
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
від 29 червня 2000 року N 225/946

Про особливості організації і проведення культурно-масових
заходів та загальнодержавних свят в центральній частині м.

Києва
Із змінами і доповненнями, внесеними

 рішеннями Київської міської ради
 від 2 грудня 2010 року N 270/5082,
 від 31 березня 2011 року N 99/5486

(У тексті рішення слово "Старокиївський" у відповідних відмінках замінено словом "Шевченківський" у відповідних відмінках згідно з 
рішенням Київської міської ради від 31 березня 2011 року N 99/5486)

Керуючись ст. ст. 37, 45, 50 Конституції України про права людини, п. 2. ст. 8 Закону України "Про 
столицю України - місто-герой Київ", розпорядженням Київської міської державної адміністрації "Про 
обмеження рівня гучності при проведенні заходів на Майдані Незалежності" від 30.07.99 N 1255, та беручи 
до уваги багаточисельні скарги мешканців Шевченківського і Печерського районів на рівень гучності 
звуковідтворюючого та звукопідсилюючого устаткування під час проведення розважальних заходів, з 
метою поліпшення екологічного і санітарного стану центральної частини міста Київська міська рада 
вирішила:

1. Дозволити проводити в центральній частині м. Києва (Майдан Незалежності, Європейська площа) 
культурно-масові заходи тільки загальнодержавного значення в дні національних свят: Новий рік, Різдво 
Христове, Великдень, Перше травня, День Перемоги, День Києва, День Конституції, День Незалежності. 
Обмежити час проведення до 22.30 години.

2. Культурно-масові заходи, зазначені в п. 1 цього рішення, якщо вони супроводжуються музикою, 
проводити на Майдані Незалежності та Європейській площі не більше одного концерту в день з 
максимальною тривалістю до 3-х годин, виключивши при цьому будь-які репетиції, прогони фонограм 
перед самим концертом. Допустимі еквівалентні рівні звуку під час проведення заходів від 
звуковідтворюючого обладнання не повинні перевищувати на території забудови - 55 дБА (підстави: 
СанПІН N 3077-84).

3. Заборонити у вихідні та святкові дні радіотрансляцію через підсилювачі на вул. Хрещатик та Майдані 
Незалежності, а також використання мегафонів і підсилюючої апаратури під час продажу лотерейних 
квитків та виступів самодіяльних ансамблів.

4. З метою збереження зелених насаджень міста під час проведення масових заходів встановлювати 
тимчасові огорожі по периметру їх меж. Відповідальність за їх пошкодження або знищення покласти на 
організаторів заходів.

5. Пункт 5 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської

 міської ради від 02.12.2010 р. N 270/5082)
6. Як виняток, дозволити Київському міському голові на виконання указів Президента України та 

розпоряджень Кабінету Міністрів України надавати дозвіл на проведення культурно-масових заходів в 
центральній частині міста Києва.

7. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) забезпечити проведення 
вказаних розважальних заходів необхідною медичною допомогою, пересувними безкоштовними туалетами
та контроль за додержанням громадського порядку.

8. Головному управлінню містобудування та архітектури, АТ "Київпроект", головному санітарному лікарю



м. Києва вивчити вплив вібраційних коливань на будівлі та мережі станції метро "Майдан Незалежності" під
час проведення танцювально-розважальних заходів та надати, в разі необхідності, пропозиції щодо цього 
питання для розгляду на сесії Київради.

9. Головному державному санітарному лікарю м. Києва організувати постійний санітарно-
епідеміологічний контроль води у фонтанах на Майдані Незалежності та вивчити доцільність встановлення
очисних фільтрів на цих спорудах.

10. Фінансовому управлінню Київської міської державної адміністрації передбачити відшкодування 
грошових коштів Шевченківській районній державній адміністрації, затрачених на вивіз сміття після 
проведення громадсько-масових заходів та загальнодержавних свят, зазначених в п. 1 цього рішення.

11. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) затверджувати план 
проведення культурно-масових заходів у центральній частині міста з урахуванням даного рішення та 
забезпечити контроль за дотриманням рішення Київради від 14.07.98 N 94 "Про встановлення Правил 
благоустрою територій, по забезпеченню чистоти і порядку у м. Києві, по додержанню тиші в громадських 
місцях, торгівлі на ринках у м. Києві".

Цей план погоджувати в обов'язковому порядку з постійною комісією Київради з питань культури та 
туризму.

(абзац другий пункту 11 у редакції рішення
 Київської міської ради від 31.03.2011 р. N 99/5486)

 
Міський голова О. Омельченко 
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