КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 4 вересня 2014 року N 62/62

Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 24 лютого 2011 року N 56/5443 "Про затвердження
Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску)
власників тимчасових споруд торговельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької
діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі в утриманні об'єктів
благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких
рішень Київської міської ради" та деяких рішень
Київської міської ради
Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Київської міської ради
від 25 грудня 2014 року N 746/746,
від 17 березня 2016 року N 237/237
Додатково див. постанови
Окружного адміністративного суду міста Києва
від 17 листопада 2014 року,
від 20 листопада 2014 року,
від 16 грудня 2014 року,
постанову Київського апеляційного адміністративного суду
від 19 лютого 2015 року,
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
від 5 березня 2015 року,
постанову Київського апеляційного адміністративного суду
від 19 березня 2015 року,
рішення Окружного адміністративного суду міста Києва
від 26 грудня 2017 року
Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", Закону України
"Про благоустрій населених пунктів", наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011

року N 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 22 листопада 2011 року за N 1330/20068, враховуючи наказ Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року N 369 "Про
затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за N 372/1397,
ДСТУ 4281:2004 "Заклади ресторанного господарства. Класифікація", рішення
Київської міської ради від 15 березня 2012 року N 198/7535 "Про діяльність
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)", від 22 травня 2013 року N 338/9395 "Про утворення центрів
надання адміністративних послуг у місті Києві", з метою вдосконалення порядку
залучення пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної
мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних
закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів благоустрою міста
Києва, Київська міська рада вирішила:
1. Внести до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року N 56/5443
"Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою міста
Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради" такі зміни:
1.1. Заголовок та пункт 1 рішення після слів "засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі" доповнити словами "власників (користувачів) майданчиків
для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства".
1.2. Додаток до рішення викласти в новій редакції, що додається.
2. Внести зміни до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням
Київської міської ради від 25 грудня 2008 року N 1051/1051, згідно з додатком 1 до
цього рішення.
3. Доручити Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укладати
договори щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою із суб'єктами
господарювання відповідно до Порядку визначення обсягів пайової участі
(внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності,
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників
(користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів
ресторанного господарства в утриманні об'єктів благоустрою міста Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 лютого 2011 року N
56/5443.
4. Встановити, що Департамент містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укладає в
установленому порядку договори щодо пайової участі в утриманні об'єкта
благоустрою:

4.1. З суб'єктами господарювання (власниками тимчасових споруд):
4.1.1. За умови наявності тимчасової споруди в матеріалах єдиної цифрової
топографічної основи території міста Києва (станом на квітень 2013 року).
Укладення таких договорів здійснюється до 31.01.2015.
4.1.2. При оформленні паспорта прив'язки тимчасової споруди відповідно
до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у місті Києві.
4.2. З суб'єктами господарювання (власниками засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної
торговельної мережі) відповідно до затвердженої у встановленому порядку схеми
розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів
сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі.
4.3. З суб'єктами господарювання (власниками (користувачами) майданчиків для
харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства).
(пункт 4 у редакції рішення Київської
міської ради від 25.12.2014 р. N 746/746)
5. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) подовжувати дію
договорів щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою, укладених
відповідно до умов пп. 4.1.1 пп. 4.1 пункту 4 цього рішення, на строк до 6 місяців.
Такі договори можуть бути подовжені на той самий строк, але з кінцевим терміном
їх дії до завершення проведення конкурсів щодо надання права на оформлення
паспортів прив'язки тимчасових споруд за відповідними локаціями.
У 2016 році надавати перше подовження договорів щодо пайової участі в
утриманні об'єкта благоустрою, укладених відповідно до умов пп. 4.1.1 пп. 4.1
пункту 4 цього рішення, строком на 6 місяців.
(рішення доповнено новим пунктом 5 згідно з рішенням
Київської міської ради від 25.12.2014 р. N 746/746,
у зв'язку з цим пункти 5 - 14 вважати відповідно пунктами 6 - 15,
пункт 5 у редакції рішення Київської
міської ради від 17.03.2016 р. N 237/237)
6. Доручити Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) відповідно до етапів проведення демонтажу, що
додаються (додаток 2 до цього рішення), демонтувати тимчасові споруди
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності, що розміщуються з порушенням вимог
будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних
обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та
раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини,
земельно-господарського устрою.

Проведення демонтажу тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності в м. Києві відповідно до етапу 2 (додаток 2 до цього рішення)
здійснювати не раніше ніж через 2 місяці після набуття чинності цим рішенням.
Запровадження етапів 3 - 7 здійснюється згідно з рішенням комісії з питань
розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності,
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для
харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, утвореної
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
7. Доручити Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) провести
інвентаризацію тимчасових споруд шляхом лазерного сканування міського
простору для створення інформаційної ЗД-моделі міста до 31 грудня 2014 року.
8. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації) в проекті рішення Київської міської ради "Про особливості
застосування Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності в м. Києві" врахувати, що при розгляді заяв та прийнятті рішення про
відповідність намірів щодо місця розташування тимчасової споруди
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності Комплексній схемі розміщення тимчасових
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення
для здійснення підприємницької діяльності, будівельним нормам застосовується
критерій сплати пайової участі (внеску) за попередні періоди.
9. Визначити, що тимчасові споруди торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності
здійснюють продаж товарів (надання послуг) з 6-ї години до 23-ї години (крім
тимчасових споруд з функціональним призначенням продаж друкованих ЗМІ,
продуктів харчування, квітів, непродовольчих груп товарів, заклади швидкого
харчування, громадські вбиральні, шиномонтаж, туристичні інформаційні центри).
(пункт 9 у редакції рішення Київської
міської ради від 25.12.2014 р. N 746/746)
10. Встановити, що кожна тимчасова споруда торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності має окрему конструкцію (не має спільних конструктивних елементів з
іншою тимчасовою спорудою) та площу. Площі тимчасових споруд торговельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності, що розміщуються одна біля одної, не можуть
об'єднуватись та вважатися спільною загальною площею.
11. Торговельна площа тимчасових споруд торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності,
які розміщені в межах територій вулиць та доріг згідно з містобудівною
документацією на відстані не менше 5 метрів від проїзної частини вулиць, не

повинна перевищувати 19 кв. м (крім тимчасових споруд з функціональним
призначенням - квіти та інші продовольчі чи непродовольчі товари, заклади
швидкого харчування, громадські вбиральні, шиномонтаж, туристичні
інформаційні центри, продаж хлібобулочних та молочних виробів, майданчиків
для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства).
12. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської міської ради:
від 26 січня 2012 року N 2/7339 "Про деякі питання здійснення підприємницької
діяльності в тимчасових спорудах";
від 5 квітня 2012 року N 383/7720 "Про внесення змін до рішень Київради від
26.01.2012 N 2/7339 та від 24.02.2011 N 56/5443";
від 24 травня 2012 року N 484/7821 "Про внесення змін до рішень Київради від
24.02.2011 N 56/5443 та від 26.01.2012 N 2/7339";
від 12 липня 2012 N 674/8011 "Про внесення змін до рішення Київради від 26
січня 2012 N 2/7339".
13. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації) привести свої акти у відповідність до вимог цього рішення.
14. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування,
постійну комісію Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики, постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету
та соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова

В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради
24.02.2011 N 56/5443
(в редакції рішення Київської міської
ради
від 04.09.2014 N 62/62)

ПОРЯДОК
визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого

призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників
(користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних
закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів благоустрою
міста Києва
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм залучення пайової участі (внеску) власників
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 в утриманні об'єктів
благоустрою міста Києва з урахуванням впливу безпосередньо на об'єкти
благоустрою та оцінки соціально-економічного значення 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 для міста незалежно від форм власності.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з
урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом
будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без
улаштування фундаменту;
комплексна схема розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності (далі Комплексна схема) - текстові та графічні матеріали, якими
визначаються місця розташування ТС, розроблені з урахуванням вимог
будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних
обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та
раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини,
земельно-господарського устрою;
майданчик для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного
господарства - місце для надання послуг з харчування біля стаціонарного
(капітального) закладу ресторанного господарства, який відкритий для
обслуговування населення на певний сезон року, розміщений на відкритому
повітрі (під тентами, на верандах, у павільйонах легкого типу) або виготовлений з
полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених
технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлений
тимчасово, без улаштування фундаменту, не є капітальною спорудою. Залежно
від типу конструкцій, які використовуються для влаштування, та періоду
функціонування майданчики поділяються на відкриті (літні) майданчики та сезонні
майданчики. Розміщення сезонних майданчиків здійснюється на підставі паспорта
прив'язки тимчасової споруди, оформленого відповідно до Порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 21 жовтня 2011 року N 244, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за N 1330/20068, за умови
визначення відповідності намірів щодо місця розташування сезонного
майданчика будівельним нормам за результатами розгляду документів, поданих
відповідно до зазначеного Порядку; місця розміщення відкритих (літних) та
сезонних майданчиків не визначаються Комплексною схемою;
засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі - автомагазини,
автокафе, автокав'ярні, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки,
спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки) тощо;
пайова участь (внесок) власників ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля
стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів
благоустрою міста Києва (далі - Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів
благоустрою) - внесок на фінансування заходів з благоустрою міста Києва
(утримання, ремонт та будівництво об'єктів благоустрою), який сплачують до
бюджету міста Києва власники ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі, власники (користувачі) майданчиків для харчування біля
стаціонарних закладів ресторанного господарства у грошовому виразі (гривнях)
без ПДВ;
інформаційний талон - документ, що підтверджує факт сплати пайової участі,
який виготовляється на бланку, що має елементи захисту та містить: серію,
номер, дату видачі, термін дії, повне найменування та місцезнаходження
юридичної особи або П. І. Б. та місце проживання фізичної особи - підприємця,
тип об'єкта, функціональне призначення об'єкта, місце розташування об'єкта,
площу об'єкта, спеціальний код, режим роботи, інформацію про паспорт прив'язки
ТС (у разі оформлення) тощо;
комісія 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 (далі Комісія) - комісія виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), до компетенції якої входить визначення відповідності
намірів щодо місця розташування ТС Комплексній схемі ТС, будівельним нормам,
запровадження додаткових зон обмежень розміщення ТС, розгляд заяв щодо
неправомірного надання відмови в укладанні договору щодо пайової участі в
утриманні об'єкта благоустрою та інші питання, пов'язані з розміщенням ТС,
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для
харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.
1.3. Залучені кошти Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою
спрямовуються виключно на фінансування заходів з благоустрою міста Києва
(утримання, ремонт та будівництво об'єктів благоустрою).
1.4. Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою залучається з
метою:
відшкодування витрат бюджету міста Києва на розширене відтворення об'єктів
благоустрою;

надання власникам ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі,
власникам (користувачам) майданчиків для харчування біля стаціонарних
закладів ресторанного господарства права реалізувати свій проект встановлення
(розміщення) ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі,
майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного
господарства на території міста Києва;
фінансування заходів з благоустрою міста Києва (утримання, ремонт та
будівництво об'єктів благоустрою, організація та проведення робіт із демонтажу
незаконно встановлених на території міста тимчасових споруд);
відшкодування за використання для розміщення ТС, засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля
стаціонарних закладів ресторанного господарства об'єктів благоустрою та
земельних ділянок, на яких розміщуються ці об'єкти благоустрою, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста Києва.
1.5. Обсяг Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою визначається
за принципами:
компенсації витрат бюджету міста на розширене відтворення об'єктів
благоустрою (власники ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної
мережі, власники (користувачі) майданчиків для харчування біля стаціонарних
закладів ресторанного господарства мають компенсувати витрати бюджету міста
на розширене відтворення об'єктів благоустрою, які виникають при встановленні
(розміщенні) та експлуатації ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів
ресторанного господарства);
комплексного підходу до розвитку інфраструктури міста (рівномірний розвиток
інфраструктури міста по всій території);
сприяння залученню коштів на фінансування заходів з благоустрою міста Києва
(визначення обсягу Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою з
урахуванням соціально-економічного значення встановлених (розміщених) ТС,
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для
харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства має
створювати сприятливі умови для фінансування заходів з благоустрою міста
Києва (утримання, ремонт та будівництво об'єктів благоустрою тощо).
1.6. Обсяг Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою визначається
з урахуванням:
впливу ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі,
майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного
господарства на об'єкти благоустрою міста Києва;
функціонального призначення ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів
ресторанного господарства;

пріоритетності розвитку території міста Києва (зони), в якій проводиться
встановлення (розміщення) ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної
мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного
господарства;
територіального встановлення (розміщення) ТС, засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля
стаціонарних закладів ресторанного господарства.

2. Порядок залучення і використання Пайової участі (внеску) в утриманні
об'єктів благоустрою
2.1. Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов'язані із
залученням і використанням Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів
благоустрою, у тому числі при укладенні договорів щодо пайової участі в
утриманні об'єкта благоустрою.
2.2. У всіх питаннях щодо організації залучення Пайової участі (внеску) в
утриманні об'єктів благоустрою виконавчий орган Київської міської ради (Київська
міська державна адміністрація) виступає в особі Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (далі - Департамент).
2.3. У разі встановлення (розміщення) ТС на об'єктах благоустрою, розташованих
на земельних ділянках комунальної власності територіальної громади міста
Києва, власник ТС укладає договір щодо пайової участі в утриманні об'єкта
благоустрою.
2.4. Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою сплачують суб'єкти
господарювання, які є власниками ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі, власниками (користувачами) майданчиків для харчування
біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.
2.5. Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою сплачується у
грошовій формі.
2.6. Для укладення договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта
благоустрою суб'єкт господарювання звертається до Департаменту із заявою, до
якої додаються такі документи:
реквізити замовника (для юридичних осіб: повне найменування,
місцезнаходження, код ЄДРПОУ, банківські реквізити (розрахунковий рахунок,
установа банку, МФО банку), посада та П. І. Б. керівника, телефон; для фізичної
особи - підприємця: П. І. Б. повністю, місце проживання, ідентифікаційний номер,
банківські реквізити (розрахунковий рахунок, установа банку, МФО банку),
телефон);
для фізичних осіб - підприємців - додатково копія паспорта;
схема місця розташування ТС, засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної
мережі, майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного
господарства із зазначенням контуру та площі об'єкта, з прив'язкою до місцевості,

на основі фрагменту ортофотоплану, наданого Департаментом на безоплатній
основі;
актуальна фотофіксація з чотирьох сторін місця розташування ТС, засобу
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчика для харчування
біля стаціонарного закладу ресторанного господарства на відстані 5 - 10 м (для
ТС - додатково фото фасаду з товаром, на відстані 3 - 4 метрів);
документи на розміщення ТС, засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної
мережі, майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного
господарства, оформлені до 01 січня 2014 року.
Крім документів, передбачених абзацами другим - шостим цього пункту, суб'єкти
господарювання - власники засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної
мережі надають такі документи:
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане у встановленому порядку
підрозділом ДАІ МВС України, з відміткою про переобладнання транспортного
засобу (у разі використання транспортного засобу);
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданий
уповноваженим підрозділом Державної санітарно-епідеміологічної служби
України.
Крім документів, передбачених абзацами другим - шостим цього пункту, суб'єкти
господарювання - власники (користувачі) стаціонарних закладів ресторанного
господарства надають такі документи:
копії завірених у встановленому порядку документів, що посвідчують право
власності на будівлю або приміщення стаціонарного (капітального) закладу
ресторанного господарства, біля якої (яких) планується влаштувати майданчик
для харчування, або право користування ними;
письмова згода власника (користувача) земельної ділянки у разі розміщення
майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного
господарства на земельній ділянці, що знаходиться у власності (користуванні)
третіх осіб;
письмова згода власників (орендарів) сусідніх приміщень, у разі збільшення
лінійних розмірів майданчика для харчування біля стаціонарного закладу
ресторанного господарства поза межі фасаду стаціонарного закладу
ресторанного господарства.
Перелік документів, що додаються до заяви, є вичерпним.
2.7. У випадках вирішення питання встановлення (розміщення) ТС відповідно до
Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України 21 жовтня 2011 року
N 244, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за
N 1330/20068, подача та розгляд документів, передбачених пунктом 2.6 цього
Порядку, не здійснюється, а укладання договору щодо пайової участі в утриманні

об'єкта благоустрою здійснюється за умови визначення відповідності намірів
щодо місця розташування ТС Комплексній схемі за результатами розгляду
документів, поданих відповідно до зазначеного Порядку.
У разі вирішення питання встановлення (розміщення) сезонного майданчика для
харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на підставі
паспорта прив'язки тимчасової споруди, оформленого відповідно до Порядку
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності,
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України 21 жовтня 2011 року N 244,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за N
1330/20068, подача та розгляд документів, передбачених пунктом 2.6 цього
Порядку, не здійснюється, а укладання договору щодо пайової участі в утриманні
об'єкта благоустрою здійснюється за умови визначення відповідності намірів
щодо місця розташування сезонного майданчика будівельним нормам за
результатами розгляду документів, поданих відповідно до зазначеного Порядку.
2.8. Заява та документи, що додаються до неї, подаються суб'єктом
господарювання (безпосередньо керівником юридичної особи, фізичною особою підприємцем) або уповноваженою ним особою у паперовому вигляді до відділу
(центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті
Києві державної адміністрації за місцем розташування об'єкта або в
електронному вигляді через портал Містобудівного кадастру міста Києва за
адресою www.ts.mldc.kga.gov.ua. Суб'єкт господарювання несе відповідальність
за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до
неї.
Усі заяви щодо укладення договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта
благоустрою підлягають обов'язковій реєстрації в системі електронного
документообігу Департаменту.
2.9. За наявності всіх документів, передбачених пунктом 2.6 цього Порядку, а для
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі також за умови
відповідності схемі розміщення та порядку розміщення засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) за поданням Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та погодженням Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Департамент протягом чотирьох робочих днів:
здійснює геопросторове визначення місця розташування ТС, засобу пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчика для харчування біля
стаціонарних закладів ресторанного господарства;
перевіряє місце розташування ТС, засобу пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі, майданчика для харчування біля стаціонарних закладів
ресторанного господарства на наявність заборон та обмежень;

перевіряє функціональне призначення (спеціалізацію) ТС, засобу пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчика для харчування біля
стаціонарних закладів ресторанного господарства;
перевіряє наявність скарг від громадян щодо розміщення або функціонування ТС
(у разі наявності такої інформації у Департаменті);
передає надані суб'єктом господарювання заяву та документи до відповідної
районної в місті Києві державної адміністрації через портал Містобудівного
кадастру міста Києва для отримання протягом чотирьох робочих днів
аргументованих пропозицій щодо розміщення ТС.
Районна в місті Києві державна адміністрація протягом чотирьох робочих днів:
встановлює відповідність заявленого місця розташування ТС фактичному;
перевіряє наявність факту неправомірного повторного встановлення (раніше
демонтована ТС);
перевіряє наявність скарг від громадян щодо розміщення або функціонування ТС.
За результатами опрацювання надає до Департаменту через портал
Містобудівного кадастру міста Києва аргументовані пропозиції щодо укладання
договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою або відмови в
укладанні договору.
У разі якщо районна в місті Києві державна адміністрація протягом чотирьох
робочих днів не надала аргументованих пропозицій щодо розміщення ТС,
застосовується принцип мовчазної згоди, тобто вважається, що районна в місті
Києві державна адміністрація погодила укладання договору щодо пайової участі в
утриманні об'єкта благоустрою.
Посадові особи Департаменту та районних в місті Києві державних адміністрацій
несуть відповідальність за порушення термінів опрацювання заяв.
У разі необґрунтованості пропозицій районної в місті Києві державної
адміністрації стосовно відмови в укладанні договору щодо пайової участі в
утриманні об'єкта благоустрою на підставі скарг від громадян Департамент
передає заяву та додані до неї документи на розгляд Комісії для розгляду справи
по суті. При цьому строки розгляду заяви продовжуються на строк, необхідний
для розгляду Комісією.
У разі позитивних результатів розгляду документів, зазначених у пункті 2.6 цього
Порядку, або визначення відповідності намірів щодо місця розташування ТС
Комплексній схемі відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 21.10.2011 N 244, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22
листопада 2011 року за N 1330/20068, або визначення суб'єкта господарювання
переможцем інвестиційного конкурсу за його результатами та з яким укладено
інвестиційний договір (у разі відповідності вимогам законодавчих актів України,
державним будівельним нормам та стандартам), із суб'єктом господарювання

укладається договір щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою за
формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
2.10. Після зарахування на рахунок Державної казначейської служби України 100
% відповідної суми пайової участі за договором щодо пайової участі в утриманні
об'єкта благоустрою Департамент протягом одного робочого дня оформлює
інформаційний талон у вигляді додатка до договору щодо пайової участі в
утриманні об'єкта благоустрою та передає його до відділу (центру) надання
адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної
адміністрації.
Відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в
місті Києві державної адміністрації передає суб'єкту господарювання
інформаційний талон разом з примірником підписаного у встановленому порядку
сторонами договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою.
Інформаційний талон про сплату пайової участі має бути розміщений на вітрині
фронтальної частини ТС або на лобовому склі (фасаді) засобу пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі чи на вході до закладу ресторанного
господарства з забезпеченням зчитування спеціального коду інформаційного
талона про сплату пайової участі.
2.11. Підстави для відмови в укладенні договору щодо пайової участі в утриманні
об'єкта благоустрою за результатами розгляду документів:
місце розташування ТС потрапляє в межі півкола радіусом 20 м від площини
дверей у напрямку евакуації з центром у середині дверної групи, яка включає всі
двері з написом "Вхід" та "Вихід" на станціях метрополітену, або від центра
площини краю останньої сходинки на виходах із підземних переходів, які не
мають дверей;
місце розташування ТС потрапляє в зони обмежень, визначені Комплексною
схемою (тільки при оформленні паспорта прив'язки ТС) або Комісією;
місце розміщення засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі,
майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного
господарства не відповідає вимогам законодавчих актів України, державних
будівельних норм та стандартів, потрапляє в зони обмежень, визначених
Комплексною схемою або Комісією;
виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних
відомостей;
подання заявником неповного пакета документів.
Крім підстав для відмови в укладенні договору щодо пайової участі в утриманні
об'єкта благоустрою, передбачених абзацами другим - п'ятим цього пункту,
підставами для відмови в укладенні договору щодо пайової участі в утриманні
об'єкта благоустрою з власником ТС за результатами розгляду документів,
передбачених пунктом 2.6 цього Порядку, є:
невідповідність заявленого місця розташування ТС фактичному;

відсутність ТС в матеріалах єдиної цифрової топографічної основи території міста
Києва;
наявність факту повторного встановлення (раніше демонтована ТС);
наявність обґрунтованих скарг громадян на функціонування або розміщення ТС.
Перелік підстав для відмови є вичерпним.
У разі наявності зазначених у цьому пункті підстав для відмови Департаментом
здійснюється підготовка письмового повідомлення про відмову в укладенні
договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою, яке
направляється суб'єкту господарювання через відділ (центр) надання
адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної
адміністрації або портал Містобудівного кадастру міста Києва.
Відмову в укладенні договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта
благоустрою може бути оскаржено у порядку, встановленому законодавством.
2.12. Підставами для припинення дії договору щодо пайової участі в утриманні
об'єкта благоустрою до закінчення терміну його дії є:
звернення суб'єкта господарювання із заявою про розірвання договору щодо
пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою;
припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи підприємця;
встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї,
недостовірних відомостей;
недотримання суб'єктом господарювання істотних умов договору щодо пайової
участі в утриманні об'єкта благоустрою;
зміна містобудівної ситуації, державних будівельних норм, зміна у розташуванні
інженерних мереж, що унеможливлює розташування об'єкта у певному місці (у
разі відмови суб'єкта господарювання від запропонованого альтернативного
місця розміщення об'єкта);
невиконання умов документа, що визначає відповідність намірів суб'єкта
господарювання Комплексній схемі, у визначений в ньому термін (при оформлені
паспорта прив'язки ТС); анулювання паспорта прив'язки ТС; рішення суду.
У разі розірвання договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою
із зазначених підстав (крім неможливості надання альтернативного місця
розміщення об'єкта при зміні містобудівної ситуації, державних будівельних норм,
зміні у розташуванні інженерних мереж, що унеможливлює розташування об'єкта
у певному місці) кошти, сплачені суб'єктом господарювання відповідно до умов
цього договору, не повертаються.
У разі зміни містобудівної ситуації, державних будівельних норм, зміни у
розташуванні інженерних мереж, що унеможливлює розташування об'єкта у
певному місці, суб'єкту господарювання пропонується альтернативне місце

розміщення ТС (у разі його наявності). При цьому за згоди суб'єкта
господарювання вносяться відповідні зміни до договору щодо пайової участі в
утриманні об'єкта благоустрою.
У разі неможливості надати альтернативне місце розташування ТС договір щодо
пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою розривається, а частина
сплачених коштів повертається суб'єкту господарювання з урахуванням часу
розміщення на початковому місці.
2.13. Умови сплати Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою
визначаються у договорі щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою між
Департаментом та власником ТС, засобу пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі чи власником (користувачем) майданчика для харчування
біля стаціонарного закладу ресторанного господарства.
2.14. Кошти Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою суб'єкт
господарювання перераховує на бюджетний рахунок міського бюджету міста
Києва, який визначається Департаментом фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
2.15. Строк дії договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою,
укладений до 31.12.2014, становить 6 місяців (окрім договорів щодо пайової
участі в утриманні об'єкта благоустрою, які укладаються при оформленні
паспорта прив'язки ТС).
Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою сплачується в повній
сумі єдиним платежем.
2.16. У разі визначення відповідності намірів щодо місця розташування ТС
Комплексній схемі строк дії договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта
благоустрою становить 3 роки.
Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою сплачується щорічними
платежами.
2.17. У разі визначення суб'єкта господарювання переможцем інвестиційного
конкурсу за його результатами та з яким укладено інвестиційний договір, строк дії
договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою відповідає строку
дії інвестиційного договору, але не більше трьох років.
Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою сплачується щорічними
платежами.
2.18. Контроль за повнотою та своєчасністю сплати пайової участі відповідно до
умов укладених договорів щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою
здійснюється Департаментом. Департамент щомісячно надає до постійної комісії
Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку
звітність про надходження до бюджету міста Києва сплати пайової участі
(внесків).
2.19. Контроль за дотриманням законодавства України щодо утримання об'єктів
благоустрою, на яких розміщені ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної

торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів
ресторанного господарства здійснюється Департаментом міського благоустрою
та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та відповідною районною в місті Києві
державною адміністрацією.
2.20. У разі порушення термінів сплати за укладеним договором щодо пайової
участі в утриманні об'єкта благоустрою суб'єкт господарювання несе
відповідальність згідно з умовами договору щодо пайової участі в утриманні
об'єкта благоустрою.
2.21. Суб'єкт господарювання за прострочку платежу сплачує пеню в розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за
який сплачується пеня.
2.22. Розподіл та цільове використання коштів Пайової участі (внеску) в утриманні
об'єктів благоустрою визначається бюджетом міста Києва на відповідний рік.
2.23. Договори щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою не є
підставою для проведення будівництва, введення в експлуатацію, реєстрації
речових прав або оформлення документів, що посвідчують право на земельну
ділянку.

3. Методика розрахунку розміру Пайової участі (внеску) в утриманні
об'єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) ТС, засобів
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для
харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства
3.1. Розмір Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою визначається
за таким алгоритмом:
а) визначення економіко-планувальної зони відповідно до рішення Київської
міської ради, в якій встановлюється (розміщується) ТС, засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля
стаціонарних закладів ресторанного господарства;
б) визначення зонального коефіцієнта згідно з додатком 2 до цього Порядку;
в) визначення стимулюючого коефіцієнта, затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), який залежить від територіального встановлення (розміщення) ТС,
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для
харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства;
г) визначення функціонального призначення ТС, засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля
стаціонарних закладів ресторанного господарства;
д) визначення коефіцієнта функціонального використання згідно з додатком 3 до
цього Порядку. У разі змішаного функціонального використання ТС, засобів
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування
біля стаціонарних закладів ресторанного господарства - наявність кількох

коефіцієнтів функціонального використання, для розрахунку розміру Пайової
участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою використовується більший з
коефіцієнтів;
є) визначення локального коефіцієнта згідно з додатком 4 до цього Порядку.

4. Розрахунок розміру Пайової участі (внеску) при встановленні
(розміщенні) ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної
мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів
ресторанного господарства
4.1. Розмір Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою при
встановленні (розміщенні) ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної
мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного
господарства розраховується за такою формулою:
В = П * Сбв * Кз * Кф * Кст,
де
В - розмір Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою при
встановленні (розміщенні) ТС, майданчиків для харчування біля стаціонарних
закладів ресторанного господарства за рік, а для засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі - не менше 2000 грн. за 1 місяць;
П - загальна площа ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі,
майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного
господарства (м2);
Сбв - середня базова вартість одного квадратного метра земельної ділянки,
встановлена рішенням Київської міської ради (грн./м2);
Кз - зональний коефіцієнт, визначений згідно з додатком 2 до цього Порядку;
Кф - коефіцієнт функціонального використання - розмір Пайової участі (внеску) в
утриманні об'єктів благоустрою з 1 кв. м загальної площі ТС, засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля
стаціонарних закладів ресторанного господарства відповідного функціонального
використання, визначений згідно з таблицею додатка 3 до цього Порядку;
Кст - стимулюючий коефіцієнт, визначений згідно з розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Подання
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) про визначення стимулюючого коефіцієнта здійснюється
Департаментом та Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням
з постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку.
4.2. До затвердження розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) стимулюючий коефіцієнт для ТС,
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі дорівнює 1, для

майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного
господарства дорівнює 0,5.
4.3. У разі розміщення (встановлення) ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів
ресторанного господарства у зоні (зонах), визначених згідно з додатком 4 до
цього Порядку, розмір пайової участі, розрахований відповідно до пункту 4.1
цього Порядку, помножується на визначений у цьому додатку локальний
коефіцієнт (локальні коефіцієнти) цієї зони (зон).

5. Перехідні положення
5.1. Локальний коефіцієнт застосовується з 31.10.2014.
5.2. Встановити, що при укладанні договорів щодо пайової участі в утриманні
об'єкта благоустрою до 31.12.2014 розмір пайової участі помножується на
коефіцієнт 2 (окрім договорів щодо пайової участі в утриманні об'єкта
благоустрою, які укладаються при оформлені паспорта прив'язки ТС).
5.3. Питання, не врегульовані цим Порядком, які потребують колегіального
вирішення, у тому числі визначення додаткових зон обмежень розміщення ТС,
виносяться на розгляд комісії з питань розміщення ТС, засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля
стаціонарних закладів ресторанного господарства, утвореної розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
5.4. До осіб, що сплачували пайову участь у 2012 та 2013 роках відповідно до
рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року N 56/5443 "Про
затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва
та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради", щодо пункту 5.2 цього
Порядку коефіцієнт 2 не застосовується.
5.5. До осіб, що мали належним чином оформлені договори оренди за рішеннями
районних в місті Києві рад в порядку, що діяв до 2008 року, та продовжують свою
діяльність, сплачуючи регулярно відповідні платежі до бюджету м. Києва,
застосовувати стимулюючий коефіцієнт відповідно до пункту 4.2 цього Порядку на
рівні 0,5.
5.6. Районним в місті Києві державним адміністраціям, правонаступнику районних
в місті Києві рад, Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати до Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) дані щодо укладених договорів,
зазначених у пункті 5.5 цього Порядку.
5.7. Головному управлінню Міндоходів у м. Києві (Головному управлінню
Державної фіскальної служби у місті Києві) надати до виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) дані щодо
сплати від підприємців за договорами, зазначеними у пункті 5.5 цього Порядку.

Заступник міського голови секретар Київради

О. Резніков

Додаток 1
до Порядку визначення обсягів Пайової
участі (внеску) власників ТС, засобів
пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі, майданчиків для
харчування біля стаціонарних закладів
ресторанного господарства в утриманні
об'єктів благоустрою міста Києва

ДОГОВІР
щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою
м. Київ

___________________ ро

____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, що є власником тимчасової споруди торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта
благоустрою державної та комунальної власності)

в особі ______________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________________________
(назва документа, номер і дата видачі)

або
_________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, що є власником тимчасової споруди торговельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта
благоустрою державної та комунальної власності)

що діє на підставі _____________________________________________________________________
(назва документа, номер і дата видачі)

далі - Сторона 1, з однієї сторони, і
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
____________________________________________________________________________________
(назва документа, номер і дата видачі)

далі - Сторона 2, з іншої сторони, разом Сторони, керуючись Законом України "Про благоустрій
населених пунктів" та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір (далі - Договір) пр
таке:

I. Предмет Договору
1.1. Сторона 1 зобов'язується оплатити пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою:
(назва об'єкта благоустрою),
на території якого розташована
__________________________________________________________,
(найменування тимчасової споруди торговельного,
побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення,
розташованої на
території об'єкта благоустрою, паспорт прив'язки
тимчасової
споруди для провадження підприємницької
діяльності,
у разі наявності)

власником якої є Сторона 1.
1.2. Сторони погодилися, що Замовник сплачує пайову участь в утриманні об'єкта
благоустрою у розмірі
_________________________________________________________________ гривень на
рік.
(сума прописом)

Обсяги пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою визначені згідно з
рішенням _________________________ відповідно до пункту 10 частини другої
статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів".
1.3. Сторона 1 здійснює оплату пайової участі у розмірі, встановленому в пункті
1.2 цього Договору.

II. Права та обов'язки Сторін
2.1. Сторона 1 зобов'язана перерахувати пайовий внесок у сумі _________
гривень на рік на умовах, визначених у цьому Договорі.
Сторона 1 сплачує пайовий внесок у повній сумі протягом 10 днів від дати
формування Договору на бюджетний рахунок цільового фонду спеціального
фонду міського бюджету за такими реквізитами:
2.2. Сторона 2 за умови належного виконання Стороною 1 своїх обов'язків, що
випливають з цього Договору, відповідно до вимог законодавства зобов'язана в
порядку, визначеному цим Договором, видати Стороні 1 документ, що посвідчує
факт сплати пайової участі (інформаційний талон).
2.3. Сторона 1 має право:
1) вимагати від Виконавця усунення виявлених недоліків щодо утримання
території об'єкта благоустрою;
2) отримувати від Виконавця інформацію про використання Виконавцем внесених
Замовником обсягів пайової участі в утриманні території у розмірі, встановленому
в пункті 1.2 цього Договору.

2.4. Сторона 1 зобов'язується:
1) своєчасно сплачувати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою у розмірі,
установленому в пункті 1.2 цього Договору;
2) у разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з
природною стихією: ураган, землетрус, сильний снігопад, ожеледиця тощо,
сприяти Виконавцю у запобіганні та ліквідації їхніх наслідків.

III. Відповідальність сторін за невиконання умов Договору
За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть
відповідальність згідно із законодавством.
Замовник за прострочення платежу сплачує пеню в розмірі подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.
У разі виникнення у Замовника заборгованості з оплати пайової участі в
утриманні об'єкта благоустрою у розмірі, встановленому в пункті 1.2 цього
Договору, Сторони за взаємною згодою та у порядку, передбаченому
законодавством, складають графік погашення заборгованості, який додається до
цього Договору та є його невід'ємною частиною.

IV. Розв'язання спорів
Спори за цим Договором між Сторонами розв'язуються шляхом проведення
переговорів або в судовому порядку.

V. Форс-мажорні обставини
Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання
непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або
екологічного характеру), що унеможливлює його виконання.

VI. Строк дії Договору
6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до ____ року.
6.2. Закінчення строку чинності цього Договору не звільняє Сторони від
відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
6.3. Договір може бути лонговано відповідно до норм законодавства та цього
Договору за умови, якщо комісією з питань розміщення тимчасових споруд,
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для
харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства не прийнято
рішення про запровадження додаткових зон обмежень на зазначеній території.

VII. Умови зміни, розірвання, припинення чинності Договору
7.1. Зміна умов цього Договору проводиться у письмовій формі за взаємною
згодою Сторін. У разі, якщо не досягнуто такої згоди, спір розв'язується в
судовому порядку.

7.2. Чинність цього Договору припиняється у разі:
1) невиконання Сторонами умов цього Договору;
2) за згодою сторін, якщо інше не встановлено Договором або законом;
3) за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору
другою стороною та в інших випадках, встановлених Договором або законом;
4) в інших випадках, передбачених законодавством України;
5) відповідно до положень, визначених у рішенні Київської міської ради.

VIII. Прикінцеві положення
8.1. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну
силу. Один примірник зберігається у Замовника, інший - у Виконавця.
8.2. Усі додатки до цього Договору підписуються Сторонами і є його невід'ємною
частиною.
8.3. Додатком до Договору є інформаційний талон, який має бути розміщений на
вітрині фронтальної частини тимчасової споруди торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької
діяльності, лобовому склі засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної
мережі, на вході до закладу ресторанного господарства з забезпеченням
зчитування спеціального коду талона-підтвердження про сплату пайової участі.

Реквізити сторін
Сторона 1
М. П.

Сторона 2
М. П.

________________

________________

(підпис)

(підпис)

Додаток 2
до Порядку визначення обсягів Пайової
участі (внеску) власників ТС, засобів
пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі, власників
(користувачів) майданчиків для
харчування біля стаціонарних закладів
ресторанного господарства в утриманні
об'єктів благоустрою міста Києва

Зональний коефіцієнт (Кз)
Ситуаційний
Номер економіко-планувальної зони*
Розмір коефіцієнта
клас
1
232, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 730
0,70
228, 608, 609, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660,
2
0,70
661, 662, 663, 738
146, 147, 148, 149, 166, 211, 212, 213, 357, 358,
3
0,80
359, 360, 361, 362, 517, 518, 519, 653
327, 329, 330, 356, 363, 364, 365, 366, 367, 368,
4
0,85
371, 421, 422, 423, 456, 464, 466, 467, 469, 470
150, 152, 161, 169, 194, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 265, 266, 267, 268, 277, 303, 304, 306, 307,
5
0,85
308, 309, 310, 311, 353, 513, 520, 521, 598, 599,
600, 601, 606, 649, 652, 731
141, 454, 455, 458, 459, 514, 515, 516, 557, 607,
6
648, 673, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684,
0,90
685, 686, 687, 688
135, 143, 144, 197, 204, 214, 215, 216, 217, 219,
220, 253, 261, 262, 263, 341, 342, 343, 344, 345,
7
347, 460, 461, 574, 595, 596, 597, 602, 603, 604,
1,00
605, 626, 628, 650, 651, 689, 690, 691, 692, 693,
694, 695, 698, 711, 712, 713, 716, 717
114, 145, 151, 153, 154, 218, 230, 231, 241, 242,
243, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 279,
280, 295, 296, 297, 318, 319, 320, 321, 331, 369,
8
370, 375, 376, 378, 410, 411, 429, 430, 433, 435,
1,00
436, 437, 438, 439, 462, 463, 465, 471, 472, 473,
474, 475, 476, 477, 478, 485, 508, 509, 558, 617,
618
158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 191, 192, 193,
195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 229, 233, 234, 278, 281,
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291,
292, 293, 294, 298, 299, 300, 301, 302, 339, 340,
9
1,00
346, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 355, 377, 379,
380, 381, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 504, 505,
506, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587,
588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 619, 620, 621,
624, 625, 629, 635, 636, 637, 642, 672, 674, 675,
676, 696, 697, 727
130, 131, 132, 133, 134, 178, 179, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 235, 236, 237,
238, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255,
256, 257, 258, 259, 260, 264, 305, 312, 313, 314,
10
1,00
315, 316, 317, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 332,
333, 334, 335, 336, 337, 338, 372, 373, 374, 385,
412, 413, 416, 418, 447, 448, 449, 450, 451, 452,
457, 468, 531, 532, 533, 534, 537, 539, 540, 541,

11

12

13

14
15
16
17
18
19
20

542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551,
552, 553, 554, 555, 556, 559, 560, 561, 562, 563,
564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 575, 576, 577,
578, 622, 623, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645,
646, 647, 664, 665, 666, 667, 670, 671
155, 180, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 399, 400,
401, 402, 403, 404, 405, 408, 409, 414, 415, 417,
419, 420, 426, 427, 428, 431, 432, 434, 446, 453,
486, 487, 495, 496, 501, 502, 503, 507, 526, 571,
572, 573, 616, 627, 630, 631, 632, 633, 634, 668,
669, 700, 701, 702, 703, 705, 708, 709, 710
1, 2, 5, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
137, 138, 140, 156, 157, 244, 245, 397, 398, 479,
480, 481, 482, 483, 484, 500, 512, 527, 528, 529,
530, 699
3, 4, 6, 23, 26, 35, 40, 41, 43, 44, 139, 142, 239,
240, 382, 393, 424, 425, 492, 493, 494, 522, 523,
524, 525, 704, 706, 707, 714, 715, 718, 719, 720,
721, 722, 723, 724, 725, 726, 728, 729, 732, 733,
734, 735, 736, 737, 739, 740, 741
24, 25, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 136, 391, 392, 394, 395, 488, 489, 490,
491, 497, 498, 499, 510, 511, 535, 536, 538
20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38,
39, 42, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
15, 16, 17, 18, 19, 27, 390, 396, 406, 407
45, 46, 47, 48, 91
7, 8, 76, 78, 84, 85, 92, 93
9, 10, 11, 12, 13, 14, 69, 70, 71, 79, 90, 94, 95,
96, 97, 98, 101, 102
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 77, 80,
81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 99, 100

1,00

1,00

1,00

1,00
1,40
1,40
1,40
1,40
1,70
1,70

Додаток 3
до Порядку визначення обсягів Пайової
участі (внеску) власників ТС, засобів
пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі, власників
(користувачів) майданчиків для
харчування біля стаціонарних закладів
ресторанного господарства в утриманні
об'єктів благоустрою міста Києва

Коефіцієнт функціонального використання (Кф)
Функціональне використання тимчасової споруди торговельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі
1. Продаж друкованих ЗМІ. Продаж друкованих засобів масової інформації
(преси) (>70 % площі вітрини)
2. Продаж продуктів та товарів широкого вжитку (магазини для пенсіонерів,
інвалідів, інших соціально незахищених категорій населення, молочні кухні
тощо); іграшок та товарів для дітей, книг, поліграфічної продукції та
канцелярії, інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів;
об'єкти сезонної торгівлі, засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної
мережі, відкриті майданчики для харчування біля закладів ресторанного
господарства; комунальні підприємства
3. Квіти та інші продовольчі та непродовольчі товари. Продаж інших
продовольчих товарів, зоологічних товарів, квітів та садово-городнього
інвентарю; бари, кафе, кафетерії (без продажу тютюнових виробів, пива,
алкогольних чи слабоалкогольних напоїв); інше функціональне
призначення
4. Заклади швидкого харчування
5. Громадські вбиральні
6. Шиномонтаж
7. Продаж тютюнових та алкогольних виробів. Продаж тютюнових виробів,
пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, шкіри та хутра, ювелірних
прикрас; бари, кафе, кафетерії (з продажем тютюнових виробів, пива,
алкогольних чи слабоалкогольних напоїв)
8. Надання населенню побутових послуг
9. Пункти приймання вторинної сировини
10. Туристичні інформаційні центри
11. Продаж хлібобулочних та молочних виробів
12. Інше функціональне призначення

Кф

0,1

1,3

1,3

1,5
0,1
1
2
0,5
0,1
од
0,5
1,5

Додаток 4
до Порядку визначення обсягів Пайової
участі (внеску) власників ТС, засобів
пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі, власників
(користувачів) майданчиків для
харчування біля стаціонарних закладів
ресторанного господарства в утриманні
об'єктів благоустрою міста Києва

Локальний коефіцієнт
Зона
Значення
Перша зона пішохідної доступності швидкісного міського та
зовнішнього пасажирського транспорту (200 м від станцій метро,
1,15
залізничних вокзалів) (Л-1)
Друга зона пішохідної доступності швидкісного міського та зовнішнього
пасажирського транспорту (500 м від станцій метро, залізничних
1,15
вокзалів) (Л-2)
Зона магістралей підвищеного містоформуючого значення (Л-3)
1,15
Зона пішохідної доступності громадських центрів (Л-4)
1,15

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
04.09.2014 N 62/62

Зміни до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням
Київської міської ради від 25 грудня 2008 року N 1051/1051
1. Розділ XIII Правил благоустрою міста Києва викласти в такій редакції:
"XIII. Розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності
13.1. Загальні положення
13.1.1. Розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності проводиться відповідно до Закону України
"Про регулювання містобудівної діяльності", Закону України "Про благоустрій
населених пунктів", Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг,
вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94 N 198, наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 21 жовтня 2011 року N 244 "Про затвердження Порядку
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за N
1330/20068, інших нормативно-правових актів, а також рішень Київської міської
ради та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

13.2. Розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності
13.2.1. Розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності під час проведення ярмаркових,
загальноміських або державних заходів здійснюється відповідно до розпоряджень
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), в яких, у разі необхідності, передбачаються заходи щодо
запобігання пошкодженню об'єктів благоустрою, укладання угод на вивезення
відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання
закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та
урн для сміття, встановлення та (або) належного утримання туалетів і
біотуалетів. Розміщення об'єктів сезонної торгівлі здійснюється відповідно до
схеми розміщення та порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі, затверджених розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та погодженням
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
13.2.2. Благоустрій прилеглої до тимчасової споруди торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності території відбувається відповідно до схеми благоустрою паспорта
прив'язки тимчасової споруди з урахуванням таких правил:
а) біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності
має бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття
вдосконаленого типу завширшки:
- по всій довжині фасаду (незалежно від конструкції споруди) - 2 м;
- з боку вітрини і службового входу - 1 м;
- з боку входу для покупців - 1,5 м;
б) у разі розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на
відстані більше 2 метрів від тротуару до них з тротуару повинна бути прокладена
пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра;
в) біля тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи
іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності мають бути
встановлені не менше двох урн для збирання твердих побутових відходів, а також
забезпечуватися прибирання прилеглої території на відстані не менше 10 м.
Власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного

чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності проводить
заходи з озеленення прилеглої території відповідно до схеми благоустрою;
г) власники тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного
чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності зобов'язані
проводити (за необхідності, але не менше одного разу на рік) відновлення
зовнішнього вигляду тимчасової споруди згідно з паспортом прив'язки тимчасової
споруди, оформленим Департаментом містобудування та архітектури.
13.2.3. Самовільно встановлені (розміщені) малі архітектурні форми та тимчасові
споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення
для здійснення підприємницької діяльності, тимчасові споруди торговельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності, паспорти прив'язки яких анульовані або строк дії яких
закінчився, підлягають демонтажу власником об'єкта (особою, яка здійснила
встановлення (розміщення) об'єкта) за власні кошти у строки, визначені в приписі
Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
У разі якщо власник малої архітектурної форми або тимчасової споруди
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності (особа, яка здійснила встановлення
(розміщення) об'єкта) не провів демонтажу відповідно до абзацу першого цього
пункту, демонтаж об'єкта здійснюється в порядку, встановленому пунктом 13.3
цих Правил.
13.2.4. Всі малі архітектурні форми та тимчасові споруди торговельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності розміщуються з дотриманням вимог будівельних,
санітарно-гігієнічних норм, а також містобудівних обмежень, вимог щодо охорони
навколишнього природного середовища та раціонального використання
територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського
устрою, комплексної схеми тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
13.2.5. КП "Київпастранс" як перевізник пасажирів на маршрутах громадського
транспорту загального користування в звичайному режимі руху:
- залежно від пасажиропотоку за погодженням з Департаментом міського
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) визначає перелік
зупинок, на яких необхідно встановити кіоски з продажу проїзних документів,
поповнення засобів електронної оплати за проїзд;
- перевіряє облаштування зупинок громадського транспорту;
- у разі виявлення зупинок, на яких встановлені тимчасові споруди торговельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності та малі архітектурні форми з порушенням

законодавства та цих Правил, надає інформацію до Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Департаменту міського благоустрою
та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних
адміністрацій для відповідного реагування;
- забезпечує моніторинг порядку облаштування та утримання зупинок
громадського транспорту відповідними суб'єктами господарювання відповідно до
пункту 13.2 цих Правил та надає інформацію до Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і районних в
місті Києві державних адміністрацій для відповідного реагування.
13.3. Порядок демонтажу малих архітектурних форм, засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля
стаціонарних закладів ресторанного господарства та тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності.
13.3.1. У разі виявлення самовільно встановлених малих архітектурних форм,
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для
харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства та тимчасових
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення
для здійснення підприємницької діяльності, тимчасових споруд торговельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності, паспорти прив'язки яких анульовані або строк дії яких
закінчився, Департаментом міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) вноситься припис його власнику (особі, яка здійснила
встановлення) з вимогою усунення порушень шляхом демонтажу об'єкта
протягом семи робочих днів, крім тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності, відсутніх в матеріалах єдиної цифрової топографічної основи території
міста Києва, на демонтаж яких надається один робочий день. Власник (особа, яка
здійснила встановлення) проводить демонтаж з обов'язковим відновленням
благоустрою території.
13.3.2. Якщо власники (особи, які здійснили встановлення) об'єктів, зазначених у
пункті 13.3.1 цих Правил, ухиляються від демонтажу в строки, визначені в приписі
Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), демонтаж, перевезення, зберігання таких об'єктів здійснюється
Департаментом міського благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та районними в місті Києві державними адміністраціями на підставі
рішень, зазначених в пункті 13.3.3 цих Правил, за кошти міського бюджету або з
інших джерел, не заборонених законодавством, з подальшим відшкодуванням
усіх витрат власником (особою, яка здійснила встановлення) тимчасової споруди
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності, засобу пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі, майданчика для харчування біля стаціонарних закладів

ресторанного господарства або малої архітектурної форми, винним у порушенні
благоустрою.
13.3.3. Рішення про демонтаж самовільно встановлених малих архітектурних
форм, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для
харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства та тимчасових
споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення
для здійснення підприємницької діяльності, паспорти прив'язки яких анульовані
або строк дії яких закінчився, приймається Департаментом міського благоустрою
та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) за поданням районних в місті Києві
державних адміністрацій.
13.3.4. За фактом демонтажу складається акт зовнішнього огляду (акт
демонтажу) малої архітектурної форми або тимчасової споруди торговельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності, який підписується представниками Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП
"Київблагоустрій", представниками районних в місті Києві державних
адміністрацій, а також власником (особою, яка здійснила встановлення) об'єкта (у
разі його присутності).
Акт демонтажу (акт зовнішнього огляду) складається у трьох примірниках та має
містити такі дані:
- дата та час проведення демонтажу, місце розташування тимчасової споруди
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності, малої архітектурної форми, засобу
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі чи майданчика для харчування
біля стаціонарних закладів ресторанного господарства і підстава для її
демонтажу;
- прізвище, ім'я, по батькові та посада представників Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП
"Київблагоустрій";
- посада, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка бере участь у
демонтажі та перевезенні тимчасової споруди торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності, малої архітектурної форми, засобу пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі чи майданчика для харчування біля стаціонарних закладів
ресторанного господарства;
- опис тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи
іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, малої
архітектурної форми, засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі чи
майданчика для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного
господарства (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж
електро- та водопостачання), перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень
з обов'язковою фотофіксацією з усіх боків.

Акт зовнішнього огляду (акт демонтажу) засобу пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі додатково підписується представником міліції, який
обов'язково має бути присутнім під час демонтажу таких засобів.
13.3.5. Після складання акта демонтажу малої архітектурної форми, засобу
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі чи тимчасової споруди
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності об'єкт опечатується та перевозиться на
спеціально обладнаний майданчик тимчасового зберігання, де передається
відповідальній особі під розпис.
Відповідальність згідно з законодавством за збереження та неушкодженість
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі чи малих архітектурних форм та всього
майна, що знаходиться в них при їх демонтажі, транспортуванні до спеціально
обладнаних майданчиків тимчасового зберігання несе Департамент міського
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
13.3.6. Демонтована мала архітектурна форма, засіб пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі чи тимчасова споруда торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності
повертається власнику (особі, яка здійснила встановлення) або його
представнику на підставі акта приймання-передачі після відшкодування ним
витрат на роботи з демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання малої
архітектурної форми, засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі чи
тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності, відновлення
благоустрою території, згідно з затвердженими тарифами".
2. Доповнити пункт 15.3 Правил благоустрою міста Києва новим підпунктом 15.3.5
такого змісту:
"15.3.5. Встановлення тимчасової споруди торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності:
паспорт прив'язки тимчасової споруди, оформлений Департаментом
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
договір щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою, укладений між
Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та власником тимчасової
споруди".

Заступник міського голови секретар Київради

О. Резніков

Додаток N 2
до рішення Київської міської ради
04.09.2014 N 62/62

Етапи проведення демонтажу ТС на території міста Києва
N
етапу

1

2
3
4
5
6
7

Зона обмежень
площини дверей у напрямку евакуації з центром у середині дверної
групи, яка включає всі двері з написом "Вхід" та "Вихід". На виходах із
підземних переходів, які не мають дверей, відлік слід виконувати від
центра площини краю останньої сходинки;
- на поверхні землі в межах півкола радіусом 20 м від центра площини
краю останньої сходинки підземного пішохідного переходу;
- місця тимчасових заборон, визначені рішенням комісії з питань
розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі,
майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного
господарства, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
- на зупинці громадського транспорту на відстані ближче, ніж 20 метрів в
обидва боки по тротуару від установленого дорожнього знака
- ближче, ніж за 20 метрів до перехресть вулиць;
- ближче, ніж за 50 метрів від державних та муніципальних установ
- ближче, ніж за 100 метрів від шкіл та дитячих садочків (у разі продажу
тютюнових та алкогольних виробів - ближче ніж за 200 метрів)
- ближче, ніж за 20 метрів від об'єктів пам'ятко-охоронного значення
- ближче, ніж за 50 метрів від медичних закладів
- поза межами зон обмежень

Заступник міського голови секретар Київради

О. Резніков

