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Київрада затвердила нормативну 
грошову оцінку земель у столиці
Завдяки цьому 
рішенню зростуть 
надходження 
до бюджету, 
які спрямують 
на реалізацію 
соціальних програм

У четвер, 8 липня, у Києві від-
булося засідання сесії Київської 
міської ради, під час якого депутати 
розглянули понад 600 питань.

Відкриваючи сесію, мер Києва 
Віталій Кличко закликав депу-
татів до конструктивної роботи 
і попросив їх підтримати невід-
кладні і дуже важливі для міста 
і киян проєкти рішень.

Зокрема, він наголосив увагу на 
необхідності затвердити нову гро-
шову оцінку земель, продовжити 
дію Програми розвитку зелених 
зон до кінця цього року, розгля-
нути питання щодо відведення 
землі для аеропорту «Київ» імені 
Сікорського.

«Сьогодні ми маємо розглянути 
чимало питань, важливих для міста 
та киян. Тому давайте конструк-
тивно попрацюємо. Зокрема, ми 
повинні затвердити нормативну 
грошову оцінку земель у столиці. 
І, хоч вона набере чинності з 2023 
року, йдеться про наповнення 
бюджету міста. Тому це важливо. 
Також, сподіваюсь, всі підтрима-
ють ухвалення низки дозволів на 
розробку проєктів землеустрою 
для нових скверів у столиці. Це 
дозволить захистити території від 
забудови», — сказав Віталій Кличко.

Разом із тим, мер Києва за-
уважив, що у порядку денному 
немає питання про нові правила 
розміщення малих архітектурних 
форм (МАФів). До речі, саме проти 
їх прийняття під стінами мерії 
протестували підприємці.

«Питання чутливе та резонансне 
і воно буде винесене на розгляд 
депутатів тільки з дотриманням 
існуючої процедури. Щоб ми ухва-
лили виважене рішення в інтересах 
міста і громади», — наголосив Ві-
талій Кличко.

Першим питанням на сесії Ки-
їврада ухвалила проєкт рішення 
про створення в Києві ще чотирьох 
інклюзивно-ресурсних центрів.

Їх відкриють у Дарницькому, 
Деснянському, Дніпровському та 
Оболонському районах. Ці заклади 
доповнять вже існуючі в столиці 10 
інклюзивно-ресурсних центрів, що 
дозволить краще реалізувати право 
дітей з особливими потребами 
на здобуття ними дошкільної та 
повної загальної середньої освіти.

Депутати Київради на сесії ухва-
лили нову нормативну грошову 

оцінку земель у столиці. Але всту-
пить вона у дію з початку 2023 року. 
Перенесення термінів введення 
пов’язане з кризою, спричиненою 
пандемією. Надходження від нової 
грошової оцінки земель збільшать 
надходження до бюджету столиці 
і ці додаткові кошти будуть спря-
мовані на реалізацію соціальних 
програм.

У плані благоустрою Київрада 
затвердила показники розвитку 
зелених зон м. Києва та концепцію 
формування зелених насаджень 
у центральній частині міста до 
кінця 2022 року.

Зокрема, для благоустрою тери-
торії міста було продовжено здій-
снення організаційно-правових 
заходів Київським комунальним 
об’єднанням зеленого будівництва та 
експлуатації зелених насаджень міс-
та «Київзеленбуд» і підприємствами, 
що входять до його складу, які 
є балансоутримувачами зелених 
насаджень.

Також у Києві буде створено 36 
гектарів нових зелених просторів. 
Вони з’являться у всіх районах 
столиці.

Підтримали депутати і проєкт 
рішення, згідно з яким киян мають 
публічно інформувати про спи-
лювання та обрізку дерев. Тепер 
протягом 30 днів у Києві створять 
відповідні інструменти комунікації 
з громадськістю.

З метою реалізації заходів мо-
лодіжної політики, оздоровлен-
ня, фізичної культури та спорту 
депутати підтримали зміни до 
міської комплексної цільової про-
грами «Молодь та спорт столиці» 
на 2019–2021 роки.

Адже, враховуючи, що ХХХІІ 
літні Олімпійські ігри та XVI літні 
Паралімпійські ігри були перенесе-
ні на 2021 рік, виникла необхідність 
збільшення видатків на заохочення 
кращих спортсменів міста Києва 
та їх тренерів-викладачів. А також 
Київрада погодила виділення фі-
нансування для створення сучасних 
багатофункціональних навчаль-

но-тренувальних, спортивних та 
оздоровчих комплексів.

Затвердила Київрада і міську 
цільову програму «Діти. Сім’я. 
Столиця на 2022–2024 роки». Її 
метою є профілактика та мінімі-
зація сімейних негараздів через 
надання соціальних послуг дітям, 
молоді та сім’ям, які перебувають 
у складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги.

Проголосували депутати і за 
виділення коштів на оздоровлення 
дітей, які мешкають у мікрорайоні 
«Пирогово», біля місця розміщення 
полігонів.

Через чисельні звернення грома-
дян у Києві демонтують пам’ятний 
знак на честь дружби міст Киє-
ва та Москви, який встановлено 
у сквері по вул. Маршала Якубов-
ського, 8. Таке рішення підтримали 
80 депутатів.

Також Київрада визначила пере-
лік нерухомого майна комунальної 
власності, яке буде повернуто зі 
сфери управління чи іншого без-
оплатного користування державних 
органів, установ і організацій.

Суть питання у наступному — до 
31 грудня 2021 року для державних 
органів, установ і організацій, що 
користуються нерухомим майном 
столичної громади, застосовува-
тиметься орендна плата в розмірі 
1 грн на рік.

Таке рішення пов’язане з тим, що 
у бюджетуванні державних установ 
на 2021 рік не було закладено від-
повідних витрат. А вже з 1 січня 
2022 року діятимуть нові умови: 
державні установи матимуть пла-
тити ринкову вартість за оренду 
комунальних приміщень — 3% 
від оціночної вартості. У такому 
випадку місто додатково отри-
муватиме до бюджету понад 200 
млн грн на рік.

Позитивно вирішили депутати 
і питання про відведення землі для 
аеропорту «Київ» імені І. Сікорсько-
го. Тепер можна буде розпочати 
його реконструкцію і розширення 
летовища.

Наступне пленарне засідання 
Київради відбудеться 22 липня.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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Віталій Кличко

Мер Києва зауважив, 
що у порядку 
денному немає 
питання про нові 
правила розміщення 
МАФів, саме проти 
їх прийняття під 
стінами мерії 
протестували 
підприємці.

АНОНСИ

Олексій Король розповів 
про нові правила 
догляду за зеленими 
насадженнями

У Києві відкрили пілотну 
«Академію Гостинності»

На Осокорках у вересні 
з'явиться новий парк – 
«Прибережний» 

Столичний фунікулер 
через ремонт на місяць 
припинить роботу
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Олексій КОРОЛЬ: «Для Києва 
краще за все культивувати 
місцеві види дерев»
У Києві підготували нові правила догляду за зеленими насадженнями, 
обстежують та лікують дерева, ремонтують та готують до відкриття 
нові парки та сквери. Про це в інтерв’ю для нашого видання докладно 
розповів генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

— В останні дні в столиці Ви 
відкрили три відремонтовані 
сквери. Де наразі ще проводяться 
роботи і який об’єкт відкриють 
наступним?

— Усього в цьому році в роботі 
у Київзеленбуду 60 парків і скверів. 
Найактивніше нині працюємо над 
облаштуванням парку «Радунка» 
біля однойменного озера, а також 
ремонтуємо сквер на вул. Лятошин-
ського, 26-б. Але першим відкриємо 
сквер на вулиці Ентузіастів, 3/1. 
Основні роботи з капремонту ви-
конали ще минулого року, а зараз 
облаштовуємо сучасний дитячий 
майданчик для різних вікових груп. 
Активно йде робота над оновлен-
ням скверів у Святошинському 
районі: на вулиці Наумова, 33, на 
вулиці Чорнобильській, 3. Це най-
ближчі плани на відкриття нових 
об’єктів протягом 1,5–2 місяців.

Починаємо капітальний ремонт 
скверу у Тверському тупику, який, 
нагадаю, громаді та міській владі 
вдалося відвоювати у забудовника. 
Продовжуємо роботи у парку «При-
вокзальний» та у парку «Прибе-
режний» біля затоки Берковщина. 
У списку є й інші об’єкти на капре-
монт. Нещодавно розпорядженням 
КМДА був затверджений новий 
адресний перелік. Тож попереду 
ще проведення тендерів.

— Нові правила по догляду за 
зеленими насадженнями — що 
вони передбачають?

— Нові правила, які ми разом із 
вченими, арбористами та юристами 
розробили для Києва, стосуються 
догляду за кронами дерев. Зараз 
в Україні діють Правила утримання 
зелених насаджень у населених 
пунктах, ухвалені ще в 2006 році. 
Правила не враховують сучасні 
технології і підходи в сфері садово-
паркового будівництва, серед яких, 
наприклад, розширення асортимен-
ту за сортовими ознаками рослин, 
що можуть бути використані для 
міського озеленення, не передба-
чають технічні тонкощі здійснен-
ня важливих робіт по догляду за 
зеленими насадженнями. Тому ці 
правила, в принципі, застарілі, хоча 
з ними в чомусь можна змиритися. 
А от догляд за кроною в правилах 
детально не прописаний, проте саме 
ці процедури найбільше викликають 
питань у профільних спеціалістів та 
громадськості. Особливо у випадках 
дуже глибокого кронування дерев 
або омолоджувальної обрізки силь-
ного ступеня, коли залишається 
майже пеньок, і незрозуміло чи 
відросте зелене гілля, чи ні. Або коли 
ми, крім стовбура, у тополі більше 
нічого не бачимо. Це років три вже 
найбільше бентежить людей. На всі 
запитання, незрозумілі та непро-
фесійні дії ми відповідаємо нови-
ми правилами. Прописуючи нові 
правила, ми мали на меті охорону 
та збереження зелених насаджень 
та утримання їх у здоровому стані, 
створення і формування декора-
тивних, стійких до несприятливого 
міського середовища насаджень.

— Аналогів правилам, під-
готовленим за ініціативи Ки-
ївзеленбуду, в Україні немає?

— Так. І якщо вони будуть при-
йняті Київрадою на рівні норма-
тивного документу для столиці, 
то матимуть вже не рекоменда-
ційний характер, а обов’язковий 
до виконання. Наші нові правила 
догляду за кроною розроблені на 
основі чинних правил утримання 
зелених насаджень, на підставі 
наукових розробок і на підставі 
рекомендаційних матеріалів ні-
мецьких науково-дослідних роз-
робок з ландшафтного розвитку 
і будівництва. Ми чітко прописали 
додаткові технічні умови по до-
гляду за деревами.

— Чому ці правила важливі?
— Дерево — це живий організм 

і всі складові його — коріння, кора, 
стовбур, гілки, листя мають бути 

живими. І потребують кваліфіко-
ваного догляду. Будь хто, будь як 
доглядати за деревами не може.

Тому «Комплекс заходів з обрізки 
крон зелених насаджень» спрямова-
ний на підтримання, забезпечення 
та відновлення нормального росту та 
розвитку рослин. Саме таку терміно-
логію вводимо в практику. Ми у нових 
правилах розділяємо, за рекоменда-
ціями науковців та практиків, три 
види обрізки дерев: санітарну (сухі, 
аварійні гілки, неперспективні гілки), 
омолоджувальну обрізку (стосується 
перестійних дерев, щоб подовжити 
їм життя, омолодження й розвиток, 
а не загибель) й формувальну об-
різку (стосується посадок в алеях, на 
транспортних розв’язках та топіарних 
форм). Адже, окрім функції підтрим-
ки життєздатності, декоративних та 
естетичних властивостей, повинна 
бути ще й безпека у парках, на до-
рогах, розв’язках, біля ліній електро-
передач. Цього ж вимагають зокрема 
й Правила безпеки дорожнього руху.

— Проект нових правил ще 
буде обговорюватися?

— Так. Проект будемо виставляти 
для широкого обговорення не тільки 
фахівців, хоча на першому етапі за-
лучали їх до створення. Документ 
має декілька складових: професійну, 
де даємо рекомендації з малюнками, 
яким чином правильно проводити 
обрізку. Має й юридичну складову, 
що вводить поняття і терміни, визна-
чає унормований порядок ведення 
робіт, і відповідальність за невико-
нання цих правил. Участь громад-

ськості в цій справі вкрай важлива, 
адже без контролю громадськості, 
її залучення, без роз’яснювальної 
роботи, ми не можемо бути певні, що 
наш проект сприймуть правильно.

— У нових правилах прописані 
суворі заборони?

— Ми у документ вклали принцип 
максимального збереження крони 
дерева як живого організму, а не як 
штучного елементу благоустрою, 
наприклад, лавки чи арт-об’єкту. 
І є чіткі заборони стосовно того, що 
не можна здійснювати виконуючи 
заходи по догляду за кроною. Про-
писали багато інших практичних, 
глибоко професійних рекомендацій 
та тонкощів, які не передбачають 
правила утримання зелених на-
саджень та до яких раніше не при-
слуховувалися. Розподіл по видам 
обрізки зберігся та деталізувався, 
кожен окремий вид обрізки включає 
в себе ряд технічних тонкощів, що 
є вкрай важливими та безпосередньо 
впливає на подальшу долю дерева. 
Разом з тим, акцентуємо увагу, що 
всі дерева й їхні крони в місті ма-
ють бути доглянутими, без винятку. 
Надзвичайно важливо робити це 
в потрібний час, вік і етап розвит-
ку дерева. Все це повинно потім 
міститися у завданнях на обрізку.

— Що таке «завдання на 
обрізку»?

— Ми пропонуємо ввести до-
кументи, які балансоутримувач 
зелених насаджень отримуватиме 
після проведення обстежень. Він 
розумітиме, яким чином обрізати, 
а не так як зараз: «попиляй мені 
так, щоб я на п’ять років про це 
дерево забув». Так не буде. А буде, 
як у завданні прописано: які гілки, 
як, і чим обрізати. Тому що обрізати 
гілки першого порядку не можна, 
якщо їх діаметр складає понад 15 
см, не можна обрізати обростаючі 
гілки бензопилою, в такому ви-
падку застосовується виключно 
ручний інструмент.

— Це, перш за все, стосується 
керуючих компаній?

— Це стосується всіх. Наразі 
чинні правила взагалі не перед-
бачають отримання якогось акту чи 
завдання на обрізку. Ні керуючим 
компаніям, ні районним зеленбу-
дам, ні КП «Плесо», ні будь-кому 
в Україні зараз не дають таких за-
вдань на обрізку. А у Києві планує-
мо привчати людей отримувати від 
фахових організацій рекомендації 
і втілювати їх. Пиляючи дерева без 
рекомендацій будеш приречений 
потрапити під адміністративний 
штраф, або навіть кримінальне 
провадження, в залежності скільки 
і яких дерев ти фактично прирік 
на смерть внаслідок своїх непро-
фесійних дій. Фіксуватимемо стан 
дерева до видачі рекомендацій 
й слідкуватимемо, чи рекомендації 
виконані та який дали результат.

— Скільки триватиме об-
говорення?

— Ми винесемо проєкт нових 
правил на розгляд постійної ко-
місії Київради з питань екологіч-
ної політики: може вони створять 
робочу групу, а може питань і не 
виникне. Сподіваюся, що депутати 
нас підтримають в тому, аби від-
булася фахова дискусія по кожно-
му розділу разом з науковцями 
й практиками — арбористами. 
Важливо, щоб фахівці в тому брали 
участь. Обговоримо кожну кон-
структивну правку. Потім винесемо 
документ на сесію Київради.

— Ви придбали для обстежен-
ня стану дерев столиці апарат 
Арботом: скільки разів вже його 
використовували?

— Обстежили за півтора місяці 
понад 40 вікових дерев, яким по-
трібне було ґрунтовне дослідження 
стану. А також дерева, що ростуть 
на «знакових місцях». Наприклад, 
біля Софії Київської. Рослини тут 
мали певні ознаки ушкодження. 
Але дослідження серцевини пока-
зало, що вони у задовільному стані 
й доцільно застосовувати різні 
заходи лікування та підтримки без 
видалення та значного втручання.

Потрібно розуміти, що Арботом 
має технічні параметри, й ним не 
можна обстежувати більше 20 дерев 
за день. В середньому витрачаємо 
на кожне дерево до 20 хвилин, на 
великому стовбурі можна виставити 
до 18 датчиків, два рази перевірити 
показники, подивитися на різних 
висотах ситуацію по всьому дереву. 
Якщо дані співпадають, можна го-
ворити, що дерево в хорошому ста-
ні. Закордоном пристрій Арботом 
використовується для дослідження 
стану дорослих сформованих дерев. 
Неможливо та й недоцільно до-
сліджувати ним дерева діаметром 
14 сантиметрів. Але у киян є таке: 
«Обстежте нам все!».

— Столицю поділили на 
дев’ять екотопів. Що з цим ро-
битимете далі?

— Цей поділ визначає, які види 
рослин маємо садити, як їх роз-
вивати, щоб вони були стійкі 
й життєздатні в конкретних умо-
вах, добре приживлювалися. Поділ 
на екотопи дає відповідь, що по 
районах краще ростиме, що закупо-
вувати й садити, яку ґрунтосуміш 
використовувати.

Наприклад, садити багато хвой-
них порід дерев на правому березі, 
зокрема, сосен — непотрібно, а на 
лівому березі треба. Там вони гар-
но приживаються. Ялини краще 
садити саме у парках.

Виокремивши на території Киє-
ва дев’ять екотопів, ми підкреслю-
ємо й зберігаємо біорізноманіття. 
Наприклад, у нас є навіть екотоп 
«болотно-водні угіддя», який міс-
тить унікальну рослинність, при-
таманну вологим місцям, і її там 
можна садити й надалі.

А ще маємо створити унікаль-
ний біотоп — урбанізований місь-
кий. Чому ми говоримо, що у нас 
особливе місто? Тому, що маємо 
й фактично степ, лісові насадження, 
водно-болотні угіддя, є й типове 
перенагріте місто — з бетоном, ас-
фальтом, є Дніпро, до якого поліські 
ріки заносять характерну біоту, 
є Дніпровський екологічний кори-
дор міграції птахів, є національний 
природний парк в межах міста, 
є унікальні й заповідні дніпровські 
острови. Завдання стоїть все це 
зберегти.

Наукова розробка з поділу на 
екотопи вже себе зарекоменду-
вала тим, що сприймаємо її не як 
містобудівний документ, а довели, 
що це екологічний документ, який 
є головною складовою Програ-
ми розвитку зелених зон. Саме її 
потрібно покласти в основу про-
екту Генплану міста як зелений 
каркас столиці. Тому для нас було 
важливо відповісти на цілу низку 
екологічних питань, провівши таку 
наукову роботу.

— У столиці в данину моді 
люди все більше саджають 
інтродуцентів, розповсюджу-
ються інвазивні рослини. Що 
з цим робити?

— Так, нам зараз розповідають 
про дуже модну лучно-степову 
рослинність, багаторічні трави 
та злакові рослини. Панує тренд 
«Нова хвиля» від нідерландського 
ландшафтного дизайнера Піта 
Удольфа. Він пропагує в містах са-
дити багаторічні злаки. Але у Києві 
й на його околицях й так багато 
злаків. Наше місто знаходиться 
однією частиною у лісостеповій 
зоні, а іншою — у зоні Полісся. 
І степ наступає. Тому застосовуємо 
степові злакові культури обережно, 
лише на невеликих тематичних 
клумбах, й не тулимо де попало.

Щодо дерев. Я обожнюю Сінгапур, 
але не буде у нас тої рослинності, яка 
там буяє, й годі садити по подвір’ях 
екзоти, щось вигадувати. У Києві 
інші умови. Нам треба максимально 
культивувати свої рідні абориген-
ні породи — дуб, клен, ясен, липу, 
тополю. Інтродуценти можемо собі 
дозволити висаджувати лише там, 
де це обґрунтовано практично та не 
складе значної загрози екосистемі 
(біотопу), наприклад, робінію псев-
доакацію, або платани, які ще 10 
років тому були у столиці екзотами, 
а вже стали нормою, бо через зміну 
клімату вони в нас добре ростуть.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Апарат Арботом

Пиляючи дерева 
без рекомендацій 
будеш приречений 
потрапити під 
адміністративний 
штраф, або навіть 
кримінальне 
провадження, 
в залежності  
скільки і яких  
дерев ти прирік  
на смерть.
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Департамент культури вико-
навчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) оголошує конкурс на 
заміщення посади генерального 
директора концертно-театрального 
закладу культури «Український 
академічний фольклорно-етногра-
фічний ансамбль «Калина». 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, 
стаж роботи у сфері культури не мен-
ше трьох років, володіння державною 
мовою та здатність за своїми діловими 
і моральними якостями, освітнім і про-
фесійним рівнем виконувати відповідні 
посадові обов’язки.

Документи: заява про участь у кон-
курсі з наданням згоди на обробку 
персональних даних; автобіографія, що 
містить прізвище, ім’я та по батькові, 
число, місяць, рік і місце народження, 
інформацію про громадянство, відо-
мості про освіту, трудову діяльність, по-
саду, місце роботи, громадську роботу 
(у тому числі на виборних посадах), 

контактний номер телефону та адресу 
електронної пошти чи іншого засобу 
зв’язку, відомості про наявність чи від-
сутність судимості; копія документа, 
що посвідчує особу, копії документів 
про вищу освіту; два рекомендаційні 
листи довільної форми, мотиваційний 
лист довільної форми.

Додатково просимо подати копії 
документів про трудову діяльність та 
проекти програм розвитку концерт-
но-театрального закладу культури 
«Український академічний фольклорно-
етнографічний ансамбль «Калина» на 
один і п’ять років. 

Документи приймаються до 06 
серпня 2021 року включно за адресою:                 
м. Київ, бульв. Т.Г. Шевченка, 3.

Довідки за тел. 279-52-82, 279-
72-51. Е-пошта - dk@kievcity.gov.ua.

Департамент культури до 02 серпня 
2021 року включно приймає пропозиції 
щодо кандидатів до складу конкурсної 
комісії від громадських організацій у 
сфері культури відповідного функціо-
нального спрямування.

Втрачене посвідчення громадянки, яка евакуйована з зони відчуження у 1986 р. (кат. 2), 
Серія Б №108181 від 28.10.1997р. на ім’я Тригуб Світлана Іванівна, вважати недійсним.

ТОВ «ГЕОЕКОСИСТЕМИ» 22.07.2021 р. о 
12:00 буде проводити встановлення меж зе-
мельної ділянки в натурі (на місцевості) Си-
рецького дендропарку на вул. Тираспольській, 
43 у Подільському районі м. Києва. Просимо 
суміжних землекористувачів: Фещенко В.В., 
Шурун Л.П., Шурун М.О. (кадастровий номер 
8000000000:91:179:0169), Козачок К.В. (ка-

дастровий номер 8000000000:91:179:0186), 
Гарбут А.А., Токман Л. (кадастровий номер 
8000000000:91:179:0050), Шевченко Ю.Д. (ка-
дастровий номер 8000000000:91:179:0016) або 
Ваших уповноважених представників бути при-
сутніми для погодження Актів приймання-передачі 
межових знаків. У разі неявки Акти вважаються 
погодженими.

Втрачені документи на житло за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 23, кв.80: 
1/2ч. свідоцтва про право власності на житло, виданого Київським мотоциклет-
ним заводом 23.10.1997 наказ №124; 1/2ч.свідоцтва про право на спадщину, 
виданого Київською державною нотаріальною конторою №3 від 12.03.2009 
№1-301, на ім’я Терещенко Людмила Олександрівна, вважати недійсним.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  
Реклама друкується мовою оригіналу.

У столиці 
відкрилася 
пілотна 
«Академія 
Гостинності»
Перший в Україні проєкт із підготовки 
добровільних помічників у сфері туризму 
«Академія Гостинності» запустили у Києві. 
За 12 тижнів учасників ознайомлять 
з туристичною сферою міста та навчать 
допомагати туристам.

«Практика підготовки волонтерів 
уже давно існує в багатьох країнах, 
які мають високу туристичну прива-
бливість. Це звичайні громадяни, які 
вміють фахово проконсультувати, 
порадити, супроводити кожного, 
хто завітав до столиці України, — за-
значила на відкритті Академії Гос-
тинності заступниця голови КМДА 
Марина Хонда. — Пандемія сильно 
«вдарила» по сфері туризму в усьому 
світі. Але водночас це стимул для 
Києва стати ще привабливішим для 
іноземних туристів. У нас є важлива 
мета: повернути кількість туристів, 
яка була до пандемії COVID-19. 
І важливим фактором привабливості 
є враження туристів від гостин-
ності людей, яких вони зустріли. 
Показник гостинності та безпеки 
враховується в багатьох туристич-
них рейтингах світу. Я впевнена, що 
„Академія“ — це великий крок до 
покращення туристичного іміджу 
столиці. Я вітаю учасників проекту 
та бажаю усім успіху».

За її словами, міжнародні 
організації, зокрема ООН, про-

гнозують 2023-й роком виходу 
з кризи туристичної галузі. І Київ 
має бути готовим зробити це як-
найшвидше.

Метою проєкту є підвищення 
стандартів гостинності та ту-
ристичної привабливості Києва 
шляхом залучення громадськос-
ті до активної співпраці у сфері 
туризму, підготовки гостинних 
і доброзичливих господарів міста, 
які завжди раді гостям, вміють фа-
хово проконсультувати, порадити, 
супроводити кожного, хто завітав 
до столиці України.

Відповідно до Стратегії роз-
витку міста Києва до 2025 року, 
туризм і сфера гостинності 
є пріоритетними напрямами для 
столиці України. Протягом останніх 
років Управління туризму та про-
моцій КМДА проводить системну 
роботу щодо промоції Києва як 
унікальної туристичної дестина-
ції, реалізує масштабні проєкти 
промоції Києва в рамках офіцій-
ного туристичного бренду столиці 
«Київ — місто, де все починається». 

Результатом цього стала активіза-
ція фестивального руху, вихід на 
нову орбіту подієвого, гастроно-
мічного, медичного туризму.

«Київ — це гостинне місто, ми 
першими започатковуємо такий 
проєкт. Учасників Академії че-
кають унікальні майстер-класи, 
зокрема від турецьких амбаса-
дорів гостинності», — зауважила 
начальниця Управління туризму 
та промоції КМДА Марина Радо-
ва. Саме управління виступило 
ініціатором створення Академії 
гостинності. Партнерами проєкту 
«Академія Гостинності» виступи-
ли: Інститут розвитку громадян-
ського суспільства ім. Голди Меїр, 
Всеукраїнська Асоціація гідів, ГО 
«Київський прес-клуб».

Як зазначив Альберт-Лейзер 
Фельдман, засновник Інституту 
розвитку громадянського суспіль-
ства ім. Голди Меїр, останнім часом 
до Києва приїздить чимало турис-
тів з країн Близького Сходу, які 
мають іншу культуру. І нам важливо 
навчитися з ними спілкуватися.

Набір до Академії розпочався 
1 липня, протягом кількох днів 
надійшли десятки заявок на участь 
у програмі. У результаті відбору, 
який проводився на основі кон-
курсу анкет та відеопрезентацій 
претендентів, обрали 30 майбутніх 
добровільних помічників у сфері 

туризму. Основними критеріями 
відбору учасників навчання були: 
активний спосіб життя, доброзич-
ливість, комунікабельність; висока 
мотивація діяльності задля промо-
ції Києва як міста європейського 
туризму та у сфері гостинності; 
володіння іноземними мовами, 
зокрема англійською.

За словами Яніни Гаврилової, 
голови правління ГС «Всеукраїнська 
асоціація гідів», команда добро-
вільних помічників навчатиметься 
12 тижнів. Вони відвідуватимуть 
інтерактивні лекції та тренінги, 
будуть знати топові туристичні 
локації, ресторани, які можуть 
рекомендувати гостям. Крім того, 
за цей час будуть напрацьовані 
протоколи і інструкції, як діяти 
в нестандартних чи екстрених си-
туаціях. Також важливою темою 
є робота з людьми з інвалідністю, 
адже туризм у місті має бути до-
ступним для всіх. Надалі випус-
кники Академії Гостинності до-
помагатимуть гостям міста під час 
різних подій, а також у туристично-
інформаційних центрах.

«Я закінчила школу, буду посту-
пати в університет. Батько знай-
шов інформацію про Академію 
і порекомендував мені подати-
ся, — розповіла 16-річна Каріна 
Бойко. — Поки не знаю, де хочу 
працювати. Вважаю, навчання 

буде корисним і мені, і столиці. 
Хочу, щоб більше туристів при-
їжджало до Києва, і місто ставало 
привітнішим».

Назарій Маланяк закінчив іс-
торичний факультет КНУ імені 
Шевченка. «У нас була практика, 
і я вже маю досвід проведення 
екскурсій, — розповів він. — Хочу 
набути досвіду і розвиватися 
в туристичній сфері. Змінити стан 
туризму в нашому місті, зробити 
цю галузь якіснішою».

Пані Антоніна вже має досвід ро-
боти у туристичній сфері, і проєкт 
її також зацікавив. «Раніше їзди-
ла як гід автобусними турами по 
всій Україні. Зараз люди бояться 
їздити, то ми з друзями вирішили 
зробити екскурсії маловідомими, 
але цікавими локаціями столиці, — 
поділилася вона. — Чимало подо-
рожувала, бачила, як працюють 
волонтери закордоном. Зверталася 
до них в країнах, мову якої не зна-
ла. Вони допомагали, пояснювали, 
як дістатись в потрібне мені місце».

Інформація про проєкт «Ака-
демія Гостинності» розміщена на 
офіційному туристичному порта-
лі міста Київ, також можна слід-
кувати за проєктом в Telegram: 
@KyivWelcomeAcademy.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Столична влада готується 
до нового навчального року

У Києві триває підготовка до 
нового навчального року, місто 
вже витратило за призначенням 
третину передбачених коштів.

Найбільша частина бюджету 
Києва передбачена саме на галузь 
освіти. Лише на підготовку до ново-
го навчального року 1,8 млрд грн 
спрямовані на виконання загально-
міських програм та реконструкцію 
і будівництво закладів освіти. Про 
це повідомили у відповідь на за-
пит у Департаменті освіти та на-
уки КМДА.

Серед загальноміських програм: 
«Підготовка до нового 2021/2022 
навчального року», «Підготовка 
до oсінньо-зимового періоду», 
«Дріб’язок на побутові потреби. Де-
зінфікуючі засоби», «Капітальний 
та поточний ремонт місць загаль-
ного користування», «Оновлення 
харчоблоків/їдалень із заміною об-
ладнання», «Капітальний та поточ-
ний ремонт огорожі», «Придбання 
комп’ютерної техніки», «Створення 
SТЕМ та STEAМ-центрів», «Новий 
освітній простір», «Протипожежні 
заходи».

Вибір програм та розподіл бю-
джетних коштів між ними здій-
снюють безпосередньо райони 
з урахуванням індивідуальних 
потреб закладів освіти. При цьому 
з боку КМДА та Департаменту на-
гляд за роботами ведеться, окрім 
виїздів та перевірок, ще й за до-
помогою «Освітньої карти Києва».

«Освітня карта Києва» — відкрита 
база даних системи освіти міста, що 
складається з електронних паспор-
тів закладів освіти. До електронного 
паспорта закладу входить інформа-
ція про адресу, тип закладу, статис-
тична інформація, контакти тощо.

У розділах «Фінансове забез-
печення» та «Ремонтні роботи» 
зазначено кошти на проведення 
капітальних ремонтів із переліком 

видів робіт, інформація про при-
дбані товари, кошти, що виділені 
на фінансування закладу тощо.

«Наразі від „Освітньої карти 
Києва“ ми переходимо до інфор-
маційно-аналітичної системи 
„Карта освітніх потреб“, що дасть 
змогу проаналізувати інформацію 
про технічний стан будівель, рі-
вень забезпеченості обладнанням 
тощо. Ресурс надасть можливість 
об’єктивно й прозоро планувати 
капітальні ремонти та їх черго-
вість», — зазначили в Департаменті.

Нагадаємо, в рамках підготовки 
впродовж першого місяця літа 
використано за призначенням 
вже третину виділених коштів. За 
червень інтенсивність освоєння 
коштів зросла втричі. Усього у 2021 
році планується проводити роботи 
у 457 закладах освіти, від ремонту 
місць загального користування, до 
ремонту дахів. Майже в третині 
освітніх закладів ремонтні роботи 
вже завершені.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Заступниця голови КМДА Марина Хонда привітала учасників Академії гостинності
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Київська міська державна 
адміністрація оголошує конкурс 

із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом еко-

номіки та інвестицій виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) відповідно до рішення Київської 
міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про 
затвердження Положення про порядок про-
ведення інвестиційних конкурсів для будівни-
цтва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів 
житлового та нежитлового призначення, неза-
вершеного будівництва, інженерно-транспорт-
ної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про за-
твердження складу постійно діючої конкурсної 
комісії по залученню інвесторів до фінансування 
будівництва, реконструкції, реставрації тощо 
об’єктів житлового та нежитлового призначення, 
незавершеного будівництва, інженерно-тран-
спортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) 
та розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 02.11.2020 № 1738 «Про про-
ведення інвестиційного конкурсу із залучення 
інвестора до реалізації проєкту «Облаштування 
парку активного сімейного відпочинку в парку 
«Совки» у Святошинському районі».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єктом інвестування є облаштування 
парку активного сімейного відпочинку в парку 
«Совки» у Святошинському районі.

1.2. Територія облаштування Об’єкта інвесту-
вання орієнтовною площею 1,8 га знаходиться 
на території парку «Совки» у Святошинському 
районі (далі – Територія облаштування).

1.3. Набуття Інвестором права власності або 
користування (оренди) Територією облашту-
вання Об’єкта інвестування та/або будь-якою 
земельною ділянкою на підставі інвестиційного 
договору заборонено.

1.4. Тимчасова споруда – одноповерхова спо-
руда, що виготовляється з полегшених конструк-
цій з урахуванням основних вимог до споруд, 
визначених технічним регламентом будівельних 
виробів, будівель і споруд, і встановлюється тим-
часово, без улаштування фундаменту. Тимчасові 
споруди, встановлення яких передбачено цими 
Умовами, використовуються Інвестором виключно 
за цільовим призначенням – для утримання та 
експлуатації Об’єкта інвестування.

1.5. Орієнтовні техніко-економічні показники 
Об’єкта інвестування:

№ 
з/п

Показник
Одиниця  

виміру
Всього

1.
Площа Території облашту-
вання

га 1,8

2.

Тимчасові споруди чотирьох 
типів, в тому числі:

2.1.

Тимчасова зблокована 
споруда №1:

шт. 1

Площа тимчасової спо-
руди 1 по зовнішньому 
контуру

м2 30,0

Площа тимчасової спо-
руди 2 по зовнішньому 
контуру

м2 30,0

Площа тимчасової спо-
руди 3 по зовнішньому 
контуру

м2 30,0

Площа по зовнішньому 
контуру трьох зблокова-
них тимчасових споруд

м2 90

2.2.

Тимчасова зблокована 
споруда №2:

шт. 1

Площа тимчасової спо-
руди 1 по зовнішньому 
контуру

м2 30,0

Площа тимчасової спо-
руди 2 по зовнішньому 
контуру

м2 30,0

Площа тимчасової спо-
руди 3 по зовнішньому 
контуру

м2 30,0

Площа по зовнішньому 
контуру трьох зблокова-
них тимчасових споруд

м2 90,0

2.3.

Тимчасова зблокована 
споруда №3:

шт. 1

Площа тимчасової спо-
руди 1 по зовнішньому 
контуру

м2 30,0

Площа тимчасової спо-
руди 2 по зовнішньому 
контуру

м2 30,0

Площа по зовнішньому 
контуру двох зблокова-
них тимчасових споруд

м2 60,0

2.4.

Тимчасова споруда №4 
(альтанка):

шт. 20

Площа по зовнішньому 
контуру тимчасової 
споруди

м2 16

3. Поле для волейболу шт. 1
4. Кіномайданчик шт. 1
5. Петанк шт. 2
6. Настільний теніс шт. 8

7.
Комплекс вуличних трена-

жерів 
шт. 1

8. Дитячий ігровий комплекс шт. 1

1.6. Орієнтовна загальна вартість облашту-
вання Об’єкта інвестування – 2 960 136,00 грн 
(Два мільйони дев’ятсот шістдесят тисяч сто 
тридцять шість гривень 00 коп.) з урахуванням 
ПДВ, в тому числі ПДВ – 493 356,00 грн (Чотири-
ста дев’яносто три тисячі триста п’ятдесят шість 
гривень 00 коп.).

1.7. Остаточні техніко-економічні показники 

Об’єкта інвестування, безпосереднє місце роз-
ташування об’єктів, які знаходяться на Території 
облаштування, а також детальна інформація щодо 
Об’єкта інвестування, у т.ч. остаточна (загальна) 
вартість облаштування Об’єкта інвестування, 
визначатимуться на підставі розробленої та за-
твердженої в установленому порядку проєктної 
документації або іншої документації, передбаченої 
законодавством України.

2. Укладання з переможцем інвестиційного 
договору та окремі його умови:

2.1. Переможець конкурсу (Інвестор) визнача-
ється рішенням постійно діючої конкурсної комісії 
по залученню інвесторів до фінансування будів-
ництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів 
житлового та нежитлового призначення, неза-
вершеного будівництва, інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва (далі – Комісія), яке 
затверджується розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проєкту – комунальне 
підприємство по утриманню зелених насаджень 
Святошинського району м. Києва (код ЄДРПОУ 
03359753, юридична адреса: 04128, місто Київ, 
вулиця Академіка Туполєва, будинок 21) (далі – 
Замовник).

2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) 
робіт – комунальне підприємство виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) «Київське інвестиційне 
агентство» (код ЄДРПОУ 21655857, адреса: 
01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А, № 
IBAN рахунку UA813226690000026008300769262 
в Головному управлінні по м. Києву та Київській 
області АТ «Ощадбанк», код банку (МФО) 322669; 
індивідуальний податковий № 216558526599).

2.4. Облаштування Об’єкта інвестування від-
бувається у встановленому законодавством 
України порядку відповідно до інвестиційного 
договору, який укладається між Інвестором, 
Замовником та Організатором конкурсу (Депар-
таментом економіки та інвестицій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)), а також, у разі необхід-
ності, інших договорів, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проєкту.

2.5. Умовами інвестиційного договору в межах 
законодавства України може бути передбачене 
делегування Замовником Інвестору частини 
прав та обов’язків, необхідних для облаштування 
Об’єкта інвестування.

2.6. Після укладення інвестиційного дого-
вору, у разі необхідності, Інвестор спільно із 
Замовником укладають інші угоди, необхідні 
для реалізації інвестиційного проєкту, згідно із 
законодавством України.

2.7. Строк облаштування Об’єкта інвесту-
вання повинен бути не більше нормативного, 
що визначається затвердженою проєктною 
документацією або іншою документацією, перед-
баченою законодавством України, але не більше 
12 (дванадцяти) місяців з моменту набрання 
чинності інвестиційним договором.

У разі неможливості з причин, що не залежать 
від Інвестора, облаштувати Об’єкт інвестування/
його частини у строк, передбачений абзацом 1 
цього пункту, Замовник до спливу зазначеного 
строку письмово з обґрунтуванням та надан-
ням підтверджувальних документів, матеріалів 
звертається до Організатора конкурсу щодо по-
дальшого винесення на розгляд Комісії питання 
подовження строків, передбачених абзацом 1 
цього пункту.

2.8. Інвестор зобов’язується розробити та 
надати Замовнику для затвердження у встанов-
леному порядку проєктну документацію або іншу 
документацію, передбачену законодавством 
України, яка відповідатиме Умовам інвестицій-
ного конкурсу, орієнтовним техніко-економічним 
показникам Об’єкта інвестування, зазначеним 
у пункті 1.5 цих Умов, не пізніше ніж через 6 
(шість) місяців з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором.

Замовник зобов’язаний розглянути та за-
твердити надану Інвестором для затвердження 
проєктну документацію або іншу документацію, 
передбачену законодавством України протягом 
10 (десяти) робочих днів з дня її отримання 
або в цей же строк повернути її Інвестору для 
опрацювання з обґрунтованими зауваженнями 
до складу та змісту проєктної документації або 
іншої документації, передбаченої законодав-
ством України.

2.9. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту 
затвердження проєктної документації або іншої 
документації, передбаченої законодавством 
України, Інвестор спільно із Замовником та 
Організатором конкурсу визначають графік 
реалізації інвестиційного проєкту шляхом під-
писання додаткової угоди до інвестиційного 
договору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.10. Облаштування Об’єкта інвестування, 
орієнтовні техніко-економічні показники якого 
визначені у пункті 1.5. цих Умов, здійснюється 
з урахуванням вимог законодавства України, в 
тому числі земельного, природоохоронного, у 
сфері охорони праці й безпеки виробництва.

2.11. Будівництво капітальних споруд на Те-
риторії облаштування Об’єкта інвестування 
заборонено. Облаштування Об’єкта інвесту-
вання (його складових) здійснюється шляхом 
встановлення виключно збірно-розбірних тим-
часових конструкцій, без облаштування фун-
даментів. Облаштування Об’єкта інвестування 
здійснюється без завдання шкоди природним 

об’єктам, розташованим на Території обла-
штування. Інвестор зобов’язаний забезпечити 
технічну можливість демонтажу всіх складових 
частин Об’єкта інвестування без завдання шкоди 
Території облаштування Об’єкта інвестування та 
природним об’єктам, розташованим на Території 
облаштування.

2.12. Право власності на складові частини 
Об’єкта інвестування належить Інвестору. Об’єкт 
інвестування та його складові частини не є не-
рухомим майном та право власності Інвестора 
на них не підлягає державній реєстрації.

2.13. Строк дії інвестиційного договору – 15 
(п’ятнадцять) років з моменту набрання ним 
чинності.

2.14. Протягом строку дії інвестиційного до-
говору Інвестору забороняється:

 – змінювати функціональне призначення 
Об’єкта інвестування;

 – відчужувати Об’єкт інвестування без згоди 
Організатора конкурсу та Замовника;

 – без згоди Організатора конкурсу та Замов-
ника передавати Об’єкт інвестування в заставу 
або іншим чином обтяжувати Об’єкт інвестування 
правами третіх осіб (крім передачі в оренду для 
використання за цільовим призначенням).

2.15. Інвестор зобов’язується протягом строку 
дії інвестиційного договору утримувати та вжи-
вати інших заходів, необхідних для експлуатації 
Об’єкта інвестування, а також утримувати та 
забезпечувати благоустрій території Об’єкта 
інвестування відповідно до вимог чинного за-
конодавства України. До початку експлуатації 
Об’єкта інвестування в порядку, передбаченому 
цими Умовами, Інвестор зобов’язаний отримати 
усі передбачені законодавством України доку-
менти, необхідні для його експлуатації.

2.16. Інвестор має право на отримання при-
бутку від комерційної діяльності, пов’язаної з 
використанням Об’єкта інвестування, зокрема, 
надавати супутні послуги відвідувачам Об’єкта 
інвестування (продаж безалкогольних напоїв, 
продуктів харчування тощо). Така діяльність на 
Території облаштування Об’єкта інвестування 
здійснюється Інвестором відповідно до зако-
нодавства України.

2.17. Інвестор зобов’язаний під час облашту-
вання Об’єкта інвестування дотримуватися вимог 
чинного законодавства України, в тому числі, 
але не виключно: Порядку видалення дерев, 
кущів, газонів і квітників у населених пунктах, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.08.2006 № 1045; Закону України 
«Про мораторій на видалення зелених насаджень 
на окремих об’єктах благоустрою зеленого 
господарства м. Києва»; Закону України «Про 
природно-заповідний фонд України»; Порядку 
розміщення тимчасових споруд для проваджен-
ня підприємницької діяльності, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України від 21.10.2011 № 244.

2.18. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних 
днів з дати припинення Інвестиційного договору 
(в тому числі його дострокового розірвання) 
Інвестор зобов’язаний здійснити за власний 
рахунок демонтаж Об’єкта інвестування, орі-
єнтовні техніко-економічні показники яких ви-
значені у пункті 1.5 цих Умов, та провести від-
новлення порушеного благоустрою на місцях їх 
встановлення. У разі нездійснення Інвестором 
такого демонтажу за власний рахунок не пізніше 
30 (тридцяти) календарних днів з дати припинення 
інвестиційного договору, в тому числі його до-
строкового розірвання, Департамент міського 
благоустрою виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміні-
страції), комунальне підприємство виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) «Київблагоустрій» або 
районна в місті Києві державна адміністрація 
вживають заходів щодо такого демонтажу за 
рахунок коштів бюджету міста Києва з подальшим 
відшкодуванням усіх витрат Інвестором. При 
цьому Інвестор не має права вимагати сплати 
будь-яких коштів в якості компенсації вартості 
Об’єкта інвестування або видатків, пов’язаних 
з його облаштуванням і утриманням, а також 
сплати будь-яких інших сум та платежів.

2.19. У випадку необхідності демонтажу іс-
нуючих інженерних мереж, які належать до 
комунальної власності територіальної громади 
м. Києва і знаходяться на Території Облаштування 
Об’єкта інвестування, такі інженерні мережі в 
установленому порядку демонтуються і замість 
них за кошти Інвестора створюються нові, які без-
оплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва.

Правовідносини з отримання містобудівних 
умов та обмежень, технічних умов щодо інже-
нерного забезпечення Об’єкта інвестування, 
регулюються відповідно до чинного законо-
давства, в тому числі в частині фінансування 
відповідних робіт.

2.20. У разі виникнення аварійної ситуації 
при експлуатації інженерних мереж, що нале-
жать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться на Території 
облаштування Об’єкта інвестування, Інвестор 
зобов’язаний здійснити переміщення Об’єкта 
інвестування та/або окремих його складових 
за власний рахунок на час усунення аварійної 
ситуації.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (у 
тому числі понесених Замовником), пов’язаних 
із реалізацією інвестиційного проєкту, протягом 

періоду часу з моменту набрання чинності ін-
вестиційним договором і закінчуючи моментом 
повного виконання сторонами інвестиційного 
договору своїх зобов’язань, у тому числі, але не 
виключно, витрат, пов’язаних із облаштуванням, 
утриманням та експлуатацією Об’єкта інвесту-
вання, сплатою інших обов’язкових платежів, 
встановлених законодавством України.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат 
Замовника, пов’язаних з реалізацією інвестицій-
ного проєкту за умови попереднього погодження 
Інвестором їх здійснення.

3.3. Сплата Організатору конкурсу коштів на 
створення соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва у розмірі не менше  
500 000,00 грн (П’ятсот тисяч гривень 00 коп.) 
без урахування ПДВ у разі визнання учасника 
переможцем. Зазначені кошти сплачуються 
Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів 
з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення со-
ціальної та інженерно-транспортної інфраструк-
тури міста Києва, поверненню не підлягають.

3.4. Компенсація Замовнику підготовчих (пе-
редінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із 
виконанням підготовчих (передінвестиційних) 
робіт у розмірі, що становить 525 291,48 грн 
(П’ятсот двадцять п’ять тисяч двісті дев’яносто 
одна гривня 48 коп.) з урахуванням ПДВ у разі 
визнання учасника переможцем. Вказані кошти 
сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) 
робочих днів з моменту набрання чинності ін-
вестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Інвестор зобов’язується протягом строку 
дії інвестиційного договору щомісячно, до 10 
(десятого) числа, сплачувати Замовнику платіж 
на утримання та розвиток території парку «Совки» 
у Святошинському районі у розмірі не менше 
35 000,00 грн (Тридцять п’ять тисяч гривень 00 
коп.) з урахуванням ПДВ.

Передбачені цим пунктом платежі підлягають 
збільшенню з урахуванням індексу споживчих цін.

3.6. Надання учасником конкурсу конкурсного 
забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення 
виконання ним фінансових зобов’язань перед 
міським бюджетом (пункт 3.3. цих Умов – Гарантія 
1), замовником підготовчих (передінвестиційних) 
робіт (пункт 3.4. цих Умов – Гарантія 2).

Гарантія 1 зі строком дії не менше 6 (шести) 
місяців має передбачати:

 – сплату банком-гарантом коштів (визначеної 
пунктом 3.3. цих Умов суми) на користь Орга-
нізатора конкурсу – у разі, якщо Інвестиційний 
договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів 
з моменту отримання Переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов 
Інвестиційного договору та кінцевого варіанта 
Інвестиційного договору, у випадку, коли Пере-
можець конкурсу відмовляється від підписання 
Інвестиційного договору, висуває вимоги для 
підписання Інвестиційного договору, які супер-
ечать чинному законодавству та/або цим Умовам;

 – сплату банком-гарантом коштів/неспла-
ченої частини коштів (визначеної пунктом 3.3. 
цих Умов суми) на користь Організатора кон-
курсу – у разі прострочення Інвестором опла-
ти на понад 10 (десять) днів від встановленої 
в пункті 3.3. цих Умов та/або в Інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 2 зі строком дії не менше 6 (шести) 
місяців має передбачати:

 – сплату банком-гарантом коштів (визначеної 
пунктом 3.4. цих Умов суми) на користь Замовника 
підготовчих (передінвестиційних) робіт – у разі, 
якщо Інвестиційний договір не укладено протягом 
30 (тридцяти) днів з моменту отримання Пере-
можцем конкурсу запрошення на переговори 
для узгодження умов Інвестиційного договору 
та кінцевого варіанта Інвестиційного договору, 
у випадку, коли Переможець конкурсу відмов-
ляється від підписання Інвестиційного договору, 
висуває вимоги для підписання Інвестиційного 
договору, які суперечать чинному законодавству 
та/або цим Умовам;

 – сплату банком-гарантом коштів/несплаче-
ної частини коштів (визначеної пунктом 3.4 цих 
Умов суми) на користь Замовника підготовчих 
(передінвестиційних) робіт – у разі прострочення 
Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів 
від встановленої в пункті 3.4. цих Умов та/або 
в Інвестиційному договорі дати її здійснення.

3.7. У разі, якщо техніко-економічні показни-
ки Об’єкта інвестування, визначені проєктною 
документацією або іншою документацією, пе-
редбаченою законодавством України, будуть 
більшими, ніж орієнтовні техніко-економічні 
показники Об’єкта інвестування, визначені в 
пункті 1.5. цих Умов, Інвестор звертається до 
Організатора конкурсу з проханням розглянути 
питання щодо збільшення техніко-економічних 
показників Об’єкта інвестування на засіданні 
Комісії.

Таке звернення Інвестора розглядається Ко-
місією на найближчому засіданні. На підставі 
рішення Комісії сторони інвестиційного договору 
письмово погоджують додатковий розмір внеску 
Інвестора на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва, 
шляхом пропорційного збільшення розміру 
внеску на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста Києва, ви-
значеного у пункті 3.3. цих Умов (з урахуванням 
інфляції) та інвестиційному договорі, у зв’язку 
зі збільшенням техніко-економічних показників 
Об’єкта інвестування шляхом укладення додат-
кової угоди до інвестиційного договору.
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3.8. Сплата Організатору конкурсу (код ЄД-
РПОУ 04633423) реєстраційного внеску в роз-
мірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 
00 коп.) без ПДВ за наступними реквізитами: 
отримувач – ГУК у м. Києві, банк отримувача – 
Казначейство України (ЕАП), код доходів – 
50110002, код ЄДРПОУ – 37993783, рахунок 
IBAN UA508999980314131934000026001.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості 
реєстраційного внеску, поверненню не під-
лягають.

3.9. Інвестиційний договір укладається про-
тягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання 
переможцем конкурсу запрошення на пере-
говори для узгодження умов інвестиційного 
договору та кінцевого варіанта інвестиційного 
договору. Якщо протягом 30 (тридцяти) днів з 
вказаного моменту переможець конкурсу від-
мовився від підписання інвестиційного договору, 
висуває вимоги для підписання Інвестиційного 
договору, які суперечать чинному законодавству 
та/або цим Умовам, рішення про визначення 
переможця конкурсу скасовується у встанов-
леному порядку.

З моменту скасування рішення про визначен-
ня переможця конкурсу Організатор конкурсу 
протягом 5 (п’яти) днів готує відповідне розпо-
рядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
про скасування результатів інвестиційного 
конкурсу та надає право Комісії розпочати 
переговори з іншими учасниками з числа тих, 
хто запропонував найкращі умови здійснення 
інвестицій під час проведення конкурсу.

3.10. Інвестор зобов’язується щоквартально, 
до 10 (десятого) числа місяця, що настає за 
звітним кварталом, в письмовій формі подавати 
Організатору конкурсу та Замовнику інформацію 
щодо стану реалізації інвестиційного проєкту в 
цілому та окремих його етапів за формою, на-
даною Організатором конкурсу. Після введення 
в експлуатацію об’єкта інвестування інвестор 
зобов’язується один раз на рік та/або за звер-
ненням Організатора конкурсу чи Замовника 
відповідно подавати зазначену інформацію.

3.11. Інвестор зобов’язується на вимогу Ор-
ганізатора конкурсу та Замовника надавати 
документально підтверджену інформацію щодо 
виконання Умов конкурсу та умов інвестиційно-
го договору протягом 5 (п’яти) робочих днів з 
моменту отримання запиту.

3.12. Контроль за реалізацією інвестиційного 
проєкту здійснює Замовник, а за виконанням 
Умов інвестиційного конкурсу – Організатор 
конкурсу.

3.13. Організатор конкурсу має право розі-
рвати інвестиційний договір в односторонньому 
порядку у випадку невиконання або неналежного 
виконання Інвестором зобов’язань, перед-
бачених пунктами 2.7., 2.9., 2.10., 2.11., 2.14., 
2.15., 2.17., 3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.10., 3.11. цих 
Умов та інших умов інвестиційного договору.

3.13.1. У разі невиконання Інвестором 
зобов’язань за інвестиційним договором, пи-
тання розірвання інвестиційного договору за 
пропозицією Організатора конкурсу та/або 
Замовника виносяться на розгляд Комісії.

3.13.2. Після розгляду Комісією та прийняття 
нею рішення Організатор конкурсу повідомляє 
Інвестора про:

 – необхідність безумовного виконання умов 
інвестиційного договору протягом 30 (трид-
цяти) днів;

 – терміни розірвання інвестиційного дого-
вору у разі неусунення Інвестором порушення 
його Умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов 
інвестиційного договору протягом 37 (тридця-
ти семи) календарних днів з дня направлення 
Організатором конкурсу на адресу Інвестора, 
зазначену в інвестиційному договорі, повідо-
млення про розірвання, договір буде вважатись 
розірваним.

3.13.3. У разі усунення Інвестором порушень 
умов інвестиційного договору Інвестор листом 
повідомляє Організатора конкурсу про виконання 

зобов’язань та надає інформацію з копіями під-
тверджуючих документів про фактичне виконання 
робіт згідно з умовами інвестиційного договору.

3.13.4. Замовник у письмовому вигляді надає 
Організатору конкурсу підтвердження виконан-
ня Інвестором зобов’язань, згідно з умовами 
інвестиційного договору.

3.14. Інвестиційним договором встановлю-
ються штрафні санкції, що підлягають сплаті, 
за невиконання або неналежне виконання Ін-
вестором своїх зобов’язань, в тому числі, але 
не виключно:

3.14.1. За виконання робіт по облаштуванню 
Об’єкта інвестування з порушенням строків, 
визначених в пункті 2.7. цих Умов – штраф у 
розмірі 10% (десяти відсотків) від остаточної 
(загальної) вартості облаштування Об’єкта ін-
вестування на користь Замовника з урахуванням 
індексу споживчих цін на момент підтвердження 
Замовником такого порушення. До визначення 
остаточної (загальної) вартості облаштування 
Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих 
Умов, штраф обраховується виходячи із суми 
орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 
1.6 цих Умов.

3.14.2. За порушення зобов’язань, встанов-
лених пунктом 2.11. цих Умов – штраф у розмірі 
10% (десяти відсотків) від остаточної (загальної) 
вартості облаштування Об’єкта інвестування 
на користь Замовника з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвердження За-
мовником такого порушення. До визначення 
остаточної (загальної) вартості облаштування 
Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих 
Умов, штраф обраховується виходячи із суми 
орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 
1.6 цих Умов.

Факт здійснення порушення зобов’язання, 
встановленого пунктом 2.11. цих Умов, під-
тверджує Замовник шляхом письмового ін-
формування Організатора конкурсу з наданням 
підтверджувальних документів, матеріалів.

3.14.3. За порушення зобов’язання, встанов-
леного пунктом 2.14. цих Умов – штраф в розмірі 
100% (ста відсотків) від остаточної (загальної) 
вартості облаштування Об’єкта інвестування на 
користь Організатора конкурсу з урахуванням 
індексу споживчих цін на момент підтвердження 
Замовником такого порушення. До визначення 
остаточної (загальної) вартості облаштування 
Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих 
Умов, штраф обраховується виходячи із суми 
орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 
1.6 цих Умов.

Факт здійснення порушення зобов’язання, 
встановленого пунктом 2.14. цих Умов, під-
тверджує Замовник шляхом письмового ін-
формування Організатора конкурсу з наданням 
підтверджувальних документів, матеріалів.

3.14.4. У випадку виявлення фактів порушення 
зобов’язання, встановленого пунктом 2.15. цих 
Умов, Замовник письмово з наданням підтвер-
джувальних документів, матеріалів звертається 
до Інвестора з вимогою усунення порушення. У 
разі неусунення порушення у строки, зазначені у 
зверненні, до Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, встановленого 
пунктом 2.15. цих Умов – штраф в розмірі 10% 
(десяти відсотків) від остаточної (загальної) 
вартості облаштування Об’єкта інвестування 
на користь Замовника з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвердження За-
мовником такого порушення. До визначення 
остаточної (загальної) вартості облаштування 
Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7. цих 
Умов, штраф обраховується виходячи із суми 
орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 
1.6. цих Умов.

3.14.5. У випадку виявлення фактів порушення 
зобов’язання, встановленого пунктом 2.17. цих 
Умов, Замовник письмово з наданням підтвер-
джувальних документів, матеріалів звертається 

до Інвестора з вимогою усунення порушення. У 
разі неусунення порушення у строки, зазначені у 
зверненні, до Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, встановленого 
пунктом 2.17. цих Умов – штраф, в розмірі 10% 
(десяти відсотків) від остаточної (загальної) 
вартості облаштування Об’єкта інвестування 
на користь Замовника з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвердження За-
мовником такого порушення. До визначення 
остаточної (загальної) вартості облаштування 
Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих 
Умов, штраф обраховується виходячи із суми 
орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 
1.6 цих Умов.

3.14.6. За порушення грошових зобов’язань, 
передбачених пунктом 3.3. цих Умов, та/або 
строків виконання зазначених зобов’язань, 
Інвестор сплачує на користь Організатора кон-
курсу пеню у розмірі подвійної облікової ставки 
НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний 
день прострочення.

3.14.7. За порушення грошових зобов’язань, 
передбачених пунктом 3.4. цих Умов, та/або 
строків виконання зазначених зобов’язань, 
Інвестор сплачує на користь Замовника підго-
товчих (передінвестиційних) робіт пеню у розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно 
сплаченої суми за кожний день прострочення.

3.14.8. За порушення грошових зобов’язань, 
передбачених пунктом 3.5. цих Умов, та/або 
строків виконання зазначених зобов’язань, 
Інвестор сплачує на користь Замовника пеню 
у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від 
несвоєчасно сплаченої суми за кожний день 
прострочення.

3.14.9. У випадку ненадання інвестором ін-
формації у строки, визначені у пункті 3.10 цих 
Умов, Організатор конкурсу та/або Замовник 
звертається до Інвестора з вимогою виконання 
зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10 
цих Умов. У разі невиконання зобов’язання, 
передбаченого пунктом 3.10 цих Умов, у строки, 
зазначені у зверненні, до Інвестора застосову-
ється штраф.

За порушення зобов’язання, передбачено-
го пунктом 3.10. цих Умов, Інвестор сплачує 
на користь Організатора конкурсу та/або За-
мовника штраф у розмірі 0,1% (одна десята 
відсотку) від остаточної (загальної) вартості 
облаштування Об’єкта інвестування на користь 
Організатора конкурсу та/або Замовника з 
урахуванням індексу споживчих цін на момент 
підтвердження Організатором конкурсу та/або 
Замовником такого порушення. До визначення 
остаточної (загальної) вартості облаштування 
Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих 
Умов, штраф обраховується виходячи із суми 
орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 
1.6 цих Умов.

3.14.10. У випадку ненадання інвестором 
інформації у строки, визначені у пункті 3.11 цих 
Умов, Організатор конкурсу та/або Замовник 
звертається до Інвестора з вимогою виконання 
зобов’язання, передбаченого пунктом 3.11 
цих Умов. У разі невиконання зобов’язання, 
передбаченого пунктом 3.11 цих Умов, у строки, 
зазначені у зверненні, до Інвестора застосову-
ється штраф.

За порушення зобов’язання, передбачено-
го пунктом 3.11. цих Умов, Інвестор сплачує 
на користь Організатора конкурсу та/або За-
мовника штраф у розмірі 0,1% (одна десята 
відсотку) від остаточної (загальної) вартості 
облаштування Об’єкта інвестування на користь 
Організатора конкурсу та/або Замовника з 
урахуванням індексу споживчих цін на момент 
підтвердження Організатором конкурсу та/або 
Замовником такого порушення. До визначення 
остаточної (загальної) вартості облаштування 
Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих 
Умов, штраф обраховується виходячи із суми 
орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 
1.6 цих Умов.

4. Додаткові умови конкурсу:

4.1. Учасник конкурсу має право надати до-
даткові пропозиції, спрямовані на найбільш 
ефективну реалізацію інвестиційного проєкту.

4.2. Учасник має право надати додаткові 
пропозиції, спрямовані, зокрема, на створення 
соціальної та інженерно-транспортної інфра-
структури міста Києва.

5. Основний критерій визначення пере-
можця конкурсу:

5.1. Найкраща пропозиція щодо розміру 
платежу на утримання та розвиток території 
парку «Совки» в Святошинському районі, пе-
редбаченого пунктом 3.5. цих Умов.

6. Додаткові критерії визначення пере-
можця:

6.1. Найкраща пропозиція щодо розміру 
платежу на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва, 
визначеного пунктом 3.3 цих Умов.

6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фі-
нансування проєкту.

6.3. Найбільша частка власних коштів, що 
вкладаються учасником у фінансування Об’єкта 
інвестування.

6.4. Надійність учасника, яка визначається 
на підставі представленої фінансової звітності.

6.5. Найкращі умови використання Об’єкта 
інвестування.

7. До участі в конкурсі не допускаються 
особи, які:

7.1. Визнані банкрутами, або стосовно яких 
порушено справу про банкрутство.

7.2. Не надали відповідні фінансові документи, 
які б підтверджували їх фінансові можливості 
щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

7.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припи-
нення).

7.4. Майно (частина майна) яких перебуває в 
податковій заставі або на це майно накладено 
арешт.

7.5. Мають прострочену заборгованість у 
сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів).

7.6. Не виконали або виконали неналежним 
чином умови попередніх інвестиційних договорів, 
або пов’язані з особами, що не виконали або 
виконали неналежним чином умови попередніх 
інвестиційних договорів, або інших договорів, які 
були підписані з Київською міською державною 
адміністрацією.

7.7. Підпадають під визначення: «підприєм-
ства і особи РФ», наведене у рішенні Київської 
міської ради № 9/2231 від 16.03.2017.

8. Конкурсна документація учасникам 
конкурсу видається за адресою: 01001, 
м. Київ, вул. Хрещатик, 12, кім. 1 (відділ за-
лучення інвестицій), тел. 202 60 82, 202 79 34 
(понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 
30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу 
при наявності документа, що підтверджує сплату 
учасником реєстраційного внеску. День опублі-
кування оголошення про проведення конкурсу 
в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасни-
ками конкурсу особисто або через уповно-
важених осіб протягом 30 (тридцяти) днів з 
дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, 
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 618, тел. 202 60 82, 
202 79 34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). 
День опублікування оголошення про проведення 
конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додат-
кової інформації щодо об’єкта інвестування 
звертатись за адресою: 01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 12, кім. 1 (відділ залучення інвестицій), 
тел. 202 60 82, 202 79 34 (понеділок – п’ятниця 
з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення кон-
курсу учаснику конкурсу в обов’язковому 
порядку надсилається повідомлення про 
дату проведення конкурсу.

20215197868
(реєстраційний номер справи  
про оцінку впливу на довкілля  

планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ 

про початок громадського  
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, за-
значеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, 
збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості 
до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Об’єктом планованої діяльності є реконструкція автоза-

правної станції (АЗС) з комплексом сервісного обслуговування 
під багатопаливний заправний комплекс з автомобільним 
газозаправним пунктом за адресою: просп. Романа Шухевича, 
9 (колишня назва просп. Генерала Ватутіна, 9) в Деснянському 
районі м. Києва.

В рамках реконструкції передбачається: часткове пере-
планування існуючої нежитлової будівлі АЗС; заміна існуючого 
заправника газу наземного виконання (V=9,9 м3) на новий 
стаціонарний заправник газу типу ЗСГ-10 з підземним ре-
зервуаром для зберігання зрідженого вуглеводневого газу 
(ЗВГ), з колонкою заправною під навісом та частковим ого-
родженням; влаштування майданчику для зливу ЗВГ з авто-
мобільної цистерни; встановлення щогли блискавкозахисту та 
пожежного щита; демонтаж існуючої щогли блискавкозахисту, 
встановлення д/генератора.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 

виробництва тощо), місце провадження планованої ді-
яльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», юридична адреса: 03110, м. Київ, 

вул. Солом’янська, буд. 11, тел.: 044-494-02-31

(повне найменування юридичної особи, код згідно з 
ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної осо-

би – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер 
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні пере-

конання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та офіційно 

повідомили про це відповідному контролюючому органу і 
мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної 
особи або місце провадження діяльності фізичної особи – 
підприємця(поштовий індекс, адреса), контактний номер 

телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-
дення громадського обговорення

Управління екології та природних ресурсів Виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) за адресою: 04080, Київ, вул. Турівська, 28;  
тел. +380 (44) 366–64-10, 366–64-15; E-mail: ecodep@kmda.gov.
ua; контактна особа: Возний Олександр Іванович
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, 

номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження 
планованої діяльності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається що 
видається Департаментом державної архітектурно-будівельної 
інспекції у Дніпропетровській області

(вид рішення про провадження планованої діяльності, ор-
ган, уповноважений його видавати, нормативний документ, 

що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих 
днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту 
офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у 

назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, що передається для 
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження або 
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, 
без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропо-
зиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в 
електронному вигляді) та усно під час громадських слухань 
із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобі-
гання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські слухання не проводяться 
і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться:–

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення гро-
мадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться: –

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громад-
ських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної 
інформації щодо планованої діяльності

Управління екології та природних ресурсів Виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) за адресою: 04080, Київ, вул. Турівська, 28;  
тел. +380 (44) 366–64-10, 366–64-15; E-mail: ecodep@kmda.
gov.ua; контактна особа: Возний О. І.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, но-
мер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій

Управління екології та природних ресурсів Виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) за адресою: 04080, Київ, вул. Турівська, 28;  
тел. +380 (44) 366–64-10, 366–64-15; E-mail: ecodep@kmda.
gov.ua; контактна особа: Возний О. І.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну 
адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього 
строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці 
другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 
135 аркушах з додатками

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громад-
ськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується 
планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

1. АЗС № 02005, м. Київ, просп. Шухевича, 9, контактна 
особа – директор АЗК Чайковська Катерина Євгеніївна, тел. 
(063) 747-41-71 з 13.07.2021 р.

2. Київська міська рада за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
36 (приймальня); тел. 044-202-73-93 з 13.07.2021 р. (пн-чт з 
8:00 до 17:00, пт з 8:00 до 15:45, перерва з 12:00 до 12:45).

(найменування підприємства, установи, організації, 
місцезнаходження, дата, з якої громадськість може озна-

йомитися з документами, контактна особа)
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Київська міська державна 
адміністрація оголошує 
конкурс із залучення 

інвестора
Конкурс проводиться Департаментом еко-

номіки та інвестицій виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) відповідно до рішення Київської 
міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про 
затвердження Положення про порядок про-
ведення інвестиційних конкурсів для будівни-
цтва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів 
житлового та нежитлового призначення, неза-
вершеного будівництва, інженерно-транспорт-
ної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про за-
твердження складу постійно діючої конкурсної 
комісії по залученню інвесторів до фінансування 
будівництва, реконструкції, реставрації тощо 
об’єктів житлового та нежитлового призначення, 
незавершеного будівництва, інженерно-тран-
спортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) 
та розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 29.10.2020 № 1725 «Про про-
ведення інвестиційного конкурсу із залучення 
інвестора до реалізації проєкту «Облаштування 
дитячого спортивно-ігрового парку на території 
парку «Совки» у Святошинському районі».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єктом інвестування є облаштування 
дитячого спортивно-ігрового парку на території 
парку «Совки» у Святошинському районі.

1.2. Територія облаштування Об’єкта інвесту-
вання орієнтовною площею 0,7 га знаходиться 
на території парку «Совки» у Святошинському 
районі (далі – Територія облаштування).

1.3. Набуття Інвестором права власності або 
користування (оренди) Територією облашту-
вання Об’єкта інвестування та/або будь-якою 
земельною ділянкою на підставі інвестиційного 
договору заборонено.

1.4. Тимчасова споруда – одноповерхова 
споруда, що виготовляється з полегшених 
конструкцій з урахуванням основних вимог 
до споруд, визначених технічним регламен-
том будівельних виробів, будівель і споруд, і 
встановлюється тимчасово, без улаштування 
фундаменту. Тимчасові споруди, встановлення 
яких передбачено цими Умовами, викорис-
товуються Інвестором виключно за цільовим 
призначенням – для утримання та експлуатації 
Об’єкта інвестування.

1.5. Орієнтовні техніко-економічні показники 
Об’єкта інвестування:

№ 
з/п

Показник
Одиниця  

виміру
Всього

1.
Площа Території облашту-
вання

га 0,7

2.

Тимчасові споруди двох 
типів, в тому числі:

2.1.

Тимчасова споруда 
№1:

шт. 1

Площа по зовнішньо-
му контуру тимчасо-
вої споруди

м2 30

2.2.

Тимчасова споруда 
№2:

шт. 1

Площа по зовнішньо-
му контуру тимчасо-
вої споруди

м2 30,0

3.
Комплекс для гри  
в лазертаг

шт. 1

4. Мотузковий парк шт. 1

1.6. Орієнтовна загальна вартість облаштуван-
ня Об’єкта інвестування –  948 177 грн (Дев’ятсот 
сорок вісім тисяч сто сімдесят сім гривень 00 
коп.) з урахуванням ПДВ, в тому числі ПДВ – 
158 029 грн 5 коп. (Сто п’ятдесят вісім тисяч 
двадцять дев’ять гривень 05 коп.).

1.7. Остаточні техніко-економічні показники 
Об’єкта інвестування, безпосереднє місце роз-
ташування об’єктів, які знаходяться на Території 
облаштування, а також детальна інформація щодо 
Об’єкта інвестування, у т.ч. остаточна (загальна) 
вартість облаштування Об’єкта інвестування, 
визначатимуться на підставі розробленої та 
затвердженої в установленому порядку про-
єктної документації або іншої документації, 
передбаченої законодавством України.

2. Укладання з переможцем інвестицій-
ного договору та окремі його умови:

2.1. Переможець конкурсу (Інвестор) визнача-
ється рішенням постійно діючої конкурсної комісії 
по залученню інвесторів до фінансування будів-
ництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів 
житлового та нежитлового призначення, неза-
вершеного будівництва, інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва (далі – Комісія), яке 
затверджується розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проєкту – комунальне 
підприємство по утриманню зелених насаджень 
Святошинського району м. Києва (код ЄДРПОУ 
03359753, юридична адреса: 04128, місто Київ, 
вулиця Академіка Туполєва, будинок 21) (далі – 
Замовник).

2.3. Замовник підготовчих (передінвестицій-
них) робіт – комунальне підприємство виконавчо-
го органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) «Київське інвестиційне 
агентство» (код ЄДРПОУ 21655857, адреса: 
01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А, № 
IBAN рахунку UA813226690000026008300769262 
в Головному управлінні по м. Києву та Київській 
області АТ «Ощадбанк», код банку (МФО) 322669; 
індивідуальний податковий № 216558526599).

2.4. Облаштування Об’єкта інвестування 
відбувається у встановленому законодавством 
України порядку відповідно до інвестиційного 
договору, який укладається між Інвестором, 
Замовником та Організатором конкурсу (Де-
партаментом економіки та інвестицій виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)), а також, у 
разі необхідності, інших договорів, пов’язаних 
з реалізацією інвестиційного проєкту.

2.5. Умовами інвестиційного договору в межах 
законодавства України може бути передбачене 
делегування Замовником Інвестору частини прав 
та обов’язків, необхідних для облаштування 
Об’єкта інвестування.

2.6. Після укладення інвестиційного дого-
вору, у разі необхідності, Інвестор спільно із 
Замовником укладають інші угоди, необхідні 
для реалізації інвестиційного проєкту, згідно 
із законодавством України.

2.7. Строк облаштування Об’єкта інвесту-
вання повинен бути не більше нормативного, 
що визначається затвердженою проєктною 
документацією або іншою документацією, перед-
баченою законодавством України, але не більше 
12 (дванадцяти) місяців з моменту набрання 
чинності інвестиційним договором.

У разі неможливості з причин, що не залежать 
від Інвестора, облаштувати Об’єкт інвестування/
його частини у строк, передбачений абзацом 1 
цього пункту, Замовник до спливу зазначеного 
строку письмово з обґрунтуванням та надан-
ням підтверджувальних документів, матеріалів 
звертається до Організатора конкурсу щодо по-
дальшого винесення на розгляд Комісії питання 
подовження строків, передбачених абзацом 1 
цього пункту

2.8. Інвестор зобов’язується розробити та 
надати Замовнику для затвердження у встанов-
леному порядку проєктну документацію або іншу 
документацію, передбачену законодавством 
України, яка відповідатиме Умовам інвестицій-
ного конкурсу, орієнтовним техніко-економічним 
показникам Об’єкта інвестування, зазначеним 
у пункті 1.5 цих Умов, не пізніше ніж через 6 
(шість) місяців з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором.

Замовник зобов’язаний розглянути та за-
твердити надану Інвестором для затвердження 
проєктну документацію або іншу документацію, 
передбачену законодавством України протягом 
10 (десяти) робочих днів з дня її отримання 
або в цей же строк повернути її Інвестору для 
опрацювання з обґрунтованими зауваженнями 
до складу та змісту проєктної документації або 
іншої документації, передбаченої законодав-
ством України.

2.9. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту 
затвердження проєктної документації або іншої 
документації, передбаченої законодавством 
України, Інвестор спільно із Замовником та 
Організатором конкурсу визначають графік 
реалізації інвестиційного проєкту шляхом під-
писання додаткової угоди до інвестиційного 
договору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.10. Облаштування Об’єкта інвестування, 
орієнтовні техніко-економічні показники якого 
визначені у пункті 1.5. цих Умов, здійснюється 
з урахуванням вимог законодавства України, 
в тому числі земельного, природоохоронного, 
у сфері охорони праці й безпеки виробництва.

2.11. Будівництво капітальних споруд на 
Території облаштування Об’єкта інвестування 
заборонено. Облаштування Об’єкта інвестування 
(його складових) здійснюється шляхом встанов-
лення виключно збірно-розбірних тимчасових 
конструкцій, без облаштування фундаментів. 
Облаштування Об’єкта інвестування здійсню-
ється без завдання шкоди природним об’єктам, 
розташованим на Території облаштування. 
Інвестор зобов’язаний забезпечити технічну 
можливість демонтажу всіх складових частин 
Об’єкта інвестування без завдання шкоди Те-
риторії облаштування Об’єкта інвестування та 
природним об’єктам, розташованим на Території 
облаштування.

2.12. Право власності на складові частини 
Об’єкта інвестування належить Інвестору. Об’єкт 
інвестування та його складові частини не є не-
рухомим майном та право власності Інвестора 
на них не підлягає державній реєстрації.

2.13. Строк дії інвестиційного договору – 15 
(п’ятнадцять) років з моменту набрання ним 
чинності.

2.14. Протягом строку дії інвестиційного до-
говору Інвестору забороняється:

 – змінювати функціональне призначення 
Об’єкта інвестування;

 – відчужувати Об’єкт інвестування без згоди 
Організатора конкурсу та Замовника;

 – без згоди Організатора конкурсу та Замов-
ника передавати Об’єкт інвестування в заставу 
або іншим чином обтяжувати Об’єкт інвестування 
правами третіх осіб (крім передачі в оренду 
для використання за цільовим призначенням).

2.15. Інвестор зобов’язується протягом строку 
дії інвестиційного договору утримувати та вжи-
вати інших заходів, необхідних для експлуатації 
Об’єкта інвестування, а також утримувати та 
забезпечувати благоустрій території Об’єкта 
інвестування відповідно до вимог чинного за-
конодавства України. До початку експлуатації 
Об’єкта інвестування в порядку, передбаченому 
цими Умовами, Інвестор зобов’язаний отримати 
усі передбачені законодавством України доку-
менти, необхідні для його експлуатації.

2.16. Інвестор має право на отримання при-
бутку від комерційної діяльності, пов’язаної з 
використанням Об’єкта інвестування, зокрема 
надавати супутні послуги відвідувачам Об’єкта 
інвестування (продаж безалкогольних напоїв, 
продуктів харчування тощо). Така діяльність на 
Території облаштування Об’єкта інвестування 
здійснюється Інвестором відповідно до зако-
нодавства України.

2.17. Інвестор зобов’язаний під час облашту-
вання Об’єкта інвестування дотримуватися вимог 
чинного законодавства України, в тому числі, 
але не виключно: Порядку видалення дерев, 
кущів, газонів і квітників у населених пунктах, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.08.2006 № 1045; Закону України 
«Про мораторій на видалення зелених насаджень 
на окремих об’єктах благоустрою зеленого 
господарства м. Києва»; Закону України «Про 
природно-заповідний фонд України»; Порядку 
розміщення тимчасових споруд для проваджен-
ня підприємницької діяльності, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України від 21 жовтня 2011 року № 244.

2.18. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних 
днів з дати припинення інвестиційного до-
говору (в тому числі його дострокового розі-
рвання) Інвестор зобов’язаний здійснити за 
власний рахунок демонтаж Об’єкта інвестування, 
орієнтовні техніко-економічні показники яких 
визначені у пункті 1.5 цих Умов, та провести 
відновлення порушеного благоустрою на міс-
цях їх встановлення. У разі нездійснення Інвес-
тором такого демонтажу за власний рахунок 
не пізніше тридцяти календарних днів з дати 
припинення інвестиційного договору, в тому 
числі його дострокового розірвання, Депар-
тамент міського благоустрою виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), комунальне підпри-
ємство виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
«Київблагоустрій» або районна в місті Києві 
державна адміністрація вживають заходів щодо 
такого демонтажу за рахунок коштів бюджету 
міста Києва з подальшим відшкодуванням усіх 
витрат Інвестором. При цьому Інвестор не має 
права вимагати сплати будь-яких коштів в якості 
компенсації вартості Об’єкта інвестування або 
видатків, пов’язаних з його облаштуванням і 
утриманням, а також сплати будь-яких інших 
сум та платежів.

2.19. У випадку необхідності демонтажу існую-
чих інженерних мереж, які належать до комуналь-
ної власності територіальної громади м. Києва 
і знаходяться на Території Облаштування Об’єкта 
інвестування, такі інженерні мережі в установ-
леному порядку демонтуються і замість них 
за кошти Інвестора створюються нові, які без-
оплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва.

Правовідносини з отримання містобудівних 
умов та обмежень, технічних умов щодо інже-
нерного забезпечення Об’єкта інвестування 
регулюються відповідно до чинного законо-
давства, в тому числі в частині фінансування 
відповідних робіт.

2.20. У разі виникнення аварійної ситуації 
при експлуатації інженерних мереж, що нале-
жать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться на Території 
облаштування Об’єкта інвестування, Інвестор 
зобов’язаний здійснити переміщення Об’єкта 
інвестування та/або окремих його складових 
за власний рахунок на час усунення аварійної 
ситуації.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (у 
тому числі понесених Замовником), пов’язаних 
із реалізацією інвестиційного проєкту, протягом 
періоду часу з моменту набрання чинності ін-
вестиційним договором і закінчуючи моментом 
повного виконання сторонами інвестиційного 
договору своїх зобов’язань, у тому числі, але не 
виключно, витрат, пов’язаних із облаштуванням, 
утриманням та експлуатацією Об’єкта інвесту-
вання, сплатою інших обов’язкових платежів, 
встановлених законодавством України.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат 
Замовника, пов’язаних з реалізацією інвестицій-
ного проєкту за умови попереднього погодження 
Інвестором їх здійснення.

3.3. Сплата Організатору конкурсу коштів на 
створення соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 
300 000,00 грн (Триста тисяч гривень 00 коп.) 
без урахування ПДВ у разі визнання учасника 
переможцем. Зазначені кошти сплачуються 
Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів 
з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення со-
ціальної та інженерно-транспортної інфраструк-
тури міста Києва, поверненню не підлягають.

3.4. Компенсація Замовнику підготовчих (пе-
редінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із ви-
конанням підготовчих (передінвестиційних) робіт 
у розмірі, що становить 510 065, 64 грн (П’ятсот 
десять тисяч шістдесят п’ять гривень 64 коп.) з 
урахуванням ПДВ у разі визнання учасника пере-
можцем. Вказані кошти сплачуються Інвестором 
протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту 
набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Інвестор зобов’язується протягом строку 
дії інвестиційного договору щомісячно, до 10 
(десятого) числа, сплачувати Замовнику платіж 
на утримання та розвиток території парку «Совки» 
в Святошинському районі (у розмірі не менше 
15 000,00 грн (П’ятнадцять тисяч гривень 00 
коп.) з урахуванням ПДВ.

Передбачені цим пунктом платежі підлягають 
збільшенню з урахуванням індексу споживчих цін.

3.6. Надання учасником конкурсу конкурсного 
забезпечення – гарантій банку щодо забезпечен-
ня виконання ним фінансових зобов’язань перед 
міським бюджетом (пункт 3.3. цих Умов – Гарантія 
1), замовником підготовчих (передінвестиційних) 
робіт (пункт 3.4. цих Умов – Гарантія 2).

Гарантія 1 зі строком дії не менше 6 (шести) 
місяців має передбачати:

 – сплату банком-гарантом коштів (визначеної 
пунктом 3.3. цих Умов суми) на користь Орга-
нізатора конкурсу – у разі, якщо інвестиційний 
договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів 
з моменту отримання Переможцем конкурсу 
запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого 
варіанта інвестиційного договору, у випадку, 
коли Переможець конкурсу відмовляється від 
підписання інвестиційного договору, висуває 
вимоги для підписання інвестиційного договору, 
які суперечать чинному законодавству та/або 
цим Умовам;

 – сплату банком-гарантом коштів/несплаченої 
частини коштів (визначеної пунктом 3.3. цих Умов 
суми) на користь Організатора конкурсу – у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 
(десять) днів від встановленої в пункті 3.3. цих 
Умов та/або в інвестиційному договорі дати її 
здійснення.

Гарантія 2 зі строком дії не менше 6 (шести) 
місяців має передбачати:

 – сплату банком-гарантом коштів (визна-
ченої пунктом 3.4. цих Умов суми) на користь 
Замовника підготовчих (передінвестиційних) 
робіт – у разі, якщо інвестиційний договір не 
укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту 
отримання Переможцем конкурсу запрошення на 
переговори для узгодження умов інвестиційного 
договору та кінцевого варіанта інвестиційного 
договору, у випадку, коли Переможець конкурсу 
відмовляється від підписання інвестиційного 
договору, висуває вимоги для підписання ін-
вестиційного договору, які суперечать чинному 
законодавству та/або цим Умовам;

 – сплату банком-гарантом коштів/несплаче-
ної частини коштів (визначеної пунктом 3.4 цих 
Умов суми) на користь Замовника підготовчих 
(передінвестиційних) робіт – у разі прострочення 
Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів 
від встановленої в пункті 3.4. цих Умов та/або 
в інвестиційному договорі дати її здійснення.

3.7. У разі, якщо техніко-економічні показники 
Об’єкта інвестування, визначені проєктною 
документацією або іншою документацією, пе-
редбаченою законодавством України, будуть 
більшими, ніж орієнтовні техніко-економічні 
показники Об’єкта інвестування, визначені в 
пункті 1.5. цих Умов, Інвестор звертається до 
Організатора конкурсу з проханням розглянути 
питання щодо збільшення техніко-економічних 
показників Об’єкта інвестування на засіданні 
Комісії.

Таке звернення Інвестора розглядається 
Комісією на найближчому засіданні. На підставі 
рішення Комісії сторони інвестиційного договору 
письмово погоджують додатковий розмір внеску 
Інвестора на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва, 
шляхом пропорційного збільшення розміру 
внеску на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста Києва, ви-
значеного у пункті 3.3. цих Умов (з урахуванням 
інфляції) та інвестиційному договорі, у зв’язку 
зі збільшенням техніко-економічних показників 
Об’єкта інвестування шляхом укладення додат-
кової угоди до інвестиційного договору.

3.8. Сплата Організатору конкурсу (код ЄД-
РПОУ 04633423) реєстраційного внеску в роз-
мірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 
00 коп.) без ПДВ за наступними реквізитами: 
отримувач – ГУК у м. Києві, банк отримувача – 
Казначейство України (ЕАП), код доходів – 
50110002, код ЄДРПОУ – 37993783, рахунок 
IBAN UA508999980314131934000026001.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості 
реєстраційного внеску, поверненню не під-
лягають.

3.9. Інвестиційний договір укладається про-
тягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання 
переможцем конкурсу запрошення на переговори 
для узгодження умов інвестиційного договору 
та кінцевого варіанта інвестиційного договору. 
Якщо протягом 30 (тридцяти) днів з вказаного 
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моменту переможець конкурсу відмовився від 
підписання інвестиційного договору, які супер-
ечать чинному законодавству та/або цим Умовам, 
рішення про визначення переможця конкурсу 
скасовується у встановленому порядку.

З моменту скасування рішення про визначен-
ня переможця конкурсу Організатор конкурсу 
протягом 5 (п’яти) днів готує відповідне розпо-
рядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
про скасування результатів інвестиційного 
конкурсу та надає право Комісії розпочати 
переговори з іншими учасниками з числа тих, 
хто запропонував найкращі умови здійснення 
інвестицій під час проведення конкурсу.

3.10. Інвестор зобов’язується щоквартально, 
до 10 (десятого) числа місяця, що настає за 
звітним кварталом, в письмовій формі подавати 
Організатору конкурсу та Замовнику інформацію 
щодо стану реалізації інвестиційного проєкту в 
цілому та окремих його етапів за формою, на-
даною Організатором конкурсу. Після введення 
в експлуатацію об’єкта інвестування інвестор 
зобов’язується один раз на рік та/або за звер-
ненням Організатора конкурсу чи Замовника 
відповідно подавати зазначену інформацію.

3.11. Інвестор зобов’язується на вимогу 
Організатора конкурсу та Замовника надавати 
документально підтверджену інформацію щодо 
виконання Умов конкурсу та умов інвестиційно-
го договору протягом 5 (п’яти) робочих днів з 
моменту отримання запиту.

3.12. Контроль за реалізацією інвестиційного 
проєкту здійснює Замовник, а за виконанням 
Умов інвестиційного конкурсу – Організатор 
конкурсу.

3.13. Організатор конкурсу має право розі-
рвати інвестиційний договір в односторонньому 
порядку у випадку невиконання або неналежного 
виконання Інвестором зобов’язань, перед-
бачених пунктами 2.7., 2.9., 2.10., 2.11., 2.14., 
2.15., 2.17., 3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.10., 3.11. цих 
Умов та інших умов інвестиційного договору.

3.13.1. У разі невиконання Інвестором 
зобов’язань за інвестиційним договором, пи-
тання розірвання інвестиційного договору за 
пропозицією Організатора конкурсу та/або 
Замовника виносяться на розгляд Комісії.

3.13.2. Після розгляду Комісією та прийняття 
нею рішення Організатор конкурсу повідомляє 
Інвестора про:

 – необхідність безумовного виконання умов 
інвестиційного договору протягом 30 (трид-
цяти) днів;

 – терміни розірвання інвестиційного дого-
вору у разі неусунення Інвестором порушення 
його Умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов 
інвестиційного договору протягом 37 (тридця-
ти семи) календарних днів з дня направлення 
Організатором конкурсу на адресу Інвестора, 
зазначену в інвестиційному договорі, повідо-
млення про розірвання, договір буде вважатись 
розірваним.

3.13.3. У разі усунення Інвестором порушень 
умов інвестиційного договору Інвестор листом 
повідомляє Організатора конкурсу про виконання 
зобов’язань та надає інформацію з копіями під-
тверджуючих документів про фактичне виконання 
робіт згідно з умовами інвестиційного договору.

3.13.4. Замовник у письмовому вигляді надає 
Організатору конкурсу підтвердження виконан-
ня Інвестором зобов’язань, згідно з умовами 
інвестиційного договору.

3.14. Інвестиційним договором встановлю-
ються штрафні санкції,  що підлягають сплаті, 
за невиконання або неналежне виконання Ін-
вестором своїх зобов’язань, в тому числі, але 
не виключно:

3.14.1. За виконання робіт по облаштуванню 
Об’єкта інвестування з порушенням строків, 
визначених в пункті 2.7. цих Умов – штраф у 

розмірі 10% (десяти відсотків) від остаточної 
(загальної) вартості облаштування Об’єкта ін-
вестування на користь Замовника з урахуванням 
індексу споживчих цін на момент підтвердження 
Замовником такого порушення. До визначення 
остаточної (загальної) вартості облаштування 
Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих 
Умов, штраф обраховується виходячи із суми 
орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 
1.6 цих Умов.

3.14.2. За порушення зобов’язань, встанов-
лених пунктом 2.11. цих Умов – штраф у розмірі 
10% (десяти відсотків) від остаточної (загальної) 
вартості облаштування Об’єкта інвестування 
на користь Замовника з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвердження За-
мовником такого порушення. До визначення 
остаточної (загальної) вартості облаштування 
Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих 
Умов, штраф обраховується виходячи із суми 
орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 
1.6 цих Умов.

Факт здійснення порушення зобов’язання, 
встановленого пунктом 2.11. цих Умов, під-
тверджує Замовник шляхом письмового ін-
формування Організатора конкурсу з наданням 
підтверджувальних документів, матеріалів.

3.14.3. За порушення зобов’язання, вста-
новленого пунктом 2.14. цих Умов – штраф 
у розмірі 100% (ста відсотків) від остаточної 
(загальної) вартості облаштування Об’єкта 
інвестування на користь Організатора конкурсу 
з урахуванням індексу споживчих цін на момент 
підтвердження Замовником такого порушення. 
До визначення остаточної (загальної) вартості 
облаштування Об’єкта інвестування згідно з 
пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується 
виходячи із суми орієнтовної загальної вартості 
облаштування Об’єкта інвестування, встанов-
леної в пункті 1.6 цих Умов.

Факт здійснення порушення зобов’язання, 
встановленого пунктом 2.14. цих Умов, під-
тверджує Замовник шляхом письмового ін-
формування Організатора конкурсу з наданням 
підтверджувальних документів, матеріалів.

3.14.4. У випадку виявлення фактів порушення 
зобов’язання, встановленого пунктом 2.15. цих 
Умов, Замовник письмово з наданням підтвер-
джувальних документів, матеріалів звертається 
до Інвестора з вимогою усунення порушення. У 
разі неусунення порушення у строки, зазначені у 
зверненні, до Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, встановленого 
пунктом 2.15. цих Умов – штраф, в розмірі 10% 
(десяти відсотків) від остаточної (загальної) 
вартості облаштування Об’єкта інвестування 
на користь Замовника з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвердження За-
мовником такого порушення. До визначення 
остаточної (загальної) вартості облаштування 
Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7. цих 
Умов, штраф обраховується виходячи із суми 
орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 
1.6. цих Умов.

3.14.5. У випадку виявлення фактів порушення 
зобов’язання, встановленого пунктом 2.17. цих 
Умов, Замовник письмово з наданням підтвер-
джувальних документів, матеріалів звертається 
до Інвестора з вимогою усунення порушення. У 
разі неусунення порушення у строки, зазначені у 
зверненні, до Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, встановленого 
пунктом 2.17. цих Умов – штраф, в розмірі 10% 
(десяти відсотків) від остаточної (загальної) 
вартості облаштування Об’єкта інвестування 
на користь Замовника з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвердження За-
мовником такого порушення. До визначення 
остаточної (загальної) вартості облаштування 
Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих 
Умов, штраф обраховується виходячи із суми 

орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 
1.6 цих Умов.

3.14.6. За порушення грошових зобов’язань, 
передбачених пунктом 3.3. цих Умов, та/або 
строків виконання зазначених зобов’язань, 
Інвестор сплачує на користь Організатора кон-
курсу пеню у розмірі подвійної облікової ставки 
НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний 
день прострочення.

3.14.7. За порушення грошових зобов’язань, 
передбачених пунктом 3.4. цих Умов, та/або 
строків виконання зазначених зобов’язань, 
Інвестор сплачує на користь Замовника підго-
товчих (передінвестиційних) робіт пеню у розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно 
сплаченої суми за кожний день прострочення.

3.14.8. За порушення грошових зобов’язань, 
передбачених пунктом 3.5. цих Умов, та/або 
строків виконання зазначених зобов’язань, 
Інвестор сплачує на користь Замовника пеню 
у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від 
несвоєчасно сплаченої суми за кожний день 
прострочення.

3.14.9. У випадку ненадання інвестором ін-
формації у строки, визначені у пункті 3.10 цих 
Умов, Організатор конкурсу та/або Замовник 
звертається до Інвестора з вимогою виконання 
зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10 
цих Умов. У разі невиконання зобов’язання, 
передбаченого пунктом 3.10 цих Умов, у строки, 
зазначені у зверненні, до Інвестора застосову-
ється штраф.

За порушення зобов’язання, передбачено-
го пунктом 3.10. цих Умов, Інвестор сплачує 
на користь Організатора конкурсу та/або За-
мовника штраф у розмірі 0,1% (одна десята 
відсотку) від остаточної (загальної) вартості 
облаштування Об’єкта інвестування на користь 
Організатора конкурсу та/або Замовника з 
урахуванням індексу споживчих цін на момент 
підтвердження Організатором конкурсу та/або 
Замовником такого порушення. До визначення 
остаточної (загальної) вартості облаштування 
Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих 
Умов, штраф обраховується виходячи із суми 
орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 
1.6 цих Умов.

3.14.10. У випадку ненадання інвестором 
інформації у строки, визначені у пункті 3.11 цих 
Умов, Організатор конкурсу та/або Замовник 
звертається до Інвестора з вимогою виконання 
зобов’язання, передбаченого пунктом 3.11 
цих Умов. У разі невиконання зобов’язання, 
передбаченого пунктом 3.11 цих Умов, у строки, 
зазначені у зверненні, до Інвестора застосову-
ється штраф.

За порушення зобов’язання, передбачено-
го пунктом 3.11. цих Умов, Інвестор сплачує 
на користь Організатора конкурсу та/або За-
мовника штраф у розмірі 0,1% (одна десята 
відсотку) від остаточної (загальної) вартості 
облаштування Об’єкта інвестування на користь 
Організатора конкурсу та/або Замовника з 
урахуванням індексу споживчих цін на момент 
підтвердження Організатором конкурсу та/або 
Замовником такого порушення. До визначення 
остаточної (загальної) вартості облаштування 
Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих 
Умов, штраф обраховується виходячи із суми 
орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 
1.6 цих Умов.

4. Додаткові умови конкурсу:

4.1. Учасник конкурсу має право надати до-
даткові пропозиції, спрямовані на найбільш 
ефективну реалізацію інвестиційного проєкту.

4.2. Учасник має право надати додаткові 
пропозиції, спрямовані, зокрема, на створення 
соціальної та інженерно-транспортної інфра-
структури міста Києва.

5. Основний критерій визначення пере-

можця конкурсу:

5.1. Найкраща пропозиція щодо розміру 
платежу на утримання та розвиток території 
парку «Совки» в Святошинському районі, пе-
редбаченого пунктом 3.5. цих Умов.

6. Додаткові критерії визначення пере-
можця:

6.1. Найкраща пропозиція щодо розміру 
платежу на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва, 
визначеного пунктом 3.3 цих Умов.

6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фі-
нансування проєкту.

6.3. Найбільша частка власних коштів, що 
вкладаються учасником у фінансування Об’єкта 
інвестування.

6.4. Надійність учасника, яка визначається 
на підставі представленої фінансової звітності.

6.5. Найкращі умови використання Об’єкта 
інвестування.

7. До участі в конкурсі не допускаються 
особи, які:

7.1. Визнані банкрутами, або стосовно яких 
порушено справу про банкрутство.

7.2. Не надали відповідні фінансові документи, 
які б підтверджували їх фінансові можливості 
щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

7.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припи-
нення).

7.4. Майно (частина майна) яких перебуває в 
податковій заставі або на це майно накладено 
арешт.

7.5. Мають прострочену заборгованість у 
сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів).

7.6. Не виконали або виконали неналежним 
чином умови попередніх інвестиційних договорів, 
або пов’язані з особами, що не виконали або 
виконали неналежним чином умови попередніх 
інвестиційних договорів, або інших договорів, які 
були підписані з Київською міською державною 
адміністрацією.

7.7. Підпадають під визначення: «підприєм-
ства і особи РФ», наведене у рішенні Київської 
міської ради № 9/2231 від 16.03.2017.

8. Конкурсна документація учасникам 
конкурсу видається за адресою: 01001, 
м. Київ, вул. Хрещатик, 12, кім. 1 (відділ за-
лучення інвестицій), тел. 202 60 82, 202 79 34 
(понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом  
30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу 
при наявності документа, що підтверджує сплату 
учасником реєстраційного внеску. День опублі-
кування оголошення про проведення конкурсу 
в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учас-
никами конкурсу особисто або через упо-
вноважених осіб протягом 30 (тридцяти) 
днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 618, тел. 
202 60 82, 202 79 34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 
до 16.00). День опублікування оголошення про 
проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем 
його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додат-
кової інформації щодо об’єкта інвестування 
звертатись за адресою: 01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 12, кім. 1 (відділ залучення інвестицій), 
тел. 202 60 82, 202 79 34 (понеділок – п’ятниця 
з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення кон-
курсу учаснику конкурсу в обов’язковому 
порядку надсилається повідомлення про 
дату проведення конкурсу.

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації

№  
з/п

Найменування та площа  
об’єкта оцінки 

Місцезнаходження  
об’єкта оцінки

Мета проведення незалеж-
ної оцінки

Орієнтовна  
дата оцінки

Очікувана найбільша 
ціна надання послуг, 

грн

1. Нежитлове приміщення (літ.А)  
площею 49,2 кв.м

м. Київ,
вул. Нижній Вал, 37/20

визначення ринкової вартості 
для приватизації 30.06.2021 4 500,00

2. Нежитловий будинок (літ. А)  
площею 1385,7 кв.м

м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 91

визначення ринкової вартості 
для приватизації 30.06.2021 4 500,00

Детальну інформацію розміщено 
на вебсторінці Департаменту кому-
нальної власності м. Києва (http://
www.gukv.gov.ua/засідання-конкурс-
ної-комісії/).

Замовник та платник послуг з 
оцінки – Департамент комунальної 
власності м. Києва.

Конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до Положення про кон-
курсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом 

Фонду державного майна України 
31.12.2015 № 2075, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 
15.01.2016 за № 60/28190 (у ре-
дакції наказу Фонду від 16.01.2018 
№ 47, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 20.02.2018 за 
№ 198/31650) (далі – Положення).

До участі у конкурсі допускаються 
претенденти, які діють на підставі 
чинного сертифіката суб’єкта оці-
ночної діяльності, яким передбачено 
провадження практичної діяльності 

з оцінки майна за напрямом 1 «Оцін-
ка об’єктів у матеріальній формі» 
та спеціалізацією в межах цього 
напряму «Оцінка нерухомих речей 
(нерухомого майна, нерухомості), 
у тому числі земельних ділянок, та 
майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для 
участі у конкурсі (учасників конкурсу) 
передбачені пунктом 12 розділу ІІ 
Положення. Вимоги до конкурсної 
документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться 

у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 
розділу ІІ та додатках до нього. За-
ява про участь у конкурсі з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, інфор-
мація щодо досвіду претендента та 
оцінювачів, які будуть залучені до 
надання послуг з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента пода-
ються за встановленими в додатках 
3–5 до Положення формами.

Для визначення об’єкта, поді-
бного до об’єкта оцінки, будуть ви-

користовуватись ознаки подібності, 
наведені у додатку 2 до Положення.

Конкурсна документація пода-
ється безпосередньо за адресою: 
м. Київ, вул. Хрещатик, 10 до 13:00 
27.07.2021. Телефон загального 
відділу: 202–61-55. Конкурсна до-
кументація претендента подається 
у запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться 
в конверті, на кожний об’єкт оцінки 
окремо, з відміткою на конверті «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності» та зазначенням назви 
об’єкта оцінки.

Конкурси відбудуться о 10:00 
30.07.2021 в Департаменті комуналь-
ної власності м. Києва за адресою: 
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10. 
Телефони для довідок: 202-61-70, 
202-61-72.
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У Києві створюють ще один новий парк — «Прибережний»
У затоці Берковщина, що на 

столичних Осокорках, триває бу-
дівництво парку «Прибережний». 
Відеоролик про те, як ведуться 
роботи, виклав у мережу столичний 
голова Віталій Кличко. Загальна 
площа парку буде 7,5 гектарів.

«Поки що в рамках першої черги, 
облаштовуємо 2,2 гектара зеленої 
зони. Парк — дуже важливий для 
мешканців Осокорків та Позняків, 
адже тут є і вихід до водойми, пляж. 
І масштаби зеленої зони вража-
ють!» — відзначив Віталій Кличко.

Мер нагадав, що раніше ця те-
риторії була звалищем будівель-

ного сміття. Але торік столичні 
комунальники її розчистили й вже 
частково влаштували та продовжу-
ють облаштовувати прогулянкові та 
велодоріжки. На території, де вже 
завершений благоустрій, встано-
вили для відвідувачів лави та урни 
для сміття. Тривають роботи із 
встановлення поливо-зрошуваль-
ної системи. Також у парку буде 
сучасне LED-освітлення.

У парку встановлять одразу 
4 дитячих майданчики, зокрема 
з інклюзивними елементами, 
а також спортивний майданчик. 
Для дітей створять зону розваг — 

майданчик із фігурами героїв 
мульт фільмів. А в рамках інвес-
тиційного проєкту, за кошти інвес-
тора, на території зеленої зони уже 
облаштували багатофункціональне 
футбольне поле.

«У береговій зоні парку з’явиться 
оглядовий майданчик, а також 
пляжна зона для відпочинку. 
Роботи з облаштування першої 
черги плануємо завершити вже 
в вересні цього року», — уточнив 
Віталій Кличко.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

У КП «Плесо» придумали, 
як заохотити дітей правильно 
викидати сміття на пляжах

Комунальне підприємство «Пле-
со» презентувало нові контейнери 
власної розробки для роздільного 
збору сміття. У КП «Плесо» гово-
рять, що це продовження роботи 
з удосконалення системи розділь-
ного збору побутових відходів на 
пляжах міста та зонах відпочинку 
біля води.

Презентація відбулася на му-
ніципальному пляжі «Венеція» 
у Гідропарку. Для цього співробіт-
ники підприємства встановили на 
пляжі контейнер власного виробни-
цтва для збору пластику у вигляді 
рибки на ім’я Плеся. Така форма 
контейнеру може привабити дітлахів 
й заохотити до сортування сміття.

«Це експеримент. В разі його 
успіху, подібні інсталяції з’являться 
на всіх офіційних київських пля-
жах. Звички формуються в ході 
виховання, і погані забуваються, 
а їх замінюють хороші. Тому ми 
вважаємо, що звичку сортува-

ти сміття необхідно розвивати 
з дитинства», — сказав керівник 
підприємства Вячеслав Савицький.

Наразі на столичних комуналь-
них пляжах встановлюють тради-
ційні контейнери для роздільного 
збору сміття: пластику, паперу, 
скла, металу, органіки. Нагадаємо, 
у Києві 9 з 14 комунальних пляжів 
мають міжнародну відзнаку «Бла-
китний прапор» — за благоустрій 
та екологічність.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Столичний фунікулер на 
місяць призупинить роботу

12 липня фунікулер у Києві 
тимчасово припинить свою ро-
боту. Закриття триватиме трохи 
більше ніж місяць — до 20 серпня 
і пов’язане із плановим ремонтом, 
який проводять щороку. Про це 
повідомляють у КП Київпастранс.

Ремонтуватимуть фунікулер 
влітку невипадково, адже саме 
в цей час спостерігається наймен-
ший пасажиропотік у порівнянні 
з іншими порами року.

«У липні-серпні фунікулер при-
ймає до 2000 тисяч користувачів на 
день. В інші сезони в середньому 
щодня фунікулером користують-
ся 4000 пасажирів», — йдеться 
в повідомленні.

У ході робіт відремонтують ма-
шинний, компресорний та терис-
торний зали, проведуть скорочення 
тросу та обстеження із частковою 
заміною шпал. Також обстежать 
контактну мережу і виконають по-
точний ремонт вагонів підйомника.

Після завершення ремонт кому-
нальники також планують провести 

статичні та динамічні випробуван-
ня агрегатів під навантаженням.

Київський фунікулер — фуніку-
лерна система, що з’єднує історичне 
Верхнє місто та Поділ у Києві. Лінія 
складається з двох станцій. Спору-
джувався впродовж 1902—1905 років, 
за часом спорудження є другим фу-
нікулером в Україні після Одеського.

Урочисте відкриття фунікулера 
відбулося 7 травня 1906 року. Спо-
чатку він називався Михайлівським 
механічним підйомом і з’єднував 
верхню терасу Володимирської гірки 
та вулицю Боричів Тік. У 1928 році 
фунікулер було реконструйовано, лі-
нію продовжено ще на тридцять вісім 
метрів до вулиці Петра Сагайдачного.

У цьому році 7 травня Київський 
фунікулер «відсвяткував» своє 
116-річчя. Фунікулер є символом 
Києва та одним із найзручніших 
способів дістатися з низинного 
Подолу до Верхнього міста.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

У Святошинському районі відбувся черговий 
форум громадянського суспільства

Ці заходи проводять для ефек-
тивної комунікації між владою та 
громадою упродовж нинішнього 
року в кожному районі Києва.

М и н у л о ї  с у б о т и 
в Святошинському районі пройшов 
шостий районний форум розвит-
ку громадянського суспільства 
«Взаємодія у час викликів». Подію 
організували у парку «Совки» Де-
партамент суспільних комунікацій 
КМДА спільно зі Святошинською 
РДА та Центром публічної кому-
нікації та інформації.

«Всі очільники РДА у Києві під-
тримують громадські форуми, 
тож кожен із заходів відбувається 
у повній комунікації та взаємодії. 
Для Департаменту суспільних ко-
мунікацій важливо провадження 
тих ініціатив, що напрацьовані тут, 
а без районної влади це неможливо. 
Сьогодні ми проводимо шостий 
форум з десяти, які заплановані 
цього року у кожному із районів 
столиці. Після завершення десято-
го форуму Департамент опрацює 
всі матеріали. Та підготуємо звіт, 
у якому дамо конкретні кейси ре-
алізованих проєктів», — зазначив 
в інтерв’ю «Вечірньому Києву» 
перший заступник директора Де-
партаменту суспільних комунікацій 
Дмитро Рубан.

Захід відкрив голова Святошин-
ської РДА Сергій Павловський, 
який у своїй промові подякував 
мешканцям за їхню роботу та ак-

тивність, що приносить району 
перші позиції по Києву. Він також 
наголосив на важливості прове-
дення подібних форумів, адже це 
вагомий інструмент для того, щоб 
зібрати думки людей і спільно по-
кращувати столицю.

У цьому переконаний і голова 
громадської ради при Святошин-
ській РДА Андрій Агеєв.

«Маючи багато десятилітній 
досвід в адміністрації, скажу, що 
ставлення влади до громади по-
теплішало — до нас дослухають-
ся. А покращити район, та місто 
в цілому, ми зможемо тільки чуючи 
один одного та підтримуючи», — 
зазначив він.

Під час Форуму діяло три панелі:
молодіжна панель, де відбув-

ся тренінг та семінар для молоді 
Святошинського району;

панель громадського бюджету, 
де обговорювалися проблеми та 
пропозиції для покращення гро-
мадського бюджету в столиці;

центральна панель, де пройшла 
презентація форуму та відбулось 
загальне обговорення пропозицій 
для Святошинського району.

Також до форуму доєдналися 
представники депутатського корпу-
су КМДА, зокрема, Голова постійної 
комісії з питань культури, туризму 
та інформаційної політики Вікторія 
Муха та секретар Постійної комісії 
Київської міської ради з питань 
регламенту, депутатської етики 

та запобігання корупції Олеся 
Зубрицька. Під час форуму вони 
разом із мешканцями Святошин-
ського району обговорювали шляхи 
покращення життя в районі.

Присутні мешканці району за-
пропонували виділити територію 
під велодоріжки, нові парковки та 
зробити спеціальні майданчики 
для вигулу собак; вирішити питан-
ня з трафіком у час пік; огородити 
навчальні заклади задля безпеки 
дітей та інші важливі ініціативи.

Наприкінці форуму голова Свя-
тошинської РДА Сергій Павлов-
ський нагородив відзнакою пред-
ставників освітньо-навчальних 
закладів та активних організацій 
у районі.

Нагадаємо, що такий форум 
у столиці проводять щороку від 
2017-го. Мета заходу — налагоджен-
ня діалогу між владою міста та жите-
лями, і розповісти про можливості, 
які допоможуть громаді втілювати 
проєкти. Торік через пандемію захід 
проводили онлайн, та навіть по-
при це до обговорень долучились 
близько 4000 учасників та глядачів.

Цього ж року вперше органі-
затори обрали абсолютно новий 
формат і вирішили організувати 
10 заходів у кожному із районів 
Києва. Першим став, власне, Обо-
лонський район.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Так буде виглядати парк 
у затоці Берковщина. 
Візуалізація проекту

Контейнер виробництва КП «Плесо»

Центральна панель, де пройшла презентація 
форуму та відбулось загальне обговорення 
пропозицій для Святошинського району


