
 
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

III сесія VII скликання 

РІШЕННЯ 
від 28 травня 2015 року N 566/1430 

Про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва, 

затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 

року N 1051/1051 
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой 

Київ", "Про благоустрій населених пунктів" Київська міська рада вирішила: 
1. Внести зміни до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 

грудня 2008 року N 1051/1051 (далі - Правила), а саме: 
1.1. У Правилах слова "Головне управління з питань контролю за благоустроєм міста Києва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", "Головне управління контролю за благоустроєм 

міста Києва", "Головне управління контролю за благоустроєм", "Головне управління контролю за благоустроєм 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", "Головне управління 

контролю за благоустроєм м. Києва", "Головне управління надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)", "Головне управління надзвичайних ситуацій виконавчого 

органу Київради (Київської міської державної адміністрації)", "Головне управління" та "Управління охорони 

навколишнього природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)" в усіх відмінках замінити словами "Департамент міського благоустрою та збереження природного 

середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" у відповідних 

відмінках. 
1.2. Пункт 13.2 розділу XIII Правил доповнити новими підпунктами 13.2.6 та 13.2.7 такого змісту: 
"13.2.6. Забороняється розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної 

мережі, об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі на зупинках громадського транспорту на відстані 

ближче ніж 20 метрів в обидва боки по тротуару від установленого дорожнього знака, що позначає зупинку, за 

винятком тимчасових споруд, зблокованих з кіосками для продажу проїзних квитків, а також біля входів/виходів 

метрополітену на поверхні землі у межах півкола радіусом 20 метрів від площини дверей у напрямку евакуації з 

центром у середині дверної групи, яка включає всі двері з написом "Вхід" та "Вихід" (на виходах із підземних 

переходів, які не мають дверей, відлік слід виконувати від центра площини краю останньої сходинки). 
13.2.7. Розміщені (встановлені) самовільно, тобто без відповідних, оформлених в установленому порядку 

документів, засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, об'єкти сезонної дрібнороздрібної 

торговельної мережі підлягають демонтажу (переміщенню) особою, що здійснила розміщення (встановлення) 

такого засобу (об'єкта), в порядку і строки, встановлені пунктом 13.3 цих Правил.". 
1.3. Пункт 13.3 розділу XIII Правил викласти в такій редакції: 
"13.3. Порядок демонтажу (переміщення) самовільно розміщених (встановлених) малих архітектурних форм, 

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, об'єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі. 
13.3.1. У разі виявлення самовільно розміщених (встановлених) малих архітектурних форм, тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької 

діяльності, в т. ч. тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для 

здійснення підприємницької діяльності, паспорти прив'язки яких анульовані або строк дії яких закінчився, 



самовільно розміщених (встановлених) засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі (автомагазини, 

автокафе, автокав'ярні, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне 

обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки) тощо) (далі - засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної 

мережі), об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі (на розміщення яких відсутні оформлені в 

установленому порядку документи) уповноважені особи Департаменту міського благоустрою та збереження 

природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

структурних підрозділів з питань контролю за благоустроєм районних в місті Києві державних адміністрацій, 

комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

"Київблагоустрій" (далі - КП "Київблагоустрій) вносять припис його власнику (користувачу або особі, яка здійснила 

розміщення (встановлення)) з вимогою усунення порушень шляхом проведення демонтажу малої архітектурної 

форми, тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для 

здійснення підприємницької діяльності, демонтажу (переміщення) засобу пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі, об'єкта сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі із зазначенням строку демонтажу 

(переміщення) відповідно до абзаців другого і третього цього підпункту. 
Малі архітектурні форми, тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення підприємницької діяльності мають бути демонтовані протягом трьох днів з моменту 

отримання припису, крім тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення підприємницької діяльності, відсутніх в матеріалах єдиної цифрової топографічної 

основи території міста Києва, демонтаж яких має бути здійснений протягом одного дня з моменту отримання 

припису. 
Засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, об'єкти сезонної дрібнороздрібної торговельної 

мережі мають бути демонтовані (переміщені) негайно після отримання припису. 
У разі внесення припису власнику (користувачу або особі, яка здійснила розміщення (встановлення)) засобу 

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, об'єкта сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі 

уповноважена особа, яка внесла припис, негайно повідомляє про це Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - 

Департамент промисловості та розвитку підприємництва). 
Протягом зазначеного у приписі строку власник (користувач або особа, яка здійснила розміщення 

(встановлення)) зобов'язаний за власний рахунок здійснити демонтаж самовільно розміщеної (встановленої) малої 

архітектурної форми, тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення підприємницької діяльності, об'єкта сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, 

демонтаж (переміщення) засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та провести відновлення 

порушеного благоустрою на місці їх розміщення (встановлення). 
У разі невиконання припису уповноважена особа, яка внесла припис, у триденний строк складає протокол про 

адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
13.3.2. У разі якщо власники (користувачі або особи, які здійснили розміщення (встановлення)) малої 

архітектурної форми, тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення підприємницької діяльності, об'єкта сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі 

не здійснили демонтаж в строки, зазначені в приписі, Департамент міського благоустрою та збереження 

природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

районні в місті Києві державні адміністрації вживають заходів щодо демонтажу самовільно розміщеної 

(встановленої) малої архітектурної форми, тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного 

чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, об'єкта сезонної дрібнороздрібної 

торговельної мережі, а Департамент промисловості та розвитку підприємництва - щодо демонтажу об'єкта 

сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі на підставі рішень, зазначених у підпункті 13.3.3 пункту 13.3 цих 

Правил, за кошти міського бюджету або з інших джерел, не заборонених законодавством, з наступним 

відшкодуванням усіх витрат згідно з абзацом 3 цього підпункту. 
У разі якщо власник (користувач або особа, яка здійснила розміщення (встановлення)) засобу пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі, не здійснює демонтаж (переміщення) цього засобу в строки, зазначені в 

приписі, Департамент промисловості та розвитку підприємництва, Департамент міського благоустрою та 

збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) негайно вживають заходів щодо організації демонтажу (переміщення) самовільно розміщеного 

(встановленого) засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на підставі рішень, зазначених у 

підпункті 13.3.3 пункту 13.3 цих Правил, за кошти міського бюджету або з інших джерел, не заборонених 

законодавством, з наступним відшкодуванням усіх витрат згідно з абзацом 3 цього підпункту. 



У випадках, зазначених в абзацах першому і другому цього підпункту, всі витрати на проведення демонтажу 

(переміщення), перевезення, розвантаження, зберігання малої архітектурної форми, тимчасової споруди 

торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької 

діяльності, об'єкта сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, засобу пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі підлягають відшкодуванню власником (користувачем або особою, яка здійснила розміщення 

(встановлення)) малої архітектурної форми, тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного 

чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, об'єкта сезонної дрібнороздрібної 

торговельної мережі, засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі. 
У випадках, зазначених в абзацах першому і другому цього підпункту, відновлення порушеного благоустрою 

здійснює власник (користувач або особа, яка здійснила розміщення (встановлення)) малої архітектурної форми, 

тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності, об'єкта сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, засобу пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі у дводенний строк з моменту демонтажу (переміщення) такого об'єкта 

(засобу) або відшкодовує балансоутримувачу території витрати на його відновлення. 
13.3.3. Рішення про демонтаж самовільно розміщеної (встановленої) малої архітектурної форми, тимчасової 

споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності, об'єкта сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі приймається Департаментом 

міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями, Департаментом 

промисловості та розвитку підприємництва (щодо об'єкта сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі). 
Рішення про демонтаж (переміщення) самовільно розміщеного (встановленого) засобу пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі приймається Департаментом міського благоустрою та збереження 

природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва. 
Для проведення демонтажу малих архітектурних форм, тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, об'єкта сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі створюється комісія у складі представників Департаменту міського 

благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) та/або структурного підрозділу з питань контролю за благоустроєм районної в місті Києві 

державної адміністрації, Департаменту промисловості та розвитку підприємництва (у разі демонтажу об'єкта 

сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі), підприємства, яке здійснює демонтаж, перевезення, зберігання 

малих архітектурних форм, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення підприємницької діяльності, об'єкта сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, 

представника міліції, власника (користувача або особи, яка здійснила розміщення (встановлення)) (у разі його 

присутності). 
Для проведення демонтажу (переміщення) засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі 

створюється комісія у складі представників Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, структурного 

підрозділу з питань контролю за благоустроєм районної в місті Києві державної адміністрації та/або Департаменту 

міського благоустрою та збереження природного середовища, підприємства, яке здійснює демонтаж 

(переміщення), перевезення, зберігання засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, представника 

міліції, власника (користувача або особи, яка здійснила розміщення (встановлення)) (у разі його присутності). 
За результатами проведеної роботи комісії складають акти демонтажу (переміщення) у двох примірниках, які 

містять такі дані: 
дата, час, адреса (місцезнаходження), підстави проведення демонтажу (переміщення); 
прізвище, ім'я, по батькові та посади членів комісії, представника підприємства, яке проводить демонтаж 

(переміщення), перевезення, зберігання, представника міліції та власника (користувача або особи, яка здійснила 

розміщення (встановлення)) (у разі його присутності); 
опис малої архітектурної форми, тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної 

мережі, об'єкта сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі (геометричні параметри, матеріал, наявність 

підключення до мереж електро- та водопостачання тощо), перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень з 

обов'язковою фотофіксацією. 
Після проведення демонтажу (переміщення) здійснюється фотофіксація місця, звільненого від самовільно 

розміщеного (встановленого) об'єкта (засобу). 



13.3.4. Після складання акта демонтажу (переміщення) мала архітектурна форма, тимчасова споруда 

торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької 

діяльності, об'єкт сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, засіб пересувної дрібнороздрібної торговельної 

мережі опечатується (окрім об'єкта сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі) та перевозиться на майданчик 

тимчасового зберігання, де передається відповідальній особі під розпис в акті демонтажу (переміщення). 
Працівники Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурного підрозділу з питань контролю за 

благоустроєм районної в місті Києві державної адміністрації, Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва, працівники підприємства (що здійснює демонтаж тощо), які брали участь у проведенні 

демонтажу (переміщення), перевезенні малої архітектурної форми, тимчасової споруди торговельного, 

побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, об'єкта 

сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, не 

несуть відповідальність за цілісність, неушкодженість та зберігання майна, що знаходиться в середині малої 

архітектурної форми, тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення підприємницької діяльності, об'єкта сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, 

засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі. 
13.3.5. Демонтовані малі архітектурні форми, тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, об'єкти сезонної дрібнороздрібної 

торговельної мережі повертаються власнику (користувачу) на підставі акта приймання-передачі після відновлення 

благоустрою на місці їх самовільного розміщення (встановлення) та відшкодування витрат з їх демонтажу, 

перевезення, розвантаження та зберігання в установленому порядку. 
Демонтовані (переміщені) засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі повертаються власнику 

(користувачу) у присутності працівника міліції на підставі акта приймання-передачі після відновлення благоустрою 

на місці їх самовільного розміщення (встановлення) та відшкодування витрат з демонтажу (переміщення), 

перевезення, розвантаження та зберігання в установленому порядку. 
У разі, якщо від власника (користувача) не надходить заява про повернення демонтованої (переміщеної) малої 

архітектурної форми, тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення підприємницької діяльності, об'єкта сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, 

засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі зазначене майно може бути реалізоване відповідно до 

законодавства України.". 
1.4. Підпункт 20.2.10 пункту 20.2 розділу XX Правил викласти в такій редакції: 
"20.2.10. Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації 

здійснюють заходи щодо проведення демонтажу самовільно розміщених (встановлених) малих архітектурних 

форм, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для 

здійснення підприємницької діяльності та елементів об'єктів благоустрою на території міста Києва на підставі: 
заявок балансоутримувачів об'єктів благоустрою, рішень комісії з питань розміщення тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької 

діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля 

стаціонарних закладів ресторанного господарства, утвореної виконавчим органом Київської міської ради 

(Київською міською державною адміністрацією), за кошти міського бюджету або з інших джерел, не заборонених 

законодавством, з наступним відшкодуванням усіх витрат на проведення демонтажу, перевезення, 

розвантаження, зберігання малих архітектурних форм, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності власником (користувачем або 

особою, яка здійснила розміщення (встановлення)) малих архітектурних форм, тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, елементів 

об'єктів благоустрою, винним у порушенні благоустрою; 
рішень суду за рахунок коштів міського бюджету з наступним відшкодуванням усіх витрат на проведення 

демонтажу, перевезення, розвантаження, зберігання елементів об'єктів благоустрою, малих архітектурних форм, 

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності елементів об'єктів благоустрою власником (користувачем або особою, яка здійснила 

розміщення (встановлення)) малої архітектурної форми, тимчасової споруди торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, елементів об'єктів 

благоустрою, винним у порушенні благоустрою. 



Демонтаж малих архітектурних форм, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності та елементів благоустрою на підставі заявок їх 

власників здійснюється за рахунок коштів останніх.". 
1.5. Підпункт 20.2.11 пункту 20.2 розділу XX Правил викласти в такій редакції: 
"20.2.11. У разі виявлення уповноваженими особами Департаменту міського благоустрою та збереження 

природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

структурних підрозділів з питань контролю за благоустроєм районних в місті Києві державних адміністрацій, КП 

"Київблагоустрій" самовільно розміщених (встановлених) малих архітектурних форм, тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької 

діяльності, в т. ч. тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для 

здійснення підприємницької діяльності, паспорти прив'язки яких анульовані або строк дії яких закінчився, 

самовільно розміщених (встановлених) об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, засобів 

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі (на розміщення яких відсутні оформлені в установленому 

порядку документи), елементів об'єктів благоустрою, їх власникам (користувачам або особам, які здійснили 

розміщення (встановлення)), вноситься припис з вимогою усунення порушень шляхом проведення демонтажу 

малої архітектурної форми, тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення підприємницької діяльності, демонтажу (переміщення) об'єкта сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі, засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, елементу об'єкта 

благоустрою, із зазначенням строку демонтажу (переміщення) відповідно до підпункту 13.3.1 пункту 13.3 розділу 

XIII цих Правил.". 
2. Додаток 3 до Правил викласти в редакції, що додається. 
3. Додатки 5 та 6 до Правил виключити. 
4. Офіційно оприлюднити рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик". 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. 

 
Київський міський голова В. Кличко 

 

 

 
Додаток 3 

до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради 
25.12.2008 N 1051/1051 

(у редакції рішення Київської міської ради 
від 28.05.2015 N 566/1430) 

ПРИПИС N 

від "___" ____________ 20__ року 
Мною __________________________________ 
__________________________________ 
встановлено порушення: __________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Порушення вчинено: __________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
На підставі Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року N 1051/1051, 

ПРОПОНУЮ: 
Усунути порушення шляхом __________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Про виконання припису повідомити за адресою та/або телефоном ____________________________ 
__________________________________ 
Припис склав __________________________________ 
                                                                                                                (підпис, П. І. П.) 



Припис одержав __________________________________ 
                                                                                                                (підпис, П. І. П.) 

 

 

 
Київський міський голова В. Кличко 
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