанно-

�о��осподарства�на�підставі�паспорта�прив’яз-

�и�тимчасової�спор�ди,�оформлено�о�відпо-

відно�до�Поряд���розміщення�тимчасових�спо-

р�д�для�провадження�підприємниць�ої�діяль-

ності,�затверджено�о�на�азом�Міністерства

ре�іонально�о�розвит��,�б�дівництва�та�жит-

лово-�ом�нально�о��осподарства�У�раїни�21

жовтня�2011�ро���№ 244,�зареєстровано�о�в

Міністерстві�юстиції�У�раїни�22�листопада�2011

ро���за�№ 1330/20068,�подача�та�роз�ляд�до-

��ментів,�передбачених�п�н�том�2.6�цьо�о�По-

ряд��,�не�здійснюється,�а���ладання�до�ово-

р��щодо�пайової��часті�в��триманні�об’є�та

бла�о�строю�здійснюється�за��мови�визна-

чення�відповідності�намірів�щодо�місця�роз-

таш�вання�сезонно�о�майданчи�а�б�дівель-

ним�нормам�за�рез�льтатами�роз�ляд��до��-

ментів,�поданих�відповідно�до�зазначено�о�По-

ряд��.

2.8. Заява�та�до��менти,�що�додаються

до�неї,�подаються�с�б’є�том��осподарювання

(безпосередньо��ерівни�ом�юридичної�особи,

фізичною�особою-підприємцем)�або��повно-

важеною�ним�особою���паперовом��ви�ляді�до

відділ��(центр�)�надання�адміністративних�по-

сл���апарат��відповідної�районної�в�місті�Ки-

єві�державної�адміністрації�за�місцем�розта-

ш�вання�об’є�та�або�в�еле�тронном��ви�ляді

через�портал�Містоб�дівно�о��адастр��міста

Києва�за�адресою�www.ts.mldc.kga.gov.ua.�С�б’-

є�т��осподарювання�несе�відповідальність�за

достовірність�відомостей,�зазначених���заяві

та�до��ментах,�що�додаються�до�неї.

Усі�заяви�щодо���ладення�до�овор��щодо

пайової��часті�в��триманні�об’є�та�бла�о�ст-

рою�підля�ають�обов’яз�овій�реєстрації�в�сис-

темі�еле�тронно�о�до��ментообі���Департа-

мент�.

2.9. За�наявності�всіх�до��ментів,�перед-

бачених�п�н�том�2.6�цьо�о�Поряд��,�а�для�за-

собів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овель-

ної�мережі�та�ож�за��мови�відповідності�схемі

розміщення�та�поряд���розміщення�засобів

перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі,�затверджених�розпорядженням�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�за�поданням

Департамент��промисловості�та�розвит���під-

приємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�та�по�одженням�Департамент��місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�та�Департамент��місь�о�о

бла�о�строю�та�збереження�природно�о�се-

редовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації),�Департамент�протя�ом�чотирьох�робо-

чих�днів:

здійснює��еопросторове�визначення�місця

розташ�вання�ТС,�засоб��перес�вної�дрібнороз-

дрібної�тор�овельної�мережі,�майданчи�а�для

харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресто-

ранно�о��осподарства;

перевіряє�місце�розташ�вання�ТС,�засоб�

перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі,�майданчи�а�для�харч�вання�біля�стаціо-

нарних�за�ладів�ресторанно�о��осподарства

на�наявність�заборон�та�обмежень;

перевіряє�ф�н�ціональне�призначення�(спе-

ціалізацію)�ТС,�засоб��перес�вної�дрібнороз-

дрібної�тор�овельної�мережі,�майданчи�а�для

харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресто-

ранно�о��осподарства;

перевіряє�наявність�с�ар��від��ромадян�що-

до�розміщення�або�ф�н�ціон�вання�ТС�(��разі

наявності�та�ої�інформації���Департаменті);

передає�надані�с�б’є�том��осподарювання

заяв��та�до��менти�до�відповідної�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації�через�пор-

тал�Містоб�дівно�о��адастр��міста�Києва�для

отримання�протя�ом�чотирьох�робочих�днів�ар-

��ментованих�пропозицій�щодо�розміщення

ТС.

Районна�в�місті�Києві�державна�адміністра-

ція�протя�ом�чотирьох�робочих�днів:

встановлює�відповідність�заявлено�о�місця

розташ�вання�ТС�фа�тичном�;

перевіряє�наявність�фа�т��неправомірно�о

повторно�о�встановлення�(раніше�демонтова-

на�ТС);

перевіряє�наявність�с�ар��від��ромадян�що-

до�розміщення�або�ф�н�ціон�вання�ТС.

За�рез�льтатами�опрацювання�надає�до�Де-



партамент��через�портал�Містоб�дівно�о��а-

дастр��міста�Києва�ар��ментовані�пропозиції�що-

до���ладання�до�овор��щодо�пайової��часті�в

�триманні�об’є�та�бла�о�строю�або�відмови�в

��ладанні�до�овор�.

У�разі�я�що�районна�в�місті�Києві�державна

адміністрація�протя�ом�чотирьох�робочих�днів

не�надала�ар��ментованих�пропозицій�щодо

розміщення�ТС,�застосов�ється�принцип�мов-

чазної�з�оди,�тобто�вважається,�що�районна�в

місті�Києві�державна�адміністрація�по�одила

��ладання�до�овор��щодо�пайової��часті�в��т-

риманні�об’є�та�бла�о�строю.

Посадові�особи�Департамент��та�районних

в�місті�Києві�державних�адміністрацій�нес�ть

відповідальність�за�пор�шення�термінів�опра-

цювання�заяв.

У�разі�необґр�нтованості�пропозицій�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�сто-

совно�відмови�в���ладанні�до�овор��щодо�па-

йової��часті�в��триманні�об’є�та�бла�о�строю

на�підставі�с�ар��від��ромадян�Департамент

передає�заяв��та�додані�до�неї�до��менти�на

роз�ляд�Комісії�для�роз�ляд��справи�по�с�ті.

При�цьом��стро�и�роз�ляд��заяви�продовж�ють-

ся�на�стро�,�необхідний�для�роз�ляд��Комісією.

У�разі�позитивних�рез�льтатів�роз�ляд��до-

��ментів,�зазначених���п�н�ті�2.6�цьо�о�Поряд-

��,�або�визначення�відповідності�намірів�що-

до�місця�розташ�вання�ТС�Компле�сній�схемі

відповідно�до�Поряд���розміщення�тимчасо-

вих�спор�д�для�провадження�підприємниць�ої

діяльності,�затверджено�о�на�азом�Міністер-

ства�ре�іонально�о�розвит��,�б�дівництва�та

житлово-�ом�нально�о��осподарства�У�раїни

від�21.10.2011�№ 244,�зареєстровано�о�в�Мі-

ністерстві�юстиції�У�раїни�22�листопада�2011

ро���за�№ 1330/20068,�або�визначення�с�б’-

є�та��осподарювання�переможцем�інвестицій-

но�о��он��рс��за�йо�о�рез�льтатами�та�з�я�им

��ладено�інвестиційний�до�овір�(��разі�відпо-

відності�вимо�ам�за�онодавчих�а�тів�У�раїни,

державним�б�дівельним�нормам�та�стандар-

там),,,�із�с�б’є�том��осподарювання���ладає-

ться�до�овір�щодо�пайової��часті�в��триманні

об’є�та�бла�о�строю�за�формою�з�ідно�з�до-

дат�ом�1�до�цьо�о�Поряд��.

2.10.�Після�зарах�вання�на�рах�но��Держав-

ної��азначейсь�ої�сл�жби�У�раїни�100%�відпо-

відної�с�ми�пайової��часті�за�до�овором�щодо

пайової��часті�в��триманні�об’є�та�бла�о�ст-

рою�Департамент�протя�ом�одно�о�робочо�о

дня�оформлює�інформаційний�талон���ви�ля-

ді�додат�а�до�до�овор��щодо�пайової��часті�в

�триманні�об’є�та�бла�о�строю�та�передає�йо-

�о�до�відділ��(центр�)�надання�адміністратив-

них�посл���апарат��відповідної�районної�в�міс-

ті�Києві�державної�адміністрації.

Відділ�(центр)�надання�адміністративних�по-

сл���апарат��відповідної�районної�в�місті�Ки-

єві�державної�адміністрації�передає�с�б’є�т�

�осподарювання�інформаційний�талон�разом

з�примірни�ом�підписано�о���встановленом�

поряд���сторонами�до�овор��щодо�пайової

�часті�в��триманні�об’є�та�бла�о�строю.

Інформаційний�талон�про�сплат��пайової

�часті�має�б�ти�розміщений�на�вітрині�фронталь-

ної�частини�ТС�або�на�лобовом��с�лі�(фасаді)

засоб��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овель-

ної�мережі�чи�на�вході�до�за�лад��ресторан-

но�о��осподарства�з�забезпеченням�зчит�ван-

ня�спеціально�о��од��інформаційно�о�талон�

про�сплат��пайової��часті.

2.11.�Підстави�для�відмови�в���ладенні�до-

�овор��щодо�пайової��часті�в��триманні�об’є�-

та�бла�о�строю�за�рез�льтатами�роз�ляд��до-

��ментів:

місце�розташ�вання�ТС�потрапляє�в�межі

пів�ола�раді�сом�20�м�від�площини�дверей��

напрям���ева��ації�з�центром���середині�двер-

ної��р�пи,�я�а�в�лючає�всі�двері�з�написом

«Вхід»�та�«Вихід»�на�станціях�метрополітен�,

або�від�центра�площини��раю�останньої�сходин-

�и�на�виходах�із�підземних�переходів,�я�і�не

мають�дверей;

місце�розташ�вання�ТС�потрапляє�в�зони

обмежень,�визначені�Компле�сною�схемою

(тіль�и�при�оформленні�паспорта�прив’яз�и

ТС)�або�Комісією;

місце�розміщення�засоб��перес�вної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі,�майданчи-

�а�для�харч�вання�біля�стаціонарно�о�за�лад�

ресторанно�о��осподарства�не�відповідає�ви-

мо�ам�за�онодавчих�а�тів�У�раїни,�державних

б�дівельних�норм�та�стандартів,�потрапляє�в

зони�обмежень,�визначених��омпле�сною�схе-

мою�або�Комісією;

виявлення�в�до��ментах,�поданих�с�б’є�том

�осподарювання,�недостовірних�відомостей;

подання�заявни�ом�неповно�о�па�ета�до��-

ментів.

Крім�підстав�для�відмови�в���ладенні�до�о-

вор��щодо�пайової��часті�в��триманні�об’є�та

бла�о�строю,�передбачених�абзацами�др�-

�им —�п’ятим�цьо�о�п�н�т�,�підставами�для�від-

мови�в���ладенні�до�овор��щодо�пайової��час-

ті�в��триманні�об’є�та�бла�о�строю�з�власни-

�ом�ТС�за�рез�льтатами�роз�ляд��до��ментів,

передбачених�п�н�том�2.6�цьо�о�Поряд��,�є:

невідповідність�заявлено�о�місця�розташ�-

вання�ТС�фа�тичном�;

відс�тність�ТС�в�матеріалах�єдиної�цифро-

вої�топо�рафічної�основи�території�міста�Ки-

єва;

наявність�фа�т��повторно�о�встановлення

(раніше�демонтована�ТС);

наявність�обґр�нтованих�с�ар���ромадян�на

ф�н�ціон�вання�або�розміщення�ТС.

Перелі��підстав�для�відмови�є�вичерпним.

У�разі�наявності�зазначених���цьом��п�н�ті

підстав�для�відмови�Департаментом�здійсню-

ється�під�отов�а�письмово�о�повідомлення�про

відмов��в���ладенні�до�овор��щодо�пайової

�часті�в��триманні�об’є�та�бла�о�строю,�я�е

направляється�с�б’є�т���осподарювання�че-

рез�відділ�(центр)�надання�адміністративних

посл���апарат��відповідної�районної�в�місті�Ки-

єві�державної�адміністрації�або�портал�Місто-

б�дівно�о��адастр��міста�Києва.

Відмов��в���ладенні�до�овор��щодо�пайової

�часті�в��триманні�об’є�та�бла�о�строю�може

б�ти�ос�аржено���поряд��,�встановленом��за-

�онодавством.

2.12.�Підставами�для�припинення�дії�до�о-

вор��щодо�пайової��часті�в��триманні�об’є�та

бла�о�строю�до�за�інчення�термін��йо�о�дії�є:

звернення�с�б’є�та��осподарювання�із�за-

явою�про�розірвання�до�овор��щодо�пайової

�часті�в��триманні�об’є�та�бла�о�строю;

припинення�юридичної�особи�або�підприєм-

ниць�ої�діяльності�фізичної�особи-підприєм-

ця;

встановлення�фа�т��надання�в�заяві�та�до��-

ментах,�що�додаються�до�неї,�недостовірних

відомостей;

недотримання�с�б’є�том��осподарювання

істотних��мов�до�овор��щодо�пайової��часті�в

�триманні�об’є�та�бла�о�строю;

зміна�містоб�дівної�сит�ації,�державних�б�-

дівельних�норм,�зміна���розташ�ванні�інженер-

них�мереж,�що��неможливлює�розташ�вання

об’є�та���певном��місці�(��разі�відмови�с�б’є�-

та��осподарювання�від�запропоновано�о�аль-

тернативно�о�місця�розміщення�об’є�та);

неви�онання��мов�до��мента,�що�визначає

відповідність�намірів�с�б’є�та��осподарюван-

ня�Компле�сній�схемі,���визначений�в�ньом�

термін�(при�оформлені�паспорта�прив’яз�и�ТС);

ан�лювання�паспорта�прив’яз�и�ТС;�рішення

с�д�.

У�разі�розірвання�до�овор��щодо�пайової

�часті�в��триманні�об’є�та�бла�о�строю�із�за-

значених�підстав�(�рім�неможливості�надання

альтернативно�о�місця�розміщення�об’є�та�при

зміні�містоб�дівної�сит�ації,�державних�б�ді-

вельних�норм,�зміні���розташ�ванні�інженер-

них�мереж,�що��неможливлює�розташ�вання

об’є�та���певном��місці)��ошти,�сплачені�с�б’є�-

том��осподарювання�відповідно�до��мов�цьо-

�о�до�овор�,�не�повертаються.

У�разі�зміни�містоб�дівної�сит�ації,�держав-

них�б�дівельних�норм,�зміни���розташ�ванні

інженерних�мереж,�що��неможливлює�розта-

ш�вання�об’є�та���певном��місці,�с�б’є�т���ос-

подарювання�пропон�ється�альтернативне

місце�розміщення�ТС�(��разі�йо�о�наявності).

При�цьом��за�з�оди�с�б’є�та��осподарюван-

ня�вносяться�відповідні�зміни�до�до�овор��що-

до�пайової��часті�в��триманні�об’є�та�бла�о-

�строю.

У�разі�неможливості�надати�альтернативне�міс-

це�розташ�вання�ТС�до�овір�щодо�пайової��час-

ті�в��триманні�об’є�та�бла�о�строю�розриває-

ться,�а�частина�сплачених��оштів�повертаєть-

ся�с�б’є�т���осподарювання�з��рах�ванням�ча-

с��розміщення�на�почат�овом��місці.

2.13.�Умови�сплати�Пайової��часті�(внес��)�в

�триманні�об’є�тів�бла�о�строю�визначаються

��до�оворі�щодо�пайової��часті�в��триманні

об’є�та�бла�о�строю�між�Департаментом�та

власни�ом�ТС,�засоб��перес�вної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі�чи�власни�ом�(�о-

рист�вачем)�майданчи�а�для�харч�вання�біля

стаціонарно�о�за�лад��ресторанно�о��оспо-

дарства.

2.14.�Кошти�Пайової��часті�(внес��)�в��три-

манні�об’є�тів�бла�о�строю�с�б’є�т��оспода-

рювання�перерахов�є�на�бюджетний�рах�но��місь-

�о�о�бюджет��міста�Києва,�я�ий�визначається

Департаментом�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації).

2.15.�Стро��дії�до�овор��щодо�пайової��час-

ті�в��триманні�об’є�та�бла�о�строю,���ладений

до�31.12.2014,�становить�6�місяців�(о�рім�до-

�оворів�щодо�пайової��часті�в��триманні�об’є�-

та�бла�о�строю,�я�і���ладаються�при�оформ-

ленні�паспорта�прив’яз�и�ТС).

Пайова��часть�(внесо�)�в��триманні�об’є�тів

бла�о�строю�сплач�ється�в�повній�с�мі�єди-

ним�платежем.

2.16.�У�разі�визначення�відповідності�намі-

рів�щодо�місця�розташ�вання�ТС�Компле�сній

схемі�стро��дії�до�овор��щодо�пайової��часті

в��триманні�об’є�та�бла�о�строю�становить�3

ро�и.

Пайова��часть�(внесо�)�в��триманні�об’є�тів

бла�о�строю�сплач�ється�щорічними�платежа-

ми.

2.17.�У�разі�визначення�с�б’є�та��осподарю-

вання�переможцем�інвестиційно�о��он��рс��за

йо�о�рез�льтатами�та�з�я�им���ладено�інвес-

тиційний�до�овір,�стро��дії�до�овор��щодо�па-

йової��часті�в��триманні�об’є�та�бла�о�строю

відповідає�стро���дії�інвестиційно�о�до�овор�,

але�не�більше�трьох�ро�ів.

Пайова��часть�(внесо�)�в��триманні�об’є�тів

бла�о�строю�сплач�ється�щорічними�платежа-

ми.

2.18.�Контроль�за�повнотою�та�своєчасністю

сплати�пайової��часті�відповідно�до��мов���ла-

дених�до�оворів�щодо�пайової��часті�в��три-

манні�об’є�та�бла�о�строю�здійснюється�Де-

партаментом.�Департамент�щомісячно�надає

до�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�роз-

вит���звітність�про�надходження�до�бюджет�

міста�Києва�сплати�пайової��часті�(внес�ів).

2.19.�Контроль�за�дотриманням�за�онодав-

ства�У�раїни�щодо��тримання�об’є�тів�бла�о-

�строю,�на�я�их�розміщені�ТС,�засобів�пере-

с�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,

майданчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних

за�ладів�ресторанно�о��осподарства�здійсню-

ється�Департаментом�місь�о�о�бла�о�строю

та�збереження�природно�о�середовища�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�від-

повідною�районною�в�місті�Києві�державною

адміністрацією.

2.20.�У�разі�пор�шення�термінів�сплати�за

��ладеним�до�овором�щодо�пайової��часті�в

�триманні�об’є�та�бла�о�строю�с�б’є�т��оспо-

дарювання�несе�відповідальність�з�ідно�з��мо-

вами�до�овор��щодо�пайової��часті�в��триман-

ні�об’є�та�бла�о�строю.

2.21.�С�б’є�т��осподарювання�за�простроч-

���платеж��сплач�є�пеню�в�розмірі�подвійної

облі�ової�став�и�Національно�о�бан���У�раїни,

що�діяла���період,�за�я�ий�сплач�ється�пеня.

2.22.�Розподіл�та�цільове�ви�ористання��ош-

тів�Пайової��часті�(внес��)�в��триманні�об’є�-

тів�бла�о�строю�визначається�бюджетом�міс-

та�Києва�на�відповідний�рі�.

2.23.�До�овори�щодо�пайової��часті�в��три-

манні�об’є�та�бла�о�строю�не�є�підставою�для

проведення�б�дівництва,�введення�в�е�спл�-

атацію,�реєстрації�речових�прав�або�оформ-

лення�до��ментів,�що�посвідч�ють�право�на�зе-

мельн��ділян��.

3.�Методи�а�розрах�н���розмір��Пайової��час-

ті�(внес��)�в��триманні�об’є�тів�бла�о�строю

при�встановленні�(розміщенні)�ТС,�засобів�пе-

рес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мере-

жі,�майданчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціонар-

них�за�ладів�ресторанно�о��осподарства

3.1.�Розмір�Пайової��часті�(внес��)�в��три-

манні�об’є�тів�бла�о�строю�визначається�за

та�им�ал�оритмом:

а)�визначення�е�ономі�о-план�вальної�зони

відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради,

в�я�ій�встановлюється�(розміщ�ється)�ТС,�за-

собів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овель-

ної�мережі,�майданчи�ів�для�харч�вання�біля

стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��осподар-

ства;

б)�визначення�зонально�о��оефіцієнта�з�ід-

но�з�додат�ом�2�до�цьо�о�Поряд��;

в)�визначення�стим�люючо�о��оефіцієнта,

затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації),�я�ий�залежить�від

територіально�о�встановлення�(розміщення)

ТС,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі,�майданчи�ів�для�харч�вання

біля�стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��ос-

подарства;

�)�визначення�ф�н�ціонально�о�призначен-

ня�ТС,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі,�майданчи�ів�для�харч�ван-

ня�біля�стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о

�осподарства;

д)�визначення��оефіцієнта�ф�н�ціонально�о

ви�ористання�з�ідно�з�додат�ом�3�до�цьо�о�По-

ряд��.�У�разі�змішано�о�ф�н�ціонально�о�ви-

�ористання�ТС,�засобів�перес�вної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі,�майданчи�ів�для

харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресто-

ранно�о��осподарства —�наявність��іль�ох��о-

ефіцієнтів�ф�н�ціонально�о�ви�ористання,�для

розрах�н���розмір��Пайової��часті�(внес��)�в

�триманні�об’є�тів�бла�о�строю�ви�ористов�є-

ться�більший�з��оефіцієнтів;

є)�визначення�ло�ально�о��оефіцієнта�з�ід-

но�з�додат�ом�4�до�цьо�о�Поряд��.

4.�Розрах�но��розмір��Пайової��часті�(внес-

��)�при�встановленні�(розміщенні)�ТС,�засобів

перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі,�майданчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціо-

нарних�за�ладів�ресторанно�о��осподарства.

4.1.�Розмір�Пайової��часті�(внес��)�в��три-

манні�об’є�тів�бла�о�строю�при�встановленні

(розміщенні)�ТС,�засобів�перес�вної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі,�майданчи�ів�для

харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресто-

ранно�о��осподарства�розрахов�ється�за�та-

�ою�форм�лою:

В�=�П�*�Сбв�*�Кз�*�Кф�*�Кст,

де

В —�розмір�Пайової��часті�(внес��)�в��три-

манні�об’є�тів�бла�о�строю�при�встановленні

(розміщенні)�ТС,�майданчи�ів�для�харч�вання

біля�стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��ос-

подарства�за�рі�,�а�для�засобів�перес�вної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі�не�менше

2000��рн�за�1�місяць;

П —�за�альна�площа�ТС,�засобів�перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�май-

данчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних�за-

�ладів�ресторанно�о��осподарства�(м2);

Сбв —�середня�базова�вартість�одно�о��вад-

ратно�о�метра�земельної�ділян�и,�встановле-

на�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�(�рн/м2);

Кз —�зональний��оефіцієнт,�визначений�з�ід-

но�з�додат�ом�2�до�цьо�о�Поряд��;

Кф —��оефіцієнт�ф�н�ціонально�о�ви�орис-

тання —�розмір�Пайової��часті�(внес��)�в��т-

риманні�об’є�тів�бла�о�строю�з�1��в.�м�за�аль-

ної�площі�ТС,�засобів�перес�вної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі,�майданчи�ів�для

харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресто-

ранно�о��осподарства�відповідно�о�ф�н�ціо-

нально�о�ви�ористання,�визначений�з�ідно�з

таблицею�додат�а�3�до�цьо�о�Поряд��;

Кст —�стим�люючий��оефіцієнт,�визначе-

ний�з�ідно�з�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації).�Подання�розпоря-

дження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�про�визначення�стим�люючо�о��оефіцієн-

та�здійснюється�Департаментом�та�Департа-

ментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�за�по�одженням�з�по-

стійною��омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�роз-

вит��.
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4.2.�До�затвердження�розпорядженням�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�стим�-

люючий��оефіцієнт�для�ТС,�засобів�перес�в-

ної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�до-

рівнює�1,�для�майданчи�ів�для�харч�вання�бі-

ля�стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��оспо-

дарства�дорівнює�0,5.

4.3.�У�разі�розміщення�(встановлення)�ТС,

засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі,�майданчи�ів�для�харч�вання

біля�стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��ос-

подарства���зоні�(зонах),�визначених�з�ідно�з

додат�ом�4�до�цьо�о�Поряд��,�розмір�пайової

�часті,�розрахований�відповідно�до�п�н�т��4.1

цьо�о�Поряд��,�помнож�ється�на�визначений��

цьом��додат���ло�альний��оефіцієнт�(ло�аль-

ні��оефіцієнти)�цієї�зони�(зон).

5.�Перехідні�положення

5.1.�Ло�альний��оефіцієнт�застосов�ється�з

31.10.2014.

5.2.�Встановити,�що�при���ладанні�до�ово-

рів�щодо�пайової��часті�в��триманні�об’є�та

бла�о�строю�до�31.12.2014�розмір�пайової

�часті�помнож�ється�на��оефіцієнт�2�(о�рім�до-

�оворів�щодо�пайової��часті�в��триманні�об’є�-

та�бла�о�строю,�я�і���ладаються�при�оформ-

лені�паспорта�прив’яз�и�ТС).

5.3.�Питання,�не�вре��льовані�цим�Поряд-

�ом,�я�і�потреб�ють��оле�іально�о�вирішення,

��том��числі�визначення�додат�ових�зон�об-

межень�розміщення�ТС,�виносяться�на�роз-

�ляд��омісії�з�питань�розміщення�ТС,�засобів�пе-

рес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мере-

жі,�майданчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціонар-

них�за�ладів�ресторанно�о��осподарства,��тво-

реної’�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації).

5.4.�До�осіб,�що�сплач�вали�пайов���часть

��2012�та�2013�ро�ах�відповідно�до�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24�люто�о�2011�ро-

���№ 56/5443�«Про�затвердження�Поряд���ви-

значення�обся�ів�пайової��часті�(внес��)�влас-

ни�ів�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�по-

б�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�при-

значення�для�здійснення�підприємниць�ої�ді-

яльності,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�в��триманні�об’є�тів�бла-

�о�строю�м.�Києва�та�внесення�змін�до�дея�их

рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради»,�щодо�п�н�т�

5.2�цьо�о�Поряд����оефіцієнт�2�не�застосов�є-

ться.

5.5.�До�осіб,�що�мали�належним�чином�оформ-

лені�до�овори�оренди�за�рішеннями�районних

в�місті�Києві�рад�в�поряд��,�що�діяв�до�2008

ро��,�та�продовж�ють�свою�діяльність,�спла-

ч�ючи�ре��лярно�відповідні�платежі�до�бюдже-

т��м.�Києва,�застосов�вати�стим�люючий��о-

ефіцієнт�відповідно�до�п�н�т��4.2�цьо�о�Поряд-

���на�рівні�0,5.

5.6.�Районним�в�місті�Києві�державним�ад-

міністраціям,�правонаст�пни���районних�в�міс-

ті�Києві�рад,�Департамент��земельних�рес�р-

сів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�на-

дати�до�Департамент��містоб�д�вання�та�ар-

хіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�дані�щодо���ладених�до�оворів,�зазна-

чених���п�н�ті�5.5�цьо�о�Поряд��.

5.7.�Головном���правлінню�Міндоходів���м.

Києві�(Головном���правлінню�Державної�фіс-

�альної�сл�жби���місті�Києві)�надати�до�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�дані�що-

до�сплати�від�підприємців�за�до�оворами,�за-

значеними���п�н�ті�5.5�цьо�о�Поряд��.

Заступник міського голови — 
секретар Київради О. Резніков

II.�Права�та�обов’яз�и�Сторін

2.1.�Сторона�1�зобов’язана�перерах�вати�па-

йовий�внесо����с�мі_________��ривень�на�рі��на

�мовах,�визначених���цьом��До�оворі.

Сторона�1�сплач�є�пайовий�внесо����повній

с�мі�протя�ом�10�днів�від�дати�форм�вання�До-

�овор��на�бюджетний�рах�но��цільово�о�фонд�

спеціально�о�фонд��місь�о�о�бюджет��за�та�и-

ми�ре�візитами:

2.2.�Сторона�2�за��мови�належно�о�ви�онан-

ня�Стороною�1�своїх�обов’яз�ів,�що�виплива-

ють�з�цьо�о�До�овор�,�відповідно�до�вимо��за-

�онодавства�зобов’язана�в�поряд��,�визначе-

ном��цим�До�овором,�видати�Стороні�1�до��мент,

що�посвідч�є�фа�т�сплати�пайової��часті�(ін-

формаційний�талон).

2.3.�Сторона�1�має�право:

1)�вима�ати�від�Ви�онавця��с�нення�виявле-

них�недолі�ів�щодо��тримання�території�об’є�-

та�бла�о�строю;

2)�отрим�вати�від�Ви�онавця�інформацію�про

ви�ористання�Ви�онавцем�внесених�Замовни-

�ом�обся�ів�пайової��часті�в��триманні�терито-

рії���розмірі,�встановленом��в�п�н�ті�1.2�цьо�о

До�овор�.

2.4.�Сторона�1�зобов’яз�ється:

1)�своєчасно�сплач�вати�пайов���часть�в��т-

риманні�об’є�та�бла�о�строю���розмірі,��ста-

новленом��в�п�н�ті�1.2�цьо�о�До�овор�;

2)���разі�вини�нення�за�рози�або�настання

надзвичайних�сит�ацій,�пов’язаних�з�природ-

ною�стихією:��ра�ан,�землетр�с,�сильний�сні-

�опад,�ожеледиця�тощо,�сприяти�Ви�онавцю��

запобі�анні�та�лі�відації�їхніх�наслід�ів.

III.�Відповідальність�сторін�за�неви�онання

�мов�До�овор�

За�неви�онання�або�неналежне�ви�онання

�мов�цьо�о�До�овор��сторони�нес�ть�відпові-

дальність�з�ідно�із�за�онодавством.

Замовни��за�прострочення�платеж��сплач�є

пеню�в�розмірі�подвійної�облі�ової�став�и�На-

ціонально�о�бан���У�раїни,�що�діяла���період,.

за�я�ий�сплач�ється�пеня.

У�разі�вини�нення���Замовни�а�забор�ова-

ності�з�оплати�пайової��часті�в��триманні�об’-

є�та�бла�о�строю���розмірі,�встановленом��в

п�н�ті�1.2�цьо�о�До�овор�,�Сторони�за�взаєм-

ною�з�одою�та���поряд��,�передбаченом��за-

�онодавством,�с�ладають��рафі��по�ашення�за-

бор�ованості,�я�ий�додається�до�цьо�о�До�о-

вор��та�є�йо�о�невід’ємною�частиною.

IV.�Розв’язання�спорів

Спори�за�цим�До�овором�між�Сторонами�роз-

в’яз�ються�шляхом�проведення�пере�оворів�або

в�с�довом��поряд��.

V.�Форс-мажорні�обставини

Сторони�звільняються�від�відповідальності�за

цим�До�овором���разі�настання�непереборної

сили�(дії�надзвичайних�сит�ацій�техно�енно�о,

природно�о�або�е�оло�ічно�о�хара�тер�),�що

�неможливлює�йо�о�ви�онання.

VI.�Стро��дії�До�овор�

6.1.�Цей�До�овір�набирає�чинності�з�дати�йо-

�о���ладення�та�діє�до____________ро��.

6.2.�За�інчення�стро���чинності�цьо�о�До�о-

вор��не�звільняє�Сторони�від�відповідальності

за�йо�о�пор�шення,�я�е�мало�місце�під�час�дії

цьо�о�До�овор�.

6.3.�До�овір�може�б�ти�лон�овано�відповідно

до�норм�за�онодавства�та�цьо�о�До�овор��за

�мови,�я�що��омісією�з�питань�розміщення�тим-

часових�спор�д,�засобів�перес�вної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі,�майданчи�ів�для

харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресто-

ранно�о��осподарства�не�прийнято�рішення�про

запровадження�додат�ових�зон�обмежень�на

зазначеній�території.

VII.�Умови�зміни,�розірвання,�припинення�чин-

ності�До�овор�

7.1.�Зміна��мов�цьо�о�До�овор��проводить-

ся���письмовій�формі�за�взаємною�з�одою�Сто-

рін.�У�разі,�я�що�не�дося�н�то�та�ої�з�оди,�спір

розв’яз�ється�в�с�довом��поряд��.

7.2.�Чинність�цьо�о�До�овор��припиняється

��разі:

1)�неви�онання�Сторонами��мов�цьо�о�До-

�овор�;

2)�за�з�одою�сторін,�я�що�інше�не�встановле-

но�До�овором�або�за�оном;

3)�за�рішенням�с�д��на�вимо���однієї�із�сто-

рін���разі�істотно�о�пор�шення�до�овор��др�-

�ою�стороною�та�в�інших�випад�ах,�встановле-

них�До�овором�або�за�оном;

4)�в�інших�випад�ах,�передбачених�за�оно-

давством�У�раїни;

5)�відповідно�до�положень,�визначених���рі-

шенні�Київсь�ої�місь�ої�ради

VIII.�При�інцеві�положення

8.1.�Цей�До�овір�с�ладений���двох�примір-

ни�ах,�я�і�мають�одна�ов��юридичн��сил�.�Один

примірни��збері�ається���Замовни�а,�інший —

��Ви�онавця.

8.2.�Усі�додат�и�до�цьо�о�До�овор��підпис�ю-

ться�Сторонами�і�є�йо�о�невід’ємною�частиною.

8.3.�Додат�ом�до�До�овор��є�інформаційний

талон,�я�ий�має�б�ти�розміщений�на�вітрині

фронтальної�частини�тимчасової�спор�ди�тор-

�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно-

�о�чи�іншо�о�призначення�для�провадження�під-

приємниць�ої�діяльності,�лобовом��с�лі�засо-

б��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі,�на�вході�до�за�лад��ресторанно�о��ос-

подарства�з�забезпеченням�зчит�вання�спеці-

ально�о��од��талон�-підтвердження�про�спла-

т��пайової��часті.

Ре�візити�сторін

Сторона�1

М.�П.

__________

(підпис)

Додато��1
до�Поряд���визначення�обся�ів�Пайової��часті�

(внес��)�власни�ів�ТС,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�
тор�овельної�мережі,�майданчи�ів�для�харч�вання�

біля�стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��осподарства�в
�триманні�об’є�тів�бла�о�строю�міста�Києва

ДОГОВІР 
щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою 

м.�Київ������������������������________________�ро��

_______________________________________________________________________________________

(наймен�вання�юридичної�особи,�що�є�власни�ом�тимчасової�спор�ди�тор�овельно�о,�поб�-

тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення,�розташованої�на�території�об’є�та�бла-

�о�строю�державної�та��ом�нальної�власності)

в�особі__________________________________________________________________________

(посада,�прізвище,�ім’я�та�по�бать�ові)

що�діє�на�підставі_________________________________________________________________

(назва�до��мента,�номер�і�дата�видачі)

або_______________________________________________________________________________,

(прізвище,�ім’я�та�по�бать�ові�фізичної�особи-підприємця,�що�є�власни�ом�тимчасової�спо-

р�ди�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення,�розташованої

на�території�об’є�та�бла�о�строю�державної�та��ом�нальної�власності)

що�діє�на�підставі___________________________________________________________________,

(назва�до��мента,�номер�і�дата�видачі)

далі —�Сторона�1,�з�однієї�сторони,�і

Департамент�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

_____________________________________________________________________________________

(назва�до��мента,�номер�і�дата�видачі)

далі —�Сторона�2,�з�іншої�сторони,�разом�Сторони,��ер�ючись�За�оном�У�раїни�«Про�бла�о-

�стрій�населених�п�н�тів»�та�іншими�нормативно-правовими�а�тами,���лали�цей�до�овір�(да-

лі —�До�овір)�про�та�е:

І.�Предмет�До�овор�

1.1.�Сторона�1�зобов’яз�ється�оплатити�пайов���часть�в��триманні�об’є�та�бла�о�строю:

(назва�об’є�та�бла�о�строю)

на�території�я�о�о�розташована________________________________________________________

(наймен�вання�тимчасової�спор�ди�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�

соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення,�розташованої�на�

території�об’є�та�бла�о�строю,�паспорт�прив’яз�и�тимчасової�

спор�ди�для�провадження�підприємниць�ої�діяльності,�

��разі�наявності).

власни�ом�я�ої�є�Сторона�1.

1.2.�Сторони�по�одилися,�що�Замовни��сплач�є�пайов���часть�в��триманні�об’є�та�бла�о�ст-

рою���розмірі__________________�ривень�на�рі�.�

(с�ма�прописом)

Обся�и�пайової��часті�в��триманні�об’є�та�бла�о�строю�визначені�з�ідно�з�рішенням

___________________________________________________________________________________

відповідно�до�п�н�т��10�частини�др��ої�статті�10�За�он��У�раїни�«Про�бла�о�стрій�населених

п�н�тів».

1.3.�Сторона�1�здійснює�оплат��пайової��часті���розмірі,�встановленом��в�п�н�ті�1.2�цьо�о

До�овор�.

Сторона�2

М.�П.

__________

(підпис)

Додато��2
до�Поряд���визначення�обся�ів�Пайової��часті�

(внес��)�власни�ів�ТС,�засобів�перес�вної�
дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�власни�ів�
(�орист�вачів)�майданчи�ів�для�харч�вання�біля�

стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��осподарства�
в��триманні�об’є�тів�бла�о�строю�міста�Києва

Зональний коефіцієнт (Кз)

Ситуаційний
клас 

Номер економіко�планувальної зони* Розмір коефіцієнта

1 232, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 730; 0,70

2 228, 608, 609, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660,661,662,663,738 0,70

3 146, 147, 148, 149, 166, 211, 212, 213, 357, 358,359, 360, 361, 362, 517,
518, 519, 653

0,80

4 327, 329, 330, 356, 363, 364, 365, 366, 367, 368,371, 421, 422, 423,
456, 464, 466, 467, 469, 470

0,85

5 150, 152, 161, 169, 194, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 265, 266, 267,
268, 277, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 353, 513, 520, 521,
598, 599, 600,601,606,649,652,731

0,85

6 141, 454, 455, 458, 459, 514, 515, 516, 557, 607, 648, 673, 677, 678,
679, 680, 681, 682, 683, 684,685,686,687,688

0,90

7 135, 143, 144, 197, 204, 214, 215, 216, 217, 219,220, 253, 261, 262,
263, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 460, 461, 574, 595, 596, 597, 602,
603, 604, 605, 626, 628, 650, 651, 689, 690, 691, 692, 693, 694,
695, 698, 711, 712, 713, 716, 717

1,00

8 114, 145, 151, 153, 154, 218, 230, 231,241, 242, 243, 269, 270, 271,
272,273, 274, 275, 276, 279, 280, 295, 296, 297, 318, 319, 320, 321,
331, 369, 370, 375, 376, 378, 410, 411, 429, 430, 433, 435, 436, 437,
438, 439, 462, 463, 465, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 485,
508, 509, 558, 617, 618

1,00
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9 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 191, 192, 193, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 229, 233, 234, 278, 281, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 298, 299, 300, 301,
302, 339, 340, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 355, 377, 379,
380, 381, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 504, 505, 506, 579, 580,
581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593,
594, 619, 620, 621, 624, 625, 629, 635, 636, 637, 642, 672, 674,
675,676, 696, 697, 727

1,00

10 130, 131, 132, 133, 134, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 235, 236, 237, 238, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254,
255, 256, 257, 258, 259, 260, 264, 305, 312, 313, 314, 315, 316, 317,
322, 323, 324, 325, 326, 328, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 372,
373, 374, 385, 412, 413, 416, 418, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 457,
468, 531, 532, 533, 534, 537, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545,
546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 559, 560,
561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 575, 576, 577, 578,
622, 623, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 664, 665,
666, 667, 670, 671

1,00

11 155, 180, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 399, 400, 401, 402, 403,
404, 405, 408, 409, 414, 415, 417, 419, 420, 426, 427, 428, 431, 432,
434, 446, 453, 486, 487, 495, 496, 501, 502, 503, 507, 526, 571,
572, 573, 616, 627, 630, 631, 632, 633, 634, 668,669, 700, 701, 702,
703, 705, 708, 709, 710

1,00

12 1,2,5, 113, 115, 116,117, 118, 119, 120, 121,137, 138, 140, 156, 157, 244,
245, 397, 398, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 500, 512, 527, 528,
529,530, 699;

1,00

13 3, 4, 6, 23, 26, 35, 40, 41, 43, 44, 139, 142, 239, 240, 382, 393, 424,
425, 492, 493, 494, 522, 523, 524, 525, 704, 706, 707, 714, 715, 718,
719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 728, 729, 732, 733,734, 735,
736, 737, 739, 740, 741

1,00 

14 24,25, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,112, 136, 391, 392,
394, 395, 488, 489, 490,491, 497, 498, 499, 510, 511, 535, 536, 538

1,00

15 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129

1,40

16 15, 16, 17, 18, 19, 27, 390, 396, 406, 407 1,40

17 45, 46, 47, 48, 91 1,40

18 7, 8, 76, 78, 84, 85, 92, 93 1,40

19 9, 10, 11 12, 13, 14, 69, 70, 71, 79, 90, 94, 95, 96,97,98, 101, 102 1,70 

20 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 99, 100

1,70

Додато��З
до�Поряд���визначення�обся�ів�Пайової��часті�

(внес��)�власни�ів�ТС,�засобів�перес�вної�
дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�власни�ів�
(�орист�вачів)�майданчи�ів�для�харч�вання�біля�

стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��осподарства�
в��триманні�об’є�тів�бла�о�строю�міста�Києва

Коефіцієнт функціонального використання (Кф)

Функціональне  використання  тимчасової  споруди  торговельного, побутового, соціально�
культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької  діяльності,  засобів  пересувної
дрібно роздрібної торговельної мережі

Кф

1. Продаж друкованих ЗМІ. Продаж друкованих засобів масової інформації (преси) (>70% площі
вітрини)

0,1

2. Продаж продуктів та товарів широкого вжитку (магазини для пенсіонерів, інвалідів, інших соціально
незахищених категорій населення, молочні кухні тощо); іграшок та товарів для дітей, книг,
поліграфічної продукції та канцелярії, інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів;
об'єкти сезонної торгівлі; засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі; відкриті
майданчики для харчування біля закладів ресторанного господарства; комунальні підприємства

1,3

3. Квіти та інші продовольчі та непродовольчі товари. Продаж інших продовольчих товарів,
зоологічних товарів, квітів та садово� городнього інвентарю; бари, кафе, кафетерії (без продажу
тютюнових виробів,  пива,  алкогольних  чи  слабоалкогольних  напоїв);  інше функціональне
призначення

1,3

4. Заклади швидкого харчування 1,5

5. Громадські вбиральні 0,1

6. Шиномонтаж 1

7. Продаж тютюнових та алкогольних виробів. Продаж тютюнових виробів, пива, алкогольних та
слабоалкогольних напоїв, шкіри та хутра, ювелірних прикрас; бари, кафе, кафетерії (з продажем
тютюнових виробів, пива, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв)

2

8. Надання населенню побутових послуг 0,5

9. Пункти приймання вторинної сировини 0,1

10. Туристичні інформаційні центри од

11. Продаж хлібобулочних та молочних виробів 0,5

12. Інше функціональне призначення 1,5

Додато��4
до�Поряд���визначення�обся�ів�Пайової��часті�

(внес��)�власни�ів�ТС,�засобів�перес�вної�
дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�власни�ів�
(�орист�вачів)�майданчи�ів�для�харч�вання�біля�

стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��осподарства�в��триманні�об’є�тів�бла�о�строю�міста
Києва

Локальний коефіцієнт

Додато��1
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�04.09.2014�№�62/62

Зміни до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням
Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051

Зона Значення

Перша зона пішохідної доступності швидкісного міського та зовнішнього пасажирського транспорту
(200 м від станцій метро, залізничних вокзалів) (Л�1)

1,15

Друга зона пішохідної доступності швидкісного міського та зовнішнього пасажирського транспорту
(500 м від станцій метро, залізничних вокзалів) (Л�2)

1,15

Зона магістралей підвищеного містоформуючого значення (Л�3) 1,15

Зона пішохідної доступності громадських центрів (Л�4) 1,15

1.�Розділ�XIII�Правил�бла�о�строю�міста�Києва

ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

"XIII.� Розміщення� та� �тримання� малих

архіте�т�рних�форм�та�тимчасових�спор�д

тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о

чи� іншо�о� призначення� для� здійснення

підприємниць�ої�діяльності

13.1.�За�альні�положення

13.1.1.�Розміщення�малих�архіте�т�рних�форм

та�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,

соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення

для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності

проводиться�відповідно�до�За�он��У�раїни�"Про

ре��лювання�містоб�дівної�діяльності",�За�он�

У�раїни�"Про�бла�о�стрій�населених�п�н�тів",

Єдиних�правил�ремонт��і��тримання�автомобільних

дорі�,�в�лиць,�залізничних�переїздів,�правил

�орист�вання�ними�та�охорони,�затверджених

постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від

30.03.1994� №� 198,� на�аз�� Міністерства

ре�іонально�о�розвит��,�б�дівництва�та�житлово-

�ом�нально�о��осподарства�У�раїни�від�21�жовтня

2011�ро���№244�"Про�затвердження�Поряд��

розміщення�тимчасових�спор�д�для�провадження

підприємниць�ої�діяльності",�зареєстровано�о

в�Міністерстві�юстиції�У�раїни�22�листопада

2011�ро���за�№�1330/20068,�інших�нормативно-

правових�а�тів,�а�та�ож�рішень�Київсь�ої�місь�ої

ради�та�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації).

13.2.� Розміщення� та� �тримання� малих

архіте�т�рних�форм�та�тимчасових�спор�д

тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о

чи� іншо�о� призначення� для� здійснення

підприємниць�ої�діяльності

13.2.1.�Розміщення�малих�архіте�т�рних�форм

та�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,

соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення

для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності�під

час�проведення�ярмар�ових,�за�альномісь�их

або�державних�заходів�здійснюється�відповідно

до�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�в�я�их,���разі�необхідності,

передбачаються�заходи�щодо�запобі�ання

пош�одженню�об'є�тів�бла�о�строю,���ладання

��од�на�вивезення�відходів,�забезпечення

�онтролю�за�ор�анізацією�постійно�о�прибирання

за�ріплених�і�приле�лих�територій,�своєчасно�о

вивезення�вміст���онтейнерів�та��рн�для�сміття,

встановлення�та�(або)�належно�о��тримання

т�алетів�і�біот�алетів.�Розміщення�об'є�тів

сезонної�тор�івлі�здійснюється�відповідно�до

схеми�розміщення�та�поряд���розміщення

засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі,� затверджених� розпорядженням

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за

поданням�Департамент��промисловості�та

розвит���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�та�по�одженням�Департамент�

містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�та�Департамент�

місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о

середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації).

13.2.2.�Бла�о�стрій�приле�лої�до�тимчасової

спор�ди�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-

��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення

підприємниць�ої�діяльності�території�відб�вається

відповідно�до�схеми�бла�о�строю�паспорта

прив'яз�и�тимчасової�спор�ди�з��рах�ванням

та�их�правил:

а)� біля� �ожної� тимчасової� спор�ди

тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о

чи� іншо�о� призначення� для� здійснення

підприємниць�ої�діяльності�має�б�ти�зовнішнє

шт�чне�освітлення,�а�та�ож�вприт�л�до�неї

по�риття�вдос�оналено�о�тип��завширш�и:

-�по�всій�довжині�фасад��(незалежно�від

�онстр��ції�спор�ди)�-2�м;

-�з�бо���вітрини�і�сл�жбово�о�вход��-1�м;

-�з�бо���вход��для�по��пців�-�1,5�м;

б)���разі�розміщення�тимчасових�спор�д

тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о

чи� іншо�о� призначення� для� здійснення

підприємниць�ої�діяльності�на�відстані�більше�2

метрів�від�трот�ар��до�них�з�трот�ар��повинна

б�ти�про�ладена�пішохідна�доріж�а�завширш�и

1,5�метра;

в)�біля�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,

поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о

призначення�для�здійснення�підприємниць�ої

діяльності�мають�б�ти�встановлені�не�менше

двох��рн�для�збирання�твердих�поб�тових�відходів,

а�та�ож�забезпеч�ватися�прибирання�приле�лої

території�на�відстані�не�менше�10�м.�Власни�

тимчасової�спор�ди�тор�овельно�о,�поб�тово�о,

соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення

для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності

проводить�заходи�з�озеленення�приле�лої

території�відповідно�до�схеми�бла�о�строю;

�)�власни�и�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,

поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о

призначення�для�здійснення�підприємниць�ої

діяльності�зобов'язані�проводити�(за�необхідності,

але�не�менше�одно�о�раз��на�рі�)�відновлення

зовнішньо�о�ви�ляд��тимчасової�спор�ди�з�ідно

з�паспортом�прив'яз�и�тимчасової�спор�ди,

оформленим�Департаментом�містоб�д�вання

та�архіте�т�ри.

13.2.3.�Самовільно�встановлені�(розміщені)

малі�архіте�т�рні�форми�та�тимчасові�спор�ди

тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о

чи� іншо�о� призначення� для� здійснення

підприємниць�ої�діяльності,�тимчасові�спор�ди

тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о

чи� іншо�о� призначення� для� здійснення

підприємниць�ої�діяльності,�паспорти�прив'яз�и

я�их�ан�льовані�або�стро��дії�я�их�за�інчився,

підля�ають�демонтаж��власни�ом�об'є�та�(особою,

я�а�здійснила�встановлення�(розміщення)�об'є�та)

за�власні��ошти���стро�и,�визначені�в�приписі

Департамент�� місь�о�о� бла�о�строю� та

збереження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації).

У�разі�я�що�власни��малої�архіте�т�рної�форми

або� тимчасової� спор�ди� тор�овельно�о,

поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о

призначення�для�здійснення�підприємниць�ої

діяльності�(особа,�я�а�здійснила�встановлення

(розміщення)�об'є�та)�не�провів�демонтаж�

відповідно�до�абзац��першо�о�цьо�о�п�н�т�,

демонтаж�об'є�та�здійснюється�в�поряд��,

встановленом��п�н�том�13.3�цих�Правил.

13.2.4.�Всі�малі�архіте�т�рні�форми�та�тимчасові

спор�ди�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-

��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення

підприємниць�ої�діяльності�розміщ�ються�з

дотриманням�вимо��б�дівельних,�санітарно-

�і�ієнічних�норм,�а�та�ож�містоб�дівних�обмежень,

вимо��щодо�охорони�нав�олишньо�о�природно�о

середовища�та�раціонально�о�ви�ористання

територій,�охорони�істори�о-��льт�рної�спадщини,

земельно-�осподарсь�о�о��строю,��омпле�сної
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схеми�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,

поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о

призначення�для�здійснення�підприємниць�ої

діяльності,�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,

розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації).

13.2.5.�КП�"Київпастранс"�я��перевізни�

пасажирів� на� маршр�тах� �ромадсь�о�о

транспорт�� за�ально�о� �орист�вання� в

звичайном��режимі�р�х�:

-�залежно�від�пасажиропото���за�по�одженням

з�Департаментом�місь�о�о�бла�о�строю�та

збереження� природно�о� середовища

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

визначає�перелі��з�пино�,�на�я�их�необхідно

встановити��іос�и�з�продаж��проїзних�до��ментів,

поповнення�засобів�еле�тронної�оплати�за

проїзд;

-� перевіряє� облашт�вання� з�пино�

�ромадсь�о�о�транспорт�;

-���разі�виявлення�з�пино�,�на�я�их�встановлені

тимчасові�спор�ди�тор�овельно�о,�поб�тово�о,

соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення

для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності�та

малі� архіте�т�рні� форми� з� пор�шенням

за�онодавства�та�цих�Правил,�надає�інформацію

до�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),

Департамент�� місь�о�о� бла�о�строю� та

збереження� природно�о� середовища

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та

районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій

для�відповідно�о�реа��вання;

-�забезпеч�є�моніторин��поряд���облашт�вання

та��тримання�з�пино���ромадсь�о�о�транспорт�

відповідними�с�б'є�тами��осподарювання

відповідно�до�п�н�т��13.2�цих�Правил�та�надає

інформацію� до� Департамент�� місь�о�о

бла�о�строю� та� збереження� природно�о

середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�і�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій�для�відповідно�о�реа��вання.

13.3.�Порядо��демонтаж��малих�архіте�т�рних

форм,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі,�майданчи�ів�для�харч�вання

біля�стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о

�осподарства� та� тимчасових� спор�д

тор�овельно�о,� поб�тово�о,� соціально-

��льт�рно�о� чи� іншо�о� призначення� для

здійснення�підприємниць�ої�діяльності

13.3.1.� У� разі� виявлення� самовільно

встановлених�малих�архіте�т�рних�форм,�засобів

перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі,�майданчи�ів�для�харч�вання�біля

стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��осподарства

та�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,

соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення

для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності,

тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,

соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення

для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності,

паспорти�прив'яз�и�я�их�ан�льовані�або�стро�

дії�я�их�за�інчився,�Департаментом�місь�о�о

бла�о�строю� та� збереження� природно�о

середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�вноситься�припис�йо�о�власни��

(особі,�я�а�здійснила�встановлення)�з�вимо�ою

�с�нення�пор�шень�шляхом�демонтаж��об'є�та

протя�ом�семи�робочих�днів,��рім�тимчасових

спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-

��льт�рно�о� чи� іншо�о� призначення� для

здійснення�підприємниць�ої�діяльності,�відс�тніх

в�матеріалах�єдиної�цифрової�топо�рафічної

основи�території�міста�Києва,�на�демонтаж

я�их�надається�один�робочий�день.�Власни�

(особа,�я�а�здійснила�встановлення)�проводить

демонтаж� з� обов'яз�овим� відновленням

бла�о�строю�території.

13.3.2.�Я�що�власни�и�(особи,�я�і�здійснили

встановлення)�об'є�тів,�зазначених���п�н�ті

13.3.1�цих�Правил,��хиляються�від�демонтаж�

в�стро�и,�визначені�в�приписі�Департамент�

місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о

середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�демонтаж,�перевезення,�збері�ання

та�их�об'є�тів�здійснюється�Департаментом

місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о

середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�та�районними�в�місті�Києві

державними�адміністраціями�на�підставі�рішень,

зазначених�в�п�н�ті�13.3.3�цих�Правил,�за��ошти

місь�о�о�бюджет��або�з�інших�джерел,�не

заборонених�за�онодавством,�з�подальшим

відш�од�ванням��сіх�витрат�власни�ом�(особою,

я�а�здійснила�встановлення)�тимчасової�спор�ди

тор�овельно�о,� поб�тово�о,� соціально-

��льт�рно�о� чи� іншо�о� призначення� для

здійснення�підприємниць�ої�діяльності,�засоб�

перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі,�майданчи�а�для�харч�вання�біля

стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��осподарства

або�малої�архіте�т�рної�форми,�винним��

пор�шенні�бла�о�строю.

13.3.3.Рішення�про�демонтаж�самовільно

встановлених�малих�архіте�т�рних�форм,�засобів

перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі,�майданчи�ів�для�харч�вання�біля

стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��осподарства

та�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,

соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення

для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності,

паспорти�прив'яз�и�я�их�ан�льовані�або�стро�

дії�я�их�за�інчився,�приймається�Департаментом

місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о

середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�за�поданням�районних�в�місті

Києві�державних�адміністрацій.

13.3.4.�За�фа�том�демонтаж��с�ладається

а�т�зовнішньо�о�о�ляд��(а�т�демонтаж�)�малої

архіте�т�рної�форми�або�тимчасової�спор�ди

тор�овельно�о,� поб�тово�о,� соціально-

��льт�рно�о� чи� іншо�о� призначення� для

здійснення�підприємниць�ої�діяльності,�я�ий

підпис�ється�представни�ами�Департамент�

місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о

середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),� КП� "Київбла�о�стрій",

представни�ами� районних� в� місті� Києві

державних�адміністрацій,�а�та�ож�власни�ом

(особою,�я�а�здійснила�встановлення)�об'є�та

(��разі�йо�о�прис�тності).

А�т�демонтаж��(а�т�зовнішньо�о�о�ляд�)

с�ладається���трьох�примірни�ах�та�має�містити

та�і�дані:

-�дата�та�час�проведення�демонтаж�,�місце

розташ�вання�тимчасової�спор�ди�тор�овельно�о,

поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о

призначення�для�здійснення�підприємниць�ої

діяльності,�малої�архіте�т�рної�форми,�засоб�

перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�чи�майданчи�а�для�харч�вання�біля

стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��осподарства

і�підстава�для�її�демонтаж�;

-�прізвище,�ім'я,�по�бать�ові�та�посада

представни�ів� Департамент�� місь�о�о

бла�о�строю� та� збереження� природно�о

середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�КП�"Київбла�о�стрій";

-�посада,�місце�роботи,�прізвище,�ім'я,�по

бать�ові�особи,�я�а�бере��часть���демонтажі

та� перевезенні� тимчасової� спор�ди

тор�овельно�о,� поб�тово�о,� соціально-

��льт�рно�о� чи� іншо�о� призначення� для

здійснення�підприємниць�ої�діяльності,�малої

архіте�т�рної� форми,� засоб�� перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�чи

майданчи�а�для�харч�вання�біля�стаціонарних

за�ладів�ресторанно�о��осподарства;

-�опис�тимчасової�спор�ди�тор�овельно�о,

поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о

призначення�для�здійснення�підприємниць�ої

діяльності,�малої�архіте�т�рної�форми,�засоб�

перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�чи�майданчи�а�для�харч�вання�біля

стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��осподарства

(�еометричні�параметри,�матеріал,�наявність

під�лючення� до� мереж� еле�тро-� та

водопостачання),�перелі��віз�ально�виявлених

недолі�ів,� пош�оджень� з� обов'яз�овою

фотофі�сацією�з��сіх�бо�ів.

А�т�зовнішньо�о�о�ляд��(а�т�демонтаж�)

засоб��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�додат�ово�підпис�ється�представни�ом

міліції,�я�ий�обов'яз�ово�має�б�ти�прис�тнім

під�час�демонтаж��та�их�засобів.

13.3.5.�Після�с�ладання�а�та�демонтаж��малої

архіте�т�рної� форми,� засоб�� перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�чи

тимчасової�спор�ди�тор�овельно�о,�поб�тово�о,

соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення

для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності

об'є�т�опечат�ється�та�перевозиться�на�спеціально

обладнаний�майданчи��тимчасово�о�збері�ання,

де�передається�відповідальній�особі�під�розпис.

Відповідальність�з�ідно�з�за�онодавством�за

збереження�та�не�ш�одженість�тимчасових

спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-

��льт�рно�о� чи� іншо�о� призначення� для

здійснення�підприємниць�ої�діяльності,�засобів

перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�чи�малих�архіте�т�рних�форм�та�всьо�о

майна,�що�знаходиться�в�них�при�їх�демонтажі,

транспорт�ванні�до�спеціально�обладнаних

майданчи�ів�тимчасово�о�збері�ання�несе

Департамент� місь�о�о� бла�о�строю� та

збереження� природно�о� середовища

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

13.3.6.�Демонтована�мала�архіте�т�рна�форма,

засіб�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�чи�тимчасова�спор�да�тор�овельно�о,

поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о

призначення�для�здійснення�підприємниць�ої

діяльності�повертається�власни���(особі,�я�а

здійснила�встановлення)�або�йо�о�представни��

на�підставі�а�та�приймання-передачі�після

відш�од�вання�ним�витрат�на�роботи�з�демонтаж�,

перевезення,�розвантаження�та�збері�ання

малої�архіте�т�рної�форми,�засоб��перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�чи

тимчасової�спор�ди�тор�овельно�о,�поб�тово�о,

соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення

для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності,

відновлення�бла�о�строю�території,�з�ідно�з

затвердженими�тарифами".

2.�Доповнити�п�н�т�15.3�Правил�бла�о�строю

міста�Києва�новим�підп�н�том�15.3.5�та�о�о

зміст�:

"15.3.5.�Встановлення�тимчасової�спор�ди

тор�овельно�о,� поб�тово�о,� соціально-

��льт�рно�о� чи� іншо�о� призначення� для

здійснення�підприємниць�ої�діяльності:

паспорт� прив'яз�и� тимчасової� спор�ди,

оформлений�Департаментом�містоб�д�вання�та

архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

до�овір�щодо�пайової��часті�в��триманні

об'є�та� бла�о�строю,� ��ладений� між

Департаментом�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та

власни�ом�тимчасової�спор�ди".

Заступник міського голови —
секретар Київради О. Резніков

№ етапу Зона обмежень

1 площини дверей у напрямку евакуації з центром у середині дверної групи, яка включає всі двері з
написом "Вхід" та "Вихід". На виходах із підземних переходів, які не мають дверей, відлік слід
виконувати від центра площини краю останньої сходинки;
— на поверхні землі в межах півкола радіусом 20 м від центра площини краю останньої сходинки
підземного пішохідного переходу;
— місця тимчасових заборон, визначені рішенням комісії з питань розміщення тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально�культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної  мережі,  майданчиків
для  харчування  біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, утвореної розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2 — на зупинці громадського транспорту на відстані ближче, ніж 20 метрів в обидва боки по тротуару від
установленого дорожнього знака

3 — ближче, ніж за 20 метрів до перехресть вулиць; 
— ближче, ніж за 50 метрів від державних та муніципальних установ

4 — ближче, ніж за 100 метрів від шкіл та дитячих садочків (у разі продажу тютюнових та алкогольних
виробів � ближче ніж за 200 метрів)

5 — ближче, ніж за 20  метрів  від об'єктів пам'ятко�охоронного значення

6 — ближче, ніж за 50 метрів від медичних закладів

7 — поза межами зон обмежень

Додато��№�2
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.09.2014�№�62/62

Етапи проведення демонтажу ТС на території міста Києва

Заступник міського голови —
секретар Київради О. Резніков

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
24 âåðåñíÿ 2014 ð.
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Про реструктуризацію у 2014 році боргових зобов’язань 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 148/148 від 18 вересня 2014 року
Відповідно до статті 74 Бюджетного кодексу України, пункту 26 частини першої статті 26 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», рішень Київської міської ради від 24 травня 2012 року № 467/7804 «Про
здійснення в 2012 році внутрішнього запозичення до бюджету міста Києва» та від 04 лютого 2014 року № 6/10152
«Про бюджет міста Києва на 2014 рік» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Здійснити���2014�році�рестр��т�ризацію

бор�ових�зобов’язань�міста�Києва,�зал�чених

шляхом�вип�с���облі�ацій�вн�трішньої�місце-

вої�пози�и�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�24�травня�2012�ро���№ 467/7804

«Про�здійснення�в�2012�році�вн�трішньо�о�за-

позичення�до�бюджет��міста�Києва»,�подов-

живши�по�ашення�основної�с�ми�бор���(облі-

�ацій�вн�трішньої�місцевої�пози�и�серій�В,�С,

D,�E,�F)�на�стро��360�(триста�шістдесят)��ален-

дарних�днів.

2.�Інші�істотні��мови�запозичення,�я�і�встанов-

лені�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24

травня�2012�ро���№ 467/7804�«Про�здійснен-

ня�в�2012�році�вн�трішньо�о�запозичення�до

бюджет��міста�Києва»,�залишити�незмінними.

3.�Контроль�за�ви�онанням�рішення�по�лас-

ти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�роз-

вит��.

Київський міський голова В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
24 âåðåñíÿ 2014 ð.
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про переведення жилих приміщень квартири № 203 

в жилому будинку № 6 на вул. Декабристів 
у Дарницькому районі у нежилі

Розпорядження № 996 від 9 вересня 2014 року

Відповідно до статті 8 Житлового кодексу Української РСР, статті 319 Цивільного кодексу України, Поряд&
ку переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві, затвердженого розпорядженням ви&
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 серпня 2013 ро&
ку № 1355, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 21 серпня 2013 року за № 42/1034,
розглянувши звернення громадянина Харітон Володимира Іхільовича від 09 липня 2014 року, що діє від іме&
ні громадянки Харітон Валентини Федорівни, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Перевести,�я
�винято
,�жилі�приміщення


вартири�№ 203,�я
і�знаходяться�на�першом�

поверсі�жило�о�б�дин
��№ 6�на�в�л.�Де
абрис-

тів���Дарниць
ом��районі,���нежилі�за��мови

ви
онання�п�н
т��2�цьо�о�розпорядження.

2.�Громадянці:

2.1.�Здійснити�прое
т�вання�та�ре
онстр�
-

цію�частини�першо�о�поверх��жило�о�б�дин
�

№ 6�(
олишня�
вартира�№ 203)�для�подаль-

шо�о�ви
ористання�під�
ниж
овий�ма�азин�з

влашт�ванням�о
ремо�о�вход��на�в�лиці�Де-


абристів���Дарниць
ом��районі.

2.2.�Одержати�вихідні�дані�на�прое
т�вання

ре
онстр�
ції.

2.3.�Розробити�та�затвердити�в��становлено-

м��поряд
��прое
тно-
ошторисн��до
�мента-

цію.

2.4.�До�за
інчення�робіт�з�ре
онстр�
ції�ви-

рішити�питання�пайової��часті���створенні�со-

ціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр�
-

т�ри�міста�Києва���встановленом��поряд
�.

2.5.�Роботи�ви
он�вати�відповідно�до�Пра-

вил�бла�о�строю�м.�Києва,�затверджених�рі-

шенням�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро
��№ 1051/1051.

2.6.�Забезпечити�дотримання�вимо��за
оно-

давства�щодо�поряд
��ви
онання�б�дівельних

робіт.

3.�Контроль�за�ви
онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по
ласти�на��олов��Дарниць
ої�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації.

Голова 
В. Кличко

Про утворення робочої групи з розробки 
та вивчення можливості впровадження в місті Києві 

пілотного проекту «Гроші ходять за дитиною»
Розпорядження № 1002 від 11 вересня 2014 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 22 та 39 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», з метою опрацювання питання розробки та можливості впро&
вадження в місті Києві пілотного проекту «Гроші ходять за дитиною»:

1.�Утворити�робоч���р�п��з�розроб
и�та�ви-

вчення�можливості�впровадження�в�місті�Києві

пілотно�о�прое
т��«Гроші�ходять�за�дитиною»

(далі —�Робоча��р�па)�та�затвердити�її�с
лад,

що�додається.

2.�Робочій��р�пі�в��становленом��за
онодав-

ством�поряд
�:

2.1.�Вивчити�питання�можливості�впрова-

дження�та�механізмів�реалізації�пілотно�о�про-

е
т��«Гроші�ходять�за�дитиною»�в�місті�Києві.

2.2.�Зал�чати���разі�необхідності�до�роботи

представни
ів�стр�
т�рних�підрозділів�ви
о-

навчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації).

2.3.�За�рез�льтатами�роботи�під�от�вати�та

��місячний�стро
�з�дня�видання�цьо�о�розпоря-

дження�подати�пропозиції�Київсь
ом��місь
о-

м���олові.

3.�Департамент��освіти�і�на�
и,�молоді�та

спорт��ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої

ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністра-

ції)�здійснювати�ор�анізаційне,�матеріально-

технічне�та�інформаційне�забезпечення�діяль-

ності�робочої��р�пи.

4�Контроль�за�ви
онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по
ласти�на�першо�о�заст�пни
а��олови

Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації

Ні
онова�І.В.

Голова 
В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�
11.09.2014�р.�№1002

Склад
робочої групи з розробки та вивчення можливості впровадження 

в місті Києві пілотного проекту 
"Гроші ходять за дитиною"

Ні
онов�І�ор�Володимирович� перший�заст�пни
��олови�Київсь
ої�місь
ої

державної�адміністрації,��олова�робочої��р�пи

Старостен
о�Ганна�Ві
торівна� заст�пни
��олови�Київсь
ої�місь
ої�державної

адміністрації,�заст�пни
��олови�робочої��р�пи

(за�з�одою)

Фіданян�Олена�Гри�орівна дире
тор�Департамент��освіти�і�на�
и,�молоді

та�спорт�,�заст�пни
��олови�робочої��р�пи

Саввін�Сер�ій�Сер�ійович заст�пни
�дире
тора�Департамент��освіти�і�на�
и,

молоді�та�спорт��-�начальни
��правління�е
ономі
и

та�фінансів,�се
ретар�робочої��р�пи

Голота�Тарас�Анатолійович начальни
��правління�міжнародних�зв'яз
ів

Денисю
�О
сана�Я
івна дире
тор�КП�"Центр�на�
ово-освітніх�інновацій�та

моніторин��"

Костюш
о�Оле��Петрович деп�тат�Київсь
ої�місь
ої�ради�(за�з�одою)

О�нев'ю
�Ві
тор�Оле
сандрович� ре
тор�Київсь
о�о��ніверситет��ім.�Бориса�Грінчен
а,

а
адемі
�Національної�а
адемії�педа�о�ічних�на�


У
раїни

Паращен
о�Людмила�Іванівна� дире
тор�Київсь
о�о�ліцею�бізнес�,�до
тор�на�


з�державно�о��правління�(за�з�одою)

Положишни
�Валентина�Оле
сандрівна заст�пни
�начальни
а�юридично�о��правління�-

начальни
�відділ��юридично�о��правління�апарат�

Репі
�Володимир�Михайлович� дире
тор�Департамент��фінансів

Ш�
евич�Юрій�Володимирович дире
тор�фінансово�о�ліцею�м.Києва,��олова

�ромадсь
ої�ор�анізації�"Асоціація�
ерівни
ів�ш
іл

м.�Києва"

Ш�ль�а�Наталія�Іванівна �олова�постійної�
омісії�Київсь
ої�місь
ої�ради�з

питань�освіти,�на�
и�та�інноваційної�політи
и�(за

з�одою)

Яц�нь�Оле
сандр�Михайлович �олова�Київсь
ої�місь
ої�ор�анізації�Профспіл
и

працівни
ів�освіти�і�на�
и�У
раїни�(за�з�одою)

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Деснянській районній 

в місті Києві державній адміністрації на 2014 рік
Розпорядження № 995 від 9 вересня 2014 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про
затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання креди&
тів з бюджету», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва
на 2014 рік», з метою своєчасного проведення капітальних ремонтів закладів освіти Деснянського району 
м. Києва та створення належних умов для виховання і навчання дітей:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат
ів�роз-

вит
����за�альній�с�мі�3�654 800��рн,�передба-

чених�Деснянсь
ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�на�2014�рі
���спеціально-

м��фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за�аль-

но�о�обся���бюджетних�призначень�по��ал�зі

«Освіта»,�шляхом�зменшення�видат
ів�розвит-


��по�
од��тимчасової�
ласифі
ації�видат
ів�та


редит�вання�місцевих�бюджетів�070807�«Інші

освітні�про�рами»�в�с�мі�3�654 800��рн�та�збіль-

шення�видат
ів�розвит
��по�
од��тимчасової


ласифі
ації�видат
ів�та�
редит�вання�місце-

вих�бюджетів�070101�«Дош
ільні�за
лади�осві-

ти»�в�с�мі�2 598 300��рн,�по�
од��тимчасової


ласифі
ації�видат
ів�та�
редит�вання�місце-

вих�бюджетів�070201�«За�альноосвітні�ш
оли

(в�т.�ч.�ш
ола-дитячий�садо
,�інтернат�при�ш
о-

лі),�спеціалізовані�ш
оли,�ліцеї,��імназії,�
оле-

�і�ми»�в�с�мі�856 500��рн,�по�
од��тимчасової


ласифі
ації�видат
ів�та�
редит�вання�місце-

вих�бюджетів�070401�«Позаш
ільні�за
лади�ос-

віти,�заходи�із�позаш
ільної�роботи�з�дітьми»��

с�мі�200 000��рн,�що�додається.

2.�Деснянсь
ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�забезпечити�подання�на

по�одження�перерозподіл��видат
ів,�передба-

чено�о�п�н
том�1�цьо�о�розпорядження,�до

постійної�
омісії�Київсь
ої�місь
ої�ради�з�пи-

тань�бюджет��та�соціально-е
ономічно�о�роз-

вит
�.

3.�Департамент��фінансів�ви
онавчо�о�ор�а-

н��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації)�внести�відповідні�зміни

до�розпис��місцево�о�бюджет��після�по�оджен-

ня�в��становленом��поряд
��перерозподіл��ви-

дат
ів,�передбачено�о�п�н
том�1�цьо�о�розпо-

рядження,�з�постійною�
омісією�Київсь
ої�місь-


ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е
о-

номічно�о�розвит
�.

4.�Контроль�за�ви
онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по
ласти�на�заст�пни
ів��олови�Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз
ів.

Голова 
В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�
09.09.2014�р.�№995

Перерозподіл 
видатків розвитку, передбачених Деснянській районній

в місті Києві державній адміністрації на 2014 рік у спеціальному фонді
бюджету міста Києва в межах загального обсягу бюджетнх призначень

по галузі "Освіта"

№ з/п Код тимчасової
класифікації
видатків та

кредитування
місцевих
бюджетів

Назва коду тимчасової
класифікації видатків та
кредитування місцевих

бюджетів

Код економічної
класифікації

видатків

Сума зменшення
(грн)

Сума збільшення
(грн)

1 070807 Інші освітні програми 3132 3 654 800

2 070101 Дошкільні заклади освіти 3132 2 598 300
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3 070201 Загальноосвітні школи (в
т.ч. школа&дитячий садок,
інтернат при школі),
спеціалізовані школи, ліцеї,
гімназії, колегіуми

3132 856 500

4 070401 Позашкільні заклади
освіти, заходи із
позашкільної роботи з
дітьми

3132 200 000

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про затвердження Положення 
про юридичне управління апарату виконавчого 

органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 980 від 3 вересня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто&герой Київ», Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Загального положен&
ня про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, устано&
ви та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040:

1.�Затвердити�Положення�про�юридичне

�правління�апарат��ви
онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�держав-

ної�адміністрації),�що�додається.

2.�Визнати�та
им,�що�втратив�чинність,�під-

п�н
т�1.7.�п�н
т��1�розпорядження�ви
онав-

чо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації)�від�18�берез-

ня�2010�ро
��№ 160�«Про�затвердження�поло-

жень�про��правління,�відділи,�се
тори�апара-

т��ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)».

3.�Контроль�за�ви
онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по
ласти�на�першо�о�заст�пни
а��о-

лови�Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністра-

ції�Ні
онова�І.�В.

Голова 
В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�

(Київсь
ої�місь
ої�державної��адміністрації)�
3.09.2014�р.�№�980

Положення
про юридичне управління апарату виконавчого органу

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1.�Юридичне��правління�апарат��ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації)�(далі —�Управління)�створено�з�метою�правово�о�забезпечення�ді-

яльності�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації).

2.�У�своїй�діяльності�Управління�
ер�ється�Констит�цією�У
раїни,�за
онами�У
раїни,�постано-

вами�Верховної�Ради�У
раїни,��
азами�і�розпорядженнями�Президента�У
раїни,�постановами�і

розпорядженнями�Кабінет��Міністрів�У
раїни,�іншими�нормативними�а
тами�У
раїни,�рішення-

ми�Київсь
ої�місь
ої�ради,�розпорядженнями�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київ-

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�та�Київсь
о�о�місь
о�о��олови,�а�та
ож�цим�Положенням.

З�питань�ор�анізації�та�проведення�правової�роботи�Управління�
ер�ється�а
тами�Міністер-

ства�юстиції�У
раїни.

3.�Управління�підпоряд
ов�ється�Київсь
ом��місь
ом���олові�з�питань�правово�о�забезпе-

чення�діяльності�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адмі-

ністрації),�а�з�питань�ор�анізації�роботи�апарат��ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації) —�
ерівни
��апарат��ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь-


ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації).

4.�Основними�завданнями�Управління�є:

правове�забезпечення�діяльності�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації);

ор�анізація�правової�роботи,�спрямованої�на�правильне�застос�вання,�не�хильне�додержан-

ня�та�ви
онання�вимо��а
тів�за
онодавства,�інших�нормативних�до
�ментів�стр�
т�рними�під-

розділами�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністра-

ції),�йо�о�апаратом,�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями.

5.�Управління�спрямов�є,�
оордин�є�правов��робот�,�здійснює�методичне�
ерівництво,�пе-

ревіряє�її�проведення���стр�
т�рних�підрозділах�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях.

6.�Управління���встановленом��поряд
�:

1)�проводить�юридичн��е
спертиз�:

прое
тів�розпоряджень�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�держав-

ної�адміністрації),�розпоряджень�Київсь
о�о�місь
о�о��олови;

прое
тів�рішень�Київсь
ої�місь
ої�ради,�під�отовлених�за�поданням�ви
онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�а�та
ож�прое
тів�рішень�Київ-

сь
ої�місь
ої�ради,�поданих�для�по�одження�до�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації).

У�разі�виявлення�невідповідності�прое
т��розпорядження,�рішення�чи�йо�о�о
ремих�поло-

жень�а
там�за
онодавства��от�є�за�важення�до�та
о�о�прое
т��та�повертає�йо�о�на�доопрацю-

вання��оловном��розробни
ові�з�відповідними�пропозиціями.�У�разі,�
оли�недолі
и�прое
т�

розпорядження�не�мож�ть�б�ти��с�нені�шляхом�доопрацювання,�юридичний�відділ��от�є�вис-

ново
�з�пропозиціями�щодо�за
онодавчо�о�вирішення�цьо�о�питання;

2)�при�проведенні�юридичної�е
спертизи�надає�пропозиції�
ерівництв��ви
онавчо�о�ор�ан�

Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�щодо�необхідності�державної

реєстрації�прое
тів�розпоряджень�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації)�в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві;

3)�при�проведенні�юридичної�е
спертизи�прое
тів�нормативно-правових�ви
онавчо�о�ор�а-

н��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�проводить�їх�антидис
ри-

мінаційн��е
спертиз��та�за�рез�льтатами�антидис
римінаційної�е
спертизи��от�є�висново
�про

проведення�антидис
римінаційної�е
спертизи;

4)�бере��часть���під�отовці�та�направленні�перелі
��розпоряджень�ви
онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�до�Головно�о��правління�юстиції

��місті�Києві;

5)�аналіз�є�нормативні�а
ти�Київсь
ої�місь
ої�ради,�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�та�подає�пропозиції�щодо��с�нення�найбільш�ти-

пових�помило
�
ерівництв��ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації);

6)�надає�пропозиції�
ерівництв��ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої

державної�адміністрації)�щодо�приведення���відповідність�до�за
онодавства�У
раїни�рішень�Ки-

ївсь
ої�місь
ої�ради,�розпоряджень�Київсь
о�о�місь
о�о��олови�та�розпоряджень�ви
онавчо�о

ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації);

7)�здійснює�моніторин��розпоряджень�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�і�при

виявленні�невідповідності�їх�за
онодавств���от�є�пропозиції�про��с�нення�виявлених�пор�шень.

Гот�є�прое
ти�розпоряджень�про�с
ас�вання�розпоряджень�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій,�я
що�вони�с�перечать�за
онодавств��У
раїни;

8)�проводить�юридичн��е
спертиз��за
онопрое
тів�та�прое
тів�інших�нормативно-правових

а
тів,�за�рез�льтатами�проведення�я
ої�надаються�прое
ти�письмових�виснов
ів,�пропозицій,

за�важень�до�за
онопрое
т��або�прое
т��іншо�о�нормативно-правово�о�а
т��відповідно�до�за-

тверджено�о�поряд
�;

9)�проводить�моніторин��за
онопрое
тів,�що�виносяться�на�роз�ляд�Верховною�Радою�У
ра-

їни,�за�рез�льтатами�я
о�о��от�є�інформацію�
ерівництв��ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої

ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації);

10)��от�є�пропозиції�
ерівництв��ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації)�для�вирішення�питань�стосовно�необхідності�під�отов
и�прое
тів�а
-

тів�за
онодавства�та�внесення�їх�в��становленом��поряд
��до�державно�о�ор�ан�,��повноваже-

но�о�приймати�та
і�а
ти;

11)�опрацьов�є�прое
ти���од�(до�оворів)�та�змін�до�них,�стороною�в�я
их�вист�пає�ви
онав-

чий�ор�ан�Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
а�місь
а�державна�адміністрація),�я
і�подаються�на

підпис�Київсь
ом��місь
ом���олові,�та�прое
ти���од�(до�оворів)�та�змін�до�них,�стороною�в�я
их

вист�пає�апарат�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адмі-

ністрації);

12)�бере��часть���під�отовці�виснов
ів�з�правових�питань,�я
і�вини
ають���діяльності�Київ-

сь
о�о�місь
о�о��олови,�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�держав-

ної�адміністрації),���розробці�пропозицій�щодо�вдос
оналення�їх�діяльності;

13)�здійснює�методичне�
ерівництво�правовою�роботою�стр�
т�рних�підрозділів�ви
онавчо-

�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті

Києві�державних�адміністрацій;

14)�
онтролює�правильне�застос�вання�за
онодавства���стр�
т�рних�підрозділах�ви
онав-

чо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�районних�в�міс-

ті�Києві�державних�адміністраціях;

15)�в�необхідних�випад
ах�надає�спеціалістам�юридичних�підрозділів�та�юрис
онс�льтам

стр�
т�рних�підрозділів�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної

адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�методичн��та�пра
тичн��допо-

мо���з�питань�застос�вання�за
онодавства;

16)��за�альнює�разом�з�відповідними�стр�
т�рними�підрозділами�ви
онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�пра
ти
��застос�вання�за
оно-

давства�в��ал�зях�місь
о�о��осподарства,��от�є�пропозиції�щодо�йо�о�вдос
оналення;

17)��от�є�інформацію�для�
ерівництва�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації)�та�стр�
т�рних�підрозділів�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь-


ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�про�нові�нормативно-правові�а
ти�та�зміни

в�а
тах,�що�стос�ються�діяльності�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої

державної�адміністрації);

18)�здійснює�під�отов
��інформаційних�листів,�що�стос�ються�діяльності�ви
онавчо�о�ор�а-

н��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністрацій;

19)�в�необхідних�випад
ах�надає�методичн��допомо���щодо�ведення�претензійної�та�позов-

ної�роботи�стр�
т�рними�підрозділами�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації)�відповідно�до�встановлено�о�Поряд
�;

20)�ор�анізов�є�під�отов
�,�оформлення�та�видач��в��становленом��поряд
��довіреностей

на�здійснення�представництва�в�с�дах�інтересів�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації);

21)���разі�необхідності,�за�о
ремим�дор�ченням�Київсь
о�о�місь
о�о��олови,�забезпеч�є�пред-

ставництво�інтересів�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної

адміністрації),�в�с�дах�за�альної�юрисди
ції,�а�та
ож�в�інших�ор�анах;

22)�за�дор�ченням�
ерівни
а�апарат��ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої

місь
ої�державної�адміністрації)�забезпеч�є�представництво�інтересів�апарат��ви
онавчо�о�ор-

�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�в�с�дах�за�альної�юрис-

ди
ції,�а�та
ож�в�інших�ор�анах;

23)�здійснює�
оординацію�дій�юридичних�сл�жб�стр�
т�рних�підрозділів�ви
онавчо�о�ор�ан�

Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�щодо�с�дових�справ,�що�пе-

реб�вають�на�особистом��
онтролі���
ерівництва�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�та�надає�відповідн��інформацію�за�рез�льтатами

роз�ляд�;

24)�здійснює�аналіз�роз�ляд��а
тів�про
�рорсь
о�о�реа��вання;

25)�здійснює�систематизацію�правових�а
тів;

26)�забезпеч�є�підтримання�примірни
ів�а
тів�Київсь
ої�місь
ої�ради,�ви
онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�Київсь
о�о�місь
о�о��олови��


онтрольном��стані;

27)�по�одж�є�
андидат�ри�претендентів�на�посади�
ерівни
ів�юридичних�сл�жб�стр�
т�рних

підрозділів�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністра-

ції),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій;

28)�надає�пропозиції�
ерівни
ам�стр�
т�рних�підрозділів�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь-


ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�щодо�застос�вання�заохочень�та�притя�-

нення�в��становленом��поряд
��до�дисциплінарної�відповідальності�працівни
ів�юридичних

сл�жб�стр�
т�рних�підрозділів�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації);

29)�встановлює�та�підтрим�є�ділові�зв’яз
и�з�юридичними�сл�жбами�Адміністрації�Президен-

та�У
раїни,�Верховної�Ради�У
раїни,�Кабінет��Міністрів�У
раїни�та�інших�ор�анів�ви
онавчої�вла-

ди;

30)�разом�з�відповідними�стр�
т�рними�підрозділами�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої

ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�бере��часть���заходах�по�підвищенню�
валіфі-


ації�працівни
ів�юридичних�сл�жб�стр�
т�рних�підрозділів�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь-


ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адмініс-

трацій�і�обмін��досвідом�роботи,�співпрацює���цих�питаннях�з�ор�анами�юстиції;

31)�бере��часть�в�ор�анізації�і�проведенні�семінарів�та�інших�заходів�з�правових�питань�зі
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стр�
т�рними�підрозділами�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�дер-

жавної�адміністрації);

32)�бере��часть�в�ор�анізації�проведення�пра
ти
и�ст�дентами�юридичних�фа
�льтетів�вищих

навчальних�за
ладів�міста�Києва.

7.�Управління�має�право:

1)�отрим�вати�в��становленом��поряд
��від�стр�
т�рних�підрозділів�ви
онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій�інформацію,�до
�менти�та�інші�матеріали,�необхідні�для�ви
онання�по
ладе-

них�на�ньо�о�ф�н
цій;

2)�за�по�одженням�із�
ерівни
ами�відповідних�стр�
т�рних�підрозділів�ви
онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій�зал�чати�їх�працівни
ів�для�під�отов
и�прое
тів�а
тів�та�інших�до
�ментів,�а�та
ож�для

розроб
и�та�реалізації�заходів,�що�проводяться�Управлінням�з�ідно�з�ви
он�ваними�ф�н
ціями;

3)�брати��часть���нарадах,�що�проводяться���ви
онавчом��ор�ані�Київсь
ої�місь
ої�ради�(Ки-

ївсь
ій�місь
ій�державній�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях�та

с
ли
ати�наради�з�питань,�віднесених�до�йо�о�
омпетенції;

4)�інформ�вати�Київсь
о�о�місь
о�о��олов��та�заст�пни
ів��олови�Київсь
ої�місь
ої�державної�ад-

міністрації�про�по
ладення�на�Управління�обов’яз
ів,�що�виходять�за�межі�йо�о�
омпетенції,�а�та-

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку
самовисування на позачергових виборах народних депутатів

України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 1058 від 22 вересня 2014 року

До Центральної виборчої комісії надійшли заяви громадян України про самовисування разом з іншими
документами для реєстрації їх кандидатами у народні депутати України в одномандатних виборчих окру&
гах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам За&
кону України «Про вибори народних депутатів України».

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої статті 30, частини третьої стат&
ті 52, частини другої статті 55, частини другої статті 56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частин 
дев’ятої — одинадцятої статті 107 Закону України «Про вибори народних депутатів України», керуючись
статтями 11&13, пунктом 6 статті 19 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча
комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.�Зареєстр�вати�
андидатів���народні�деп�та-

ти�У
раїни,�я
і�балот�ються�в�одномандатних�ви-

борчих�о
р��ах���поряд
��самовис�вання�на�по-

зачер�ових�виборах�народних�деп�татів�У
раїни

26�жовтня�2014�ро
�,�з�ідно�з�додат
ами�1—�22.�

2.�Витя��із�цієї�постанови�та�посвідчення�вста-

новленої�форми�видати�відповідним�
андидатам

��народні�деп�тати�У
раїни.

3.�Визнати�та
ими,�що�втратили�чинність:

п�н
т�2�постанови�Центральної�виборчої�
омі-

сії�від�16�вересня�2014�ро
��№�959�«Про�відмов�

в�реєстрації�
андидата���народні�деп�тати�У
ра-

їни�Сто
оза�С.�В.»;

п�н
т�2�постанови�Центральної�виборчої�
омі-

сії�від�17�вересня�2014�ро
��№�973�«Про�відмо-

в��в�реєстрації�
андидата���народні�деп�тати

У
раїни�Свириди�В.�В.»

4.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додат-


ом�надіслати�відповідним�ре�іональним�др�
о-

ваним�засобам�масової�інформації�для�оприлюд-

нення���триденний�стро
�з�дня�її�прийняття,�а�та-


ож�оприлюднити�на�офіційном��веб-сайті�Цен-

тральної�виборчої�
омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ


ож�про�випад
и�ненадання�або�несвоєчасно�о�надання�посадовими�особами�ви
онавчо�о�ор�ан�

Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�матеріалів�на�вимо���Управління;

5)�перевіряти�дотримання�за
онності���діяльності�стр�
т�рних�підрозділів�ви
онавчо�о�ор�а-

н��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністрацій.

8.�Управління�очолює�начальни
,�я
ий�призначається�на�посад��та�звільняється�з�посади�Ки-

ївсь
им�місь
им��оловою�за�поданням�
ерівни
а�апарат��ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої

ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)���встановленом��поряд
�.

На�посад��начальни
а�Управління�призначається�особа�з�вищою�юридичною�освітою�за�ос-

вітньо-
валіфі
аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста�і�стажем�роботи�за�фахом�на�державній

сл�жбі�або�за�фахом�на�
ерівних�посадах�в�інших�сферах�не�менш�я
�5�ро
ів.

9.�Завдання�та�повноваження�начальни
а�Управління:

1)�здійснює�
ерівництво�діяльністю�Управління�і�несе�персональн��відповідальність�за�ви
о-

нання�по
ладених�на�Управління�завдань;

2)�засвідч�є�відповідність�за
онодавств��прое
тів�рішень�Київсь
ої�місь
ої�ради,�розпоря-

джень�Київсь
о�о�місь
о�о��олови�та�розпоряджень�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�шляхом�їх�віз�вання;

Продовження
в
наст�пном
номері

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Політичною Партією «5.10», 

в одномандатних виборчих округах 
на позачергових виборах народних депутатів України 

26 жовтня 2014 року
Постанова № 1055 від 22 вересня 2014 року

До Центральної виборчої комісії надійшли заяви Політичної Партії «5.10» разом з іншими документами
щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 13 вересня 2014 року на II позачергово&
му з’їзді цієї партії, в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів Укра&
їни 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам За&
кону України «Про вибори народних депутатів України».

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої статті 30, частини третьої стат&
ті 52, частин першої, другої, пункту 2 частини третьої статті 53, частини першої статті 55, частини другої стат&
ті 56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев’ятої — одинадцятої статті 107 Закону України «Про
вибори народних депутатів України», керуючись статтями 11&13, пунктом 6 статті 19 Закону України «Про
Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.�Зареєстр�вати�
андидатів���народні�деп�-

тати�У
раїни,�вис�н�тих�Політичною�Партією

«5.10»,�в�одномандатних�виборчих�о
р��ах�на

позачер�ових�виборах�народних�деп�татів�У
ра-

їни�26�жовтня�2014�ро
��з�ідно�з�додат
ами�1,2.

2.�Копію�цієї�постанови�та�посвідчення�відпо-

відних�
андидатів���народні�деп�тати�У
раїни

встановленої�форми�видати�представни
��Полі-

тичної�Партії�«5.10».

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додат-


ом�надіслати�відповідним�ре�іональним�др�
о-

ваним�засобам�масової�інформації�для�оприлюд-

нення���триденний�стро
�з�дня�її�прийняття,�а�та-


ож�оприлюднити�на�офіційном��веб-сайті�Цен-

тральної�виборчої�
омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато
�2�
до�постанови�Центральної�виборчої�
омісії�

від�22�вересня�2014�ро
��№1055

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України,

зареєстрованих на позачергових виборах народних депутатів України
26 жовтня 2014 року в одномандатних виборчих округах,

утворених у межах міста Києва

Одномандатний
виборчий
о�р��
№ 212

Панчен
о�Оле��Васильович,�народився�13

жовтня�1972�ро
��в�місті�Ка�арли
�Київсь
ої

області,��ромадянин�У
раїни,�протя�ом�остан-

ніх�п’яти�ро
ів�проживає�на�території�У
раїни,

освіта�вища,�дире
тор,�ТОВ�«Компанія�Альбе-

до»,�член�Політичної�Партії�«5.10»,�проживає�в

місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б’є
т�вис�ван-

ня —�Політична�Партія�«5.10».

Секретар 
Центральної виборчої комісії

Т.ЛУКАШ

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Політичною партією 

«Демократичний альянс», в одномандатних 
виборчих округах на позачергових виборах народних 

депутатів України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 1056 від 22 вересня 2014 року

До Центральної виборчої комісії надійшли заяви Політичної партії «Демократичний альянс» разом з ін&
шими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 5 вересня 2014 ро&
ку на V з’їзді цієї партії, в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів
України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам За&
кону України «Про вибори народних депутатів України».

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої статті 30, частини третьої стат&
ті 52, частин першої, другої, пункту 2 частини третьої статті 53, частини першої статті 55, частини другої стат&
ті 56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев’ятої — одинадцятої статті 107 Закону України «Про
вибори народних депутатів України», керуючись статтями 11 — 13, пунктом 6 статті 19 Закону України «Про
Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія 

1.�Зареєстр�вати�
андидатів���народні�де-

п�тати�У
раїни,�вис�н�тих�Політичною�партією

«Демо
ратичний�альянс»,�в�одномандатних�ви-

борчих�о
р��ах�на�позачер�ових�виборах�на-

родних�деп�татів�У
раїни�26�жовтня�2014�ро-


��з�ідно�з�додат
ами�1,2.

2.�Копію�цієї�постанови�та�посвідчення�від-

повідних�
андидатів���народні�деп�тати�У
ра-

їни�встановленої�форми�видати�представни
�

Політичної�партії�«Демо
ратичний�альянс».

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додат-


ом�надіслати�відповідним�ре�іональним�др�-


ованим�засобам�масової�інформації�для�опри-

люднення���триденний�стро
�з�дня�її�прийнят-

тя,�а�та
ож�оприлюднити�на�офіційном��веб-сай-

ті�Центральної�виборчої�
омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато
�2�
до�постанови�Центральної�виборчої�
омісії�

від�22�вересня�2014�ро
��№ 1056

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України,

зареєстрованих на позачергових виборах народних депутатів України
26 жовтня 2014 року в одномандатних виборчих округах,

утворених у межах міста Києва

Одномандатний
виборчий
о�р��
№ 218

Михайлов�Роман�Володимирович,�народив-

ся�24�червня�1986�ро
��в�місті�Києві,��рома-

дянин�У
раїни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро
ів�про-

живає�на�території�У
раїни,�освіта�вища,�е
о-

номіст�2-ї�
ате�орії�на�
ово-дослідної�части-

ни,�Інстит�т�міжнародних�відносин�Київсь
о�о

національно�о��ніверситет��ім.�Тараса�Шев-

чен
а,�член�Політичної�партії�«Демо
ратичний

альянс»,�проживає�в�місті�Києві,�с�димість�від-

с�тня,�с�б’є
т�вис�вання —�Політична�партія

«Демо
ратичний�альянс».

Одномандатний
виборчий
о�р��
№ 221

Марценю
�Оле
сій�Еразмович,�народився

30�жовтня�1981�ро
��в�місті�Чернівцях,��рома-

дянин�У
раїни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро
ів�про-

живає�на�території�У
раїни,�освіта�вища,�мене-

джер�прое
тів,�ТОВ�«ІстВан»,�безпартійний,

проживає�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,

с�б’є
т�вис�вання —�Політична�партія�«Демо-


ратичний�альянс».

Секретар 
Центральної виборчої комісії

Т.ЛУКАШ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß
ПОСТАНОВЛЯЄ:
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Відповіді на сканворд 

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Х Р О М А Н Е К Д О Т

К Р� И М Б Р А А У В

Е� Т А П К Р Е Н С І

Щ� О Р С Л И Ц А Р

Б А� Р А Д Ю Л Ь Т Е Р

Т� И Р Л О А Ф Е Р А

Т И� К О З О Н Л А Н Ь

К� А Й М А Н Ь А

Про зміни в складі окружних виборчих комісій
з виборів народних депутатів України на позачергових виборах 

народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 1079 від 22 вересня 2014 року

Розглянувши подання суб’єктів внесення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів Укра"
їни на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року про заміну членів окружних виборчих комісій, за"
яву голови окружної виборчої комісії про складення його повноважень без припинення членства в цій комісії, витяги з протоколів
засідань окружних виборчих комісій щодо відмови членів цих комісій скласти присягу, відповідно до пункту 1 частини другої стат"
ті 13, частин першої — третьої, п’ятої — сьомої статті 26, частин п’ятої — сьомої, десятої, одинадцятої статті 27, пунктів 2, 8 части"
ни третьої, частин четвертої, сьомої, дев’ятої, десятої статті 37, частини п’ятої статті 36, частини другої статті 107 Закону України
«Про вибори народних депутатів України». керуючись статтями 11 — 13, пунктом 17 статті 19 Закону України «Про Центральну ви"
борчу комісію», Центральна виборча комісія

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.�Внести�зміни�до�слад��ор�жних�виборчих�омісій�з

виборів�народних�деп�татів�Ураїни�на�позачер�ових�ви-

борах�народних�деп�татів�Ураїни�26�жовтня�2014�ро�,��т-

ворених�відповідно�до�постанови�Центральної�виборчої

омісії�від�5�вересня�2014�ро��№ 858�«Про��творення

ор�жних�виборчих�омісій�з�виборів�народних�деп�татів

Ураїни�на�позачер�ових�виборах�народних�деп�татів�Ура-

їни�26�жовтня�2014�ро�»,�з�ідно�з�додатами�1 —�16.

2.�Ор�жним�виборчим�омісіям�з�виборів�народних

деп�татів�Ураїни,�до�слад��яих�вносяться�зміни,�по-

інформ�вати��ромадян�про�таі�зміни���визначений

цими�омісіями�спосіб.

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додатом�на-

діслати�відповідним�ре�іональним�др�ованим�засо-

бам�масової�інформації�для�оп�блі�вання���семиден-

ний�стро�від�дня�її�прийняття,�а�таож�ор�жним�ви-

борчим�омісіям�з�виборів�народних�деп�татів�Ура-

їни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіційном��веб-сай-

ті�Центральної�виборчої�омісії.

Голова 
Центральної виборчої комісії 

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�16
до�постанови�Центральної�виборчої�омісії

від�22�вересня�2014�ро��№ 1079

ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 
на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року 

м. Київ

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�на-

родних�деп�татів�У�раїни�одномандат-

но2о�виборчо2о�о�р�2��№ 218

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Л�ашено�Юрій�Іванович,�1980�ро��на-

родження —�від�політичної�партії�«Наша�Ура-

їна»�(��зв’яз��з�внесенням�подання�про�за-

мін��члена�виборчої�омісії�с�б’єтом,�за�по-

данням�яо�о�андидат�р��тао�о�члена�б�-

ло�влючено�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Мельни�Віра�Миолаївна,�1954�ро��на-

родження —�від�політичної�партії�«Наша�Ура-

їна».

Секретар 
Центральної виборчої комісії

Т.ЛУКАШ

Додато�22
до�постанови�Центральної�виборчої�омісії

від�22�вересня�2014�ро��№�1058

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих на позачергових виборах 

народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в одномандатних виборчих округах, 
утворених у межах міста Києва

Одномандатний�виборчий�о�р�2�№ 212

Стешено�Олесій�Сер�ійович,�народився�16�люто�о�1977

ро��в�місті�Дер�ачі�Харівсьої�області,��ромадянин

Ураїни,�протя�ом�останніх�п’яти�роів�проживає�на�те-

риторії�Ураїни,�освіта�вища,�член�правління,�лізин�ова

омпанія�ТОВ�«УніКредит�Лізин�»,�безпартійний,�прожи-

ває�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�самовис�вання.

Одномандатний�виборчий�о�р�2�№�213

Береза�Борислав�Юхимович,�народився�13�червня

1974�ро��в�місті�Києві,��ромадянин�Ураїни,�протя�ом

останніх�п’яти�роів�проживає�на�території�Ураїни,�ос-

віта�вища,�тимчасово�не�працює,�безпартійний,�прожи-

ває�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�самовис�вання.

Одномандатний�виборчий�о�р�2�№�215

Ба�іров�Ед�ард�Садихович,�народився�18�вересня�1968

ро��в�місті�Ба�,�Азербайджан,��ромадянин�Ураїни,

протя�ом�останніх�п’яти�роів�проживає�на�території

Ураїни,�освіта�за�альна�середня,��олова�правління,�між-

народна��ромадсьа�ор�анізація�«Міжнародна�лі�а�за-

хист��прав��ромадян�Ураїни»,�безпартійний,�проживає

в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�самовис�вання.

Стооз�Сер�ій�Васильович,�народився�21�люто�о�1983

ро��в�місті�Києві,��ромадянин�Ураїни,�протя�ом�остан-

ніх�п’яти�роів�проживає�на�території�Ураїни,�освіта�ви-

ща,�безробітний,�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,

с�димість�відс�тня,�самовис�вання.

Одномандатний�виборчий�о�р�2�№�220

Гордон�Дмитро�Ілліч,�народився�21�жовтня�1967�ро�

в�місті�Києві,��ромадянин�Ураїни,�протя�ом�останніх�п’я-

ти�роів�проживає�на�території�Ураїни,�освіта�вища,��о-

ловний�редатор,�щотижневи�«Б�львар�Гордона»,�без-

партійний,�проживає�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,

самовис�вання.

Секретар 
Центральної виборчої комісії

Т.ЛУКАШ

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ: âóë. Â. Ï³êà, 30-32, ïîâåðõ 1.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 35 êâ. ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — îñâ³òíÿ ä³ÿëüí³ñòü (äîøê³ëüíà îñâ³òà). Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà
371010 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà 41,98 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 107.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 288-08-96, 288-08-75.

Çàÿâëåíèå îá ýêîëîãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèÿõ
ïëàíèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè

"Ðåêîíñòðóêöèÿ êîòåëüíîé ñ óñòàíîâêîé òâåðäîòîïëèâíûõ êîòëîâ ñóììàðíîé òåïëîâîé
ìîùíîñòüþ 2,0 ÌÂò íà áèîòîïëèâå ïî óë. Äðóæêîâñêîé, 10, â ã. Êèåâ"

Íà îñíîâàíèè âûïîëíåííîãî àíàëèçà âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïðîåêòèðóåìîé
äåÿòåëüíîñòè ïî ðåêîíñòðóêöèè ïåðåîñíàùåíèþ è ýêñïëóàòàöèè êîòåëüíîé ìîæíî ñäåëàòü
ñëåäóþùèå âûâîäû:

1. Ïðîåêòîì "Ðåêîíñòðóêöèè êîòåëüíîé ñ óñòàíîâêîé òâåðäîòîïëèâíûõ âîäîãðåéíûõ
êîòëîâ ñóììàðíîé òåïëîâîé ìîùíîñòüþ 2,0 ÌÂò íà áèîòîïëèâå ïî óë. Äðóæêîâñêîé, 10,
ã. Êèåâ" ïðåäóñìîòðåíî:

- óñòàíîâêà â êîòåëüíîé äâóõ âîäîãðåéíûõ êîòëîâ ìàðêè ÊÂó-1,0ì òåïëîâîé ìîùíîñòüþ
1000 êÂò êàæäûé, ðàáîòàþùèõ íà äðåâåñíûõ ïåëëåòàõ;

- óñòàíîâêà íàêîïèòåëÿ è óñòðîéñòâ àâòîìàòè÷åñêîé ïîäà÷è òîïëèâà;
- ìîíòàæ ñèñòåìû îòâåäåíèÿ è î÷èñòêè äûìîâûõ ãàçîâ;
- îáâÿçêà êîòëîâ òðóáîïðîâîäàìè è çàïîðíî-ðåãóëèðóþùåé àðìàòóðîé;
- òðóáîïðîâîäû è ãàçîõîäû èç ñòàëè ïîñëå ìîíòàæà îêðàøèâàþòñÿ ýìàëüþ ÕÂ-785 ïî

äâóì ñëîÿì ãðóíòà ÃÔ-021.
2. Ïëîùàäêà òåõíè÷åñêîãî ïåðåîñíàùåíèÿ ðàñïîëîæåíà â ïðîìûøëåííîì ðàéîíå ã. Êèåâ.
3. Òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ òåõíè÷åñêîãî ïåðåîñíàùåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè êîòåëüíîé

îêàçûâàåò ïðÿìîå âîçäåéñòâèå íà âîçäóøíóþ ñðåäó, îñòàëüíûå êîìïîíåíòû îêðóæàþùåé
ñðåäû âîçäåéñòâèþ íå ïîäâåðãàþòñÿ.

4. Â ñîîòâåòñòâèè ñ àíàëèçîì òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà òåõíè÷åñêîãî ïåðåîñíàùåíèÿ
îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà ÿâëÿþòñÿ:

- ñâàðî÷íûå ðàáîòû;
- îêðàñî÷íûå ðàáîòû.
5. Â ïðîöåññå òåõíè÷åñêîãî ïåðåîñíàùåíèÿ â àòìîñôåðó âûäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå

çàãðÿçíÿþùèå âåùåñòâà:
- îêñèäû æåëåçà -0,00043 òîíí;
- îêñèäû ìàðãàíöà -0,000054 òîíí;
- îêñèäû õðîìà -0,0000072 òîíí;
- ôòîðèäû ãàçîîáðàçíûå -0,000036 òîíí;
- àýðîçîëü ëàêîêðàñî÷íûõ ìàòåðèàëîâ -0,00063 òîíí;
- êñèëîë -0,01134 òîíí;
- òîëóîë -0,001134 òîíí;
- áóòèëàöåòàò -0,00216 òîíí;
- àöåòîí -0,00468 òîíí.
Ïðè ýêñïëóàòàöèè â àòìîñôåðó âûäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå çàãðÿçíÿþùèå âåùåñòâà (ðàñ÷åò

ïðîèçâåäåí íà ìàêñèìàëüíóþ íàãðóçêó):
- îêñèäû àçîòà -1,03 òîíí/ãîä;
- îêñèä óãëåðîäà - 11,05 òîíí/ãîä;
- ïûëü íåîðãàíè÷åñêàÿ, ñîäåðæàùàÿ SiO2<20% - 0,099 òîíí/ãîä;
- äèîêñèä ñåðû - 0,551 òîíí/ãîä;
- äèîêñèä óãëåðîäà - 1645,687 òîíí/ãîä.
6. Ðàñ÷åò ðàññåèâàíèÿ ïðè ïåðåîñíàùåíèè ïðîèçâåäåí ïî ðàñòâîðèòåëÿì (áóòèëàöåòàòó,

êñèëîëó, òîëóîëó). Ïðèçåìíûå êîíöåíòðàöèè îñòàëüíûõ âåùåñòâ ìåíüøå 0,1 ÏÄÊ è ðàñ÷åò
ðàññåèâàíèÿ äëÿ íèõ íåöåëåñîîáðàçåí.

Ðàçìåð ðàñ÷åòíîãî ïðÿìîóãîëüíèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 2.19 ÎÍÄ-86 âûáðàí
2x2 êì, ñ øàãîì ñåòêè 100 ì.

Ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ çîíà (ÑÇÇ) äëÿ ïëîùàäêè òåõíè÷åñêîãî ïåðåîñíàùåíèÿ íå óñòàíàâëèâàåòñÿ.
Ðàñ÷åò ðàññåèâàíèÿ ïðè ýêñïëóàòàöèè ïðîèçâåäåí ïî àçîòà äâóîêèñè, óãëåðîäà îêñèäó,

àíãèäðèäó ñåðíèñòîìó, ïûëè íåîðãàíè÷åñêîé ñ ñîä. SiO2<20%, ãðóïïå ñóììàöèè ¹ 31.
Ðàçìåð ðàñ÷åòíîãî ïðÿìîóãîëüíèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 2 19 ÎÍÄ-86 âûáðàí

2x2 êì, ñ øàãîì ñåòêè 100 ì.
Ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ çîíà (ÑÇÇ) äëÿ êîòåëüíîé íå óñòàíàâëèâàåòñÿ.
Ðàñ÷åò ðàññåèâàíèÿ ïðè ïåðåîñíàùåíèè è ýêñïëóàòàöèè êîòåëüíîé ïîêàçàë,÷òî ìàêñèìàëüíûå

ïðèçåìíûå êîíöåíòðàöèè çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, âûáðàñûâàåìûõ â àòìîñôåðó ìåíåå 1 ÏÄÊ
ñ ó÷åòîì ôîíîâûõ êîíöåíòðàöèé, ñëåäîâàòåëüíî âëèÿíèå, îêàçûâàåìîå ïðîåêòèðóåìûì
îáúåêòîì íà ñîñòîÿíèå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà áóäåò íàõîäèòüñÿ â äîïóñòèìûõ ïðåäåëàõ.

7.Òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ ïåðåîñíàùåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè îêàçûâàåò ïðÿìîå âîçäåéñòâèå
íà âîçäóøíóþ ñðåäó â äîïóñòèìûõ ïðåäåëàõ.

8. Âëèÿíèå ïðîåêòèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè íà ìèêðîêëèìàò, ãåîëîãè÷åñêóþ è âîäíóþ ñðåäû,
ïî÷âó, ðàñòèòåëüíûé è æèâòîíûé ìèð, çàïîâåäíûå îáúåêòû íàõîäèòñÿ â äîïóñòèìûõ ïðåäåëàõ.

9. Âëèÿíèå ïðîåêòèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè íà ñîöèàëüíûå óñëîâèÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ è
òåõíîãåííóþ ñðåäó íàõîäèòñÿ â äîïóñòèìûõ ïðåäåëàõ.

10.Äëÿ çàùèòû îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû ïðè ïåðåîñíàùåíèè êîòåëüíîé ïðîåêòîì
ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

� ñâàðêà ìåòàëëîêîíñòðóêöèé ïðîèçâîäèòñÿ ýëåêòðîäàìè Ý-42,
� îêðàñêà ïðîèçâîäèòñÿ áåçâîçäóøíûì ñïîñîáîì ðàñïûëåíèÿ êðàñêè.
11. Ïðåäëîæåííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ íîðìàòèâíîãî ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé

ñðåäû — ýôôåêòèâíû. Äîïîëíèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ íå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ.
12. Ñòðîèòåëüíûå îòõîäû 4 êëàññà îïàñíîñòè ñêëàäèðóþòñÿ â ñïåöèàëüíûé êîíòåéíåð äî

ìîìåíòà óòèëèçàöèè. Ìåòàëëîëîì, âåòîøü, îòõîäû ñïåöîäåæäû äî ìîìåíòà óòèëèçàöèè
õðàíÿòñÿ â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ÿùèêàõ. Ïî îêîí÷àíèè ðàáîò âñå îòõîäû ïåðåäàþòñÿ íà
óòèëèçàöèþ ïî äîãîâîðàì ñî ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè.

Âîçäåéñòâèå îòõîäîâ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó íàõîäèòñÿ â äîïóñòèìûõ ïðåäåëàõ.
13. Ðèñê îò ïîñëåäñòâèé ðàññìîòðåííûõ àâàðèé äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, èìóùåñòâà è

îêðóæàþùåé ñðåäû ìîæíî îöåíèòü êàê ïðèåìëåìûé.
14. Íà îñíîâàíèè âûïîëíåííîé îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïðîåêòèðóåìîé

äåÿòåëüíîñòè, ñäåëàííûõ ðàñ÷åòîâ è ïðåäëîæåííûõ ìåðîïðèÿòèé, ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî
îñòàòî÷íîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó áóäåò íàõîäèòüñÿ â äîïóñòèìûõ ïðåäåëàõ.

15. Ñîãëàñíî ï. 8 ÃÑÏ-201-87 ïðîèçâåäåíà îöåíêà óðîâíÿ çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåðíîãî
âîçäóõà íà ãðàíèöå æèëîé çàñòðîéêè ïðè ýêñïëóàòàöèè êîòåëüíîé. Óðîâåíü çàãðÿçíåíèÿ
îöåíèâàåòñÿ êàê äîïóñòèìûé, ñòåïåíü åãî îïàñíîñòè — êàê áåçîïàñíûé.

16. Ïðåðûâèñòûå èñòî÷íèêè øóìà ïðè ýêñïëóàòàöèè êîòåëüíîé îòñóòñòâóþò, ïðåâûøåíèå
ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ óðîâíåé øóìà îòñóòñòâóåò, ìåðîïðèÿòèÿ ïî óìåíüøåíèþ øóìà íå
ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ.

17.Õàðàêòåð è ìàñøòàáû ðàáîò ïî ýêñïëóàòàöèè êîòåëüíîé òåïëîâûõ âûáðîñîâ íå èìåþò.
Óëüòðàçâóêîâûå, ýëåêòðîìàãíèòíûå è èîíèçèðóþùèå èçëó÷åíèÿ îòñóòñòâóþò. Ìåðîïðèÿòèÿ
ïî èõ ïðåäóïðåæäåíèþ èëè óìåíüøåíèþ íå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ.

18.Ñóùåñòâóþùèõ è ïðîãíîçèðóåìûõ îòðèöàòåëüíûõ ïðîöåññîâ òåõíîãåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ
â ãåîëîãè÷åñêîé ñðåäå ñ ó÷åòîì ðàññìàòðèâàåìîé ïðîåêòèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè — íå èìååòñÿ.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ âîçìîæíûõ ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûõ èçìåíåíèé â
ãåîëîãè÷åñêîé ñðåäå íå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ.

19. Ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ãåðìåòè÷íû, óòå÷åê ïðè íîðìàëüíîé
ýêñïëóàòàöèè íåò, çàãðÿçíåíèå ïîäçåìíûõ âîä îòñóòñòâóåò.

20.Âîçäåéñòâèå íà ïî÷âó,ðàñòèòåëüíûé è æèâîòíûé ìèð, çàïîâåäíûå îáúåêòû çàãðÿçíÿþùèõ
âåùåñòâ, âûäåëÿåìûõ ïðè ýêñïëóàòàöèè êîòåëüíîé, íå âûÿâëåíî.

21. Ïðîåêòèðóåìàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ýêñïëóàòàöèè êîòåëüíîé íå îêàæåò îòðèöàòåëüíîãî
âîçäåéñòâèÿ íà ñîöèàëüíûå óñëîâèÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ.

22. Âëèÿíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ïî ýêñïëóàòàöèè êîòåëüíîé íà òåõíîãåííûå
îáúåêòû íàõîäèòñÿ â äîïóñòèìûõ ïðåäåëàõ.

23. Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå çàùèòíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
àâàðèé è óìåíüøåíèþ îáðàçîâàíèÿ è âûäåëåíèÿ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó:

� âûáðîñ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó íå äîëæåí ïðåâûøàòü ðàçðåøåííûé;
� äîëæíà ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäèòüñÿ íàëàäêà êîòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Ïðåäëîæåííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ íîðìàòèâíîãî ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé

ñðåäû ÿâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíûìè.Äîïîëíèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ íå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ.
24. Ñáîð çà âûáðîñû ñòàöèîíàðíûìè èñòî÷íèêàìè ïðè ðåêîíñòðóêöèè ñîñòàâèò 1,55 ãðí.
25. Ñáîð çà âûáðîñû ñòàöèîíàðíûìè èñòî÷íèêàìè ïðè ýêñïëóàòàöèè ñîñòàâèò 1511,36 ãðí.
26. Îòõîäû îáðàçóþùèåñÿ âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè êîòåëüíîé ñäàþòñÿ ïî äîãîâîðó ñ

ïðåäïðèÿòèåì èìåþùèì ëèöåíçèþ íà îáðàùåíèå ñ íåîáõîäèìûìè âèäàìè îòõîäîâ äëÿ
äàëüíåéøåé òðàíñïîðòèðîâêè è ïåðåðàáîòêè. Âîçäåéñòâèå îòõîäîâ ïëàíèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó íàõîäèòñÿ â äîïóñòèìûõ ïðåäåëàõ.

27. Íà îñíîâàíèè âûïîëíåííîé îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó äåÿòåëüíîñòü
îöåíèâàåòñÿ êàê ïðèåìëåìàÿ, óðîâåíü ðèñêà îöåíèâàåòñÿ êàê ïðèåìëåìûé, îæèäàåìîå
îñòàòî÷íîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó îöåíèâàåòñÿ êàê äîïóñòèìîå.

28. Ïðè ýêñïëóàòàöèè òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ Çàêàç÷èê îáÿçóåòñÿ:
- îñóùåñòâëÿòü ïðîöåññ ýêñïëóàòàöèè òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ

äåéñòâóþùèìè íîðìàìè â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåé
ÎÂÎÑ;

- ñâîåâðåìåííî ëèêâèäèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû;
- ïðè ýêñïëóàòàöèè òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ âûïîëíÿòü ïðåäóñìîòðåííûå

ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñíèæåíèå âûäåëåíèÿ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ;
- îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà âûáðîñàìè â îêðóæàþùóþ ñðåäó, âûáðîñ çàãðÿçíÿþùèõ

âåùåñòâ â àòìîñôåðó íå äîëæåí ïðåâûøàòü ðàçðåøåííûé.
Ñâîè çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïðîñèì íàïðàâëÿòü â îòäåë ïèñåì è ïðèåìà ãðàæäàí

Êèåâñêîé ãîðîäñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè: 01044, ã. Êèåâ, óë. Õðåùàòèê, 36,
òåë. (044)15-51 — ñî ñòàöèîíàðíîãî, (044)205-73-37 — ñ ìîáèëüíîãî.

Ðàçðàáîò÷èê ÎÂÎÑ: ×Ï "Ïóñêî-íàëàäêà", òåë.: (0412) 46-85-10.
Çàêàç÷èê ÎÂÎÑ: ÎÎÎ "Ñîþçäðóê ãðóï", òåë: (044)443-10-00.



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, äåíü êðèçîâèé, ÿê-

ùî âè åãî¿ñòè÷íî ðóõàºòå-

ñÿ íàâïðîñòåöü (ïî øëÿõó

íàéìåíøîãî îïîðó), ³ãíîðóþ÷è ïðîá-

ëåìè ïåðøî÷åðãîâîãî çíà÷åííÿ,

ðîáèòå ñîá³ ã³ðøå, íàæèâàþ÷è íå-

äðóã³â.

ÒÅËÜÖ², âàøå ì³ñöå — íà

ñëóæáîâ³é íèâ³, äå íàì³-

÷àþòüñÿ êàðäèíàëüí³ çì³-

íè, êîëî ïîâíîâàæåíü ðîçøèðèòü-

ñÿ. Òóò òðåáà íàáóòè ÷èìàëî ä³ëî-

âèõ íàâè÷îê, ñï³ëêóâàòèñÿ ç êîëå-

ãàìè ³ â æîäíîìó ðàç³ íå ç³øòîâ-

õóâàòè í³êîãî ëîáàìè,ÿêùî íå âïè-

ñóºòåñÿ ó òðóäîâèé ãðàô³ê.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, ñåðäå÷íèé

øëÿõ óñòåëåíî òðîÿíäà-

ìè êîõàííÿ. Íå òîï÷³òü ¿õ

åãî¿çìîì, à íàñîëîäæóéòåñÿ áëà-

ãîäàòíèì àðîìàòîì âçàºìíîñò³.

Ðàäî çóñòð³÷àéòå âèñîêó íåáåñíó

ãîñòþ Ëþáîâ, âîíà çðîáèòü âàñ

ùàñëèâèìè.

ÐÀÊÈ, «ïåðåôîðìàòóâàí-

íÿ» òîðêíåòüñÿ ñòîñóíê³â

ç ðîäèíîþ.Çàáóäüòå ïðî âñ³

íåïîðîçóì³ííÿ, ñêèíüòå âàíòàæ îá-

ðàç, âîíè áëîêóþòü óñï³øíèé ðóõ

ó ìàéáóòíº, òîä³ ñ³ìåéíà àòìîñôå-

ðà íàïîâíèòüñÿ áëàãîäàòíîþ ðà-

ä³ñòþ.

ËÅÂÈ, âè º âñåá³÷íî

ðîçâèíåíîþ îñîáèñò³ñòþ,

çàïîðóêîþ ãàðìîí³éíèõ

ñòîñóíê³â. Ñë³ä â÷èòèñÿ ñêð³çü íà

õîäó. Äàéòå âîëþ ñâî¿é çàö³êàâëå-

íîñò³, çàäîâîëüíÿéòå äîïèòëèâ³ñòü,

áóäüòå â êóðñ³ âñ³õ íîâèí, ³íôîðìà-

ö³éí³ äæåðåëà — äî âàøèõ ïîñëóã.

Ä²ÂÈ, ÿêùî âè ÷èìîñü íå-

çàäîâîëåí³, íå âëàøòîâóº

çàðïëàòíÿ — òî çíàê, ùî

íåñïîê³é ìàº ï³äñòàâè,òóò íàéáëèæ-

÷èì ÷àñîì ïðîéäóòü çì³íè. Ìîæ-

ëèâî, äîâåäåòüñÿ ùîñü çðóéíóâàòè

çàðàäè íîâèõ çäîáóòê³â, àëå, ÿê ìî-

âèòüñÿ, íå ðîçáèâøè ÿéöÿ, íå çà-

ñìàæèø ÿºøí³.

ÒÅÐÅÇÈ ñòðóìåí³þòü êî-

ëîñàëüíîþ ïðàöåçäàòí³ñ-

òþ, íå âèìàãàéòå â³ä îòî-

÷åííÿ àíàëîã³÷íèõ ïîäâèã³â, áî ¿ì

âàñ íå íàçäîãíàòè. Âàñ íèí³ äå íå

ïîñ³é,òàì ³ âðîäèòåñÿ—ÿê íà ä³ëî-

â³é, òàê ³ ðîìàíòè÷í³é íèâ³.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ç³éä³òü ç ïå-

ðåäîâî¿, â òèëó â³äêðèâñÿ

äðóãèé ïàðòèçàíñüêèé

ôðîíò, ñàìå òóò âàì âèçíà÷åíî ñòà-

òè ðåêîðäñìåíîì ó ïðîöåñ³ çàâî-

þâàííÿ ð³çíèõ áëàã äëÿ ñåáå, ëþ-

áèõ. ² íàñàìïåðåä – ó ïðîôåñ³éí³é

ñôåð³,äå õîäèòå ôàâîðèòîì ó ñèëü-

íèõ ñâ³òó öüîãî.

Ó ÑÒÐ²ËÜÖ²Â ÷àñ âñåïðî-

ùåííÿ, â³äïóñêàéòå ãð³õè

ñîá³ òà íåäðóãàì, î÷èùàé-

òå äóøó â³ä ìîòëîõó, âè ìàºòå æè-

òè ç ÷èñòîþ ñîâ³ñòþ,äîòðèìóþ÷èñü

âèùèõ äóõîâíèõ çàêîí³â (öå ì³ñ³ÿ

â³ä íàðîäæåííÿ, ÿêîþ íåõòóâàòè

ïðîòèïîêàçàíî), áî ìàºòå âïëèâ íà

ðîçâèòîê ñóñï³ëüñòâà.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ , âè ñòð³ìêî

íàáëèæàºòåñÿ äî ö³ë³, ÿêà

äîíèí³ áóëà æóðàâëåì ó

íåá³, íå äàéòå íåäîáðîçè÷ëèâöÿì

çáèòè âàñ ç ïðàâèëüíîãî øëÿõó.

Â³ä äîìî÷àäö³â âèìàãàòè äîñêî-

íàëîñò³ íå âàðòî, âñ³ì ïðèòàìàí-

í³ ñëàáêîñò³, ³ âè òåæ íå ñâÿò³. Ñóì-

ë³ííî âèêîíóéòå ðîäèííèé îáî-

â’ÿçîê, øàíóéòå áàòüê³â ³ íå ðîç-

äðàòîâóéòå ¿õ çóõâàëîþ ïîâåä³í-

êîþ.

ÂÎÄÎË²¯, ìîá³ëüíî ïëè-

â³òü çà òå÷³ºþ îáñòàâèí,

(àäàïòàö³ÿ ó âàñ ÷óäîâà,

àäæå ïåðåáóâàºòå íà õâèë³ îá’ºê-

òèâíîñò³), òà â÷³òüñÿ íà ÷óæèõ ïî-

ìèëêàõ,òîä³ ò³, õòî âñòðîìëÿº ïàëè-

ö³ â êîëåñà, çàçíàþòü ô³àñêî, à âè

îòðèìàºòå ïåðåìîæí³ ëàâðè. ßêùî

º äîìîâëåíîñò³ ³ç çàðóá³æíèìè

ïàðòíåðàìè, äëÿ íèõ â³äêðèºòüñÿ

çåëåíå ñâ³òëî.

ÐÈÁÈ, íå íàìàãàéòåñÿ îä-

íèì ðèâêîì âèð³øèòè áåç-

ë³÷ ïðîáëåì: âñ³ì äîãîäè-

òè, îòðèìàòè âåðõ íàä êîíêóðåíòà-

ìè, çàâîþâàòè ñèìïàò³¿ âïëèâîâèõ

îñ³á,íàïõàòè ãàìàíåöü... Âàøå çàâ-

äàííÿ—îïèíèòèñÿ â ïîòð³áíèé ÷àñ

â ïîòð³áíîìó ì³ñö³ ³, äîêëàâøè ì³-

í³ìóì çóñèëü, äîñÿãòè ïîñòàâëåíî¿

ìåòè.

ÑÒÂÎÐÅÍÅ ïðè «ÄÍÐ» òàê çâàíå Ì³í³ñòåðñòâî äåð-
æàâíî¿ áåçïåêè ïðî³íôîðìóâàëî ìåøêàíö³â Äîíåöü-
êà, ùî ó ì³ñò³ ç’ÿâèëîñÿ... íåçàêîííå áàíäôîðìóâàí-
íÿ. Âîíî íàçèâàº ñåáå «Áàòàëüéîí «×å÷åí».

«Ñâî¿ íåçàêîíí³ ä³¿ çëî÷èíö³ çä³éñíþþòü â îñ-
íîâíîìó ó Êè¿âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà, çîêðåìà íà òå-
ðèòîð³¿ ïîðÿä ç Äîíåöüêèì àåðîïîðòîì. Â³äì³ííà
ðèñà çëî÷èíö³â — áàëàêëàâè àáî ïðèêðèò³ îáëè÷÷ÿ,
ùî âæå º ïðîòèçàêîííèì íà òåðèòîð³¿ ðåñïóáë³êè,—
ïîâ³äîìëÿº dnr. today.— Áàíäèòè çàéìàþòüñÿ òèì,
ùî, ïðåäñòàâëÿþ÷èñü îïîë÷åíöÿìè, çàáèðàþòü ó
ìèðíèõ æèòåë³â àâòîìîá³ë³, çëàìóþòü ³ ãðàáóþòü ãà-
ðàæ³, âëàìóþòüñÿ ³ âèíîñÿòü ö³íí³ ðå÷³ ç áóäèíê³â,
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà öåé ìîìåíò áåç ãîñïîäàð³â».

Áîéîâèêàì ïðî «êîíêóðóþ÷ó ô³ðìó» â³äîìî: óã-
ðóïîâóâàííÿ íàë³÷óº äî 10-òè îñ³á, âîíè ïåðåñóâàþ-
òüñÿ íà òðüîõ àâòîìîá³ëÿõ, â îñíîâíîìó öå «ì³í³âåí»

³ ì³í³ôóðãîíè. Óñ³õ, õòî ñòàâ ñâ³äêîì ä³é «Áàòàëüéî-
íó «×å÷åí», áîéîâèêè ïðîñÿòü ïîâ³äîìëÿòè... ïðà-
âîîõîðîíöÿì çà òåëåôîíîì «102» �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +8o

Àòì. òèñê: 741 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 9 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 54 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +10o

Àòì. òèñê: 743 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 9 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 42 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +7o

Àòì. òèñê: 745 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 6 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 39 %

ãîðîñêîï

24 âåðåñíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 24 âåðåñíÿ

Ó äîíåöüêèõ áîéîâèê³â ç’ÿâèëèñü êîíêóðåíòè

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 �� ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

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

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

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

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 37426
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1941—â îêóïîâàíîìó í³ìöÿìè Êè-

ºâ³ ïðîëóíàëè âèáóõè çàì³íîâàíèõ

ðàäÿíñüêèìè äèâåðñàíòàìè áóäèí-

ê³â íà Õðåùàòèêó òà ñóñ³äí³õ âóëè-

öÿõ. Ñåðåä çðóéíîâàíèõ òîãî äíÿ

áóäèíê³â áóâ «áóäèíîê Ã³íçáóðãà»—

ïåðøèé õìàðî÷îñ Óêðà¿íè.

1948 — êîíñòðóêòîð ìîòîöèêë³â

Ñî³ò³ðî Õîíäà ñòâîðèâ êîìïàí³þ

Honda Motor Company.Ó 1960-õ ðî-

êàõ âîíà ïðîñëàâèëàñÿ ñâî¿ìè ÿê³ñ-

íèìè ìîòîöèêëàìè (çîêðåìà C100

Super Cub), à â 1970-õ — ÿê³ñíèìè

³ åêîíîì³÷íèìè àâòîìîá³ëÿìè.

1995 — Óêðà¿íà â³äõèëèëà ïðîïî-

çèö³þ ïðåçèäåíòà Á³ëîðóñ³¿ Îëåê-

ñàíäðà Ëóêàøåíêà ïðî ñòâîðåííÿ

ìèòíîãî ñîþçó ç Á³ëîðóñ³ºþ ³ Ðîñ³ºþ.
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