
¹ 119 (5170)  ï’ÿòíèöÿ  2 ëèñòîïàäà 2018 ð.

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
УС

ЕН
КА

На Kyiv Smart City 
 Forum столицю визнали 
«Найбільш комфортним 
містом для життя» 
У межах Kyiv Smart City Forum 2018 відбу-
лася щорічна церемонія нагородження міст-
лідерів із впровадження інноваційних рішень 
в інфраструктуру. Було відзначено найкращі 
проекти, громадські й державні ініціативи у 
шести номінаціях. Експертна рада визначила 
міста у різних напрямах розвитку smart city 
середовища. Нагороди, відповідно, отримали: у 
номінації «Краще інноваційне місто» – Харків; 
у номінації «Краща транспортна модель міста» 
– Тернопіль; у номінації «Найбільш комфортне 
місто для життя» – Київ; у номінації «Місто 
стартапів» – Львів; у номінації «Екологічне 
й енергоефективне місто» – Кривий Ріг; у 
номінації «Відкрите місто 2018» – Дрогобич. 

Нагадаємо, Kyiv Smart City Forum від-
бувається вже втретє. Цього року на форум 
зібралися понад 1200 учасників та гостей, 
зокрема міські голови і представники ад-
міністрацій вітчизняних міст, IT-спільнота, 
представники бізнесу, експерти і громадські 
діячі. Заплановано виступи 50 найцікавіших 
іноземних та українських спікерів. Також 
на заході працює 6 тематичних секцій, де 
тривали виступи формату Short Talks. Гості 
мали нагоду відвідати Smart Expo Zone та 
Lounge Zone. 

Через реконструкцію 
електромережі в центрі 
міста обмежать рух авто 

Через реконструкцію електричних мереж 10 
кВ живлення РП-4 тимчасово обмежать рух 
транспорту із зайняттям проїжджої частини та 
тротуару до 31 липня 2019 року на вул. Софі-
ївській, Софійській площі, вул. Володимирській, 
вул. Золотоворітській, пров. Георгіївському, 
вул. Рейтарській, вул. Стрілецькій, вул. Олеся 
Гончара, вул. Ярославів Вал, Львівській площі, 
вул. Січових Стрільців. Підписано відповідне 
розпорядження КМДА. 

Виконавець робіт – ПАТ «ДТЕК Київські 
електромережі» має розробити і погодити 
з Управлінням патрульної поліції в м. Києві 
та подати на затвердження до Департаменту 
транспортної інфраструктури схему органі-
зації руху на період реконструкції. На час 
виконання робіт ПАТ доручено забезпечити 
вільний та безпечний рух пішоходів і машин, 
дотримання Правил благоустрою міста Києва 
та встановити технічні засоби регулювання 
дорожнього руху. 

Після завершення заходів виконавець по-
винен відновити покриття проїжджої частини 
на всю ширину та довжину в межах розриття 
за типом існуючого, а покриття тротуарів – на 
всю ширину та довжину в межах розриття 
фігурними елементами мощення. 

Реконструкція КЛ-10 кВ виконуватиметь-
ся згідно із графіком будівельних робіт у 
стислі терміни з подальшим відновленням 
благоустроюю та методом горизонтального 
буріння. Роботи здійснюватимуться за кошти 
товариства. 

Реконструкція електромереж 10 кВ жив-
лення РП-4 у Шевченківському районі надасть 
змогу уникнути аварій на центральних вули-
цях міста, як наслідок – підвищиться техні-
ко-економічний рівень та якість постачання 
електроенергії. 
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«З ПОЧАТКУ 2018 року Контакт-
ний центр вже прийняв майже 
мільйон телефонних дзвінків від 
киян. Це питання щодо різних 
сфер міського господарства. Люди 
звертаються, бо вони реально від-
чувають, що завдяки Контактному 
центру вирішуються їхні поточні 

питання», – повідомив керівник 
апарату КМДА Дмитро Загумен-
ний під час візиту до установи. 

Він, зокрема, зазначив, що 
ефективність роботи Контактного 
центру сьогодні перебуває на 
високому рівні, але є і моменти, 
які потребують вдосконалення. 

«Зараз спостерігається се-
зонне збільшення звернень на 
1551 через те, що місто входить 
в опалювальний сезон, тому час 
очікування з’єднання з операто-
ром може тривати до 6 хвилин. 
Однак ми працюватимемо над 
тим, щоб зменшити цей час до 
2-3 хвилин», – запевнив керівник 
апарату КМДА та додав, що у 
пікові навантаження співробіт-
ники інших відділів контакт-
центру долучаються до прийому 
дзвінків. 

За його словами, завдяки ро-
боті операторів та аналітично-
го відділу Контактного центру 
Києва, керівництво міста має 
змогу оперативно із перших вуст 
отримувати та узагальнювати 
об’єктивну інформацію щодо 
проблем та потреб киян. 

«Робота контактного центру – 
це не тільки прийняття дзвінків 
та направлення звернень до від-
повідального виконавця. Це ще 
й контроль за їхнім виконанням, 
аналіз інформації та системати-
зація тих питань, з якими кияни 
звертаються до нас, що є дуже 
важливою складовою забезпе-
чення життєдіяльності столиці на 
належному рівні», – підкреслив 
Дмитро Загуменний. 

Варто зазначити, що основ-
ними темами, що порушують 
громадяни, є житлове господар-
ство – 61,9 %, транспорт – 4,3 %, 
соціальне забезпечення – 1,3%, 
медицина – 1% та інші. 

Нагадаємо, кияни можуть 
звернутися до Контактного 
центру, зателефонувавши на 
«гарячу лінію» 15-51, залишив-
ши повідом лення через сайт 
(www.1551.gov.ua) або через 
мобільний додаток 1551. 

На базі контактного центру 
працює бюро знахідок Luck Find 
(http://www.luckfi nd.me), інфор-
маційно-довідковий ресурс «База 
знань» (http://wiki.1551.gov.ua), на 
якому можна отримати відповіді 
на найбільш поширені питання 
щодо роботи комунальних служб, 
тарифів, сплати комунальних 
послуг та інші. Із 1 серпня по-
чала працювати інформаційно-
консультативна лінія із питань 
роботи метрополітену. 

Також щовівторка на офіцій-
ному веб-порталі Установи про-
водиться онлайн-трансляція, під 
час якої з мешканцями столиці 
спілкуються керівники струк-
турних підрозділів КМДА щодо 
актуальних питань функціону-
вання міста Києва �
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Велика кількість дзвінків до Контактного центру 
міста Києва 1551 – майже мільйон із початку 
2018 року – свідчить про довіру киян до 
цього сервісу. Про це учора зазначив керівник 
апарату КМДА Дмитро Загуменний під час 
інспекції установи, де особисто перевірив, як 
опрацьовуються та виконуються звернення 
мешканців столиці.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Сервіс підвищеного 
попиту

 �  Звернувшись із будь-яким запитанням Звернувшись із будь-яким запитанням 
до Контактного центру, кияни завжди до Контактного центру, кияни завжди 
отримають конкретну відповідь отримають конкретну відповідь 
і професійні рекомендаціїі професійні рекомендації

Учора керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний під час інспекції до Кон-Учора керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний під час інспекції до Кон-
тактного центру міста Києва 1551 особисто перевірив, як опрацьовуються та тактного центру міста Києва 1551 особисто перевірив, як опрацьовуються та 
виконуються звернення мешканців столицівиконуються звернення мешканців столиці
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Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 02.10.2018 № 1554/5618

План-схема 
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè   – ì. Êè¿â, Äåñíÿíñüêèé ðàéîí,
      âóë. Ì³ëþòåíêà, 34-36 

îð³ºíòîâíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  – 0,78 ãà

Про надання статусу скверу земельній ділянці на 
вул. Мілютенка, 34-36 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1554/5618 від 2 жовтня 2018 року
Відповідно до статей 19, 50, 51, 186 Земельного кодексу України,    Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 
№ 105, рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 738/2900 «Про заходи, спрямовані на збереження територій 
зелених зон міста Києва», з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи 
численні звернення громадян, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 02.10.2018 № 1552/5616

План-схема
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè                    – ì. Êè¿â, Äåñíÿíñüêèé ðàéîí, âçäîâæ áóäèíê³â 
     íà âóë. Àðõ³òåêòîðà Í³êîëàºâà, ¹¹ 11, 13, 15;
                                                                 âóë.  Îíîðå  äå  Áàëüçàêà,  
     ¹¹ 14, 16, 16-à, 18, 20, 24;
                                                             ïðîñï. Âîëîäèìèðà Ìàÿêîâñüêîãî, ¹¹ 21-â, 21-ã 

ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè                      – 1,2 ãà

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій вздовж будинків на вул. Архітектора 
Ніколаєва, №№ 11, 13, 15,  вул. Оноре де Бальзака, 
№№ 14, 16, 16-а, 18, 20, 24,  просп. Володимира 

Маяковського, №№ 21-в, 21-г  
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1552/5616 від 2 жовтня 2018 року
Відповідно до статей 19, 50, 51, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України,  затверджених 
наказом Міністерства  будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006      
№ 105, рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 738/2900 «Про заходи, спрямовані на збереження територій 
зелених зон міста Києва», з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи 
численні звернення громадян, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,78 ãà íà âóë. Ì³ëþòåíêà, 34-36 ó 
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ñòàòóñ ñêâåðó 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó  ïóíêòîì 1  öüîãî   ð³øåííÿ.

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 

ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 
2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783 òà äî 31.12.2017 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ  
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 
2 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 1,2 ãà, ðîçòàøîâàí³é âçäîâæ áóäèíê³â 
íà âóë. Àðõ³òåêòîðà Í³êîëàºâà, ¹¹ 11, 13, 
15, âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà, ¹¹ 14, 16, 16-à, 
18, 20, 24, ïðîñï. Âîëîäèìèðà Ìàÿêîâñüêîãî, 
¹¹ 21-â, 21-ã ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó: 

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó,  âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1  öüîãî  ð³øåííÿ.

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,  âèçíà-
÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 

òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïîãîäæåíèõ íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2009 
¹ 714/2783 òà äî 31.12.2017 ð³øåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572, 
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 
2 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 117 (1929), п’ятниця, 2 листопада 2018 р.
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Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 02.10.2018 № 1556/5620

План-схема 
земельної ділянки, якій надається статус скверу

 
àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè   – ì. Êè¿â, Äåñíÿíñüêèé ðàéîí,
      âóë. Ì³ëþòåíêà, 28-à 

îð³ºíòîâíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  – 0,45 ãà 

Про надання статусу скверу земельній ділянці на 
вул. Мілютенка, 28-а у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1556/5620 від 2 жовтня 2018 року
Відповідно до статей 19, 50, 51, 186 Земельного кодексу України,    Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 
№ 105, рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 738/2900 «Про заходи, спрямовані на збереження територій 
зелених зон міста Києва», з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи 
численні звернення громадян, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 02.10.2018 № 1555/5619

План-схема 
земельної ділянки, якій надається статус скверу

 
àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè   – ì. Êè¿â, Äåñíÿíñüêèé ðàéîí,
      âóë. Ì³ëþòåíêà, 29 

îð³ºíòîâíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  – 0,44 ãà 

Про надання статусу скверу земельній ділянці на 
вул. Мілютенка, 29 у Деснянському районі  м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1555/5619 від 2 жовтня 2018 року
Відповідно до статей 19, 50, 51, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 
105, рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 738/2900 «Про заходи, спрямовані на збереження територій 
зелених зон міста Києва», з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи 
численні звернення громадян, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 
0,1105 га (кадастровий номер 8000000000:88:055:0007),  

розташованій на перетині вул. Олеся Гончара та 
вул. Богдана Хмельницького у Шевченківському районі 

м. Києва   
Рішення Київської міської ради № 1553/5617 від 2 жовтня 2018 року

Відповідно до  статті 19 Конституції України, статтей 9, 93 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 10, 12, 13 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 
України «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України» від 10.04.2006 
№ 105, з метою раціонального використання земель та впорядкування територій м. Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ: 

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ  çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,  âèçíà-
÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 

2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783 òà äî 31.12.2017 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âè-
ð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùîäî 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 2 
öüîãî ð³øåííÿ.

5. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ ïëî-
ùåþ 0,45 ãà íà âóë. Ì³ëþòåíêà, 28-à ó Äåñíÿíñüêîìó 

ðàéîí³ ì. Êèºâà ñòàòóñ ñêâåðó çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ ïëî-
ùåþ 0,44 ãà íà âóë. Ì³ëþòåíêà, 29 ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ñòàòóñ ñêâåðó çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ  çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,  âèçíà-
÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 

ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 
2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783 òà äî 31.12.2017 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 
2 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿí-
ö³ ïëîùåþ 0,1105 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:88:055:0007), ðîçòàøîâàí³é íà 
ïåðåòèí³   âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà òà âóë. Áîãäà-
íà Õìåëüíèöüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà òà â³äïîâ³äíî äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó 
çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19 ëèïíÿ 2005 ðîêó            
¹ 806/3381: òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, ùî â³äïîâ³äàþòü òè-
ïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì» 
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó, ñêâåðè, ïóíêò 32, ìàº 
íàçâó «Ñêâåð ³ìåí³ Çî¿ Êîñìîäåì’ÿíñüêî¿». 

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Çä³éñíèòè ðîçðàõóíîê íîðìàòèâíîãî 
îáñÿãó ð³÷íîãî ô³íàíñóâàííÿ íà äîãëÿä òà óòðè-
ìàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, 
çàçíà÷åí³é â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 
2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ДОКУМЕНТХрещатик
2 листопада 2018 р.
№119 (5170)

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 22 січня 2015 року № 22/887 «Про затвердження 

Концепції розвитку паркувального простору в місті Києві»
Рішення Київської міської ради № 1527/5591 від 27 вересня 2018 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 
6, 9 Закону України «Про дорожній рух», пункту 2 статті 22 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», 
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Правил паркування транспортних засобів», рішення Київської міської ради від 26 червня 2007 
року № 930/1591 «Про вдосконалення паркування автотранспорту в м. Києві» та з метою покращення організації 
дорожнього руху в частині впорядкування робіт з паркування, введення нових інноваційних технологій при наданні 
послуг з паркування та підвищення рівня їх надання, а також з метою приведення рішення у відповідність до норм 
діючого законодавства України Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Прийняте за основу 
(в першому читанні)

Про припинення інвестиційного договору № 050-
13/і/124 від 17.04.2013 «Про будівництво об’єкта 

багатофункціонального призначення та комплексного 
благоустрою скверу на Поштовій площі окремою чергою 
будівництва у складі проекту «Реконструкція транспортної 

розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі»
Рішення Київської міської ради № 1773/5837 від 11 жовтня 2018 року

Відповідно до статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, статті 16 Закону України «Про інвести-
ційну діяльність», статей 651-652 Цивільного кодексу України, статей 10-101 Закону України «Про столицю України 
– місто-герой Київ», частини другої статті 11 та статті 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

 Додаток
до рішення Київської міської ради

                                                від  09.10.2018  № 1749/5813

Звернення Київської міської ради до
Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України «Про 

державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»

Про звернення Київської міської ради до Верховної 
Ради України щодо внесення змін до Закону України 

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів»
Рішення Київської міської ради № 1749/5813 від 9 жовтня 2018 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 
«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів», з метою повернення органам місцевого самоврядування повноважень щодо обмеження часу 
та місць реалізації алкогольних напоїв Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради 

від 09.10.2018  №  1743/5807

ЗВЕРНЕННЯ
Київської міської ради до Верховної Ради України щодо внесення змін до 

Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»

Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради 
України щодо внесення змін до Закону України «Про 

столицю України – місто-герой Київ»
Рішення Київської міської ради № 1743/5807 від 9 жовтня 2018 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
столицю України – місто-герой Київ», в інтересах територіальної громади міста та з метою забезпечення місцевого 
самоврядування Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 22/887 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó ïàðêóâàëüíîãî 
ïðîñòîðó â ì³ñò³ Êèºâ³» (äàë³ – ð³øåííÿ), âèêëàâøè 
ïóíêòè ð³øåííÿ ó íîâ³é ðåäàêö³¿:

«1. Çàòâåðäèòè Êîíöåïö³þ ðîçâèòêó ïàðêóâàëü-
íîãî ïðîñòîðó â ì³ñò³ Êèºâ³ çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè-
¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ» â³äïîâ³äàëüíèì çà âèêîíàííÿ 
Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó ïàðêóâàëüíîãî ïðîñòîðó â 
ì³ñò³ Êèºâ³.

3. Äîðó÷èòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ»:

3.1. Ðîçðîáèòè òà çàïðîâàäèòè Ïîðÿäîê 
êîíòðîëþ îïëàòè âàðòîñò³ ïîñëóã ç êîðèñòó-
âàííÿ ìàéäàí÷èêàìè äëÿ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ 
óïîâíîâàæåíèìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè, ïåðåä-
áà÷èâøè â íüîìó ô³êñàö³þ ïîðóøåíü ÷èííîãî 
çàêîíîäàâñòâà ïðè íàäàíí³ ïîñëóã ç êîðèñòóâàííÿ 
ìàéäàí÷èêàìè äëÿ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ çà äîïî-
ìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â òà çã³äíî ç Êîíöåïö³ºþ 
ðîçâèòêó ïàðêóâàëüíîãî ïðîñòîðó â ì³ñò³ Êèºâ³.

3.2. Ç ìåòîþ åêîíîì³¿ êîøò³â ì³ñöåâîãî 
áþäæåòó íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ çàëó÷èòè ³í-

âåñòîð³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ 
Êîíöåïö³ºþ ðîçâèòêó ïàðêóâàëüíîãî ïðîñòîðó 
â ì³ñò³ Êèºâ³.

3.3. Âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ç 
ìåòîþ âëàøòóâàííÿ ïåðåõîïëþþ÷èõ ïàðê³íã³â 
òà\àáî ìàéäàí÷èê³â ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Âèçíà÷èòè ì³ñöÿ òà åòàïè ðîçì³ùåííÿ òà 
ê³ëüê³ñòü ïàðêóâàëüíèõ àâòîìàò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ 
îáñëóãîâóâàííÿ ³ñíóþ÷èõ ïàðêóâàëüíèõ ì³ñöü.

4. Äîðó÷èòè Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà 
àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
³ Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîãîäæóâàòè 
ç Äåïàðòàìåíòîì òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî-
åêòè çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ ó âëàñí³ñòü 
àáî íàäàííÿ ¿õ â îðåíäó, ÿê³ âõîäÿòü â çîíè, äå 
ìîæëèâå ñòâîðåííÿ ïåðåõîïëþþ÷èõ ïàðê³íã³â 
òà ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â, âðàõîâóþ÷è íà-
ñòóïí³ àäðåñè:

Âèøãîðîäñüêèé íàïðÿìîê/Îáîëîíñüêèé 
ðàéîí: 

1. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), Äå-
ïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ – îðãàí³çàòîð êîí-
êóðñó) òà êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Äèðåêö³ÿ 
áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä 
ì.Êèºâà» (äàë³ – çàìîâíèê) ïðèïèíèòè ³íâåñòè-
ö³éíèé äîãîâ³ð ¹ 050-13/³/124 â³ä 17.04.2013 
«Ïðî áóä³âíèöòâî îá’ºêòà áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî 
ïðèçíà÷åííÿ òà êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîþ 
ñêâåðó íà Ïîøòîâ³é ïëîù³ îêðåìîþ ÷åðãîþ 
áóä³âíèöòâà ó ñêëàä³ ïðîåêòó «Ðåêîíñòðóêö³ÿ 
òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà Ïîøòîâ³é ïëîù³ ó 
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³» â ä³þ÷³é ðåäàêö³¿ (äàë³ – 
³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð). Ç ö³ºþ ìåòîþ, çîêðåìà, 
çä³éñíèòè íàñòóïí³ çàõîäè:

1.1. Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó ³ çàìîâíèêó ïðî-
òÿãîì ñåìè äí³â ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ 
çâåðíóòèñü äî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÕÅÍÑÔÎÐÄ-ÓÊÐÀ¯ÍÀ» (äàë³ 
– ³íâåñòîð) ç ïèñüìîâîþ ïðîïîçèö³ºþ ùîäî 
ïðèïèíåííÿ àáî çì³í ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó 
çà çãîäîþ ñòîð³í.

1.2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
ñï³ëüíî ç îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó ³ çàìîâíèêîì 
ïðîòÿãîì ï’ÿòíàäöÿòè äí³â ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüî-
ãî ð³øåííÿ ïðîàíàë³çóâàòè ïèòàííÿ íàÿâíîñò³ 
ôàêò³â íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ 
³íâåñòîðîì ïîëîæåíü ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, 
ÿê³ çã³äíî ç ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì º ï³äñòà-
âàìè äëÿ éîãî ðîç³ðâàííÿ â îäíîñòîðîííüîìó 
ïîðÿäêó îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó.

Óïîâíîâàæåíîìó ïðåäñòàâíèêó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íå ï³çí³øå òðèäöÿòè 
äí³â ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ ïðåäñòàâèòè 
íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

äîïîâ³äü ùîäî íàÿâíîñò³ âèùåâêàçàíèõ ôàêò³â, 
à òàêîæ íàäàòè â³äïîâ³äíó äîïîâ³äü â ïèñüìîâ³é 
ôîðì³ äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

1.3. Ó ðàç³ íàÿâíîñò³ ôàêò³â íåâèêîíàííÿ àáî 
íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ³íâåñòîðîì ïîëîæåíü 
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ 
ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó â îäíîñòîðîí-
íüîìó ïîðÿäêó, îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó íå ï³çí³øå 
ñîðîêà äí³â ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ âæèòè 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â ùîäî ðîç³ðâàííÿ 
â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó ³íâåñòèö³éíîãî äî-
ãîâîðó ç ³íâåñòîðîì ç óðàõóâàííÿì ïðîöåäóðè, 
ïåðåäáà÷åíî¿ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

1.4. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ôàêò³â íåâèêîíàííÿ àáî 
íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ³íâåñòîðîì ïîëîæåíü 
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ 
ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó â îäíî-
ñòîðîííüîìó ïîðÿäêó, îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó òà 
çàìîâíèêó íå ï³çí³øå ñîðîêà äí³â ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ç ïîçîâîì 
(ïîçîâàìè) ïðî ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äî-
ãîâîðó ó çâ’ÿçêó ç ³ñòîòíîþ çì³íîþ îáñòàâèí 
çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 652 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 
(âèÿâëåííÿ ÷èñëåííèõ çíàõ³äîê àðõåîëîã³÷íîãî 
õàðàêòåðó, ùî ìàþòü âèçíà÷íó ³ñòîðèêî-êóëüòóð-
íó ö³íí³ñòü, ïðèñâîºííÿ ä³ëÿíö³ ïðèáåðåæíîãî 
ì³ñüêîãî êâàðòàëó Ñåðåäíüîâ³÷íîãî Êèºâà ñòàòóñó 
ïàì’ÿòêè àðõåîëîã³¿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ òîùî).

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó, ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³, 
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, 
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
 Â. Êëè÷êî

– ïîâåðíóòè îðãàíàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ ïîâíîâàæåííÿ ùîäî îáìåæåííÿ ÷àñó òà 
ì³ñöü ðåàë³çàö³¿ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â. Çîêðåìà, 
îáìåæèòè ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ çàêëàä³â 
á³ëÿ äîøê³ëüíèõ, øê³ëüíèõ òà ó÷áîâèõ çàêëàä³â, 
ñïîðòèâíèõ òà äèòÿ÷èõ óñòàíîâ, ìàéäàí÷èê³â, 
á³ëÿ ñòóäåíòñüêèõ ãóðòîæèòê³â, ë³êóâàëüíèõ 
òà îçäîðîâ÷èõ çàêëàä³â, ó âíóòð³øí³õ äâîðàõ 
æèòëîâèõ áóäèíê³â;

–  âíåñòè çì³íè äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 15-3 
Çàêîíó, äîïîâíèâøè àáçàöîì òàêîãî çì³ñòó: 
«îðãàíàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðèéìàòè 
ð³øåííÿ ïðî îáìåæåííÿ òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè, 
ñëàáîàëêîãîëüíèìè íàïîÿìè òà ïèâîì, âñòà-
íîâëåííÿ ðåæèìó ïðîäàæó òà ì³ñöü òîðã³âë³».

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà                                                                     
Â. Êëè÷êî

Íà ñüîãîäí³ ðåàë³çàö³ÿ àëêîãîëüíèõ, ñëàáî-
àëêîãîëüíèõ íàïî¿â, âèí ñòîëîâèõ òà òþòþíîâèõ 
âèðîá³â ðåãóëþºòüñÿ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî 
äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ âèðîáíèöòâà ³ îá³ãó 
ñïèðòó åòèëîâîãî, êîíüÿ÷íîãî ³ ïëîäîâîãî, 
àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà òþòþíîâèõ âèðîá³â» 
(äàë³ – Çàêîí). Ñòàòòåþ 15-3 Çàêîíó âèçíà÷åíî 
ì³ñöÿ îáìåæåííÿ ùîäî  ïðîäàæó òà âæèâàííÿ 
ïèâà (êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî), àëêîãîëüíèõ, 
ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â, âèí ñòîëîâèõ òà 
òþòþíîâèõ âèðîá³â.

Îäíàê â³ä ìåøêàíö³â ì. Êèºâà íàäõîäÿòü 
÷èñëåíí³ çâåðíåííÿ ùîäî ïîðóøåíü ¿õ ïðàâ 
íà áåçïå÷íå òà êîìôîðòíå ïðîæèâàííÿ, íåäî-
òðèìàííÿ ãðîìàäñüêîãî ñïîêîþ òà áåçïåêè, 
ñàí³òàðíîãî ñòàíó ó äâîðàõ òà ï³ä’¿çäàõ áàãàòî-
êâàðòèðíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â. Öå ïîâ’ÿçàíî ³ç 
ôóíêö³îíóâàííÿì ïîðÿä ç íèìè îá’ºêò³â òîðã³âë³ 
òà çàêëàä³â ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà, â ÿêèõ 
ðåàë³çóþòüñÿ àëêîãîëüí³ íàïî¿, â òîìó ÷èñë³ ³ 
íà ðîçëèâ.

Îñîáëèâå îáóðåííÿ ìåøêàíö³â âèêëèêàþòü òà 
çâàí³ «íàëèâàéêè», ÿê³ ôóíêö³îíóþòü ó íåâåëèêèõ 
ñòàö³îíàðíèõ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåííÿõ ç òîðãî-
âåëüíîþ ïëîùåþ íå á³ëüøå 30 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, 
à òàêîæ ïðîäîâîëü÷³ ìàãàçèíè, ÿê³ ôóíêö³îíóþòü 
ïîðÿä ³ç çàêëàäàìè îñâ³òè, ñïîðòèâíèìè ìàé-
äàí÷èêàìè, æèòëîâèìè áóäèíêàìè òà íà ïåðøèõ 

ïîâåðõàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ó ì³ñöÿõ ìàñîâîãî 
ñêóï÷åííÿ ëþäåé. Îñê³ëüêè â³äâ³äóâà÷³ öèõ çà-
êëàä³â ïîðóøóþòü ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê, à ñàìå:

– ðîçïèâàþòü àëêîãîëüí³ íàïî¿ áåçïîñåðåäíüî 
ó æèòëîâèõ äâîðàõ;

– ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ ñïðàâëÿþòü 
ñâî¿ ô³ç³îëîã³÷í³ ïîòðåáè ó íåâèçíà÷åíèõ äëÿ 
öüîãî ì³ñöÿõ;

– çàëèøàþòü çà ñîáîþ ñì³òòÿ òà íåäîïàëêè;
– àãðåñèâíî ïîâîäÿòüñÿ òà ç÷èíÿþòü á³éêè 

(îñîáëèâå çàíåïîêîºííÿ âèêëèêàþòü ò³ çàêëàäè, 
ùî ðîçòàøîâàí³ ïîðÿä ³ç çàêëàäàìè îñâ³òè) òîùî.

Íà ïðåâåëèêèé æàëü, çâåðíåííÿ äî ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàí³â íå äàþòü áàæàíîãî ðåçóëüòàòó, 
òîìó ùî çàáåçïå÷èòè ïîñò³éíèé ãðîìàäñüêèé 
ïîðÿäîê á³ëÿ òàêèõ îá’ºêò³â òîðã³âë³ íå ìàº 
ìîæëèâîñò³.

Êð³ì òîãî, íà ñüîãîäí³ ïîâíîâàæåííÿ îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ 
äîäàòêîâèõ îáìåæåíü äëÿ ðåàë³çàö³¿ àëêîãîëüíèõ 
íàïî¿â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà 
â³äñóòí³.

Ó çâ’ÿçêó ç âèùåâèêëàäåíèì Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
ðàäà çâåðòàºòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè  Óêðà¿íè 
ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 15 Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ âèðîáíèöòâà ³ îá³ãó 
ñïèðòó åòèëîâîãî, êîíüÿ÷íîãî ³ ïëîäîâîãî, àëêî-
ãîëüíèõ íàïî¿â òà òþòþíîâèõ âèðîá³â», à ñàìå:

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî âíåñåííÿ çì³í 
äî  Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ 
âèðîáíèöòâà ³ îá³ãó ñïèðòó åòèëîâîãî, êîíüÿ÷íîãî 
³ ïëîäîâîãî, àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà òþòþíîâèõ 
âèðîá³â» çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðå-
ãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà                                                                 
Â. Êëè÷êî

Ñòàòòåþ 75 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî 
ºäèíèì îðãàíîì çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè â Óêðà¿í³ º 
ïàðëàìåíò – Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè.

Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñòàòò³ 140 Îñíîâíîãî 
Çàêîíó Óêðà¿íè ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ çä³é-
ñíþºòüñÿ òåðèòîð³àëüíîþ ãðîìàäîþ â ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì, ÿê áåçïîñåðåäíüî, òàê 
³ ÷åðåç îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ: ñ³ëü-
ñüê³, ñåëèùí³, ì³ñüê³ ðàäè òà ¿õ âèêîíàâ÷³ îðãàíè.

Ôóíêö³îíóâàííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó 
ì³ñüê³é òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ òà ¿¿ ñòðóêòóðíèõ 
ñêëàäîâèõ – òåðèòîð³àëüíèõ ì³êðîêîëåêòèâ³â 
æèòåë³â ðàéîí³â ó ì³ñò³, ì³êðîðàéîí³â, êâàðòàë³â 
òîùî íå çàáåçïå÷óº â ïîâí³é ì³ð³ ñòâîðåííÿ 
ñïðèÿòëèâîãî æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà, íåîáõ³ä-
íîãî äëÿ âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó êèÿí, ¿õ ñàìîîð-
ãàí³çàö³¿ òà ñàìîä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ ïðèíöèï³â 
äåöåíòðàë³çàö³¿.

Âðàõîâóþ÷è ñóñï³ëüíó çíà÷èì³ñòü çàçíà÷åíîãî 
ïèòàííÿ, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ ïðàâ 
ìåøêàíö³â ì³ñòà Êèºâà Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà 
çâåðòàºòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðî-
õàííÿì âíåñòè çì³íè äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 

ñòîëèöþ Óêðà¿íè – ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â» â³ä 5 ñ³÷íÿ 
1999 ðîêó ¹ 401-XIV (äàë³ – Çàêîí):

– âèêëàñòè ÷àñòèíó ïåðøó ñòàòò³ 2 ó òàê³é 
ðåäàêö³¿: «Ñèñòåìó àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³-
àëüíîãî óñòðîþ ì³ñòà Êèºâà ñêëàäàþòü ðàéîíè 
â ì³ñò³ òà ì³êðîðàéîíè»;

– â ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 6, àáçàö³ øîñòîìó 
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 7, ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 8, 
÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 9, ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 10 
ñëîâà òà çíàêè «(ó ðàç³ ¿õ óòâîðåííÿ)» âèêëþ÷èòè;

– â ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 11 ñëîâà «à â ðàç³ 
óòâîðåííÿ» âèêëþ÷èòè;

– â àáçàö³ ïåðøîìó ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 11 
ñëîâà «Ó ðàç³ óòâîðåííÿ» âèêëþ÷èòè;

– â àáçàö³ äðóãîìó ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 11 
ñëîâà «Ó ðàç³ íåóòâîðåííÿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
ðàäè» âèêëþ÷èòè;

– â ñòàòò³ 15 ñëîâà «Ó ðàç³ íå óòâîðåííÿ ðà-
éîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè» âèêëþ÷èòè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî âíå-
ñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòîëèöþ 
Óêðà¿íè – ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â» çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
 Â. Êëè÷êî
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Ïàñïîðò Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó ïàðêóâàëüíîãî ïðîñòîðó â ì³ñò³ Êèºâ³

1. ²í³ö³àòîð ðîçðîáëåííÿ Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó ïàðêóâàëü-
íîãî ïðîñòîðó â ì³ñò³ Êèºâ³

Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, 
çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè, ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó

2.
Äàòà, íîìåð ³ íàçâà ðîçïîðÿä÷îãî äîêóìåíòà îðãàíó 
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ïðî ðîçðîáëåííÿ Êîíöåïö³¿ ðîçâè-
òêó ïàðêóâàëüíîãî ïðîñòîðó â ì³ñò³ Êèºâ³

Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.06.2007 ¹ 930/1591 
«Ïðî âäîñêîíàëåííÿ ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòó â ì. Êèºâ³»

3. Ðîçðîáíèê Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó ïàðêóâàëüíîãî ïðî-
ñòîðó â ì³ñò³ Êèºâ³

Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó 
òà çâ’ÿçêó, ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó

4. Ñï³âðîçðîáíèêè Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó ïàðêóâàëüíîãî 
ïðîñòîðó â ì³ñò³ Êèºâ³ Â³äñóòí³

5. Çàìîâíèê (â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü) Êîíöåïö³¿ 
ðîçâèòêó ïàðêóâàëüíîãî ïðîñòîðó â ì³ñò³ Êèºâ³

Äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿)

6. Ó÷àñíèêè (ñï³ââèêîíàâö³) Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó ïàðêó-
âàëüíîãî ïðîñòîðó â ì³ñò³ Êèºâ³ Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ»

7. Òåðì³í ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó ïàðêóâàëüíîãî 
ïðîñòîðó â ì³ñò³ Êèºâ³ 2015 – 2022 ðîêè

8.
Ïåðåë³ê ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó âè-
êîíàíí³ Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó ïàðêóâàëüíîãî ïðîñòîðó â 
ì³ñò³ Êèºâ³ (äëÿ êîìïëåêñíèõ ïðîãðàì)

Áþäæåò ì³ñòà Êèºâà

9.
Çàãàëüíèé îáñÿã ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, íåîáõ³äíèõ 
äëÿ ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó ïàðêóâàëüíîãî ïðî-
ñòîðó â ì³ñò³ Êèºâ³, âñüîãî, ó òîìó ÷èñë³

106 ìëí ãðí

9.1 Êîøòè áþäæåòó ì. Êèºâà 106 ìëí ãðí

9.2 Êîøòè ³íøèõ äæåðåë Çà ðàõóíîê ³íâåñòîð³â

Êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó ïàðêóâàëüíîãî ïðî-
ñòîðó â ì³ñò³ Êèºâ³ (äàë³ – Êîíöåïö³ÿ) ï³ä-
ãîòîâëåíà â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 22 ÷àñòèíè 
ïåðøî¿ ñòàòò³ 26 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå 
ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», ñòàòåé 6, 9 Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî äîðîæí³é ðóõ», ïóíêòó 2 ñòàòò³ 
22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè – 
ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â», Ïðàâèë ïàðêóâàííÿ òðàí-
ñïîðòíèõ çàñîá³â, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ 
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03.12.2009 
¹ 1342, ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
26.06.2007 ¹ 930/1591 «Ïðî âäîñêîíàëåííÿ 
ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòó â ì. Êèºâ³».

Òåðì³íè âæèâàþòüñÿ ó òàêîìó çíà÷åíí³:
Ïàðêóâàëüí³ ìàéäàí÷èêè íà ïðî¿ç-

í³é ÷àñòèí³ – ìàéäàí÷èêè äëÿ ïàðêóâàííÿ, 
ðîçì³ùåí³ â ìåæàõ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³, 
äîðîãè àáî òðîòóàðó òà îáëàäíàí³ çíàêàìè, 
ïàðêóâàëüíèìè àâòîìàòàìè, ïëàò³æíèìè 
òåðì³íàëàìè òà ðîçì³òêîþ.

Ïàðêóâàëüí³ ìàéäàí÷èêè íà òðîòóàð-
í³é ÷àñòèí³ – ìàéäàí÷èêè äëÿ ïàðêóâàííÿ, 
ðîçì³ùåí³ â ìåæàõ òðîòóàðó òà îáëàäíàí³ 
çíàêàìè, ïàðêóâàëüíèìè àâòîìàòàìè, ðîç-
ì³òêîþ, îáìåæóâàëüíèìè ñòîâï÷èêàìè äëÿ 
â³äîêðåìëåííÿ ï³øîõ³äíî¿ çîíè òà ïàíäóñàìè.

Ñïåö³àëüíî îáëàäíàí³ ïàðêóâàëüí³ 
ìàéäàí÷èêè – ìàéäàí÷èêè äëÿ ïàðêóâàííÿ, 
ðîçì³ùåí³ ïîçà ìåæàìè ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè 
âóëèö³, äîðîãè àáî òðîòóàðó òà îáëàäíàí³ 
çíàêàìè, ïðèì³ùåííÿì äëÿ ïåðñîíàëó, 

äîðîæí³ì ïîêðèòòÿì, ðîçì³òêîþ, â’¿çíèì-
âè¿çíèì òåðì³íàëîì, îãîðîæåþ òà çàñîáàìè 
îñâ³òëåííÿ.

Ïàðê³íãè – ñïåö³àë³çîâàí³ ñïîðóäè, ïðè-
çíà÷åí³ äëÿ ñòîÿíêè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

Ïåðåõîïëþþ÷èé ïàðê³íã, àáî ïåðåõî-
ïëþþ÷èé ïàðêóâàëüíèé ìàéäàí÷èê – öå 
ïëàòíèé ï³äçåìíèé ÷è íàçåìíèé ïàðê³íã àáî 
ñïåö³àëüíî îáëàäíàíèé ìàéäàí÷èê äëÿ ïàð-
êóâàííÿ, ðîçì³ùåíèé íà â’¿çäàõ ó ì³ñòî á³ëÿ 
îñíîâíèõ ìàã³ñòðàëåé ç ðîçâèíóòîþ ³íôðàñòðóê-
òóðîþ òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó, ÿêèé íàäàº ìîæëèâ³ñòü âëàñíèêó 
òðàíñïîðòíîãî çàñîáó çàëèøèòè ñâ³é àâòîìî-
á³ëü íà íåîáõ³äíèé éîìó ÷àñ òà ïðîäîâæèòè ðóõ 
äî öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà çà äîïîìîãîþ 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Ïðè ñïëàò³ çà íàäàí³ 
ïîñëóãè ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè äëÿ 
ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ íà öüîìó îá’ºêò³ áóäå 
çàñòîñîâàíî ³íäèâ³äóàëüíèé çîíàëüíèé òàðèô 
íà ïàðêóâàííÿ, íèæ÷èé í³æ ó öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà.

Åêîïàðêîâêà «Çåëåíèé îñòð³â» – öå 
ïàðêóâàëüíèé ìàéäàí÷èê, òåðèòîð³ÿ ÿêîãî 
çàñ³ÿíà ãàçîííîþ òðàâîþ é óêð³ïëåíà ãàçî-
ííèìè ́ ðàòàìè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü çáåðåæåííÿ 
çåëåíîãî òðàâ’ÿíîãî ïîêðèâó ³ çàïîá³ãàþòü 
éîãî äåôîðìàö³¿ ³ çíèùåííþ.

Ïàðêóâàëüí³ àâòîìàòè – òåõí³÷í³ ïðè-
ñòðî¿, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ñïëàòè âàðòîñò³ ïîñëóã 
ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè äëÿ ïëàòíîãî 

– ïðîñï. Îáîëîíñüêèé (ñò. ì. «Ãåðî¿â Äí³ïðà») 
– âóë. Îçåðíà, 5 (ñò. ì. «Ãåðî¿â Äí³ïðà») 
– âóë. Ï³âí³÷íà, 3-7 (ñò. ì. «Ãåðî¿â Äí³ïðà»)
×åðí³ã³âñüêèé íàïðÿìîê (Áðîâàðè)/Äåñíÿí-

ñüêèé ðàéîí: 
– ïðîñï. Áðîâàðñüêèé (ñò.ì. «Ë³ñîâà») 
– ïðîñï. Áðîâàðñüêèé (ñò.ì. «Ã³äðîïàðê») 
– âóë. Ê³îòî (íàâïðîòè áóä.¹25) (ñò.ì. «Ë³-

ñîâà») 
– âóë. Ìóðìàíñüêà, 6, 6-à, 6-á – âóë. Ïîïó-

äðåíêà (ñò.ì. «Ë³ñîâà»)
Áîðèñï³ëüñüêèé íàïðÿìîê/Äàðíèöüêèé ðàéîí: 
– ïðîñï. Áàæàíà (ñò. ì. «Âèðëèöÿ») 
– âóë. Â³ðìåíñüêà, 2 (ñò. ì. «Âèðëèöÿ») 
– âóë. Ïîë³ñüêà (ñò. ì. «×åðâîíèé Õóò³ð»), 3 

ä³ëÿíêè 
– ïðîñï. Áàæàíà (ñò. ì. «Ñëàâóòè÷»)
Äí³ïðîïåòðîâñüêèé íàïðÿìîê (Îáóõ³â)/Ãîëî-

ñ³¿âñüêèé ðàéîí: 
– âóë. ²íæåíåðíà, 1 (ñò.ì. «Âèäóáè÷³»)
– ïåðåòèí âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêî¿ òà Ñòî-

ëè÷íîãî øîñå (ñò.ì. «Âèäóáè÷³»)
Îäåñüêèé íàïðÿìîê/Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí: 
– ïðîñï. Ãëóøêîâà, 5 (ñò.ì. «²ïîäðîì») 
– ïðîñï. Ãëóøêîâà, 12 
– ïðîñï. Ãëóøêîâà (ñò. ì. «Òåðåìêè») 
– ïðîñï. Ãëóøêîâà, 55-59 (ñò.ì. «Òåðåìêè») 
– ïðîñï. Ãëóøêîâà, 3 (àâòîñòàíö³ÿ Ï³âäåííà) 
– ïðîñï. Ãëóøêîâà, 7 (ìàíåæ)
– Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìîê/Ñâÿòîøèíñüêèé 

ðàéîí:
– ïðîñï. Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà, 23 (ñò.ì. «Àêà-

äåìì³ñòå÷êî») 
– âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 15-à (ñò.ì. «Ñâÿòîøèí») 
– ïðîñï. Ïåðåìîãè, 134/1 (ñò.ì. «Æèòîìèð-

ñüêà»)
Îäåñüêèé òà Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìêè/Ñâÿ-

òîøèíñüêèé ðàéîí:
– íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Ëåñÿ Êóðáàñà òà Ê³ëüöåâî¿ 

äîðîãè (ê³íöåâà çóïèíêà ìàðøðóòó øâèäê³ñíîãî 
òðàìâàÿ ¹3)

²ðï³íñüêèé íàïðÿìîê/Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí: 

– âóë. Ùóñºâà (ñò. ì. «Ñèðåöü»).
5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ð³-

øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 òðàâíÿ 2013 
ðîêó ¹ 326/9383 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè 
ðîçâèòêó ºäèíîãî ïàðêóâàëüíîãî ïðîñòîðó â 
ì. Êèºâ³ äî 2015 ðîêó».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè».

2. Âíåñòè çì³íè äî äîäàòêà äî ð³øåííÿ, 
âèêëàâøè Êîíöåïö³þ ðîçâèòêó ïàðêóâàëüíîãî 
ïðîñòîðó â ì³ñò³ Êèºâ³ â íîâ³é ðåäàêö³¿ çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Äîðó÷èòè Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãî-
óñòðîþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ 
öèì ð³øåííÿì ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä 
ïðîô³ëüíî¿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008 ðîêó 
¹ 1051/1051 «Ïðî Ïðàâèëà áëàãîóñòðîþ ì³ñòà 
Êèºâà» òà â³ä 21 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 415/1280 
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» ç ìåòîþ 
ïîøèðåííÿ íà â³äíîñèíè ùîäî âèêîðèñòàííÿ ³ 
óïðàâë³ííÿ ïàðêóâàëüíèìè ìàéäàí÷èêàìè íîðì 
Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21 êâ³òíÿ 2015 ðîêó 
¹415/1280.

4. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

ïàðêóâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïëàò³æíèõ êàðòîê 
òà/àáî ãîò³âêîþ.

Ïëàò³æíà êàðòêà – åëåêòðîííèé ïëàò³æíèé 
çàñ³á ó âèãëÿä³ åì³òîâàíî¿ â óñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ïëàñòèêîâî¿ êàðò-
êè, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ³í³ö³þâàííÿ 
ïåðåêàçó êîøò³â ç ðàõóíêó ïëàòíèêà àáî ç 
â³äïîâ³äíîãî ðàõóíêó áàíêó ç ìåòîþ îïëàòè 
âàðòîñò³ òîâàð³â ³ ïîñëóã, â òîìó ÷èñë³ ïîñëóã 
ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè äëÿ ïëàòíîãî 
ïàðêóâàííÿ.

SMS/USSD-çàïèò – (ñóêóïí³ñòü ñèñòåìà-
òèçîâàíèõ àëôàâ³òíî-òåêñòîâèõ òà öèôðîâèõ 
çíàê³â), ùî ãåíåðóºòüñÿ âîä³ºì òà â³äïðàâ-
ëÿºòüñÿ íà êîðîòêèé íîìåð ç âèêîðèñòàííÿì 
ôóíêö³îíàëüíèõ ³ òåõíîëîã³÷íèõ ðåñóðñ³â 
òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ ìîá³ëüíèõ îïå-
ðàòîð³â òà îïåðàòîð³â çâ’ÿçêó.

Ìîá³ëüíèé äîäàòîê – ïðèêëàäíå ïðî-
ãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ, ùî âñòàíîâëþºòüñÿ 
íà ñìàðòôîí, ïëàíøåòíèé ÏÊ àáî ³íøèé 
ïðèñòîñîâàíèé ïðèñòð³é, ÿêèé íàäàº âîä³þ 
äîñòóï äî ñèñòåìè «Ìîá³ëüíå ïàðêóâàííÿ».

Âóëè÷íî-äîðîæíÿ ìåðåæà – öå ïðè-
çíà÷åíà äëÿ ðóõó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ 
ï³øîõîä³â ìåðåæà âóëèöü, äîð³ã çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ, âíóòð³øíüîêâàðòàëüíèõ òà ³íøèõ 
ïðî¿çä³â, òðîòóàð³â, ï³øîõ³äíèõ ³ âåëîñèïåäíèõ 
äîð³æîê, à òàêîæ íàáåðåæí³, ìàéäàíè, ïëîù³, 
âóëè÷í³ àâòîìîá³ëüí³ ñòîÿíêè ç ³íæåíåðíèìè 
òà äîïîì³æíèìè ñïîðóäàìè, òåõí³÷íèìè çà-
ñîáàìè îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó.

Ïëàò³æí³ òåðì³íàëè – òåõí³÷í³ ïðèñòðî¿, 
ïðèçíà÷åí³, â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî, 
äëÿ ñïëàòè çà ïàðêóâàííÿ çà äîïîìîãîþ 
ãîò³âêè òà ïëàò³æíèõ êàðòîê.

Áåçäðîòîâèé ïàðêóâàëüíèé ñåíñîð – 
òåõí³÷íèé ïðèñòð³é, ÿêèé çà äîïîìîãîþ 
ñåíñîð³â âèçíà÷àº íàÿâí³ñòü àâòîìîá³ëÿ íà 
ïàðêîì³ñö³ òà ïî áåçäðîòîâîìó ïðîòîêîëó 
â³äïðàâëÿº ³íôîðìàö³þ äî ñèñòåìè «Ìîá³ëüíå 
ïàðêóâàííÿ».

²íôîðìàö³éíå òàáëî – òàáëî, çà äîïîìî-
ãîþ ÿêîãî âîä³é ìîæå çàçäàëåã³äü ä³çíàòèñÿ 
ïðî íàÿâí³ñòü â³ëüíèõ ì³ñöü íà â³äêðèòîìó 
÷è çàêðèòîìó ïàðêóâàëüíîìó ìàéäàí÷èêó.

Åëåêòðîìîá³ëü – òðàíñïîðòíèé çàñ³á ç 
íóëüîâèì âèêèäîì ÑÎ

2
, ÿêèé âèêîðèñòîâóº 

äëÿ ðóõó åëåêòðè÷í³ äâèãóíè, à ñàìå: íàïå-
ðåä íàêîïè÷åíó â àêóìóëÿòîðíèõ áàòàðåÿõ 
åëåêòðè÷íó åíåðã³þ.

Åëåêòðîòðàíñïîðò – òðàíñïîðòí³ çàñîáè 
ç íóëüîâèì âèêèäîì ÑÎ

2
, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü 

äëÿ ðóõó åëåêòðè÷í³ äâèãóíè.
²íñïåêòîðè ç ïàðêóâàííÿ – ïîñàäîâ³ 

îñîáè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿), óïîâíîâàæåí³ íà:

çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà îïëàòîþ âàðòîñò³ 
ïîñëóã ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè äëÿ 
ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ òà äîòðèìàííÿì âîä³ÿìè 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïðàâèë ïàðêóâàííÿ;

ðîçãëÿä ñïðàâ ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâî-
ïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ Êîäåêñîì Óêðà¿íè 
ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ;

íàêëàäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñòÿãíåíü.
Àâòîìàòèçîâàíà ñèñòåìà êîíòðîëþ îïëàòè 

âàðòîñò³ ïîñëóã ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêà-
ìè äëÿ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ (äàë³ – ÀÑÊÎÏ) 
– ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèé êîìïëåêñ, ÿêèé íàäàº 
ìîæëèâ³ñòü â îíëàéí-ðåæèì³ êîíòðîëþâàòè îïëàòó 
âàðòîñò³ ïîñëóã ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè 
äëÿ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ.

2. Âèçíà÷åííÿ ïðîáëåì, íà ðîçâ’ÿçàííÿ 
ÿêèõ ñïðÿìîâàíà Êîíöåïö³ÿ

Â óìîâàõ ïîñò³éíîãî çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ 
àâòîìîá³ë³â ó ì. Êèºâ³ îñîáëèâî¿ ãîñòðîòè 
íàáóâàº ïðîáëåìà ¿õ â³ëüíîãî ïåðåñóâàííÿ 
ì³ñòîì, óíèêíåííÿ ïåðåøêîä â³ëüíîãî ðóõó, 
çîêðåìà â³ä ïðèïàðêîâàíèõ òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â. Òîìó îñîáëèâî¿ âàãè íàáóâàº çà-
âäàííÿ ñòâîðåííÿ äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ ì³ñöü 
äëÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Íà 
ïîë³ïøåííÿ ñèòóàö³¿ ó ñòîëèö³ ñïðÿìîâàíà 
Êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó ïàðêóâàëüíîãî ïðîñòîðó 
â ì³ñò³ Êèºâ³, êîòðà ðîçðîáëåíà ç óðàõóâàííÿì 
çàðóá³æíîãî äîñâ³äó â ãàëóç³ ïàðêóâàííÿ, ùî 
óñï³øíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ºâðîïåéñüêèõ 
êðà¿íàõ.

²ñíóþ÷à ñèñòåìà ïàðêóâàííÿ õàðàêòåðè-
çóºòüñÿ òàêèìè ïðîáëåìàìè:

– íèçüêèì ð³âíåì äîòðèìàííÿ ïðàâèë 
ïàðêóâàííÿ;

– â³äñóòí³ñòþ ä³ºâîãî ïðîñòîãî ìåõàí³çìó 
êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâèë ïàðêóâàííÿ 
òà îïëàòè, à òàêîæ ìåõàí³çìó íàêëàäåííÿ 
øòðàôó çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïàðêóâàííÿ 
íà ïëàòíèõ ïàðêîâêàõ;

– íèçüêîþ äèñöèïë³íîþ îïëàòè, à îòæå 
íåïîâíèì íàäõîäæåííÿì êîøò³â äî áþäæåòó 
ì³ñòà;

– â³äñóòí³ñòþ çðó÷íèõ ³ äîñòóïíèõ áåçãî-
ò³âêîâèõ ñïîñîá³â îïëàòè (ïëàò³æí³ êàðòêè, 
àáîíåìåíòè);

íåäîñòàòí³ì îáëàøòóâàííÿì ìàéäàí÷èê³â    
ïàðêóâàëüíèìè àâòîìàòàìè, àâòîìàòè÷íèìè 
â’¿çíèìè òà âè¿çíèìè òåðì³íàëàìè òîùî;

– íåâ³äïîâ³äí³ñòþ ïàðêóâàëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì³ñòà ñó÷àñíèì âèìîãàì;

– íåäîñòàòíüîþ ê³ëüê³ñòþ ïàðêóâàëüíèõ 
ì³ñöü íà â³äâåäåíèõ, ñïåö³àëüíî îáëàäíàíèõ 
ìàéäàí÷èêàõ äëÿ ïàðêóâàííÿ, ìàéäàí÷èê³â 
òà ïàðê³íã³â;

– â³äñóòí³ñòþ ïåðåõîïëþþ÷èõ ïàðêóâàëü-
íèõ ìàéäàí÷èê³â;

– íèçüêîþ ÿê³ñòþ ïîñëóã ç êîðèñòóâàííÿ 
ìàéäàí÷èêàìè äëÿ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ 
àâòîòðàíñïîðòó;

– ìàëîåôåêòèâíèì ³íôîðìàö³éíèì òà 
òåõí³÷íèì çàáåçïå÷åííÿì ïàðêóâàëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³.

Àíàë³ç ñòàíó ³ñíóþ÷î¿ ñèñòåìè ïàðêóâàííÿ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ çàñâ³ä÷óº 
òîé ôàêò, ùî îðãàí³çàö³éí³, íîðìàòèâíî-
ïðàâîâ³ òà ô³íàíñîâ³ óìîâè ôóíêö³îíóâàííÿ 
çàçíà÷åíî¿ ñèñòåìè íå â³äïîâ³äàþòü ïîòðåáàì 
ì³ñòà òà ºâðîïåéñüêèì ñòàíäàðòàì, íå â çìîç³ 
çàáåçïå÷èòè íàëåæíå ôóíêö³îíóâàííÿ ìåõà-
í³çìó ñàìîðîçâèòêó ïàðêóâàëüíîãî ïðîñòîðó.

Êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó ïàðêóâàëüíîãî ïðî-
ñòîðó â ì³ñò³ Êèºâ³ ñïðÿìîâàíà íà âèð³øåííÿ 
ïðîáëåìè çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ì³ñòà ïî-
ñëóãàìè ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè äëÿ 
ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ ó äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³ òà 
íàëåæíî¿ ÿêîñò³.

3. Ìåòà Êîíöåïö³¿
Ìåòîþ Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó ïàðêóâàëüíîãî 

ïðîñòîðó â ì³ñò³ Êèºâ³ º:
– ñòâîðåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ³ åêîíîì³÷íèõ 

óìîâ äëÿ ðîçâèòêó ïàðêóâàëüíîãî ïðîñòîðó, ùî 
çàáåçïå÷èòü çíà÷íèé âíåñîê ó ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íèé ðîçâèòîê ì³ñòà øëÿõîì çá³ëüøåííÿ 
äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè áþäæåòó Êèºâà çà ðàõóíîê 
ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü, ïðèïëèâó ³íâåñòèö³é, 
çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ðîáî÷èõ ì³ñöü;

– çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ çìåíøåííÿ íà-
âàíòàæåííÿ íà âóëè÷íî-äîðîæíþ ìåðåæó 
ì³ñòà ó ðîáî÷³ äí³ ÷åðåç ãíó÷êå ðåãóëþâàííÿ 
âàðòîñò³ ïîñëóã ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè 
äëÿ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ íå ò³ëüêè â ð³çíèõ 
çîíàõ, àëå é íà îêðåìèõ âóëèöÿõ, â ð³çí³ äí³ 
òèæíÿ òà ÷àñ;

– îá´ðóíòîâàíå òà ãíó÷êå âñòàíîâëåííÿ 
âàðòîñò³ ïîñëóã ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè 
äëÿ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ 
ðåíòàáåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ðåãóëþâàííÿ çà-
âàíòàæåííÿ îêðåìèõ âóëè÷íî-äîðîæí³õ ìåðåæ;

– çàáåçïå÷åííÿ ïðîçîðîñò³ ðîçðàõóíê³â 
÷åðåç âèêëþ÷åííÿ ëþäñüêîãî ôàêòîðà, à 
ñàìå: â³äìîâà â³ä ãîò³âêîâèõ ðîçðàõóíê³â ç 
³íñïåêòîðàìè ÊÏ «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ»;

– ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ ïîñëóã 
ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè äëÿ ïëàòíîãî 
ïàðêóâàííÿ;

– ââåäåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ïðè 
îïëàò³ âàðòîñò³ ïîñëóã ç êîðèñòóâàííÿ ìàé-
äàí÷èêàìè äëÿ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ;

– ï³äâèùåííÿ çðó÷íîñò³ êîðèñòóâàííÿ 
ïîñëóãàìè ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè 
äëÿ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ äëÿ ãðîìàäÿí òà 
îðãàí³çàö³é ó ÷àñòèí³ ñïëàòè òà îáë³êó âèòðàò 
íà ïàðêóâàííÿ;

– çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü êîøò³â äî ì³ñü-
êîãî áþäæåòó ÷åðåç ï³äâèùåííÿ äèñöèïë³íè 
ç³ ñïëàòè ïîñëóã ÷åðåç ââåäåííÿ ïðîñòîãî 
ä³ºâîãî àâòîìàòè÷íîãî ïðîöåñó êîíòðîëþ 
çà ñïëàòîþ;

– ïîñë³äîâíå, ïîåòàïíå, ñòàä³éíå (ïðî-
òÿãîì 5 ðîê³â) çá³ëüøåííÿ, çóñèëëÿìè Äå-
ïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
òà ÊÏ «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ», ê³ëüêîñò³ ì³ñöü 
äëÿ ïàðêóâàííÿ íà ìàéäàí÷èêàõ äëÿ äåííîãî 
òà í³÷íîãî ïàðêóâàííÿ ç ³ñíóþ÷èõ 25 òèñ. äî 
ïðèáëèçíî 125 òèñ. ïàðêîì³ñöü íà ê³íåöü 2020 
ðîêó ó ì. Êèºâ³ ùîð³÷íî â îáñÿãàõ áëèçüêî äî 
20 òèñ. ïàðêîì³ñöü íà ð³ê;

– âèêîðèñòàííÿ ìàéäàí÷èê³â äëÿ ïàðêó-
âàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ç ìàêñèìàëü-
íîþ åôåêòèâí³ñòþ çà ðàõóíîê ðàö³îíàëüíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ òà ââåäåííÿ íîâèõ ³ííîâàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é îïëàòè ïîñëóã òà êîíòðîëþ çà 
çä³éñíåííÿì îïëàòè;

– çíèæåííÿ ð³âíÿ çàáðóäíåííÿ ïîâ³òðÿ 
òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè, ñïðèÿííÿ ðîçâè-
òêó òðàíñïîðòó ç íóëüîâèì âèêèäîì – âåëî-
ñèïåäè, åëåêòðîìîá³ë³ òîùî.

Ìåòà Êîíöåïö³¿ â³äïîâ³äàº ïð³îðèòåòíèì 
íàïðÿìàì ðîçâèòêó ì.Êèºâà.

Ðîçðîáêà Êîíöåïö³¿ ïðîâîäèëàñü ç óðà-
õóâàííÿì Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà 
äî 2025 ðîêó.

4. Íàïðÿìêè òà çàõîäè äëÿ ñòâîðåí-
íÿ ñó÷àñíîãî ïàðêóâàëüíîãî ïðîñòîðó 
â ì. Êèºâ³

Êîíöåïö³ÿ ïåðåäáà÷àº ðåàë³çàö³þ êîìï-
ëåêñó çàõîä³â çà ïð³îðèòåòíèìè íàïðÿìàìè, 
ùî ñïðèÿòèìóòü ðîçâ’ÿçàííþ âèçíà÷åíèõ 
ïðîáëåì.

Îñíîâíèìè íàïðÿìàìè âèð³øåííÿ 
ïðîáëåìè ðîçâèòêó ñôåðè ïàðêóâàííÿ 
ì. Êèºâà º:

4.1. Ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ äîòðèìàííÿ 
ïðàâèë ïàðêóâàííÿ òà îïëàòè ïîñëóã

Äëÿ çàïðîâàäæåííÿ ïåðåäîâîãî ºâðîïåé-
ñüêîãî äîñâ³äó ùîäî ïàðêóâàííÿ, âèêëþ÷åííÿ 
âïëèâó ëþäñüêîãî ôàêòîðà ï³ä ÷àñ ñïëàòè òà 
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– çàïðîâàäèòè ãíó÷ê³ òàðèôè íà ïàðêóâàííÿ 
â çàëåæíîñò³ â³ä ÷àñó ïàðêóâàííÿ. Çîêðåìà 
çàïðîâàäèòè, äå öå äîö³ëüíî, ñïåö³àëüíèé 
í³÷íèé òàðèô ³ç íàäàííÿì ïîñëóã ç îõîðîíè 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â (íàïðèêëàä, â³ä 10 
äî 30 ãðí ó ïðîì³æîê ÷àñó ç 21:00 äî 9:00), 
òàêèì ÷èíîì çá³ëüøóþ÷è íàäõîäæåííÿ â³ä 
íàäàííÿ ïîñëóã, ðîçâàíòàæóþ÷è äâîðîâ³ òà 
ì³æêâàðòàëüí³ ïðîñòîðè;

– îáëàøòóâàííÿ ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â 
ïëàò³æíèìè òåðì³íàëàìè çà ðàõóíîê ³íâåñòîð³â;

– îáëàøòóâàííÿ ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â 
â³äåîíàãëÿäîì;

– âñòàíîâëåííÿ îáìåæóâàëüíèõ ïåðåøêîä 
(ñòîâï÷èê³â) íà òðîòóàðíèõ ÷àñòèíàõ âóëèöü 
öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèí³ ì³ñòà òà ó ì³ñöÿõ çàáîðîíè 
íà ïàðêóâàííÿ ç ìåòîþ çâ³ëüíèòè òðîòóàðè 
â³ä àâòîìîá³ë³â, çìóñèòè âîä³¿â ïàðêóâàòè 
òðàíñïîðòí³ çàñîáè ò³ëüêè ó â³äâåäåíèõ äëÿ 
öüîãî ì³ñöÿõ;

– îáëàøòóâàííÿ íà âñ³õ ìàéäàí÷èêàõ áåç-
êîøòîâíèõ ì³ñöü äëÿ ïàðêóâàííÿ ìîïåä³â òà 
âåëîñèïåä³â ó ðàìêàõ ñïðèÿííÿ êîðèñòóâàííþ 
êîìïàêòíèì òà åêîëîã³÷íèì òðàíñïîðòîì;

– ïîñòóïîâå îáëàøòóâàííÿ ì³ñöü äëÿ ï³ä-
çàðÿäêè åëåêòðîìîá³ë³â íà ïàðêóâàëüíèõ 
ìàéäàí÷èêàõ ó ïëàíîâ³é ê³ëüêîñò³ 5 % â³ä 
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïàðêîì³ñöü äî 2020 ðîêó ó 
ðàìêàõ ñïðèÿííÿ êîðèñòóâàííþ åêîëîã³÷íèì 
òðàíñïîðòîì øëÿõîì çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â;

– ðîçâèòîê åêîïàðêîâîê «Çåëåíèé îñòð³â», 
ùî äîïîìîæå çáåðåãòè çåëåíó çîíó ì³ñòà. 
Çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïàðêîâîê áåç çìåíøåííÿ 
ê³ëüêîñò³ ðîñëèííèõ íàñàäæåíü ç ìåòîþ ñòâî-
ðåííÿ óìîâ äîáðîñóñ³äñòâà àâòîòðàíñïîðòó, 
ÿê çàáðóäíþâà÷à àòìîñôåðè òà ïðèðîäè. Ðå-
àë³çàö³ÿ ïðîåêòó ïëàíóºòüñÿ íà òåðèòîð³ÿõ, ÿê³ 
íå âõîäÿòü äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Öå ñòâîðåííÿ íîâèõ 
äîäàòêîâèõ îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é, îñíàùå-
íèõ äëÿ ïàðêóâàííÿ àâòîìîá³ë³â. Ðåàë³çàö³ÿ 
öüîãî íàïðÿìêó ïîâèííà çä³éñíþâàòèñü çà 
ïîãîäæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì ì³ñüêîãî 
áëàãîóñòðîþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), à òàêîæ ç ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä». 
Ïðè áóä³âíèöòâ³ åêîïàðêîâîê çàñòîñîâóºòüñÿ 
ïðèíöèï çáåðåæåííÿ ³ñíóþ÷èõ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü òà ñòâîðåííÿ íîâèõ.

4.3.2. Ñòâîðåííÿ ïåðåõîïëþþ÷èõ 
ïàðê³íã³â òà ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â

Ñòâîðåííÿ òàêèõ ïàðê³íã³â òà ìàéäàí÷èê³â 
íà îñíîâíèõ ìàã³ñòðàëÿõ òà îêîëèöÿõ ì³ñòà 
ç ðîçâèíóòîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ òðàíñïîðò-
íèõ ðîçâ’ÿçîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó 
³ç çàñòîñóâàííÿì â íèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ çî-
íàëüíèõ òàðèô³â íà ïàðêóâàííÿ, íèæ÷èõ í³æ 
ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, îáëàøòóâàííÿ 
òàêèõ ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â ïëàò³æíèìè 
òåðì³íàëàìè, â³äåîíàãëÿäîì, àâòîìàòè÷íèìè 
â’¿çíèìè òà âè¿çíèìè òåðì³íàëàìè.

Ï³ä ÷àñ ïëàíóâàííÿ òà áóä³âíèöòâà ïåðå-
õîïëþþ÷èõ ïàðê³íã³â ïåðåäáà÷àòè îáëà-
øòóâàííÿ ì³ñöü ó ïëàíîâ³é ê³ëüêîñò³ 5 % â³ä 
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïàðêîì³ñöü äî 2022 ðîêó 
òà íàäàííÿ ïðàâà áåçêîøòîâíîãî, äî 2022 
ðîêó, ïàðêóâàííÿ åëåêòðîòðàíñïîðòíèõ çà-
ñîá³â (åëåêòðîâåëîñèïåä³â, åëåêòðîìîá³ë³â 
òîùî) íà âñ³õ ìàéäàí÷èêàõ ç ìåòîþ çàîõîòèòè 
ìåøêàíö³â êîðèñòóâàòèñÿ âåëîñèïåäàìè äëÿ 
ï³ä’¿çäó äî ìåòðî (çàì³ñòü àâòîìîá³ë³â) òà 
ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì.

Òàðèô íà êîðèñòóâàííÿ ïåðåõîïëþþ÷èìè 
ïàðêóâàëüíèìè ìàéäàí÷èêàìè (ïàðê³íãàìè) 
ìàº áóòè âèã³äí³øèì, í³æ ïëàòà çà êîðèñòó-
âàííÿ ïàðêóâàëüíèìè ìàéäàí÷èêàìè. Äëÿ 
ïåðåõîïëþþ÷èõ ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â 
(ïàðê³íã³â), ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ëàäíàííÿ ÿêèõ áóäå çä³éñíþâàòèñü çà ðàõóíîê 
êîøò³â ³íâåñòîð³â, â óìîâàõ ³íâåñòèö³éíîãî 
êîíêóðñó ïåðåäáà÷èòè íåîáõ³äí³ñòü çàáåç-
ïå÷åííÿ ³íâåñòîðîì âàðòîñò³ ïàðêóâàííÿ íå 
âèùå ð³âíÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç êîðèñòóâàííÿ 
ïåðåõîïëþþ÷èìè ïàðêóâàëüíèìè ìàéäàí-
÷èêàìè (ïàðê³íãàìè), âñòàíîâëåíèõ äëÿ ÊÏ 
«Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ».

Çà ðàõóíîê ³íâåñòîð³â çàáåçïå÷èòè çá³ëü-
øåííÿ ïàðêîì³ñöü â òðåò³é ïàðêóâàëüí³é 
çîí³, ùîíàéìåíøå íà 10 òèñ. ïàðêîì³ñöü, çà 
ðàõóíîê áóä³âíèöòâà ïåðåõîïëþþ÷èõ ïàðê³íã³â 
òà ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â, ùî äîçâîëèòü 
çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü ïàðêîì³ñöü íà äîðîæ-
íüî-òðàíñïîðòí³é ìåðåæ³ äëÿ ï³äâèùåííÿ ¿¿ 
ïðîïóñêíî¿ ñïðîìîæíîñò³.

4.3.3. Áóä³âíèöòâî íàçåìíèõ òà ï³ä-
çåìíèõ ïàðê³íã³â ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà øëÿõîì çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â

Çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äëÿ áóä³âíèöòâà 
ïàðê³íã³â çàáåçïå÷èòü äîäàòêîâ³ ì³ñöÿ äëÿ 
ïàðêóâàííÿ òà çíèçèòü íàâàíòàæåííÿ íà âó-
ëè÷íî-øëÿõîâó ìåðåæó â öåíòð³ ì³ñòà.

Ï³ä ÷àñ ïëàíóâàííÿ òà áóä³âíèöòâà íàçåìíèõ 
òà ï³äçåìíèõ ïàðê³íã³â ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà ïåðåäáà÷àòè îáëàøòóâàííÿ ì³ñöü äëÿ 
ï³äçàðÿäêè åëåêòðîìîá³ë³â íà ïàðê³íãàõ ó 
ïëàíîâ³é ê³ëüêîñò³ 5 % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ 
ïàðêîì³ñöü äî 2020 ðîêó.

4.3.4. Âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ï³äçà-
ðÿäêè åëåêòðîìîá³ë³â íà ïàðêóâàëüíèõ 
ìàéäàí÷èêàõ

Ï³ä ÷àñ ïëàíóâàííÿ òà áóä³âíèöòâà íà-
çåìíèõ òà ï³äçåìíèõ ïàðê³íã³â ïåðåäáà÷àòè 
îáëàøòóâàííÿ ì³ñöü äëÿ ï³äçàðÿäêè åëåê-
òðîìîá³ë³â íà ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ ó 
ïëàíîâ³é ê³ëüêîñò³ 5 % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ 
ïàðêîì³ñöü äî 2020 ðîêó.

5. Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè
Ðåàë³çàö³ÿ çàïðîïîíîâàíèõ çàõîä³â ïðè-

çâåäå äî çì³í ó ñôåð³ ïàðêóâàííÿ, à ñàìå:
– çá³ëüøåííÿ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè áþäæåòó 

ì. Êèºâà;
– çá³ëüøåííÿ ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü äî 

äåðæàâíîãî áþäæåòó òà äî áþäæåòó ì³ñòà 
Êèºâà;

– ïîñòóïîâå çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïàðêî-
ì³ñöü çóñèëëÿìè ÊÏ «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ» 
ïðîòÿãîì 5 ðîê³â äî ïðèáëèçíî 125 òèñ. 
ïàðêîì³ñöü, â îáñÿãàõ áëèçüêî 20 òèñ. ïàð-
êîì³ñöü íà ð³ê;

– ââåäåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ïðè 
íàäàíí³ ïîñëóã ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè 
äëÿ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ;

– ï³äâèùåííÿ çðó÷íîñò³ êîðèñòóâàííÿ äëÿ 
ãðîìàäÿí, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ íàäàííÿ ïîñëóã 
ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè äëÿ ïëàòíîãî 
ïàðêóâàííÿ;

– ïîêðàùåííÿ îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó, 
çìåíøåííÿ íàâàíòàæåííÿ íà âóëè÷íî-äîðîæ-
íþ ìåðåæó ì³ñòà, íà âíóòð³øíüîêâàðòàëüí³ òà 
ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿;

– ïîêðàùåííÿ åêîëîã³÷íî¿ îáñòàíîâêè ó 
ì³ñò³;

– çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é ó ðîçâèòîê ïàðêó-
âàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà;

– ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü.
6. Îá´ðóíòóâàííÿ îáñÿã³â òà äæåðåë 

ô³íàíñóâàííÿ. Ô³íàíñîâå òà ðåñóðñíå 
çàáåçïå÷åííÿ Êîíöåïö³¿

Âèêîíàííÿ çàõîä³â Êîíöåïö³¿ çà ðàõóíîê 
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà òà êîøò³â ³íâåñòîð³â.

Äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà ïàðê³íã³â 
çàëó÷àþòüñÿ êîøòè ³íâåñòîð³â, ó âëàñíîñò³ (êî-
ðèñòóâàíí³) ÿêèõ íà ñüîãîäí³ âæå ïåðåáóâàþòü 
â³äïîâ³äí³ îá’ºêòè ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, òà êîøòè 
³íâåñòîð³â ç áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâ-
ðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî 
ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, 
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà 
Êèºâà (ó òîìó ÷èñë³ ñòâîðåííÿ ³íøèõ îá’ºêò³â 
ïàðêóâàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè), ùî ðåãëàìåí-
òóºòüñÿ Ïîëîæåííÿì ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ 
³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â, çàòâåðäæåíèì ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.05.2007 
¹ 528/1189, òà ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âèìè àêòàìè ó â³äïîâ³äíèõ ñôåðàõ.

Çà ðàõóíîê êîøò³â êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ» áóäóòü çä³éñíåí³ 
ïðîåêòíî-âèøóêóâàëüí³ ðîáîòè ç â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä áóä³âíèöòâî ïàðê³íã³â 
òà ðîáîòè ç ðîçðîáêè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿ â îáñÿç³, íåîáõ³äíîìó äëÿ ïðî-
âåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â.

Çà ðàõóíîê êîøò³â êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ» ìîæóòü çä³é-
ñíþâàòèñÿ ïðîåêòíî-âèøóêóâàëüí³ ðîáîòè ç 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä áóä³âíèöòâî 
ïàðê³íã³â òà ðîáîòè ç ðîçðîáêè ïðîåêòíî-êî-
øòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â îáñÿç³, íåîáõ³äíîìó 
äëÿ ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â.

Òåðì³í ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿: 2015 – 2022 
ðîêè.

7. Êîîðäèíàö³ÿ òà êîíòðîëü çà âè-
êîíàííÿì çàõîä³â Êîíöåïö³¿

Áåçïîñåðåäíþ êîîðäèíàö³þ çà ä³ÿëüí³ñòþ 
â³äïîâ³äíèõ ñòðóêòóð, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âèêîíàí-
íÿì Êîíöåïö³¿, òà êîíòðîëü âèêîíàííÿ çàõîä³â 
çä³éñíþº â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü – êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ».

Â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü Êîíöåïö³¿ ïî-
äàº Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó óçàãàëüíåíó 
³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ Êîíöåïö³¿ çà 
² ï³âð³÷÷ÿ äî 25 âåðåñíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó òà çà 
ð³ê äî 25 áåðåçíÿ ðîêó, íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì.

Â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü Êîíöåïö³¿ ùî-
ðîêó íàäàº îá´ðóíòîâàíó îö³íêó ðåçóëüòàò³â 
âèêîíàííÿ Êîíöåïö³¿ íà ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, 
çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè òà çà ïîãîäæåííÿì ç íåþ, 
ó ðàç³ ïîòðåáè, ðîçðîáëÿº ïðîïîçèö³¿ ùîäî 
äîö³ëüíîñò³ ïðîäîâæåííÿ çàõîä³â, âêëþ÷åííÿ 
äîäàòêîâèõ çàâäàíü, óòî÷íåííÿ ïîêàçíèê³â, 
îáñÿã³â ³ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ, òåðì³í³â âèêî-
íàííÿ çàõîä³â íà ð³ê, ùî íàñòóïíèé çà çâ³òíèì.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ðåàë³çàö³¿ Êîí-
öåïö³¿ â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü ñêëàäàº 
çàêëþ÷íèé çâ³ò ïðî ðåçóëüòàòè ¿¿ âèêîíàííÿ òà 
ïîäàº éîãî íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ðàçîì ³ç ïîÿñíþâàëüíîþ çàïèñêîþ ïðî 
ê³íöåâ³ ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ Êîíöåïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

êîíòðîëþ çà ñïëàòîþ ïîñëóã ç êîðèñòóâàííÿ 
ìàéäàí÷èêàìè äëÿ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ, äëÿ 
çàïðîâàäæåííÿ ä³ºâèõ ìåõàí³çì³â ñïîíóêàí-
íÿ äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë ïàðêóâàííÿ, äëÿ 
çàïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ ìåõàí³çì³â ïðîçî-
ðîãî êîíòðîëþ çà îïëàòîþ âàðòîñò³ ïîñëóã 
ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè äëÿ ïëàòíîãî 
ïàðêóâàííÿ íåîáõ³äíî âïðîâàäèòè íàñòóïí³ 
çì³íè íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³:

4.1.1. Íàäàòè ñèñòåì³ îáë³êó ì³ñöü òà íà-
äàíèõ ïîñëóã ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè 
äëÿ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ ïðàâîâèé ñòàòóñ.

4.1.2. Íàäàííÿ ïðàâà ³íñïåêòîðàì ç ïàð-
êóâàííÿ ô³êñóâàòè ïîðóøåííÿ çà äîïîìîãîþ 
òåõí³÷íèõ çàñîá³â (ïðèñòð³é ç ãåîëîêàö³ºþ òà 
ìîæëèâ³ñòþ ôîòîô³êñàö³¿).

4.1.3. Âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 152-1 ÊÓïÀÏ 
ùîäî âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íå-
ñïëàòó ïîñëóã ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè 
äëÿ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ íà âñ³õ ïëàòíèõ 
ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ, à íå ò³ëüêè îá-
ëàäíàíèõ ïàðêîìàòàìè òà â’¿çíèìè/âè¿çíèìè 
òåðì³íàëàìè.

4.1.4. Âêëþ÷åííÿ ³íñïåêòîð³â ç ïàðêóâàííÿ 
äî ïåðåë³êó îñ³á, ÿê³ óïîâíîâàæåí³ çä³éñíþâà-
òè êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâèë çóïèíêè 
òà ñòîÿíêè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ó ìåæàõ 
ì. Êèºâà, çà ðîçì³ùåííÿì òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â (ñïîñîáó ïîñòàíîâêè òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â) íà ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ òà çà 
îïëàòîþ âàðòîñò³ íàäàíèõ ïîñëóã ç êîðèñòó-
âàííÿ ìàéäàí÷èêàìè äëÿ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ.

4.1.5. Ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïàðêóâàííÿ òà/àáî çà 
íåñïëàòó ïîñëóã ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷è-
êàìè äëÿ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ íà ïëàòíèõ 
ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ âîä³ÿ àáî âëàñíèêà 
òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, â ò. ÷. çà ¿õ â³äñóòíîñò³.

4.1.6. Íàäàííÿ ïðàâà ³íñïåêòîðàì ç ïàð-
êóâàííÿ ñêëàäàòè ïðîòîêîëè ïðî àäì³í³ñòðà-
òèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 
ïåðøîþ òà äðóãîþ ñòàòò³ 152-1 ÊÓïÀÏ (çà 
ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â), ç îäíî÷àñíèì íàêëàäåííÿì øòðàôó 
íà âîä³ÿ àáî âëàñíèêà òðàíñïîðòíîãî çàñîáó 
íà ì³ñö³ ñêîºííÿ ïîðóøåííÿ, â òîìó ÷èñë³ çà 
¿õ â³äñóòíîñò³.

4.1.7. Íàäàííÿ ³íñïåêòîðàì ç ïàðêóâàííÿ 
ïîâíîâàæåííÿ çä³éñíþâàòè òèì÷àñîâå çàòðè-
ìàííÿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó çà ïîðóøåííÿ 
ïðàâèë çóïèíêè òà ñòîÿíêè øëÿõîì äîñòàâêè 
éîãî äëÿ çáåð³ãàííÿ íà ñïåö³àëüíèé ìàéäàí÷èê 
çà äîïîìîãîþ åâàêóàòîðà ó âèïàäêàõ, ïåðåä-
áà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4.1.8. Êîìïåíñàö³ÿ âàðòîñò³ åâàêóàö³¿ òðàí-
ñïîðòíîãî çàñîáó ïîâèííà ñïëà÷óâàòèñü, ÿê ³ 
øòðàô, ÷åðåç ìåðåæó ïàðêóâàëüíèõ àâòîìàò³â 
àáî áàíê³âñüêîþ êàðòêîþ ÷åðåç web-ñàéò, 
àáî â ³íøèé ñïîñ³á áåç ìîæëèâîñò³ îïëàòè 
ãîò³âêîþ ³íñïåêòîðó ç ïàðêóâàííÿ.

4.1.9. Çàêîíîäàâ÷î îôîðìèòè òà çàáåçïå-
÷èòè òåõí³÷íó ìîæëèâ³ñòü ãðîìàäÿíàì ñïëà-
÷óâàòè øòðàôè çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë îïëàòè 
ïàðêóâàííÿ çðó÷íèìè øëÿõàìè: ãîò³âêîþ 
òà ïëàò³æíèìè êàðòêàìè ÷åðåç ïàðêóâàëüí³ 
àâòîìàòè òà/àáî ïëàò³æí³ òåðì³íàëè àáî ïëà-
ò³æíîþ êàðòêîþ ÷åðåç â³äïîâ³äí³ web-ñàéòè 
óïîâíîâàæåíèõ ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ 
ï³äïðèºìñòâ (çîêðåìà â ì³ñò³ Êèºâ³ – ÊÏ 
«Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ») àáî â ³íøèé ñïîñ³á.

4.1.10. Ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ êîðèñòóâàííþ 
êîìïàêòíèì òà åêîëîã³÷íèì òðàíñïîðòîì 
íàäàòè ïðàâî ï³ëüãîâîãî ïàðêóâàííÿ âîä³ÿì 
åëåêòðîìîá³ë³â òà âåëîñèïåä³â äî 2020 ðîêó. 
Çà ìîæëèâ³ñòþ ïåðåäáà÷èòè îáëàøòóâàííÿ 
íà ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ ì³ñöÿ äëÿ ï³ä-
çàðÿäêè åëåêòðîìîá³ë³â.

4.1.11. Ïåðåäáà÷èòè ì³ñÿ÷í³, êâàðòàëüí³ 
åëåêòðîíí³ àáîíåìåíòè íà ïàðêóâàííÿ ïî 
âñ³é òåðèòîð³¿ ì³ñòà.

4.1.12. ÊÏ «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ» çä³éñíèòè 
ðåâ³ç³þ íàÿâíèõ ì³ñöü ïàðêóâàííÿ òà âíåñòè ¿õ 
äî ñèñòåìè îáë³êó ì³ñöü ïàðêóâàííÿ òà íàäàíèõ 
çà íèõ ïîñëóã, ðîçì³ñòèâøè êàðòó ïàðêóâàëüíèõ 
ìàéäàí÷èê³â â online-äîñòóï³ íà ñàéò³.

4.1.13. Îðãàí³çóâàòè ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó 
ôàõ³âö³â ó ñôåð³ ïàðêóâàííÿ â ì. Êèºâ³.

4.2. Çàïðîâàäæåííÿ àâòîìàòèçîâàíî¿ 
ïðîçîðî¿ ñèñòåìè ðîçðàõóíêó çà ïîñëó-
ãè ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè äëÿ 
ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ òà âèêëþ÷åííÿ 
ëþäñüêîãî ôàêòîðà

Çàïðîâàäæåííÿ â³äêðèòî¿ àâòîìàòèçîâàíî¿ 
ïðîçîðî¿ ñèñòåìè ðîçðàõóíêó çà ïîñëóãè ç 
êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè äëÿ ïëàòíîãî 
ïàðêóâàííÿ ç ìîæëèâ³ñòþ online-êîíòðîëþ íà 
web-pecypci ñòàíó ïàðêóâàëüíîãî ïðîñòîðó ç 
ïîâíîþ â³äñóòí³ñòþ ïàïåðîâèõ ïàðêóâàëüíèõ 
òàëîí³â ç ìåòîþ âèêëþ÷åííÿ ëþäñüêîãî ôàêòîðà.

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè öüîãî íàïðÿìó 
º âïðîâàäæåííÿ ÀÑÊÎÏ, ùî ïåðåäáà÷àº 
ê³ëüêà ñïîñîá³â îïëàòè âàðòîñò³ çà ïîñëóãè 
ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè äëÿ ïëàòíî-
ãî ïàðêóâàííÿ ç íåãàéíîþ ô³êñàö³ºþ ôàêòó 
îïëàòè â åëåêòðîíí³é ñèñòåì³ îáë³êó ïîñëóã 
ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè äëÿ ïëàòíîãî 
ïàðêóâàííÿ ïðè ïîâí³é â³äñóòíîñò³ ïàïåðîâèõ 
ïàðêóâàëüíèõ òàëîí³â:

– ïàðêóâàëüí³ àâòîìàòè, ùî áóäóòü âñòà-
íîâëåí³ íà âñ³õ ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ,

– ñèñòåìà «Ìîá³ëüíå ïàðêóâàííÿ» (øëÿõîì 
â³äïðàâêè ñìñ àáî USSD êîìàíäè ç íîìåðîì 
òðàíñïîðòíîãî çàñîáó òà ïàðêóâàëüíî¿ çîíè 
àáî ïàðêóâàëüíîãî ìàéäàí÷èêà, ÷è ³íøî¿ 
ôîðìè ³äåíòèô³êàö³¿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó 
òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, àáî ÷åðåç ìîá³ëüíèé 
äîäàòîê),

– ³íø³ ñïîñîáè îïëàòè âàðòîñò³ ïîñëóã ç 
êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè äëÿ ïëàòíîãî 
ïàðêóâàííÿ, ÿê³ äîçâîëÿþòü íåãàéíó ô³êñà-
ö³þ â åëåêòðîíí³é ñèñòåì³ îáë³êó ïîñëóã ç 
êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè äëÿ ïëàòíîãî 
ïàðêóâàííÿ.

Çàïðîâàäæåííÿ áåçïàïåðîâèõ àáîíåìåíò³â 
íà ïàðêóâàííÿ ó áóäü-ÿê³é çîí³ ì³ñòà Êèºâà íà 
êîæíèé îêðåìèé íîìåð àâòîìîá³ëÿ. Àáîíåìåíò 
ìàº áóòè äîñòóïíèì äëÿ ïðèäáàííÿ ÷åðåç 
ìåðåæó ïàðêóâàëüíèõ àâòîìàò³â, íà web-ñàéò³ 
îïåðàòîðà ñèñòåìè «Ìîá³ëüíå ïàðêóâàííÿ» 
òà íà ñàéò³ ÊÏ «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ».

Ìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ ï³ëüã äëÿ ëþäåé ç 
îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè òà çàïîá³ãàííÿ çëî-
âæèâàííÿì ç âèêîðèñòàííÿì ïîñâ³ä÷åííÿ 
ëþäåé, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî ö³º¿ êàòåãîð³¿.

4.2.1. Ïàðêóâàëüí³ àâòîìàòè íà ïàðêóâàëü-
íèõ ìàéäàí÷èêàõ ïîâèíí³ çàáåçïå÷óâàòè:

– ïðèéìàííÿ ïëàòåæ³â çà ïîñëóãè ç êî-
ðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè äëÿ ïëàòíîãî 
ïàðêóâàííÿ ó ãîò³âêîâ³é àáî ó áåçãîò³âêîâ³é 
ôîðìàõ, à òàêîæ ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ âèäà÷ó 
êâèòàíö³é (ô³ñêàëüíîãî ÷åêó), ùî ï³äòâåð-
äæóþòü ïîä³áí³ îïåðàö³¿.

Ïàðêóâàëüí³ àâòîìàòè íà ïàðêóâàëüíèõ 
ìàéäàí÷èêàõ ìîæóòü çàáåçïå÷óâàòè:

– ñïëàòó/ïîïîâíåííÿ ïåðñîíàëüíèõ ðà-
õóíê³â ó ñèñòåì³ «Ìîá³ëüíå ïàðêóâàííÿ»;

– ñïëàòó/ïîïîâíåííÿ ³íøèõ ðàõóíê³â 
(çâ’ÿçîê, êîìóíàëüí³ ïëàòåæ³ òà ³í.);

– ðåæèì åôåêòèâíîãî åíåðãîñïîæèâàííÿ.
4.2.2. Îïëàòà ïàðêóâàííÿ äëÿ âîä³¿â çä³é-

ñíþºòüñÿ:
à) çà äîïîìîãîþ SMS-çàïèòó àáî USSD 

êîìàíäè íà êîðîòêèé íîìåð ç áóäü-ÿêîãî 
ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó. Êîðèñòóâà÷ ïîñëóã 
ç êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè äëÿ ïëàò-
íîãî ïàðêóâàííÿ îòðèìóº ï³äòâåðäæåííÿ 
ïî÷àòêó ñïëàòè çà ïîñëóãè ç êîðèñòóâàííÿ 
ìàéäàí÷èêàìè äëÿ ïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ òà 
ï³äòâåðäæåííÿ çàê³í÷åííÿ ñïëàòè;

á) ÷åðåç ìîá³ëüíèé äîäàòîê;
â) ãîò³âêîþ àáî ïëàò³æíîþ êàðòêîþ – ÷åðåç 

ïàðêóâàëüí³ àâòîìàòè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ 
âñòàíîâèòè íà âñ³õ ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ;

ã) ãîò³âêîþ – ÷åðåç ìåðåæó ïëàò³æíèõ 
òåðì³íàë³â (òèïó EasyPay, Ibox, Ïðèâàò24 
òîùî), ïëàò³æíîþ êàðòêîþ – ÷åðåç îñîáîâèé 
êàá³íåò íà web-ñàéò³ ñèñòåìè «Ìîá³ëüíå 
ïàðêóâàííÿ» àáî ÷åðåç ìîá³ëüíèé äîäàòîê;

ä) òà ³íøèìè çàñîáàìè, ùî íå ñóïåðå÷àòü 
çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè. 

Ìîæëèâ³ñòü ñïëàòè çà ïàðêóâàííÿ àâòîìî-
á³ë³â òðåò³õ îñ³á ç îäíîãî îñîáîâîãî ðàõóíêó 
êîðèñòóâà÷à.

Çáåðåæåííÿ óñ³º¿ ³ñòîð³¿ êîðèñòóâàííÿ 
ñèñòåìîþ «Ìîá³ëüíå ïàðêóâàííÿ» ç ìîæëè-
â³ñòþ äîñòóïó êîðèñòóâà÷à äî òàêî¿ ³ñòîð³¿ íà 
âëàñíîìó îñîáîâîìó ðàõóíêó, à òàêîæ ôîð-
ìóâàííÿ â³äïîâ³äíî¿ çâ³òíîñò³ òà ñòàòèñòèêè.

4.3. Ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè ïàð-
êóâàííÿ

Ìåòà öüîãî íàïðÿìêó:
– ïîñòóïîâå òà ïîåòàïíå (ïðîòÿãîì 5 

ðîê³â) çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïàðêîì³ñöü äî 
ïðèáëèçíî 125 òèñ. ïàðêîì³ñöü, â îáñÿãàõ 
áëèçüêî 20 òèñ. ïàðêîì³ñöü íà ð³ê;

– ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ ïîñëóã ç 
êîðèñòóâàííÿ ìàéäàí÷èêàìè äëÿ ïëàòíîãî 
ïàðêóâàííÿ.

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè öüîãî íà-
ïðÿìêó º:

4.3.1. Ñòâîðåííÿ òà îáëàøòóâàííÿ 
ïàðêóâàëüíèõ ì³ñöü íà âóëè÷íî-øëÿõî-
â³é ìåðåæ³ òà íà â³äîêðåìëåíèõ ìàé-
äàí÷èêàõ:

– ïåðåäáà÷èòè ìîæëèâ³ñòü ïåðñîí³ô³êàö³¿ 
ïàðêóâàëüíèõ ì³ñöü äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á;

– ïåðåäáà÷èòè ïðàâî îïåðàòîðà ïåðåäàâà-
òè â åêñïëóàòàö³þ â³äâåäåí³ ìàéäàí÷èêè äëÿ 
ïàðêóâàííÿ (çîêðåìà, ðîçòàøîâàí³ ïîáëèçó 
ãðîìàäñüêèõ çàêëàä³â);

– ðîçðîáèòè ñèñòåìó ï³ëüãîâîãî êîðèñòó-
âàííÿ äëÿ îêðåìèõ êàòåãîð³é àâòîâëàñíèê³â 
(âëàñíèê³â åëåêòðîòðàíñïîðòó, âåëîñèïåäèñ-
ò³â, ñëóæá òàêñ³, áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé, âàã³òíèõ 
æ³íîê òîùî);

– çàïðîâàäèòè äîäàòêîâó ñèñòåìó ìàðêóâàí-
íÿ ïàðêóâàëüíèõ ì³ñöü ñïåö³àëüíèõ êàòåãîð³é;

– çàïðîâàäèòè ãíó÷ê³ òàðèôè íà ïàðêó-
âàííÿ â çàëåæíîñò³ íå ò³ëüêè â³ä çîíè, àëå é 
ç óðàõóâàííÿì ïîïèòó íà êîíêðåòí³ ïàðêó-
âàëüí³ ìàéäàí÷èêè. Äëÿ öüîãî ïåðåäáà÷èòè 
ïðèñâîºííÿ ïàðêóâàëüíèì ìàéäàí÷èêàì 
óí³êàëüíèõ íîìåð³â äëÿ åëåêòðîííî¿ ñèñòå-
ìè. Ïåðåäáà÷èòè ìîæëèâ³ñòü ââåäåííÿ íà 
îêðåìèõ ïàðê³íãàõ ïðîãðåñèâíîãî òàðèôó 
ç ìåòîþ ñòèìóëþâàííÿ ëþäåé äî êîðîòêî-
ñòðîêîâîãî ïàðêóâàííÿ, íàïðèêëàä, çîíè äëÿ 
ðîçâàíòàæåííÿ òîâàð³â ìàòèìóòü 15 õâèëèí 
áåçêîøòîâíî¿ ñòîÿíêè, à äàë³ êîæíà ãîäèíà 
ïîâèííà ñòàâàòè äîðîæ÷îþ;
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

12.11.2018 ð. î 13.00 â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ â íàòóð³ (íà ì³ñöå-
âîñò³) ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãð. Äàíèøèê Í³íè Ìèêîëà¿âíè çà àäðåñîþ: 
ì.Êè¿â, Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, âóë.Íîâîïèðîã³âñüêà, 2/31.

Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ì ñóì³æíîãî çåìëåêîðèñòóâà÷à – Õîäèðºâó 
Ìàð³þ Îëåêñ³¿âíó (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:100:0012)

Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ðåàá³ë³òîâàíî¿ îñîáè íà ³ì’ÿ Àì³ðîâî¿ 
Ìàð³¿ ²âàí³âíè 1925 ðîêó íàðîäæåííÿ ââàæàòè íåä³éñíèì.

Îãîëîøåííÿ
ïðî ïðîâåäåííÿ â 2019 ðîö³ êîíêóðñó ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ó æèòëîâèõ 

áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðåí³ îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, à òàêîæ ó 
êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ 

Â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñ ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿ 
åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, 
â ÿêèõ ñòâîðåí³ îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ 
áóäèíê³â, à òàêîæ ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ, çàòâåðäæåíîãî 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.12.2014 ðîêó ¹ 865/865 
(ç³ çì³íàìè) êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
îãîëîøóº êîíêóðñ ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ 
çàõîä³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðåí³ 
îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, à òàêîæ 
ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ.

 Íàïðÿìàìè ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â º:
• âñòàíîâëåííÿ áóäèíêîâèõ ïðèëàä³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 

íà îïàëåííÿ /ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ;
• ðåêîíñòðóêö³ÿ òåïëîâèõ ïóíêò³â òà âñòàíîâëåííÿ íîâèõ 

³íäèâ³äóàëüíèõ òåïëîïóíêò³â;
• òåïëî³çîëÿö³ÿ, êàï³òàëüíèé ðåìîíò äàõ³â òà ï³äâàëüíèõ 

ïåðåêðèòò³â;
• çàì³íà â³êîí òà äâåðåé â ì³ñöÿõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 

íà åíåðãîçáåð³ãàþ÷³;
• ìîäåðí³çàö³ÿ òà çàì³íà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ³íæå-

íåðíèõ ìåðåæ;
• óòåïëåííÿ ôàñàä³â;
• çàì³íà îñâ³òëþâàëüíèõ ïðèëàä³â íà åíåðãîåôåêòèâí³ òà/

àáî âñòàíîâëåííÿ äàò÷èê³â ðóõó äëÿ ðåãóëþâàííÿ îñâ³òëåííÿ 
ó ì³ñöÿõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ;

• ðåêîíñòðóêö³ÿ ñèñòåì òåïëîïîñòà÷àííÿ òà/àáî ãàðÿ÷îãî 
âîäîïîñòà÷àííÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì â³äíîâëþâàíèõ ÷è àëüòåð-
íàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿;

• êàï³òàëüíèé ðåìîíò àáî òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ âíó-
òð³øíüîáóäèíêîâîãî åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ.

Äî êîíêóðñó äîïóñêàþòüñÿ ïðîåêòè çà óìîâè ãàðàíòóâàííÿ 
îá’ºäíàííÿì ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó òà 

÷ëåíàìè êîîïåðàòèâíîãî áóäèíêó îïëàòè íå ìåíøå 30 % 
â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ðîá³ò çà ïîäàíèì ïðîåêòîì, à ñàìå:

• ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ êîøò³â íà ðîçðà-
õóíêîâîìó ðàõóíêó ñóá’ºêòà ïîäàííÿ ïðîåêòó;

• êðåäèòíî¿ ë³í³¿, â³äêðèòî¿ ó áàíêó ó ðîçì³ð³ çàãàëüíî¿ 
âàðòîñò³ ðîá³ò çà ïðîåêòîì;

• íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíî¿ ãàðàíò³¿, ïîðóêè, çàñòàâè ÷è 
³íøîãî âèäó çàáåçïå÷åííÿ, íå çàáîðîíåíîãî çàêîíîäàâñòâîì.

Ôîðìà ïîäàííÿ ïðîåêòó âñòàíîâëåíà äîäàòêîì äî Ïîëî-
æåííÿ ïðî êîíêóðñ ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ 
çàõîä³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðåí³ 
îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, à òàêîæ ó 
êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.12.2014 ðîêó ¹ 865/865 (ç³ çì³íàìè).

Äî ïðîåêòó äîäàþòüñÿ:
• òåõí³êî-åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ ïðîåêòó;
• äîêóìåíò, ùî ï³äòâåðäæóº ïîâíîâàæåííÿ îñîáè íà ï³ä-

ïèñàííÿ ïðîåêòó;
• äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü îäíîãî àáî 

ê³ëüêîõ âèä³â ãàðàíòóâàííÿ îïëàòè;
• âèòÿã ç ïðîòîêîëó çàãàëüíèõ çáîð³â ñï³ââëàñíèê³â, ùî 

ï³äòâåðäæóº ¿õ ð³øåííÿ áðàòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
Ïðèéíÿòòÿ ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â 

ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðåí³ îá’ºäíàííÿ 
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, à òàêîæ ó êîîïåðà-
òèâíèõ áóäèíêàõ áóäå ïðîâîäèòèñü Äåïàðòàìåíòîì æèòëîâî-
êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç 07 
ëèñòîïàäà 2018 ðîêó äî 14 ãðóäíÿ 2018 ðîêó ùîâ³âòîðêà ç 
10.00 äî 13.00 òà ùî÷åòâåðãà ç 14.00 äî 17.00 çà àäðåñîþ: 
âóë. Âåëèêà Æèòîìèðñüêà, áóä. 15-à, êàá. 13-14.

Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: (044) 279-12-66, (044) 272-10-93.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñîâîìó óòðèìàíí³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êå-
ðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà». Ïåðåë³ê îá’ºêò³â íàâåäåíèé íèæ÷å. 

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 10.30 23 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, ôîéº àêòîâî¿ 
çàëè íà 2 ïîâåðñ³. 

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîäàòêó 2 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280.
Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010, ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15 ê³ì. 210 (ïí. – ÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç 9.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).
Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî 18.00 19 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó.
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua

²íôîðìàö³ÿ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð 

îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí 
áåç ÏÄÂ

Ñòðîê 
îðåíäè

Àâàíñîâèé îðåíäíèé ïëàò³æ äëÿ ó÷àñò³ ó 
êîíêóðñ³

Óìîâè êîíêóðñó

ï/í àäðåñà ïëîùà,
êâ. ì

òåõí³÷íà õàðàêòå-
ðèñòèêà Ðîçì³ð, ãðí áåç ÏÄÂ Ðåêâ³çèòè äëÿ âíå-

ñåííÿ ïëàòåæó

1

âóë.
Áåññàðàáñüêà 

ïëîùà/Êðóãëî-
óí³âåðñèòåòñüêà, 
¹ 9/1 À, áóäè-
íîê º ïàì’ÿòêîþ 
³ñòîð³¿ ì³ñöåâîãî 

çíà÷åííÿ

16,5 

3,6 êâ. ì – ïðèì³-
ùåííÿ àíòðåñîë³ 

4 ïîâåðõó;
12,9 – ïðèì³ùåí-

íÿ ìåçîí³íó

äëÿ ðîçì³ùåííÿ:
– ãðîìàäñüêèõ òà áëàãîä³é-
íèõ îðãàí³çàö³é íà ïëîù³, 
ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðè-
ºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;
– ìîæëèâå àëüòåðíàòèâíå 
ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ

365,08 – äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ ãðîìàäñüêèõ 

òà áëàãîä³éíèõ 
îðãàí³çàö³é íà 

ïëîù³, ùî íå âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ 

äëÿ ïðîâàäæåííÿ 
ï³äïðèºìíèöüêî¿ 

ä³ÿëüíîñò³

2 ðîêè 
364 äí³ 730,16

Ïðèçíà÷åííÿ ïëà-
òåæó:

àâàíñîâà îðåíäíà 
ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó 
êîíêóðñ³ íà ïðàâî 

îðåíäè ìàéíà êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³

 

Îäåðæóâà÷: 
Êîìóíàëüíå ï³äïðè-

ºìñòâî «Êåðóþ÷à 
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî 
ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî 

ðàéîíó 
ì. Êèºâà»,

ð/ð 26001192399100 
Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå 
òîâàðèñòâî «ÓêðÑèá-

áàíê», 

ÌÔÎ: 351005, 

ªÄÐÏÎÓ: 35692211

îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå 
ñòàðòîâî¿;

– êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè îðåíäàð ñïëà÷óº:
– ïîäàòêè òà çáîðè ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì 

Óêðà¿íè, äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 
ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ 
îðåíäàðåì ðàçîì ç îðåíäíîþ ïëàòîþ;

– êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) çà êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò îðåíäè;

– êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÷àñòêó âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, 
ïðîïîðö³éíî îðåíäîâàí³é ïëîù³, íà ðåìîíò ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâ³ç ñì³òòÿ òîùî, 
ïîñëóã ïî òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ âíóòð³øíüîáóäèí-
êîâèõ ìåðåæ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºì-
ñòâîì-áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;

– åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà – áàëàíñîóòðèìóâà÷à â³äïîâ³äíî äî äî-
ãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì – áàëàíñîóòðèìóâà÷åì;

– ïîñëóãè ñòðàõîâèêà (ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè 
îðåíäàð çîáîâ’ÿçàíèé çàñòðàõóâàòè îá’ºêò îðåíäè íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà-áà-
ëàíñîóòðèìóâà÷à, ïîñò³éíî ïîíîâëþâàòè äîãîâ³ð ñòðàõóâàííÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá 
óâåñü ñòðîê îá’ºêò áóâ çàñòðàõîâàíèé); 

– îðåíäíà ïëàòà çà êîæíèé íàñòóïíèé ì³ñÿöü âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì êîðèãóâàí-
íÿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïîïåðåäí³é ì³ñÿöü íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ çà ïîòî÷íèé ì³ñÿöü;

– êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè 
îá’ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó (ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó 
îðåíäè);

– êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðî 
âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà îá’ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» 
(ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);

– âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
– äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà îðåíäè;
– çàáåçïå÷åííÿ îðåíäàðåì çîáîâ’ÿçàííÿ ïî ñïëàò³ îðåíäíî¿ ïëàòè ó âèãëÿä³ 

àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ íå ìåíø í³æ îðåíäíà ïëàòà çà äâà ì³ñÿö³ 
(ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó);

– óòðèìàííÿ îá’ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ 
íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

– ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá’ºêòà îðåíäè;
– âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ’ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;
– ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ âðàõîâóºòüñÿ ïåðåìîæ-

öþ êîíêóðñó â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè çà äâà îñòàíí³ ì³ñÿö³ ñòðîêó ä³¿ äîãîâîðó 
îðåíäè;

– ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, 
ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè ï³äïðèºìñòâîì-áàëàíñîóòðèìóâà÷åì ïðîòÿãîì òðüîõ 
ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ îðåíäîäàâöÿ;

– àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïîâåðòàºòüñÿ ïåðåìîæöþ àáî ³íøèì ó÷àñíèêàì 
êîíêóðñó, ÿêèì ïðîïîíóâàëîñü ï³äïèñàòè äîãîâ³ð îðåíäè, ó ðàç³ íå ï³äïèñàííÿ 
íèìè äîãîâîðó îðåíäè;

– äîãîâ³ð îðåíäè ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó óêëàäàºòüñÿ çà çì³ñòîì òà â³ä-
ïîâ³äíî äî óìîâ Òèïîâî¿ ôîðìè äîãîâîðó ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
21.04.2015 ¹ 415/1280;

– ó ðàç³ îðåíäè îá’ºêòà, ÿêèé º îá’ºêòîì êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ÷è éîãî ÷àñ-
òèíîþ, îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ º óêëàäàííÿ îðåíäàðåì îõîðîííîãî äîãîâîðó íà 
äàíèé îá’ºêò òà äîòðèìàííÿ éîãî óìîâ;

– ó ðàç³ àëüòåðíàòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ìàéíà, ïåðåìîæåöü êîíêóðñó ñïëà÷óº 
íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à – îòðèìóâà÷à 
îðåíäíèõ ïëàòåæ³â ð³çíèöþ àâàíñîâîãî îðåíäíîãî ïëàòåæó, ÿêèé âèíèê âíàñë³äîê 
³íøîãî ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ ìàéíà. Äàíèé ïëàò³æ º îáîâ’ÿçêîâèì òà ïåðåäóº 
óêëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè.

2

âóë. Ì. Áîé÷óêà, 
¹ 1/2, áóäèíîê 

º ïàì’ÿòêîþ 
àðõ³òåêòóðè òà 

ì³ñòîáóäóâàííÿ 
ì³ñöåâîãî çíà-

÷åííÿ

145,8 ïåðøèé ïîâåðõ

äëÿ ðîçì³ùåííÿ: êàôå, áà-
ð³â, çàêóñî÷íèõ, êàôåòåð³¿â, 
¿äàëåíü, áóôåò³â, ÿê³ íå 
çä³éñíþþòü ïðîäàæ òîâàð³â 
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, çàêëàä³â 
ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ç ïîñòà÷àííÿ ñòðàâ, 
ïðèãîòîâëåíèõ öåíòðàë³-
çîâàíî, äëÿ ñïîæèâàííÿ â 
³íøèõ ì³ñöÿõ.

18030,00 2 ðîêè 
364 äí³ 36060,00

3 áóëüâ. Ëåñ³ 
Óêðà¿íêè, ¹ 28 58,4 ïåðøèé ïîâåðõ

äëÿ ðîçì³ùåííÿ:
– âèäàâíèöòâ äðóêîâàíèõ 
çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿;
– ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, 
ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îá-
ñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ;
– ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêèõ òà áëàãîä³éíèõ 
îðãàí³çàö³é íà ïëîù³, ùî íå 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðî-
âàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³.

3920,00 2 ðîêè 
364 äí³ 7840,00

4

âóë. Ëþòåðàí-
ñüêà, ¹ 27-29 

ë³ò. «À», áóäèíîê 
º ïàì’ÿòêîþ 
àðõ³òåêòóðè 

ì³ñöåâîãî çíà-
÷åííÿ

27,2 ï³äâàëüíèé ïî-
âåðõ

äëÿ ðîçì³ùåííÿ: ãðî-
ìàäñüêèõ òà áëàãîä³éíèõ 
îðãàí³çàö³é íà ïëîù³, ùî íå 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðî-
âàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³.

723,94 2 ðîêè 
364 äí³ 1447,88

5 âóë. Ìåíäåëºº-
âà, ¹ 12 75,7 â³äîêðåìëåíà íå-

æèòëîâà áóä³âëÿ

äëÿ ðîçì³ùåííÿ:
– ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêèõ 
òà áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é 
íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåí-
íÿ – ï³äïðèºìíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³;
– ìîæëèâå àëüòåðíàòèâíå 
ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ

1746,54 – äëÿ 
ðîçì³ùåííÿ ãðî-

ìàäñüêèõ òà áëàãî-
ä³éíèõ îðãàí³çàö³é 

íà ïëîù³, ùî íå 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
äëÿ ïðîâàäæåííÿ 
ï³äïðèºìíèöüêî¿ 

ä³ÿëüíîñò³. 

2 ðîêè 
364 äí³ 3493,08

6 âóë. Ñòàðîíà-
âîäíèöüêà, ¹ 4 42,2 ïåðøèé ïîâåðõ

äëÿ ðîçì³ùåííÿ: ïðî-
äîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì 
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

5093,75 2 ðîêè 
364 äí³

10187,50

Ïðèì³òêà.
Ó ðàç³ àëüòåðíàòèâíîãî ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè, ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè áóäå ðîçðàõîâàíî íà ï³äñòàâ³ îðåíäíî¿ ñòàâêè, ÿêèé âèçíà÷åíî â òàáëèö³ 2 äî Ìåòîäèêè ðîçðàõóíêó 
îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè ³ç çì³íàìè äî íüîãî, çã³äíî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 08.02.2018 ¹ 21/408, 
â³äïîâ³äíî äî ïðîô³ëþ âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ. Àëüòåðíàòèâíèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè íå ìîæå áóòè ìåíøèì çàïðîïîíîâàíîãî ñòàðòîâîãî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè.
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КІЛЬКІСТЬ проблем, пов’язаних з 
релігією, у світі тільки збільшується. 
В Європі зростають антиісламські 
настрої, пов’язані з масовою мі-
грацією біженців і, як наслідок, 
зростання соціальних проблем. 
Іслам асоціюється у багатьох з ре-
лігійною нетерпимістю і екстре-
мізмом. Скандали у католицькій 
церкві, пов’язані зі звинуваченнями 
священнослужителів у розбещен-
ні малолітніх. На порозі розколу 
православна церква, тим більше 
після того, як Константинополь 
надав автокефалію для України. 
І жоден з шести з’їздів, схоже, ще 
не проходив в подібних умовах. 
Але офіційній Астані вдалося по-
садити священнослужителів за 
стіл переговорів, незважаючи на 
розбіжності. 

На пленарному засіданні ви-
ступали і верховний імам, шейх 
Аль-Азхара Мухаммад Ахмад ат-
Тайеб, і патріарх Єрусалимський 
Феофіл III, голова Папської ради з 
інтерпретації законодавчих тек-
стів кардинал Франциско Кокко-
пальмеріо, високий представник 
Альянсу цивілізацій ООН Насир 
Абд аль-Азіз Ан-Насeр, генсекретар 
Всесвітньої асамблеї зближення іс-
ламських мазхабів аятолла Мохсен 
Мохаммаді Аракі, сефардський і 
ашкеназійський рабини Ізраїлю 
Іцхак Йосип і Давид Лау, віце-пре-
зидент Всесвітнього співтовариства 
буддистів лама Чойжілжавин Дам-
бажав, голова Асоціації даосистів 
Китаю Лі Гуанфу, генсекретар ОБСЄ 
Томас Гремінгер, генсекретар ВО 
«Релігії за мир» Вільям Вендль. 

Всього Казахстан зібрав більше 80 
делегацій з 45-ти країн світу. І оче-
видно, що у лідерів світових релігій 
є необхідність в таких зустрічах на 
майданчику рівних можливостей 
та проведенні переговорів. 

Відкриваючи роботу учасників VI 
З’їзду лідерів світових і традиційних 
релігій, Президент Казахстану Нур-
султан Назарбаєв озвучив головну 
думку: «Незважаючи на бурхливий 
технологічний розвиток і зростання 
загальносвітового багатства, масш-
таб соціальних бід продовжує роз-
ширюватися. За даними ООН, 14% 
населення планети хронічно голо-
дує. Загальна кількість безробітних 
перевищила 190 мільйонів чоловік. 
Це посилює соціальну нерівність як 
поживний грунт для радикалізму. 
Тому основним питанням є безпеч-
ний, справедливий світ». Ініціативою 
Президента Назарбаєва є створення 
інформпорталу. Його завдання – до-
помагати вивченню і застосуванню 
методів зміцнення стійкості до будь-
яких проявів релігійного радикалізму, 
насильства в цілому. 

Сотні акредитованих журналістів 
на з’їзді – як один з показників ак-
туальності проблеми, під час роботи 
заходу написано гігабайти інтерв’ю, 
настільки вже важливий порядок 
денний. Спікери були одностайні: 
мир та любов допоможуть людству. 

Голова Ради муфтіїв і Духовного 
управління мусульман Равіль Гай-
нутдін впевнений, що подібний 
міжрелігійний діалог – це реальна 
практика світу, що вимагає від його 
учасників морального подвигу. 
Священнослужителі готові здійсню-
вати такий подвиг, користуючись 
головним принципом усіх релігій: 
терпимість, толерантність і повага 
до іншої раси і віри. І акцент в цей 
раз в Астані зробили на нейтралі-
зації та профілактиці ісламізації в 
світі. Адже місто вже в шостий раз 
стає столицею світових і традицій-
них релігій. 

На тлі інших пострадянських 
держав перше, що кидається в очі 
в Казахстані і служить основою для 
поваги до її лідера, – релігійна то-
лерантність. Казахстан, як підкрес-
лює Президент Назарбаєв, держава 
світська, але релігія і її традиції 
служать стабільності країни, роз-
виваючи національну ідентичність 
народу. Саме тому Казахстан і став 
ініціатором створення Центру з 
розвитку міжконфесійного і міжци-
вілізаційного діалогу. І такий діалог 
світу зараз як ніколи необхідний 

Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620
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У Києві реалізовано 
37 проектів Громадського 
бюджету-2017
ПЕРЕМОЖЦЯМИ 
ГБ-2017 стали коман-
ди 141 проекту на 
загальну суму 149,2 
млн грн. Із них 62 ве-
ликі проекти (вартіс-
тю понад 400 тис. грн 
кожен) та 79 – малі 
проекти. 

«Найбільша пи-
тома вага проектів, 
що беруть участь у 
ГБ, стосується двох 
галузей: освіти та спорту. Вони спрямовані на покращення ма-
теріально-технічної бази закладів, створення освітніх просторів, 
ремонт або встановлення спортмайданчиків», – розповів перший 
заступник директора Департаменту фінансів Олександр Корень. 

За його словами, наразі реалізовано 37 проектів. Зокрема: фес-
тиваль молодіжних ініціатив YouThDay; реабілітаційний центр для 
мешканців Деснянського району; соцпослуги денного догляду для 
дітей з тяжкими порушеннями розвитку; Міжнародний фестиваль 
дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик»; Радіодей. 

«Більшість проектів перебуває на різних стадіях реалізації, проте 
є такі, де реалізація ще не розпочата. Зі свого боку, ми проводимо 
спільну роботу з авторами ідей та розпорядниками коштів. 

Сподіваємось, що це дасть змогу зменшити кількість невико-
наних проектів та максимально уникнути конфліктних ситуацій 
між сторонами», – зауважив Олександр Корень та зазначив, що 
робота над Громадським бюджетом вимагає злагодженої роботи 
усіх учасників процесу 

ЗА ПОЗОВОМ Київської місцевої прокуратури №7 господар-
ський суд cтолиці зобов’язав приватне товариство повернути у 
розпорядження територіальної громади ділянку у Подільському 
районі вартістю 12 млн грн. 

Установлено, що у 2008 році приватне товариство отримало в 
оренду 0,1 га землі по вул. Боричів Тік для будівництва, експлуатації 
та обслуговування готельного комплексу з паркінгом та об’єктами 
соціально-культурного та побутово-офісного призначення. 

Однак, всупереч умовам договору, роботи на ділянці не тільки 
не завершено, а навіть не розпочато. 

У зв’язку з цим територіальна громада позбавлена можливості 
ефективно планувати розвиток цієї території. 

За таких обставин суд погодився з доводами прокурора про 
наявність підстав для розірвання договору оренди та повернення 
спірної ділянки киянам у стані, придатному для її подальшого 
використання  

Громаді повернули землю 
вартістю 12 млн грн 
на території старого Подолу

Астана – столиця світових 
і традиційних релігій

 �  Казахстан ініціював створення 
Центру з розвитку міжконфесійного 
і міжцивілізаційного діалогу

Одночасна молитва за мир у всьому світі 
представників різних релігій пройшла в Астані 
– столиці Казахстану. Молитва тривала всього 
кілька хвилин, але меседж, який посилали 
священнослужителі, зрозумілий. Миру і стабільності 
зараз потребують десятки держав на планеті, 
ситуація загострюється щодня. І термін «тероризм» 
вже міцно увійшов в історію навіть економічно 
розвинених європейських країн.

Павло ГОРНОСТАЄВ  «Хрещатик»
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