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Про зовнішнє художнє освітлення фасадів будинків і споруд та пам'яток
культурної спадщини м. Києва
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              КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 1215 від 15.08.2006
 
 
         Про зовнішнє художнє освітлення фасадів будинків
        і споруд та пам'яток культурної спадщини м. Києва
 
 
     Відповідно до   статей   13,   21,  29  Закону  України  "Про
благоустрій населених пунктів" (  2807-15  ),  враховуючи  рішення
Київради  від  26 вересня 2002 року N 47/207 ( ra_047023-02 ),  зі
змінами та  доповненнями  від  9  березня  2006  року  N  151/3242
( ra0151023-06 ),  "Про встановлення Правил благоустрою території,
паркування  транспортних  засобів,  тиші  в  громадських   місцях,
торгівлі на   ринках   у   м.   Києві"  та  рішення  Київради  від
27 листопада  2003  року  N  220/1094  (   ra0220023-03   )   "Про
затвердження    Порядку    утримання,    ремонту,   реконструкції,
реставрації фасадів будинків та споруд на території міста  Києва",
а також з метою покращання дизайну міського середовища:
 
     1. Головному    управлінню   охорони   культурної   спадщини,
Головному  управлінню   комунальної   власності   м.   Києва,   КП
"Київміськсвітло"  до  20.09.2006  скласти  першочерговий  перелік
пам'яток  культурної  спадщини  та  інших  об'єктів   громадського
призначення   для   зовнішнього   художнього  освітлення  (далі  -
Перелік).
 
     2. Зобов'язати  балансоутримувачів  і  власників  будинків  і
споруд   пам'яток   культурної  спадщини  у  строк  до  01.04.2007
розробити та погодити в установленому порядку проекти  і  виконати
роботи  із  зовнішнього  художнього  освітлення  фасадів  об'єктів
згідно з Переліком.
 
     3. Балансоутримувачам будинків і споруд  пам'яток  культурної
спадщини, що належать до комунальної власності міста:
 
     3.1. При  укладанні  договорів  оренди  приміщень передбачати
умови  щодо  необхідності   влаштування   орендарями   зовнішнього
художнього освітлення фасадів.
 
     3.2. Передбачати   в   розрахунках  витрат  кошти  на  сплату
електроенергії для зовнішнього художнього  освітлення  будинків  і
споруд пам'яток культурної спадщини.
 
     4. Координацію  робіт  із  організації зовнішнього художнього
освітлення  фасадів  будинків  і  споруд  та  пам'яток  культурної
спадщини   покласти   на  Головне  управління  охорони  культурної
спадщини та КП "Київміськсвітло".
 
     5. Головному  управлінню   містобудування,   архітектури   та
дизайну міського середовища:
 
     5.1. При  наданні  архітектурно-планувальних завдань (АПЗ) на
консервацію,  реставрацію,  реабілітацію,  музеєфікацію, ремонт та
пристосування   об'єктів   культурної   спадщини,  будівництво  та
реконструкцію  об'єктів  архітектури,  а  також   при   погодженні
паспортів  фасадів  в межах історичної частини міста встановлювати
вимоги  щодо  обов'язкового  влаштування  зовнішнього   художнього
освітлення фасадів.
 
     5.2. Розглядати  на  архітектурно-містобудівній  раді проекти
зовнішнього художнього освітлення фасадів об'єктів, що узгоджені з
Головним   управлінням   охорони  культурної  спадщини,  згідно  з
Переліком, в тижневий термін після подання замовниками.
 
     6. Головному управлінню охорони культурної спадщини:
 
     6.1. При укладанні охоронних договорів на пам'ятки культурної
спадщини  передбачити  окремим  пунктом  вимоги  щодо  зовнішнього
художнього освітлення цих пам'яток.
 
     6.2. Протягом 2007 року,  у  разі  необхідності,  переукласти
охоронні  договори  на  пам'ятки культурної спадщини,  зазначені у
Переліку,  з включенням пункту про зовнішнє художнє освітлення цих
пам'яток.
 
     7. КП  "Київміськсвітло" доопрацювати та подати до 20.10.2006
на   розгляд   архітектурно-містобудівної   ради   при   Головному

 

Курсы НБ Украины

Запрашиваемая страница не
найдена

Валюта

USD

EUR

RUB

PLN

BYR

Реклама

 

Землевпорядні роботи
zemimperia.com.ua

Зміна цільового призначення земель Короткі сроки! по Київській області

Приватизація землі
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Трансформаторы - изготовление под
заказ
Трансформаторы тороидальные от 10 Вт до 40
кВт, дроссели, авто-торы.

www.tor-trans.com.ua

Интернет магазин посуды и мелкой
бытовой
Посуда и мелкая бытовая техника по доступным
ценам и всегда в наличии.

мирпосуды.kiev.ua

управлінні   містобудування,   архітектури   та  дизайну  міського
середовища Концепцію покращення та розвитку вечірнього  світлового
середовища  м.  Києва,  розроблену  АТ  "Київпроект"  спільно з КП
"Київміськсвітло".
 
     8. Районним у м.  Києві державним адміністраціям опрацювати з
власниками  об'єктів інших форм власності питання щодо влаштування
зовнішнього художнього освітлення фасадів згідно з Переліком.
 
     9. В.  о.  заступника  голови  Київської  міської   державної
адміністрації Бассу Д.Я. забезпечити висвітлення в засобах масової
інформації змісту цього розпорядження.
 
     10. Контроль за виконанням цього  розпорядження  покласти  на
заступників   голови  Київської  міської  державної  адміністрації
згідно з розподілом обов'язків.
 
 Голова                                             Л.Черновецький
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 01.10.2013 - С 1 октября SMS-повестки участникам уголовных процессов начнут отправлять все
суды
 27.09.2013 - Завершить земельную реформу в этом году не удастся, - замглавы аграрного
комитета Рады
 24.09.2013 - За пьяную езду могут ввести уголовную ответственность
 19.09.2013 - Налоговики объяснили, какую социальную льготу может получить мать двоих
несовершеннолетних детей
 17.09.2013 - Кабмин прогнозирует инфляцию в 2014г. на уровне 8,3%
 13.09.2013 - Верховной раде предложили перевести всю рекламу на украинский
 11.09.2013 - Украинцы смогут сдавать экзамены в ГАИ независимо от места регистрации
 10.09.2013 - В Украине 12 сентября стартует общественный проект “Закон Украины “Об оружии”
 29.08.2013 - Украина готова присоединиться к отдельным соглашениям Таможенного союза
 24.08.2013 - Украина увеличивает закупки российского газа
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