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Фото КМДА

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

РЕКЛАМА

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує конкурс на право оренди нежитлових приміщень, які перебувають на балансовому утриманні комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Печерського району м. Києва». Перелік об’єктів наведений нижче. 

Конкурс відбудеться о 10.30 13 грудня 2019 року в приміщенні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, фоє актової зали на 2 поверсі. 
Конкурсна документація та інші матеріали оформлюються відповідно до вимог додатку 2 до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 (у редакції рішення Київської міської ради від 06.12.2018 № 253/6304).
Місце подання конкурсної документації: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, кім. 210 (пн, чт – з 9.00 до 18.00, пт – з 9.00 до 16.45. Обідня перерва – з 13.00 до 13.45).
Кінцевий термін подання конкурсної документації: до 18.00 год 09.12.2019 року.

п/н

Інформація про об’єкт оренди

Цільове використання

Стартовий 
розмір 

орендної 
плати

Строк 
оренди Крок аукціону 

Авансовий орендний платіж для участі у 
конкурсі Умови конкурсу

Адреса, тип 
будинку

Площа, кв. м Технічна характерис-
тика (поверх, стан 
об’єкта, наявність 

комунікацій)

Оціночна 
вартістьзагаль-

на корисна
Розмір, 
грн без 

ПДВ 
Реквізити для внесення платежу основні додат-

кові

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

вул. Шов-
ковична, 

46-48,  
житловий 
будинок

 32,1  32,1

нежитлові приміщен-
ня першого поверху,                          
технічне обладнан-

ня та комунікації: 
енергозабезпечен-

ня – так; водоза-
безпечення – так; 

теплозабезпечення 
– так. Технічний стан 
приміщень – потре-

бує ремонту.

Станом на 
30.06.2019 – 
1008000,00 
грн без ПДВ 

Для розміщення:  
– кафе, барів, закусоч-

них, кафетеріїв, їдальнь, 
буфетів, які не здійснюють 

продаж товарів підакцизної 
групи, закладів ресторан-

ного господарства з поста-
чання страв, приготовлених 

централізовано, для спо-
живання в інших місцях; 

– суб’єктів господарювання, 
які здійснюють виробничу 

діяльність; 
– суб’єкту господарювання, 
що здійснює побутове об-
слуговування  населення

5040,00 
без ПДВ

2 роки   
364 дні            

Мінімальний 
– 5 %,  

і не більше ніж 
10 %  

найбільшого 
стартового роз-

міру орендної 
плати відповідно 
до запропонова-
ного учасниками 

в конкурсних 
пропозиціях 

цільового 
призначення 
приміщення

Стартова 
орендна 
плата за 
4 місяці, 

але не 
менше 

ніж 
4173,00 

грн  

Див.  
Примітку

Призначення платежу: авансова 
орендна плата для участі у 

конкурсі на право оренди майна 
комунальної власності  

Одержувач:  Комунальне 
підприємство «Керуюча 

компанія з обслуговування 
житлового фонду Печерсько-
го району м. Києва» IBAN UA 

733510050000026001192399100  
Публічне акціонерне товариство 

«УкрСиббанк»,  
ЄДРПОУ: 35692211

– укладання договору оренди з переможцем конкурсу 
відповідно до умов Типової форми договору про 

передачу майна територіальної громади міста Києва 
в оренду, затвердженої рішенням Київської міської 

ради від 21.04.2015 № 415/1280 зі змінами до нього та 
виконання його умов; 

– орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції 
переможця, але не менше стартової; 

– компенсація потенційним орендарем витрат 
орендодавця або іншого суб’єкта на здійснення не-
залежної оцінки об’єкта оренди (передує укладанню 

договору оренди); 
– протягом місяця після укладання договору оренди, 
орендар зобов’язаний застрахувати об’єкт оренди не 
менше ніж його вартість за висновком або актом оцін-
ки майна  на користь підприємства – балансоутриму-

вача, надати страховий поліс або договір і платіжне 
доручення про сплату страхового внеску  орендодав-

цю та підприємству – балансоутримувачу, постійно 
поновлювати договір страхування таким чином, щоб 

увесь строк об’єкт був застрахований);  
– орендна плата за кожний наступний місяць визна-

чається шляхом коригування орендної плати за попе-
редній місяць на індекс інфляції за поточний місяць; 

– компенсація потенційним орендарем витрат на опу-
блікування оголошень про вивчення попиту на об’єкт 
оренди та інформації про конкурс в газеті «Хрещатик 

Київ» (передує укладанню договору оренди); 
– використання об’єкта оренди за цільовим призна-

ченням; 
– авансова орендна плата не повертається перемож-
цю або іншим учасникам конкурсу, яким пропонува-
лося підписати договір оренди, у разі не підписання 

ними договору оренди; 
– сума авансової орендної плати для участі у конкурсі 
повертається підприємством – балансоутримувачем 

протягом трьох робочих днів іншим учасникам конкур-
су, після отримання повідомлення орендодавця.  

  –             

       -

2.

вул. Велика 
Васильків-

ська, 71, 
житловий 
будинок 

 26,6  26,6

нежитлові приміщен-
ня першого поверху, 
технічне обладнан-

ня та комунікації: 
енергозабезпечен-

ня – так; водоза-
безпечення – так; 

теплозабезпечення 
– так. Технічний стан 
приміщень – потре-

бує ремонту. 

Станом на 
30.06.2019 –  

783600,00 
грн без ПДВ      

Для розміщення:  
– суб’єкту господарюван-
ня, що здійснює побутове 

обслуговування  населення;  
– перукарень  

2612,00 
без ПДВ

3.

вул. Люте-
ранська, 

28/19, літ. 
А, житловий 

будинок 
(об’єкт 

культурної 
спадщини)

 308,1  308,1

нежитлові при-
міщення під-

вального поверху,                          
технічне обладнання 

та комунікації: 
енергозабезпечен-

ня – так; водоза-
безпечення – так; 

теплозабезпечення 
– так. Технічний стан 
приміщень – потре-

бує ремонту.

Станом на 
31.05.2019 – 
7300800,00 
грн без ПДВ      

Для розміщення:  
– кафе, барів, закусоч-

них, кафетеріїв, їдальнь, 
буфетів, які не здійснюють 

продаж товарів підакцизної 
групи, закладів ресторан-
ного господарства з по-

стачання страв, приготов-
лених централізовано, для 
споживання в інших місцях; 

– офісних приміщень.

48672,00 
без ПДВ

Примітка. Від особи, яка раніше зверталась із заявою, згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 (у редакції рішення Київської міської 
ради від 20.12.2018 № 476/6527), і отримала позитивний висновок рецензента щодо оцінки майна, не вимагається надання документу про сплату авансової орендної плати. Від особи, яка зверталась із заявою, згідно з пунктом 7.5 цього Положення, необхідною 
умовою є подача документу про сплату другої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.

Детальна інформація на сайті: kievcity.gov.ua та за телефоном: 280-56-19.

«Одне з головних завдань для 
забезпечення комфортного пере-
сування столицею – наведення 
ладу з паркуванням на вулицях. 
Почали з центральної – найпро-
блемнішої частини міста, де вже 
працюють інспектори з парку-
вання, і відбувається евакуація 

автівок, що суттєво заважають 
руху транспорту. Працюють інс- 
пектори разом із патрульною по-
ліцією», – зазначив Віталій Кличко 
у дописі до відео.

Як повідомив мер, починаючи 
з липня, в столиці винесли понад 
3,5 тисячі постанов про стягнення 

штрафів за порушення правил 
зупинки, стоянки, паркування 
авто на загальну суму майже  
1 мільйон 400 тисяч гривень.

«Крім того, з отриманням тех-
нічних засобів фотофіксації, що 
функціонують згідно із законо-
давством про захист інформації 

в інформаційно-телекомуніка-
ційних системах, інспектори з 
паркування розпочнуть фіксацію 
порушень правил зупинки та сто-
янки в автоматизованому режимі. 
Зможуть також накладати штрафи 
і за несплату за парковку», – додав 
Віталій Кличко.

Також мер столиці звернувся до 
водіїв з проханням не нехтувати 
правилами паркування.

 «Я звертаюся до водіїв, не 
нехтуйте правилами, поважайте 

інших людей. Адже хаотичне 
паркування значно ускладнює 
рух у місті. І не дивуйтеся, коли 
залишивши своє авто в заборо-
неному місці, доведеться їхати 
шукати його на штрафмайдан-
чик. А сума штрафу за недба-
лість буде набагато вищою за 
вартість парковки. Також до-
ведеться оплатити і місце на 
штрафмайданчику та роботу 
евакуатора», – підкреслив Ві-
талій Кличко  

Віталій Кличко показав, як у столиці 
евакуюють недбало припарковані авто

Мер Києва Віталій Кличко показав, як працюють в столиці інспектори з 
паркування, які евакуюють авто, припарковані в заборонених місцях. Відео 
мер оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
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КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР  
МІСТА КИЄВА

Київська міська клінічна лікарня № 4 (код ЄДРПОУ: 30212155) повідомляє, 
що згідно з рішенням Київської міської ради IX сесії VIII скликання №6/7579 
від 24.10.2019 «Про реорганізацію закладів охорони здоров’я, що належать 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва», установа 
розпочинає процес перетворення з бюджетної установи у комерційне не-
прибудкове підприємство.

Розгляд вимог кредиторів – два місяці з дня оприлюднення повідомлення 
про рішення щодо припинення.

Оголошення про намір передати в оренду наступні об’єкти, що належать до сфери 
управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації:

• вул. Драйзера, 24, нежитлове приміщення, загальна та корисна площа якого 
– 52,90 кв.м, розташоване у підвалі будівлі; приміщення у задовільному технічному 
стані, з підведеним енергозабезпеченням. Вартість об’єкта оренди станом на 
30.06.2019 – 584727,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ЗАТ 
«Консалтингюрсервіс».

Мета використання, за заявою ініціатора оренди, – розміщення складу, ставка 
орендної плати – 6%, стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 2923,64 грн, 
термін оренди – 2 роки 364 дні.

Об’єкт включений до переліку майна, що підлягає приватизації.
Балансоутримувач – комунальне підприємство «Ватутінськінвестбуд», розташо-

ване за адресою: вул. Електротехнічна, 11, тел.: (044) 548-39-70.
Особи, які мають намір взяти зазначене майно в оренду, подають:
– заяву та документи за формою, встановленою у Додатку 4 до Положення про оренду;

– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати. 
Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної 
плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату, але не менше ніж 
розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року: одержувач 
платежу – КП «Ватутінськінвестбуд», код ЄДРПОУ: 30977943, р/р 26008060836145 
в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО: 320649.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна 
орендна плата без (ПДВ) у грн коригується на індекс інфляції. Заявником на право 
оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового використання приміщення, 
які передбачають більші орендні ставки згідно з Методикою розрахунку орендної 
плати за майно територіальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих днів 
з дня, наступного після розміщення оголошення. Заяви про оренду приймаються 
за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська районна в місті 
Києві державна адміністрація, каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна 
за тел.: 546-20-71.

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація – орендодавець –
оголошує про намір передати в погодинну оренду, згідно із затвердженим графіком 

використання приміщень:
– нежитлові приміщення першого поверху, площею 102,00 кв. м у будівлі ЗНЗ 

«ШДС ім. Софії Русової № 584», за адресою: м. Київ, просп. Правди, 82; технічний стан 
об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта оренди – 1884000,00 грн (без ПДВ), 
оцінка майна виготовлена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «АВАНТАЖ-КОНСАЛТ» 
станом на 30.09.2019 року. Цільове використання об’єкта оренди – освітня діяльність 
погодинно, стартова місячна орендна плата – 6280,00 грн (1 година – 13,08 грн, 1 
доба – 261,67 грн), згідно з погодинним графіком – 784,80 грн за місяць (4 %). Строк 
оренди – 2 роки 364 дні.

Балансоутримувач – Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації: м. Київ, вул. Введенська, 35, контактна особа, відповідальна за озна-

йомлення з об’єктом оренди – тел.: 425-03-60. Реквізити банківського рахунку для 
перерахування подвійної стартової орендної плати – р/р: 31557220377991 в УДКСУ 
України у м. Києві, МФО: 820019, ЄДРПОУ: 37393777.

Термін прийняття заяв про оренду – протягом 10 робочих днів, починаючи з першого 
робочого дня, наступного за датою публікації.

До заяви про оренду (додаток 4 до Положення), разом із пакетом документів, 
додається документ, що засвідчує сплату авансової орендної плати у розмірі подвій-
ної стартової орендної плати, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати 
станом на 1 січня поточного року.

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, Контрактова пл., 2, Подільська 
районна в місті Києві державна адміністрація.

Додаткова інформація – на офіційному сайті Подільської РДА: podil.kievcity.gov.ua 
у розділі «Оренда комунального майна» та за телефоном: 485-18-87.

На підставі рішення Київської міської ради від 24.10.2019 року № 6/7579 «Про реорганізацію закладів охорони 
здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва», розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА) від 15.11.2019 р № 1993 «Про організаційно-правові заходи, пов’язані з ви-
конанням рішення Київської міської ради від 24 жовтня 2019 року № 6/7579 «Про реорганізацію закладів охорони 
здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва», утворено комісію з реорга-
нізації Перинатального центру м. Києва (ідентифікаційний код: 22964365) шляхом перетворення його в комунальне 
некомерційне підприємство «Перинатальний центр м.Києва» виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Строк пред’явлення кредиторами вимог становить 2 місяці з моменту публікації даного оголошення.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на право оренди об’єктів, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Департамент комунальної власності м. Києва оголошує конкурс на право оренди майна комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, а саме:
– нежитлове приміщення за адресою: вул. Котельникова, 95, загальною площею 5,5 кв. м. 
Ознайомитися з умовами конкурсу та переліком документів, які подаються претендентами для участі у конкурсі, можна на  

вебсторінці Департаменту комунальної власності м. Києва (www.gukv.gov.ua) та на офіційному порталі Києва (www.kyivcity.gov.ua).  

До уваги учасників конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності!

У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної ді-
яльності, який повинен відбутися 22 листопада 2019 року в Департаменті 
комунальної власності м. Києва, подано конкурсну документацію одним 
претендентом, буде оголошено повторне проведення конкурсу.

Оголошення про виявлення та взяття на облік безхазяйного майна
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє про виявлення та взяття 

на облік безхазяйного майна – споруди (дороги) на території парку «Наталка» від шлагбауму до 
річки Дніпро (координати 50°29’52.7»N 30°31’18.9»E; 50°30’02.2»N 30°31’24.6»E), за адресою:  
м. Київ, Оболонська набережна, 9. 

Власників вказаного майна, з підтверджуючими документами, просимо звернутися до Оболонської 
районної в місті Києві державної адміністрації (вул. Маршала Тимошенка, 16, м. Київ) упродовж року 
з дня оприлюднення цього оголошення. 

Втрачений диплом НК № 21033902 від 20.06.2002 р. та Додаток до диплома, виданий Донецьким держав-
ним університетом економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського на ім’я Тараміної Т. О., вважати недійсним.

Втрачене посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АС, серія А категорія 
2, за № 081964 від 01.02.1993 р., на ім’я Косий Ігор Михайлович, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення дружини померлого громадянина з числа (потерпілих) категорії 1, смерть якого 
пов’язана з Чорнобильською катастрофою № 012284 від 10.04.2009 р. на ім’я Матвійчук Л. І., вважати недійсним.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до 
комунальної власності територіальної громади міста Києва. Орендо-
давець – Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (м. 
Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16).

Балансоутримувач – управління освіти Оболонської районної в 
місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. Йорданська, 11-а).

Характеристика об’єктів оренди:
– нежитлове приміщення 1 поверху в  будівлі  ЗДО № 581 на вул. 

Архипенка Олександра, 5-б, загальною площею 12,0 кв. м. Забез-
печення комунікаціями: є ХВП, ЦО та електропостачання, технічний 
стан об’єкта – задовільний. Оціночна вартість об’єкта станом на 
30.06.2019 (без ПДВ) – 246 400,00 грн. Оцінка виконана СОД – ТОВ 
«Гарант-Експертиза». Запропонована мета використання – розміщення 
суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері освіти, крім 
кваліфікованих приватних навчальних закладів; орендна ставка – 1%, 
розмір стартової місячної орендної плати (без ПДВ) – 205,33 грн (роз-
мір орендної плати за 1 кв. м – 17,11 грн), запропонований заявником 
строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлове приміщення 2 поверху в  будівлі ЗЗСО № 233 на вул. 
Йорданській, 22-а, загальною  площею 33,0 кв. м. Забезпечення 
комунікаціями: є ХВП, ЦО та електропостачання, технічний стан 
об’єкта – задовільний. Оціночна вартість об’єкта станом на 31.08.2019 
(без ПДВ) – 653 800,00 грн. Оцінка виконана СОД – ТОВ «Гарант-Екс-

пертиза». Запропонована мета використання – розміщення суб’єкту 
господарювання, який провадить  діяльність у сфері освіти (погодинно). 
Графік використання об’єкта: пн – з 15.00 до 18.00, вт, ср – з 14.00 
до 17.00, чт – з 13.00 до17.00, пт – з 14.00 до 16.00, орендна ставка 
– 4%, розмір стартової місячної орендної плати (без ПДВ) – 295,55 
грн (розмір орендної плати за 1 годину – 4,54 грн), запропонований 
заявником строк оренди – 2 роки 364 дні; 

– нежитлове приміщення 3 поверху в  будівлі  ЗЗСО № 256 на вул. 
Озерній, 2-а, загальною площею 21,00 кв. м. Забезпечення комунікаціями: 
є ХВП, ЦО та електропостачання, технічний стан об’єкта – задовільний. 
Оціночна вартість об’єкта станом на 31.08.2019 (без ПДВ) – 400 700,00 грн. 
Оцінка виконана СОД – ТОВ «Гарант-Експертиза». Запропонована мета 
використання – розміщення суб’єкту господарювання, який провадить 
діяльність у сфері освіти (погодинно). Графік використання об’єкта: вт, 
чт – з 15.00 до 16.00, орендна ставка – 4 %, розмір стартової місячної 
орендної плати (без ПДВ) – 24,15 грн (розмір орендної плати за 1 годину 
– 2,78 грн), запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлове приміщення 1 поверху в  будівлі  ЗЗСО № 104 на вул. 
Лісній, 28, загальною  площею 44,6 кв. м. Забезпечення комунікаціями: 
є ХВП, ЦО та електропостачання, технічний стан об’єкта – добрий. Оці-
ночна вартість об’єкта станом на 31.03.2019 (без ПДВ) – 737 900,00 грн, 
оцінка виконана СОД – ТОВ «Гарант-Експертиза». Запропонована мета 
використання – розміщення суб’єктів господарювання, які провадять 

діяльність у сфері освіти, крім кваліфікованих приватних навчальних за-
кладів; орендна ставка – 1 %, розмір стартової місячної орендної плати 
(без ПДВ) 614,92 грн (розмір орендної плати за  1 кв. м  – 13,79 грн), 
запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлове приміщення 1 поверху в  будівлі  ЗЗСО № 256 на вул. 
Озерній, 2-а, загальною  площею 80,0 кв. м. Забезпечення комунікаціями: 
є ХВП, ЦО та електропостачання, технічний стан об’єкта – задовільний. 
Оціночна вартість об’єкта станом на 31.08.2019 (без ПДВ) – 1 516 600,00 
грн, оцінка виконана СОД – ТОВ «Гарант-Експертиза». Запропонована 
мета використання – розміщення суб’єктів господарювання, які провадять 
діяльність у сфері освіти, крім кваліфікованих приватних навчальних 
закладів; орендна ставка – 1 %, розмір стартової місячної орендної 
плати (без ПДВ) – 1 263,83 грн (розмір орендної плати за 1 кв. м –  
15,80 грн), запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлове приміщення 2 поверху в будівлі ЗЗСО № 20 на просп. 
Оболонському, 32-б, загальною  площею 18,0 кв. м. Забезпечення 
комунікаціями: є ХВП, ЦО та електропостачання, технічний стан об’єкта 
– добрий. Оціночна вартість об’єкта станом на 31.07.2019 (без ПДВ) 
–  346 800,00 грн, оцінка виконана СОД – ТОВ «Гарант-Експертиза». За-
пропонована мета використання – розміщення суб’єктів господарювання, 
які провадять діяльність у сфері освіти, крім кваліфікованих приватних 
навчальних закладів; орендна ставка – 1%, розмір стартової місячної 
орендної плати (без ПДВ) – 289,00 грн (розмір орендної плати за  1 кв. 
м  – 16,06 грн), запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

Від осіб, які раніше звертались із заявами, згідно з пунктом 6.1 
Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015року 
№ 415/1280 (зі змінами), далі – Положення, і отримали позитивний 
висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам 
нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається по-
дача нових заяв або додаткових документів, зокрема документів, що 
засвідчують сплату авансової орендної плати.  

Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:
• заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 

4 до Положення; 
• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної 

плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату, але не 
менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня по-
точного року (4173 грн); (сплачується на рахунок Балансоутримувача: 
р/р 31551239377881 в ГУДКСУ в м. Києві, код ЄДРПОУ: 37445442).

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення зацікавлених 
осіб із об’єктами оренди – Пономаренко О. А., вул. Йорданська, 11-а,  
каб. 115, тел.: 418-60-41, e-mаil: leshaponomarenko@i.ua.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів 
з дня, наступного за днем публікації оголошення у газеті «Хрещатик 
Київ», за адресою: м. Київ,  вул. Маршала Тимошенка, 16, кім. 308, тел. 
для довідок: 418-41-98.

 ___________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання)

_____________20199274581_________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до 
планованої діяльності.

1. Планована діяльність:
Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському 

районі з урахуванням гідротехнічних споруд та відновленням екологічного та сані-
тарно-технічного стану системи водойм. Передбачені в ТЕО рішення направлені на 
відновлення санітарно-технічного стану системи озер Опечень за рахунок відновлення 
пропускної здатності та регулювання рівневого режиму системи озер, розчищення 
берегів, відновлення берегоукріплення, створення зон біологічної очистки водойм, 
будівництва очисних споруд зливостоків, визначення зони рекреації та створення 
громадського простору для відпочинку і проведення дозвілля мешканців району 
та міста, а також запропоновані рішення щодо благоустрою прилеглої території в 
ув’язуванні з існуючими спорудами та матеріалами творчих архітектурних конкурсів 
і пропозицій з урахуванням містобудівних програм.

(загальні технічні характеристики, зокрема параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої  

діяльності)

2. Суб’єкт господарювання:
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель 
водного фонду м. Києва «ПЛЕСО» (КП «ПЛЕСО»), ЄДРПОУ: 23505151, 02002,  
м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 7, тел.: (044) 541-18-11.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження 
діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення:
Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської  

ради (КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, телефон: (044) 366-64-15, контактна особа: 
Вергеліс Андрій Васильович.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля:

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на до-
вкілля, що видається Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА).

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань:

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, 
але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

 Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 
подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (зокрема в електронному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться:
16 грудня 2019 року о 10.30, за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 28, приміщення № 4.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться 
___________________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної 
інформації щодо планованої діяльності: 

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, телефон: (044) 366-64-15, контактна особа: 
Вергеліс Андрій Васильович.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до 
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій:

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської  
ради (КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, e-mail: ecodep@kmda.gov.ua, телефон: 
(044) 366-64-15, контактна особа: Вергеліс Андрій Васильович.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер  
телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності:
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 156 аркушах з додатками  

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
___________________________________________________________________________ 
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а 
також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

1. Офіс Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської 
ради, (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та екс-
плуатації земель водного фонду м. Києва «ПЛЕСО» (КП «ПЛЕСО»), Україна, м. Київ,  
вул. Микільсько-Слобідська, 7. З 22 листопада 2019 р. Контактна особа – Сойкіс 
Григорій Михайлович.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громад-
ськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

2. Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36. З 22 листопада 2019 р.

 ___________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання)

_____________20199234548_________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу  

на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до 
планованої діяльності.

1. Планована діяльність:
Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонсько-

му районі з урахуванням гідротехнічних споруд та відновленням екологічного та 
санітарно-технічного стану системи водойм на ділянці шлюзу на ПК 13+37 – ПК 
12+92. Передбачені в проєкті рішення направлені на відновлення екологічного та 
санітарно-технічного стану системи водойм Опечень за рахунок поліпшення стану 
гідротехнічних споруд шлюзу та відновлення регулювання рівневого режиму водойм. 
Планованою діяльністю передбачається: розчистка, реконструкція та укріплення 
дна в зоні вхідного та вихідного оголовків шлюзу; реконструкція залізобетонних 
конструкцій шлюзу, затворів та підйомних механізмів; реконструкція кріплення 
огороджувальної дамби.

(загальні технічні характеристики, зокрема параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо),  

місце провадження планованої діяльності) 

2. Суб’єкт господарювання:
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель 
водного фонду м. Києва «ПЛЕСО» (КП «ПЛЕСО»), ЄДРПОУ: 23505151, 02002,  
м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 7, тел.: (044) 541-18-11.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по 
батькові фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це  відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження 
діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення:
Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, телефон: (044) 366-64-15, контактна особа: 
Вергеліс Андрій Васильович.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля:

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на до-
вкілля, що видається Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА).

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань:

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, 
але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

 Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 
подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (зокрема в електронному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться:
16 грудня 2019 року о 10.00, за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 28, приміщення № 4.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться: 

___________________________________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної 
інформації щодо планованої діяльності:

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, телефон: (044) 366-64-15, контактна особа: 
Вергеліс Андрій Васильович. 

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до 
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій:

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, e-mail: ecodep@kmda.gov.ua, телефон: 
(044) 366-64-15, контактна особа: Вергеліс Андрій Васильович. 

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу,  
номер телефону та контактну особу) 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності:
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 120 аркушах з додатками  

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
___________________________________________________________________________ 
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а 
також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

1. Офіс Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської 
ради, (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та екс-
плуатації земель водного фонду м. Києва «ПЛЕСО» (КП «ПЛЕСО»), Україна, м. Київ,  
вул. Микільсько-Слобідська, 7. З 22 листопада 2019 р. Контактна особа – Сойкіс 
Григорій Михайлович.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громад-
ськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

2. Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36. З 22 листопада 2019 р.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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ДОКУМЕНТ Хрещатик Київ
22  листопада 2019 р.

№ 75 (5267)

Про внесення змін до Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської 
міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446

Рішення Київської міської ради № 9/7582 від 24 жовтня 2019 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», «Про рекламу», «Про благоустрій населених пунктів», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 

«Про Правила благоустрою м. Києва», з метою вдосконалення регулювання правових відносин щодо розміщення вивісок у місті Києві, зменшення регулювання з боку органів місцевого самоврядування при розміщенні вивісок та на-
вантаження на суб’єктів господарювання, удосконалення процедур розміщення вивісок, збереження автентичності історичного середовища та привабливості міста, Київська міська рада

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити зміни до Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446, згідно з додатком 1.

2. Затвердити зміни до Посібника розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446, згідно з додатком 2. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради 
з питань транспорту, зв’язку та реклами та постійну комісію Київської міської ради з питань міс-
тобудування, архітектури та землекористування.

Київський міський голова В. Кличко

Додаток 1
до рішення Київської міської ради 

від 24.10.2019 № 9/7582

Зміни 
до Порядку розміщення вивісок у місті Києві, 
затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446

1. У розділі І. Загальні положення:
1.1. У пункті 1.7:
1.1.1. Підпункт 1.7.1 викласти у такій редакції:
«1.7.1. Вивіска (інформаційна вивіска) – конструктивний 

елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про 
зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, 
що належать цій особі або яка має право на його використання, 
вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого на-
йменування особи), час роботи, номер приміщення та вказівник 
напрямку руху до нього, номер телефону; який розміщено на 
зовнішній поверхні фасаду будинку, будівлі або споруди не 
вище першого поверху, де знаходиться власне чи надане у 
користування особі приміщення, біля входу у таке приміщення; 
який не є рекламним засобом.

Вивіска може містити елементи декоративного (художнього) 
оформлення. 

На вивісці не може міститись інформація про перелік товарів і 
послуг, меню та іншої інформації, яка не підлягає обов’язковому 
оприлюдненню відповідно до Закону України «Про захист прав 
споживачів», не може містити закликів до придбання товару 
або іншої інформації, призначеної сформувати або підтримати 
обізнаність споживачів та їх інтерес щодо товару».

1.1.2. Підпункти 1.7.5 та 1.7.6 виключити.
У зв’язку з цим, підпункти 1.7.7 – 1.7.9 вважати підпунктами 

1.7.5 – 1.7.7 відповідно.
1.1.3. Підпункт 1.7.6 викласти у такій редакції:
«1.7.6. Зони обмеженого використання вивісок у місті Києві – 

території міста, що зберегли повністю або частково історичний 
ареал, мають архітектурну, історичну або культурну цінність, 
межі яких визначені згідно з додатком до цього Порядку».

2. У розділі ІІ. Вимоги до вивісок:
2.1. Назву розділу ІІ Порядку після слів «Вимоги до» допо-

внити словом «розміщення».
2.2. У пункті 2.1:
2.2.1. Слово «місця» виключити.
2.2.2. Підпункт 2.1.1 викласти у такій редакції:
«2.1.1. Вивіски мають встановлюватися паралельно фа-

саду будинку, будівлі, споруди або під кутом до нього без 
втручання у несучі конструкції, не створюючи перешкод для 
експлуатації та ремонту будинків, будівель, споруд, на яких 
вони розташовуються, та вільного пересування пішоходів і 
транспортних засобів».

2.2.3. У підпункті 2.1.2 слово «рекомендується» замінити 
словами «має здійснюватися».

2.2.4. Підпункт 2.1.3.3 підпункту 2.1.3 викласти у такій редакції:
«2.1.3.3. У вікнах, вітринах та на прозорій частині вхідних 

дверей, займаючи не більше 35 % їхньої площі. У разі викорис-
тання плівки чи інших матеріалів, що приклеюються до скла 
вікон, вітрин чи прозорої частини вхідних дверей, їхнє накле-
ювання здійснюється тільки з внутрішнього боку приміщення».

2.2.5. Підпункти 2.1.3.5 та 2.1.3.7 підпункту 2.1.3 виключити.
У зв’язку з цим, підпункт 2.1.3.6 підпункту 2.1.3 вважати 

підпунктом 2.1.3.5 підпункту 2.1.3 відповідно.
2.2.6. У підпункті 2.1.4 слова «їхні вивіски на фасаді повинні 

розташовуватися» замінити словами «розміщення їхніх вивісок 
на фасаді допускається».

2.2.7. Підпункт 2.1.5.1 підпункту 2.1.5 виключити.
У зв’язку з цим, підпункти 2.1.5.2 – 2.1.5.7 підпункту 2.1.5 

вважати підпунктами 2.1.5.1 – 2.1.5.6 підпункту 2.1.5 відповідно.
2.2.8. Підпункт 2.1.5.1 підпункту 2.1.5 викласти у такій редакції:
«2.1.5.1. Якщо верхній край вивіски знаходиться вище 

нижньої лінії вікон другого поверху».
2.2.9. Підпункт 2.1.5.3 підпункту 2.1.5 викласти у такій редакції:
«2.1.5.3. Із закриттям табличок з назвами вулиць, номерами 

будинків, охоронних знаків будівель – пам’яток архітектури, 
табличок з позначенням місця знаходження елементів мереж 
інженерних комунікацій (пожежних гідрантів та ін.), елементів 
інженерних комунікацій, інших табличок з соціально необхід-
ною інформацією.

Вивіски мають розміщуватися не ближче, ніж за 2 м від 
пам’ятних знаків, меморіальних дощок тощо».

2.2.10. Підпункт 2.1.5.4 підпункту 2.1.5 викласти у такій 
редакції:

«2.1.5.4. У вигляді світлових табло та моніторів, рухомих 
стрічок (рядка, що біжить), вивісок з динамічною (такою, що 
змінюється) інформацією та динамічним підсвічуванням».

2.2.11. Підпункт 2.1.5.6 підпункту 2.1.5 виключити.
2.3. У пункті 2.2:
2.3.1. Підпункт 2.2.1 викласти у такій редакції:
«2.2.1. Площа поверхні всіх елементів та складових вивіски 

не повинна перевищувати 3 кв. м (крім вивіски, що встанов-
люється під кутом до фасаду)».

2.3.2. Підпункт 2.2.2 викласти у такій редакції:
«2.2.2. Вивіски та їхні елементи не мають виходити за межі 

фасадів будинку, будівлі, споруди (крім вивіски, що встанов-
люється під кутом до фасаду), у якому проводить діяльність 
суб’єкт господарювання».

2.3.3. Підпункт 2.2.4 виключити.
2.4. Підпункти 2.3.3 та 2.3.4 пункту 2.3 виключити.
У зв’язку з цим, підпункт 2.3.5 пункту 2.3 вважати підпунктом 

2.3.3 пункту 2.3 відповідно.
2.5. У пункті 2.4:
2.5.1. Підпункт 2.4.1 викласти у такій редакції:
«2.4.1. Окремих об’ємно-просторових літер, цифр та зо-

бражувальних елементів, знаків для товарів та послуг без 
суцільної основи (розміщення можливе без обмежень щодо 
територій міста)».

2.5.2. Підпункт 2.4.2 викласти у такій редакції:
«2.4.2. Окремих об’ємно-просторових літер, цифр та 

зображувальних елементів, знаків для товарів та послуг на 
загальній пласкій прозорій (без фону) суцільній основі (роз-
міщення можливе поза межами 1 (першої) Зони обмеженого 
використання».

2.5.3. Підпункт 2.4.3 викласти у такій редакції:
«2.4.3. Суцільного стенду, лайтбоксу (конструкції, що 

складається з короба та просвічуваної лицевої поверхні, на 
яку різними засобами наносять візуальну інформацію (друк, 
аплікація, об’ємні елементи тощо) (розміщення можливе поза 
межами Зон обмеженого використання 1(першої) та 2 (другої)».

2.5.4. Підпункт 2.4.4 викласти у такій редакції:
«2.4.4. Конструктивного елемента, що встановлюється 

під кутом до фасаду будинку (будівлі), та має не більше 
двох поверхонь для розміщення інформації площею не 
більше 1 кв. м кожна. Відстань зовнішнього краю цього 
типу (виду) вивіски від фасаду не може перевищувати 0,9 
м; нижній край вивіски має розташовуватися на висоті не 
менше ніж 2,5 м від поверхні тротуару, дорожнього покриття 
(рівня ґрунту); верхній край вивіски має розміщуватися не 
вище нижньої лінії вікон другого поверху; між вивісками, 
що встановлюються під кутом до фасаду будинку (будівлі), 
розташованими поруч, відстань має складати не менше 
двох метрів у всіх напрямках».

2.5.5. Підпункти 2.4.5 – 2.4.12 виключити 
2.6. Підпункт 2.5.4 пункту 2.5 виключити. 
У зв’язку з цим, підпункт 2.5.5 пункту 2.5 вважати підпунктом 

2.5.4 пункту 2.5 відповідно.
2.7. Абзац другий підпункту 2.6.2 пункту 2.6 викласти у 

такій редакції:
«Інформація на вивісках виконується державною мовою 

за винятком випадків, установлених у підпункті 2.6.3 пункту 
2.6 цього Порядку».

3. У розділі ІІІ. Порядок  розміщення вивісок:
3.1. Пункт 3.2 викласти у такій редакції:
«3.2. Особа, яка встановила або яка має намір встановити 

вивіску, її уповноважений (законний) представник, подає до 
Центру надання адміністративних послуг м. Києва або центру 
надання адміністративних послуг районної в місті Києві держав-
ної адміністрацій за місцем розміщення вивіски повідомлення 
про розміщення вивіски (далі – повідомлення) з доданими до 
нього документами у двох примірниках. 

Повідомлення та додатки до нього можуть бути подані в 
електронному вигляді через вебсторінку Робочого органу».

3.2. Пункт 3.3 викласти у такій редакції: 
«3.3. До повідомлення додається:
– копія документа, що посвідчує право власності (корис-

тування) на приміщення (будівлю, споруду), де розміщено 
вивіску, завірена заявником належним чином;

– чіткий кольоровий знімок розміром 10 х 15 сантиметрів, 
що дає можливість визначити прив’язку місця розміщення ви-
віски (при розміщенні на фасаді будівель та споруд надається 
фотокартка всього фасаду будівлі з усіма вже розміщеними 
вивісками) та комп’ютерний макет місця з вивіскою;

– ескіз вивіски, який визначає основні характеристики вивіски: 
вид (тип) виготовлення вивіски, її габаритні розміри, відстані 
від місць кріплення на фасаді до зовнішньої поверхні вивіски;

– належним чином завірена копія паспорта фасаду, яким 
передбачено розміщення вивіски (у разі наявності).

Перелік документів, що додаються до повідомлення, є 
вичерпним.

Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених 
у повідомленні та доданих до нього документах, несе власник 
вивіски».

3.3. Підпункти 3.3.1 – 3.3.4 пункту 3.3 виключити.
3.4. Пункт 3.4 виключити.
У зв’язку з цим, пункти 3.5 – 3.7 вважати пунктами 3.4 – 3.6 

відповідно.
3.5. Пункт 3.4 викласти у такій редакції:
«3.4. При поданні повідомлення та документів, визначених  

пунктом 3.3 цього Порядку, через центри надання адміністра-
тивних послуг, вони приймаються за описом, копія якого з 
відміткою про дату та номер їх реєстрації надається особі, 
що їх подає».

3.6. Підпункт 3.4.1 пункту 3.4 та підпункт 3.4.1.1 підпункту 
3.4.1 пункту 3.4 виключити.

3.7. Пункт 3.5 викласти у такій редакції:
«3.5. Повідомлення та додані до нього документи переда-

ються до Робочого органу не пізніше наступного робочого дня».
3.8. Підпункт 3.5.1 пункту 3.5 виключити.
3.9. У пункті 3.6:
3.9.1. Абзац перший викласти у такій редакції:
«3.6. Робочий орган опрацьовує пакет документів, пода-

ний разом із повідомленням, за результатами чого приймає 
рішення у вигляді наказу про відповідність/невідповідність 
розміщення вивіски вимогам цього Порядку».

3.9.2. Підпункт 3.6.1 виключити. 
У зв’язку з цим, підпункти 3.6.2 – 3.6.4 пункту 3.6, підпункти 

3.6.2.1 – 3.6.2.2 пункту 3.6 вважати підпунктами 3.6.1.1-3.6.1.2 
пункту 3.6., підпункти 3.6.2.2.1.-3.6.2.2.4 пункту 3.6 вважати 
підпунктами 3.6.1.2.1-3.6.1.2.4 пункту 3.6.

3.9.3. Підпункт 3.6.1.1 підпункту 3.6.1 викласти у такій редакції:
«3.6.1.1. Якщо за результатами розгляду повідомлення та 

доданих документів вивіска є такою, розміщення якої відпо-
відає вимогам цього Порядку, Робочий орган видає наказ про 
відповідність розміщеної вивіски вимогам цього Порядку та 
через адміністратора центру надання адміністративних послуг 
надсилає повідомлення про відповідність розміщення  вивіски 
вимогам цього Порядку із копією наказу, до якого додаються 
подані документи у прошитому вигляді.

При поданні повідомлення та документів в електронному 
вигляді через портал Робочого органу, заявникові надсилається 
на зазначену ним електронну адресу сканована копія наказу 
про відповідність розміщеної вивіски вимогам цього Порядку».

3.9.4. Підпункт 3.6.1.2 підпункту 3.6.1 викласти у такій редакції:
«3.6.1.2. Якщо за результатами розгляду заяви та доданих 

документів вивіска є такою, розміщення якої не відповідає 
вимогам цього Порядку, Робочий орган видає наказ про не-
відповідність розміщеної вивіски вимогам цього Порядку та 
через адміністратора центрів надання адміністративних послуг 
направляє заявникові повідомлення про невідповідність роз-
міщеної вивіски вимогам цього Порядку із зазначенням чіткого 
переліку невідповідностей та рекомендацій щодо їх усунення».

3.9.5. Підпункти 3.6.1.2.1 – 3.6.1.2.4 підпункту 3.6.1.2 під-
пункту 3.6.1 виключити. 

3.9.6. Підпункт 3.6.2 викласти у такій редакції:
«3.6.2. Відомості про вивіски підлягають внесенню до 

електронного реєстру».
3.9.7. Підпункт 3.6.3 виключити.
4. У розділі IV. Контроль за дотриманням Порядку та відпо-

відальність за його порушення:
4.1. У пункті 4.1:
4.1.1. Абзац перший викласти у такій редакції:
«4.1. Обстеження місць розміщення вивісок у м. Києві 

здійснює Робочий орган та/або КП «Київреклама», яке надає 
матеріали обстежень до Робочого органу для вжиття заходів 
реагування».

4.1.2. У підпункті 4.1.1 слова «КП «Київреклама» замінити 
словами «Робочий орган». 

4.2. Пункт 4.3 викласти у такій редакції: 
«4.3. Відповідальність за розміщення та технічний стан 

вивіски (міцність, стійкість, безпеку, санітарний стан, від-
повідність ескізу, цілісність фасаду будівлі після монтажу/
демонтажу вивіски), порушення вимог техніки безпеки під 
час її розташування та експлуатації, а також за погодження її 
розміщення з власником (співвласниками) та балансоутриму-
вачем будинку, будівлі, споруди несе власник вивіски згідно 
із законодавством».

5. У розділі V. Демонтаж самовільно розміщених вивісок та

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 6 (1957), п’ятниця, 22 листопада 2019 р.
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відповідальність за їх незадовільний зовнішній вигляд:
5.1. У пункті 5.1:
5.1.1. В абзаці першому слова «Демонтажу підлягають» 

замінити словами «Демонтаж вивісок здійснюється у разі».
5.1.2. Підпункт 5.1.1 викласти у такій редакції:
«5.1.1. Невідповідності розміщення вивіски вимогам цього 

Порядку, архітектурним вимогам, державним нормам, стан-
дартам, правилам, санітарним нормам або технічний стан яких 
створює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або заподіяння 
шкоди третім особам».

5.1.3. Підпункт 5.1.2 викласти у такій редакції:
«5.1.2. Припинення юридичної особи або припинення ді-

яльності фізичної особи – підприємця».
5.2. Пункт 5.2 викласти у такій редакції:
«5.2. У разі невідповідності розміщення вивіски вимогам 

цього Порядку, іншим нормативно-правовим актам, державним 
нормам та стандартам, а також розміщення вивіски з відхилен-
нями від заявлених характеристик, розмірів та ескізу власник 
(користувач) вивіски має усунути порушення або забезпечити 
демонтаж вивіски (у разі неможливості усунення невідповід-
ностей) власними коштами на вимогу Робочого органу про 
усунення порушень.

Термін усунення порушення зазначається у вимозі, але 
не може бути меншим ніж три робочі дні з дати її отримання. 
Власник (користувач) вивіски зобов’язаний повідомити Робочий 
орган про усунення порушення в письмовій формі в термін, 
визначений вимогою. До вимоги додається акт, у якому за-
фіксовано виявлені порушення, за підписом уповноваженої 
особи, яка виявила та зафіксувала порушення.

Вимога направляється у письмовій формі поштою з повідо-
мленням про вручення або вручається представникові власника 
(користувача) вивіски особисто під підпис. 

Усі вимоги оприлюднюються на офіційному вебсайті Робо-
чого органу одночасно з направленням вимоги у письмовій 
формі поштою. 

Власник (користувач) вивіски вважається повідомленим 
належним чином про вимогу щодо усунення порушень під 
час розміщення та експлуатації вивіски, якщо рекомендова-
не повідомлення направлено за адресою місцезнаходження 
власника (користувача) вивіски згідно з даними Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань. 

Для реалізації положень цього Порядку, в разі направлення 
вимоги рекомендованим листом, днем належного повідомлен-
ня про усунення порушень під час розміщення та експлуатації 
вивіски вважається десятий робочий день з дати здійснення 
поштового відправлення та дати оприлюднення вимоги відпо-
відно до абзацу четвертого цього пункту Порядку»

5.3. Пункт 5.6 викласти у такій редакції:
«5.6. У разі відсутності власника (користувача) вивіски при 

її демонтажі або його відмови від підписання акта демонтажу, 
про це робиться відповідна відмітка на акті».

5.4. У пункті 5.8 слова «в обов’язковому порядку у п’ятиденний 
строк з дати демонтажу» виключити.

6. Додаток до Порядку розміщення вивісок у місті Києві, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 20 квітня 
2017 року   № 224/2446, викласти у такій редакції:

Київський міський голова
В. Кличко

«Додаток 
до Порядку розміщення вивісок

у місті Києві

Зони обмеженого використання вивісок  
у місті Києві

І. Зона обмеженого використання вивісок у місті Києві 1 
(перша) визначена межами:

– вул. Оленівська (від Набережно-Лугової до перетину з 
вул.Кирилівською);

– вул. Кирилівська (від перетину з вул. Оленівською до 
перетину з вул.Щекавицькою);

– вул. Щекавицька (від перетину з вул. Кирилівською до 
перетину з пров. Ярославським);

– провулок Ярославський;
– вул. Житньоторзька (від провулку Ярославського до пере-

тину з вул. Нижній вал);
– вул. Нижній вал (від перетину з вул. Житньоторзькою до 

Вознесенського узвозу);
– Вознесенський узвіз;
– вул. Січових Стрільців (від перетину з Вознесенським 

узвозом до перетину з вул. Обсерваторною);
– вул. Обсерваторна (від перетину з вул. Січових Стрільців 

до вул. Володимира Винниченка);
– вул. Володимира Винниченка;
– вул. Павлівська (від вул. Володимира Винниченка до пере-

тину з вул. Золотоустівською);
– вул. Золотоустівська (від перетину з вул. Павлівською до 

перетину з вул. Бульварно-Кудрявською);
– вул. Бульварно-Кудрявська (від перетину з вул. Золото-

устівською до площі Перемоги);
– площа Перемоги;
– вул. Павла Пестеля;
– вул. Старовокзальна;
– вул. Жилянська (від перетину з вул. Старовокзальною до 

перетину з вул.Симона Петлюри);
– вул. Симона Петлюри (від перетину з вул. Жилянською 

до площі Вокзальної);
– площа Вокзальна;
– вул. Вокзальна;
– вул. Льва Толстого (від перетину з вул. Вокзальною до 

перетину з вул. Гайдара);
– вул. Гайдара;
– вул. Іллі Еренбурга (від перетину з вул. Гайдара до пере-

тину з вул. Василя Яна);
– вул. Василя Яна;
– вул. Тарасівська (від перетину з вул. Василя Яна до пере-

тину з вул. Короленківською);
– вул. Короленківська (від перетину з вул. Тарасівською до 

перетину з вул. Володимирською);
– вул. Володимирська (від вул. Короленківської до перетину 

з вул.Жилянською);
– вул. Жилянська (від перетину з вул. Володимирською до 

перетину з вул. Шота Руставелі);
– вул. Шота Руставелі (від перетину з вул. Жилянською до 

перетину з вул. Саксаганського);
– вул. Саксаганського (від перетину з вул. Шота Руставелі 

до вул.Еспланадної);
– вул. Еспланадна;
– вул. Басейна (від перетину з вул. Еспланадною до буль-

вару Лесі Українки);
– бульвар Лесі Українки (від вул. Басейної до перетину з                

вул. Генерала Алмазова);
– вул. Генерала Алмазова;
– вул. Московська (від перетину з вул. Генерала Алмазова 

до перетину з вул. Омеляновича-Павленка);
– вул. Омеляновича-Павленка;
– алея Героїв Крут;
– Паркова дорога;
– Петрівська алея;
– вул. Михайла Грушевського, (від перетину з Петрівською 

алеєю до Європейської площі);
– Володимирський узвіз;
– Боричів узвіз (від перетину з Володимирським узвозом 

до вул.Набережно-Хрещатицької);
– вул. Набережно-Хрещатицька;
– вул. Набережно-Лугова (від вул. Набережно-Хрещатицької 

до перетину з вул. Оленівською).
А також вулиці, дороги, бульвари, узвози, провулки:
– Русанівська набережна;
– вул. Прирічна;
– Подільський узвіз;
– вул. Фізкультури;
– вул. Народного ополчення (розподільча смуга);
– бульвар Академіка Вернадського (бульварна частина);
– вул. Ванди Василевської (розподільча смуга);
– бульвар Вацлава Гавела (бульварна частина);
– Русанівський бульвар (бульварна частина);
– бульвар Ігоря Шамо (бульварна частина);
– бульвар Праці (бульварна частина);
– бульвар Верховної Ради (бульварна частина);
– бульвар Марії Приймаченко (бульварна частина);
– Дніпровський узвіз;
– Дніпровський проїзд;
– вул. Цитадельна;
– вул. Лейпцизька;
– вул. Добровольчих батальйонів;
– вул. Редутна;
– Редутний провулок.
ІІ. Зона обмеженого використання вивісок у місті Києві 2 

(друга) визначена межами:
– вул. Олени Теліги (від перетину з вул. Новокостянтинів-

ською до перетину з вул. Кирилівською);
– вул. Олени Теліги (від перетину з вул. Кирилівською до 

перетину з вул. Дорогожицькою (непарна сторона);
– вул. Олени Теліги (від перетину з вул. Дорогожицькою до 

вул. Олександра Довженка);
– вул. Олександра Довженка;
– вул. Вадима Гетьмана;
– бульвар Чоколівський;
– просп. Валерія Лобановського;
– бульвар Дружби народів;
– Набережне шосе (від заїзду на Дніпровський узвіз до По-

штової площі (непарна сторона);
– вул. Набережно-Хрещатицька;
– вул. Набережно-Лугова;
– вул. Межигірська (від перетину з вул. Набережно-Луговою 

до перетину з вул. Новокостянтинівською);
– вул. Новокостянтинівська (від перетину з вул. Межигір-

ською до перетину з вул. Олени Теліги).
А також вулиці, проспекти, дороги:
– просп. Голосіївський (від Голосіївської площі до перетину 

з вул.Васильківською);
– вул. Кіквідзе;
– Дніпровська набережна;
– просп. Соборності (від перетину з Дніпровською набе-

режною до вул. Березняківської);
– вул. Ентузіастів». 

Київський міський голова
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Додаток 2 
до рішення Київської міської ради 

від 24.10.2019  № 9/7582

Зміни 
до Посібника розміщення вивісок у місті Києві, 

затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446 

1. У розділі «ЯК МОЖЕ БУТИ ВСТАНОВЛЕНА ВИВІСКА»:
• слова «В існуючих, спеціально передбачених для вивісок у 

проєкті будинку площинах, нішах, картушах тощо» виключити;
• слово «повинні» замінити словом «можуть».
2. У розділі «РОЗМІРИ ВИВІСОК» слова «Розміри вивісок 

повинні бути масштабними до архітектурного вирішення 
фасаду та його елементів» та «Вивіска повинна враховувати 
розмір та місце розташування раніше встановлених на цьому 
ж будинку вивісок. Перевага надається комплексному підходу 
до проєктування та розміщення кількох вивісок на одному 
фасаді» виключити.

3. Розділ «ЯК МОЖЕ БУТИ ВИГОТОВЛЕНА ВИВІСКА» ви-
класти в новій редакції:

«Вивіска може бути виготовлена у вигляді:

Окремих об’ємно-просторових літер, цифр та зображувальних 
елементів знаків для товарів та послуг без суцільної основи. 

Окремих об’ємно-просторових літер, цифр та зображуваль-
них елементів знаків для товарів та послуг на загальній пласкій 
прозорій (без фону) суцільній основі.

Суцільного стенду, лайтбоксу (конструкції, що складається 
з короба та просвічуваної лицевої поверхні, на яку різними 
засобами наносять візуальну інформацію (друк, аплікація, 
об’ємні елементи тощо).

Конструктивного елемента, що встановлюється під кутом 
до фасаду будинку (будівлі) та має не більше двох поверхонь 
для розміщення інформації, площею не більше 1 кв. м кожен. 
Відстань зовнішнього краю цього типу (виду) вивіски від фа-
саду не може перевищувати 0,9 м; нижній край вивіски має 
розташовуватися на висоті не менше ніж 2,5 м від поверхні 
тротуару, дорожнього покриття (рівня ґрунту); верхній край 
вивіски має розміщуватися не вище нижньої лінії вікон друго-
го поверху; між вивісками, що встановлюється під кутом до 
фасаду будинку (будівлі), розташованими поруч, відстань має 
становити не менше 2-х метрів у всіх напрямках.

4. Доповнити новим розділом «ЯК МОЖЕ БУТИ ВСТАНОВ-
ЛЕНА ВИВІСКА У ВИГЛЯДІ КОНСТРУКТИВНОГО ЕЛЕМЕНТА, 
ЩО ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ПІД КУТОМ ДО ФАСАДУ БУДИНКУ 
(БУДІВЛІ)»

Київський міський голова
В. Кличко
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