
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 08.05.2013 р. N 681

Київ

Про деякі питання щодо в'їзду транспортних засобів на територію
об'єктів благоустрою зеленого господарства

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 статті 22 
Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", статті 5 Закону України "Про дорожній рух", 
статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", на виконання Правил благоустрою міста 
Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року N 1051/1051, з метою 
створення належних умов для відпочинку киян та гостей міста Києва, впорядкування руху автотранспорту, 
недопущення виникнення пожеж та несанкціонованих сміттєзвалищ на території парку культури та 
відпочинку "Гідропарк" (острови Венеціанський та Долобецький) і Труханового острова, в межах функцій 
органу місцевого самоврядування:

1. З метою забезпечення виконання підпункту 9.6.1 пункту 9.6 розділу IX Правил благоустрою міста 
Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року N 1051/1051, Департаменту 
транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) встановити дорожні знаки, пункти пропуску (шлагбауми) та організовувати їх функціонування
з 9.00 до 21.00 щодня з 09 травня до 30 вересня щороку в місцях в'їзду на територію парку культури та 
відпочинку "Гідропарк" (островів Венеціанського та Долобецького) і Труханового острова.

2. Просити Головне управління МВС в м. Києві забезпечувати щороку з 09 травня до 30 вересня 
чергування працівників міліції та ДАІ біля пунктів пропуску на території об'єктів, зазначених у пункті 1 цього
розпорядження.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації):

від 02 червня 2011 року N 898 "Про деякі питання щодо обмеження в'їзду транспортних засобів на 
територію парку культури та відпочинку "Гідропарк";

від 21 квітня 2009 року N 463 "Про деякі питання щодо обмеження в'їзду транспортних засобів на 
території Труханового острова";

від 09 червня 2012 року N 987 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.04.2009 N 463".

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків прийняти
рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської 
державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 
Голова О. Попов
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