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Відкритий чемпіонат Києва з міні-футболу 
збирає кращих гравців світу!
З 12 по 15 серпня в «Місті Спорту»  
в Гідропарку пройде найголовніша 
та найяскравіша спортивна подія 2021 
року — WMF Чемпіонат світу 6×6 серед 
жінок та молодіжних команд U-23, на яких 
визначать кращі команди світу. До слова, 
змагання в столиці України стануть 
історичними, оскільки проводяться вперше 
в історії міні-футболу.

Крім того, кияни мають змогу 
подивитися змагання Чемпі-
онату України з міні-футболу 

серед чоловіків, відкритого Чем-
піонату міста Києва та товариські 
зустрічі.

«Київ неодноразово доводив, як 
гарно проводить змагання міжна-
родного рівня, — відзначила заступ-
ниця голови КМДА з питань здійс-
нення самоврядних повноважень 
Олена Говорова. — Зокрема, у 2018 
році у нас пройшов Чемпіонат Євро-
пи з міні-футболу. У цьогорічному 
чемпіонаті світу візьмуть участь 
12 країн. Ми плануємо, що це буде 
родинне свято. Запрошуємо вболі-
вальників, дітей, для яких готується 
програма — конкурси, різноманітні 
заходи, можливіcть зіграти на полі».

У Чемпіонаті світу 6×6 серед 
жінок та молодіжних команд U-23 
братимуть участь 8 збірних моло-
діжних команд U-23 та 8 жіночих 
збірних команд з таких країн-учас-
ниць: Україна, Колумбія, Грузія, 
Чехія, Словаччина, Сербія, Молдова, 
Єгипет, Індія, Швейцарія, США та 
Гватемала. Серед них визначать 
найкращі команди світу.

«Спортивне свято чекає на нас 
уже цими вихідними. Впевнена, 
що Київ зустріне наших учасників 
та гостей з інших країн дійсно на 
високому рівні, і переможе най-
сильніша команда. Бажаю усім 
учасникам вдалої гри та гідних 
суперників», — наголосила ди-
ректорка Департаменту молоді та 
спорту Юлія Хан.

Відкритий офіційний відбір май-
бутніх учасників збірних України 
проходив у Гідропарку 31 липня та 
1 серпня. Молодіжну команду від 
України U-23 тренує Юрій Мельник, 
йому допомагатиме Едуард Цих-
мейструк. Жіночу збірну — Аліна 
Горобець, найкраща футзалістка 
світу 2019 року, а ветеранську — 
Іван Яремчук.

Форма українських збірних: 
для жіночої команди — це синя 
(основна) та біла (дублююча), для 
молодіжної та чоловічої — жовта 
(основна) та чорна (дублююча). 
Офіційний м’яч Чемпіонату — Select 
№ 5 від датського світового лідера 
з виготовлення шкіряних м’ячів 
ручного пошиття.

У чемпіонаті серед жінок свій 
перший матч збірна України зіграє 
проти команди США, яка вважаєть-
ся однією із найсильніших у світі. 
А в чемпіонаті U-23 наша збірна 
зіграє стартовий поєдинок проти 
збірної Словаччини.

Фінали обох чемпіонатів від-
будуться в неділю 15 серпня. Фі-
нал серед жіночих команд роз-
почнеться о 20:00, а «молодіжки» 
змагатимуться за чемпіонство 
о 21:00.

Окрасою змагань стануть 
4 товариські зустрічі, які будуть 
проходити чотири дні поспіль 
о 18:00. В товариських матчах 
гратимуть Збірна медиків, Збір-
на нотаріусів, Збірна журналіс-
тів, Збірна будівельників, Збірна 
адвокатів, Збірна Збройних сил 

України, ФК «Маестро», яка зіграє 
проти Команди Віталія Кличка.

14 та 15 серпня в рамках Від-
критого чемпіонату міста Киє-
ва пройдуть Чемпіонат України 
з міні-футболу серед чоловіків, 
Ветеранський кубок України 40+ 
з міні-футболу 2021 року та Чемпіо-
нат Києва з текболу та футволею. Усі 
події відбудуться у «Місті спорту» 
в Гідропарку.

У Відкритому чемпіонаті Києва 
з міні-футболу 2021 року най-
кращі вісім команд за підсумка-
ми відбіркового раунду зіграють 
між собою.

У Чемпіонаті України з міні-
футболу 2021 також за перемогу 
змагатимуться 8 команд.

Також у «Місті спорту» пройде 
Ветеранський кубок України 40+ 
з міні-футболу 2021 року, де найдо-
свідченіші гравці покажуть справ-
жній майстер-клас та з’ясують, хто 
з них найсильніший. Ще однією 
спортивною подією вихідних ста-
не Чемпіонат Києва з текболу та 
футволею серед жінок та чоловіків, 
у кожному зі змагань братимуть 
участь по 16 команд, з України та 
з усього світу. Фінальний матч по 
текболу буде проходити на цен-

тральному полі «Міста Спорту» 
перед фінальним матчем Чемпіо-
нату України з міні-футболу.

Головна мета організаторів — 
перетворити це свято з чисто фут-
больного на національний уїк-енд 
з багатьма дитячими та юнацькими 
змаганнями. Звісно ж, вхід на захід 
буде вільним.

У 2022 році у Києві запланова-
ний офіційний Чемпіонат світу 
з міні-футболу серед чоловіків без 
вікових обмежень.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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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 за-
твердження Положення про порядок проведення 
інвестиційних конкурсів для будівництва, рекон-
струкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будів-
ництва, інженерно-транспортної інфраструктури 
міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської 
міської державної адміністрації від 22.10.2007 
№ 1403 «Про затвердження складу постійно ді-
ючої конкурсної комісії по залученню інвесторів 
до фінансування будівництва, реконструкції, 
реставрації тощо об’єктів житлового та нежитло-
вого призначення, незавершеного будівництва, 
інженерно-транспортної інфраструктури міста 
Києва» (зі змінами) та розпорядження Київської 
міської державної адміністрації від 25.06.2012 
№ 1074 «Про проведення конкурсів із залучення 
інвесторів для реалізації інвестиційних проєктів».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єктом інвестування є створення зони 
відпочинку з пляжного волейболу на об’єкті «Мо-
лодіжний» (далі – Об’єкт інвестування).

1.2. Територія створення Об’єкта інвестування 
знаходиться на території острова Долобецький у 
Дніпровському районі міста Києва та має орієн-
товну площу 1,36 га (далі – Територія створення).

1.3. Територія створення є частиною території, 
яка згідно даних міського земельного кадастру 
обліковується за комунальним підприємством 
по охороні, утриманню та експлуатації земель 
водного фонду м. Києва «ПЛЕСО». Набуття Ін-
вестором права власності або користування 
(оренди) Територією створення та/або будь-якою 
земельною ділянкою на підставі інвестиційного 
договору заборонено.

1.4. Тимчасова споруда – одноповерхова 
споруда, що виготовляється з полегшених кон-
струкцій 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:

№ 
п/п Показник Одиниця 

виміру Всього

1.
Площа Території  
створення

га 1,36

2.
Загальна площа  
спортивних майданчиків

м2 1440

3.
Загальна площа  
зон відпочинку

м2 4455

4.

Тимчасові зблоковані  
споруди трьох типів,  
в тому числі:

4.1.

Тимчасова  
зблокована споруда 
№1, в тому числі:

шт. 1

Тимчасова споруда А м2 25,0
Тимчасова споруда Б м2 26,7
Тимчасова споруда В м2 24,9
Тимчасова споруда Г м2 24,0
Тимчасова споруда Д м2 24,9
Площа по зовніш-
ньому контуру п’яти 
зблокованих тимчасо-
вих споруд

м2 150,0

4.2.

Тимчасова  
зблокована споруда 
№2, в тому числі:

шт. 2

Тимчасова споруда А м2 24,3
Тимчасова споруда Б м2 24,7
Тимчасова споруда В м2 25,1
Площа по зовніш-
ньому контуру трьох 
зблокованих тимчасо-
вих споруд

м2 88,2

4.3.

Тимчасова  
зблокована споруда 
№3, в тому числі

шт. 2

Тимчасова споруда А м2 24,3
Тимчасова споруда Б м2 24,7
Тимчасова споруда В м2 25,1
Площа по зовніш-
ньому контуру трьох 
зблокованих тимчасо-
вих споруд

м2 88,2

5.
Волейбольне поле  
(24×15 м)

шт. 4

6. Басейн тип №1 (355 м2) шт. 1

7.
Басейн тип №2  
(6,5×12,3 м )

шт. 2

8. Тераса м2 500
9. Причал м2 300

10. Дитячі майданчики шт. 2

1.6. Орієнтовна загальна вартість ство-
рення Об’єкта інвестування – 7 457 702 грн 
13 коп. (Сім мільйонів чотириста п’ятдесят 
сім тисяч сімсот дві гривні тринадцять копі-
йок) з урахуванням ПДВ, в тому числі ПДВ – 
1 242 950 грн 35 коп. (Один мільйон двісті сорок 
дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят гривень тридцять 
п’ять копійок).

1.7. Остаточні техніко-економічні показники 
Об’єкта інвестування, безпосереднє місце роз-

ташування об’єктів, які знаходяться на Території 
створення; а також детальна інформація щодо 
Об’єкта інвестування, у т.ч. остаточна (загаль-
на) вартість створення 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 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 – кому-
нальне підприємство по охороні, утриманню 
та експлуатації земель водного фонду м. Києва 
«ПЛЕСО» (код ЄДРПОУ 23505151, юридична 
адреса: 04119, м. Київ, Шевченківський район, 
вулиця Сім’ї Хохлових, будинок 15, корпус А, офіс 
3) (далі – Замовник).

2.3. Замовник підготовчих (передінвестицій-
них) 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. Створення Об’єкта інвестування відбува-
ється у встановленому законодавством України 
порядку відповідно до інвестиційного договору, 
який укладається між Інвестором, Замовником 
та Організатором конкурсу (Департаментом 
економіки та інвестицій виконавчого органу Ки-
ївської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)), а також, у разі необхідності, інших 
договорів, пов’язаних з реалізацією інвестицій-
ного проєкту.

2.5. Умовами інвестиційного договору в межах 
законодавства України може бути передбачене 
делегування Замовником Інвестору частини прав 
та обов’язків, необхідних для створення 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 створення Об’єкта інвестування 
повинен бути не більше нормативного, що ви-
значається затвердженою проєктною докумен-
тацією або іншою документацією, передбаченою 
законодавством України, але не більше12 (два-
надцяти) місяців з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором.

У разі неможливості з причин, що не залежать 
від Інвестора, створити Об’єкт інвестування/його 
частини у строк, передбачений абзацом 1 цього 
пункту, Замовник до спливу зазначеного строку 
письмово з обґрунтуванням та наданням підтвер-
джувальних документів, матеріалів звертається 
до Організатора конкурсу щодо подальшого ви-
несення 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 законодавством України.

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

2.10. Створення Об’єкта інвестування, орі-
єнтовні техніко-економічні показники якого ви-
значені 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 Тери-
торії створення Об’єкта інвестування заборонено. 
Створення Об’єкта інвестування (його складових) 
здійснюється шляхом встановлення виключно 
збірно-розбірних тимчасових конструкцій, без 
облаштування фундаментів. Створення Об’єкта 
інвестування здійснюється без завдання шкоди 
природним об’єктам, розташованим на Території 
створення. Інвестор зобов’язаний забезпечити 
технічну можливість демонтажу всіх складових 
частин Об’єкта інвестування без завдання шко-
ди Території створення Об’єкта інвестування та 

природним об’єктам, розташованим на Території 
створення.

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 створення 
Об’єкта інвестування відповідно до вимог чинного 
законодавства 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 створення Об’єкта інвестування 
здійснюється Інвестором відповідно до законо-
давства України.

2.17. Інвестор зобов’язаний під час створення 
та експлуатації Об’єкта інвестування дотримува-
тися 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 наса-
джень 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 договору (в 
тому числі його дострокового розірвання) Інвес-
тор 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 місцях їх встановлення. У разі 
нездійснення Інвестором такого демонтажу за 
власний рахунок не пізніше тридцяти календарних 
днів з дати припинення інвестиційного догово-
ру, в тому числі його дострокового розірвання, 
Департамент 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 ви-
датків, пов’язаних з його створенням і утриманням, 
а також сплати будь-яких інших сум та платежів.

2.19. У випадку необхідності демонтажу іс-
нуючих інженерних мереж, які належать до ко-
мунальної власності територіальної громади 
м. Києва і знаходяться на Території створення 
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 належать до 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва і знаходяться на Території створення 
Об’єкта інвестування, Інвестор зобов’язаний 
здійснити переміщення Об’єкта інвестування та/
або окремих його складових за власний рахунок 
на час усунення аварійної ситуації.

2.21. У разі необхідності та доцільності, ви-
значених проєктною документацією або іншою 
документацією, передбаченою законодавством 
України, Інвестор зобов’язаний забезпечити ви-
конання робіт з берегоукріплення з подальшим 
благоустроєм в межах Території створення Об’єкта 
інвестування та прилеглої території.

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 створенням, 
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 
соціальної та інженерно-транспортної інфра-
структури міста Києва, поверненню не підлягають.

3.4. Компенсація Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних 
із виконанням підготовчих (передінвестиційних) 
робіт у розмірі, що становить 577 818, 36 грн 
(П’ятсот сімдесят сім тисяч вісімсот вісімнад-
цять гривень 36 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 острова 
Долобецький у розмірі не менше 40 000, 00 грн 
(Сорок 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/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 (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 відмовля-
ється 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 показники 
Об’єкта інвестування, визначені проєктною до-
кументацією або іншою документацією, передба-
ченою 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 
зміни 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 розмір додаткового внеску 
Інвестора на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста Києва, шляхом 
пропорційного збільшення розміру внеску на 
створення соціальної та інженерно-транспорт-
ної інфраструктури міста Києва, визначеного у 
пункті 3.3. цих Умов (з урахуванням інфляції) та 
інвестиційному договорі, у зв’язку зі збільшенням 
техніко-економічних показників Об’єкта інвес-
тування шляхом укладення додаткової 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: 
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отримувач – ГУК у м. Києві, банк отримува-
ча – Казначейство України (ЕАП), код доходів – 
50110002, код ЄДРПОУ – 37993783, рахунок IBAN 
UA508999980314131934000026001.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості 
реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

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 
моменту переможець конкурсу відмовився від 
підписання інвестиційного договору, висуває 
неприйнятні умови підписання інвестиційного 
договору, рішення про визначення переможця 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

З моменту скасування рішення про визна-
чення переможця конкурсу Організатор конкурсу 
протягом 5 (п’яти) днів готує відповідне розпоря-
дження 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, нада-
ною Організатором конкурсу.

3.11. Інвестор зобов’язується на вимогу Ор-
ганізатора конкурсу та Замовника надавати 
документально підтверджену інформацію щодо 
виконання Умов конкурсу та умов інвестиційного 
договору протягом 5 (п’яти) робочих днів з мо-
менту 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, передбачених 
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, питання 
розірвання інвестиційного договору за пропо-
зицією 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 (тридцяти) 
днів;

– терміни розірвання інвестиційного договору у 
разі неусунення Інвестором порушення його Умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов 
інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти 
семи) календарних днів з дня направлення Органі-
затором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену 
в інвестиційному договорі, повідомлення 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 виконання 
Інвестором зобов’язань, згідно з умовами інвес-
тиційного договору.

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

3.14.1. За виконання робіт по створенню 
Об’єкта інвестування з порушенням строків, ви-
значених в пункті 2.7. цих Умов – штраф у розмірі 
10% (десяти відсотків) від остаточної (загальної) 
вартості створення Об’єкта інвестування на ко-
ристь Замовника з урахуванням індексу споживчих 
цін на момент підтвердження Замовником такого 
порушення. До визначення остаточної (загальної) 
вартості створення Об’єкта інвестування згідно 
пункту 1.7 цих Умов, штраф обраховується ви-
ходячи із суми орієнтовної загальної вартості 
створення 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 створення Об’єкта інвестування на користь 
Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на 
момент підтвердження Замовником такого порушен-
ня. До визначення остаточної (загальної) вартості 
створення Об’єкта інвестування згідно пункту 1.7 
цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми 
орієнтовної загальної вартості створення Об’єкта 
інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

Факт здійснення порушення зобов’язання, 
встановленого пунктом 2.11. цих Умов, підтвер-
джує Замовник шляхом письмового інформування 
Організатора конкурсу з наданням підтверджу-
вальних 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 створення Об’єкта інвестування на 
користь Організатора конкурсу з урахуванням 
індексу споживчих цін на момент підтвердження 
Замовником такого порушення. До визначення 
остаточної (загальної) вартості створення Об’єкта 
інвестування згідно пункту 1.7 цих Умов, штраф 
обраховується виходячи із суми орієнтовної за-
гальної вартості створення Об’єкта інвестування, 
встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

Факт здійснення порушення зобов’язання, 
встановленого пунктом 2.14. цих Умов, підтвер-
джує Замовник шляхом письмового інформування 
Організатора конкурсу з наданням підтверджу-
вальних 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) вар-
тості створення Об’єкта інвестування на користь 
Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на 
момент підтвердження Замовником такого порушен-
ня. До визначення остаточної (загальної) вартості 
створення Об’єкта інвестування згідно пункту 1.7. 
цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми 
орієнтовної загальної вартості створення 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) вар-
тості створення Об’єкта інвестування на користь 
Замовника з урахуванням індексу споживчих цін 

на момент підтвердження Замовником такого 
порушення. До визначення остаточної (загальної) 
вартості створення Об’єкта інвестування згідно 
з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується 
виходячи із суми орієнтовної загальної вартості 
створення 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, Ін-
вестор сплачує на користь Організатора конкурсу 
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 стро-
ків виконання зазначених зобов’язань, Інвестор 
сплачує на користь Замовника підготовчих (пе-
редінвестиційних) 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 стро-
ків 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, передба-
ченого пунктом 3.10 цих Умов, у строки, зазначені 
у зверненні, до Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, передбаченого 
пунктом 3.10. цих Умов, Інвестор сплачує на ко-
ристь Організатора конкурсу та/або Замовника 
штраф у розмірі 0,1% (одна десята відсотку) від 
остаточної (загальної) вартості створення Об’єкта 
інвестування на користь Організатора конкурсу 
та/або Замовника з урахуванням індексу спожив-
чих цін на момент підтвердження Організатором 
конкурсу та/або Замовником такого порушення. 
До визначення остаточної (загальної) вартості 
створення Об’єкта інвестування згідно пункту 1.7 
цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми 
орієнтовної загальної вартості створення 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, передба-
ченого пунктом 3.11 цих Умов, у строки, зазначені 
у зверненні, до Інвестора застосовується штраф.

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

4. Додаткові умови конкурсу:

4.1. Учасник конкурсу має право надати додат-
кові 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 
острова Долобецький , передбаченого 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: «підприємства 
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 залучення 
інвестицій), тел. 202 60 82, 202 79 34 (понеді-
лок – 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 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.

На підставі наказу Фонду державного 
майна України від 26.05.2021 р. № 1235 
«Про припинення Державного підприєм-
ства «Український центр у сфері благоу-
строю» проводиться ліквідація Державного 
підприємства «Український центр у сфері 
благоустрою», код ЄДРПОУ 37423350; 
юридична адреса: 04209, м. Київ, вул. 

Героїв Дніпра,14 літ. Г. 
Головою ліквідаційної комісії призна-

чена Косенко Галина Василівна.
Претензії кредиторів приймаються 

протягом двох місяців з дня публікації 
цього оголошення. 

Телефони для довідок: 428-05-60, 067-
443-10-27;  E-mail: ukrblagoustriy@ukr.net

Втрачене посвідчення адвоката  України № 1110 від 02.05.2019 р. на ім’я 
Чепенко Марина Вікторівна, видане Радою адвокатів Черкаської області № 258 
від 02.05.2019 р., вважати недійсним.

Департамент культури вико-
навчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) просить вважати не-
дійсним оголошення про конкурс 
на заміщення посади директора 
комунального підприємства ви-

конавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) «Європейський куль-
турний  центр «Краків», яке було 
опубліковано в газеті «Хрещатик 
Київ» від 06 серпня 2021 року № 32 
(5393).

Під обстрілами: у Києві військові 
вчились обороняти столицю
Понад 200 військових 
та резервістів 
відпрацьовували, 
як діяти у випадку, 
якщо треба буде 
обороняти столицю.

У Києві із 7 по 13 серпня трива-
ють навчальні збори з резервістами 
та військовозобов’язаними 
112-ї окремої бригади територі-
альної оборони. Під час цих на-
вчань військові відпрацьовують 
навички оборони. Укріплення для 
вишколу облаштували, як під час 
реальних боїв.

Зокрема, у понеділок, 9 серпня, 
у рамках тижневого навчання вій-
ськові та резервісти у трьох районах 
столиці практикували територіальну 
оборону від нападу ворогів. Участь 
у навчальних зборах з резервістами 
та військовозобов’язаними взяв 

перший заступник голови КМДА 
Микола Поворозник.

«Головне завдання цих на-
вчань — відпрацювати практичні 
дії підрозділів під час виконання 
завдань з територіальної оборони 
столиці. Навчання передбачають 
бойові завдання, охорону критично 
важливих об’єктів, забезпечення 
надійного функціонування орга-
нів державної влади та місцевого 
самоврядування, підтримку право-
порядку та безпеки в столиці», — 
зазначив Микола Поворозник.

З його слів, такі заходи дають 
можливість відточити теоретичні 
знання на практиці для резервістів 
та військовозобов’язаних.

«Ми маємо розуміти, що без-
пека держави залежить від рівня 
підготовки кожного її громадя-
нина», — підкреслив перший за-
ступник голови КМДА.

Участь в навчаннях беруть ре-
зервісти, солдати строкової служби 
та президентський полк. Разом 
мають навчитися злагоджено за-
хищати об’єкти критичної інфра-

структури, як, наприклад, ТЕЦ або 
адмінбудівлі.

«Навчальні військові тренування 
у таких масштабах у Києві проводять 
вперше. Головна особливість — від-
працювання практичних дій під-
розділів під час виконання завдань 
з територіальної оборони столи-
ці», — говорить заступник директора 
Департаменту муніципальної безпе-
ки КМДА, координатор з оборонних 
питань Михайло Щербіна.

Задля реалістичних дій, на всіх 
локаціях військові та резервісти 
використовували холості набої та 

вибухові пакети, що імітують вибух.
Нагадаємо, у Києві триває 

комплектація 112-ї бригади те-
риторіальної оборони. Станом 
на квітень 2021 року було укла-
дено близько 300 контрактів на 
службу в територіальному резерві. 
З початку поточного року у столиці 
організували регулярні заняття 
з резервістами територіальної обо-
рони. До підготовки щотижнево 
залучається до 100 резервістів.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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Україна завоювала 
19 медалей в Токіо: 
підсумки Олімпіади

8 серпня у Токіо відбулася уро-
чиста церемонія закриття Ігор 
ХХХІІ Олімпіади, на якій укра-
їнські спортсмени вибороли 19 
медалей і посіли 44 сходинку 
в неофіційному заліку.

У Національному олімпійському 
комітеті вважають, що українські 
спортсмени завершили ігри на до-
стойному місці з-поміж 206 країн-
учасниць, хоча наша збірна була 
дуже малочисельною, що трапилося 
вперше за всю історію.

«Наші 153 спортсмени, які ви-
йшли на старт, вибороли 19 олім-
пійських медалей. Ще 23 україн-
ця зупинились буквально в кроці 
від п’єдесталу, посівши 4–6 місця 
у фінальних змаганнях. В Токіо укра-
їнці суттєво перевершили результат 
Ріо-де-Жанейро-2016, коли було 
здобуто 11 олімпійських медалей 
(2 золоті, 4 срібних та 5 бронзових 
нагород), незважаючи на те, що 
команда була представлена біль-
шою кількістю атлетів», — комен-
тують у НОКУ.

Перше місце Олімпіади вибо-
роли спортсмени США: 39 золотих 

медалей, 41 срібна, 33 бронзові. На 
другому місці спортсмени КНР: 
38 золотих медалей, 32 срібних, 
18 бронзових. На третьому місці 
спортсмени з Японії: 27 золотих 
медалей, 14 срібних, 17 бронзових.

В Олімпійському комітеті на-
гадали, які медалі виграли наші 
спортсмени на змаганнях ХХХІІ 
Олімпіади.

«Золото»:
Жан Беленюк (греко-римська 

боротьба, 87 кг).
«Срібло»:
Михайло Романчук (плавання, 

1500 м в/c);
Парвіз Насібов (греко-римська 

боротьба, 67 кг);
Анжеліка Терлюга (карате, 

до 55 кг);
Людмила Лузан та Анастасія 

Четверікова (каное-двійка, 500 м);
Олександр Хижняк (бокс, 

до 75 кг);
Олена Старікова (велотрек, 

спринт).
«Бронза»:
Дар’я Білодід (дзюдо, 48 кг);

Ігор Рейзлін  (фехтуван-
ня, шпага);

Олена Костевич та Олег Омель-
чук (кульова стрільба, мікст);

Михайло Романчук (плавання, 
800 м в/с);

Еліна Світоліна (теніс);
Алла Черкасова (жіноча бороть-

ба, 68 кг);
Ірина Коляденко (жіноча бо-

ротьба, 62 кг);
Марта Федіна та Анастасія Сав-

чук (артистичне плавання, дует);
Людмила Лузан (каное-одиноч-

ка, 200 м);

Станіслав Горуна (карате, 
до 75 кг);

Владислава і Марина Алексіїва, 
Катерина Резнік, Анастасія Савчук, 
Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, 
Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно 
(артистичне плавання, група);

Ярослава Магучіх (легка атле-
тика, стрибки у висоту).

Під час офіційної церемонії за-
криття ігор, прапор України несла 
Людмила Лузан. Як і на церемонії 
відкриття, глядачів на стадіон не 
пускали, на трибунах були присутні 

тільки представники офіційних 
делегацій.

«Олімпіада в Токіо стала Олімпі-
адою надії, солідарності й миру», — 
сказав на церемонії глава МОК 
Томас Бах. В кінці виступу він ого-
лосив Олімпійські ігри закритими 
і нагадав, що спортсмени всього 
світу з’їдуться через три роки на 
наступні Ігри в Париж. Прапор 
Олімпіади на церемонії передали 
меру Парижа Анні Ідальго.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Для переможців «Забігу 
у вишиванках» розробили 
особливі нагороди

Триває реєстрація на «Забіг 
у вишиванках», що відбудеться 
у День Незалежності України на 
території ВДНГ.

«Професійні спортсмени, бігу-
ни-аматори, діти дошкільного та 
шкільного віку, вбрані у вишиванки, 
долають вибрані дистанції (від 
100 м для наймолодших бігунів, до 
21,1 км, для досвідчених спортс-
менів). Це патріотичне і сімейне 
спортивне свято вже встигло по-
любитися мешканцям багатьох 
міст України, що підтверджується 
щорічним зростанням кількості 
учасників та міст-партнерів», — 
зазначають організатори.

Цей день об’єднує всіх бігунів 
аби відсвяткувати День Незалеж-
ності України. Патріотичний захід 

став можливий завдяки ідейному 
натхненнику «Забігу у вишиванках» 
майстру спорту міжнародного класу 
Олександру Кузіну.

Забіг відбудеться із дотриман-
ням усіх карантинних норм на 
території ВДНГ.

Всі, хто має бажання пробігти 
обрану дистанцію у своєму місті, 
можуть зареєструватися і отримати 
стартовий набір учасника.

Нагадаємо, напередодні Дня 
пам’яті захисників України, 
28 серпня, у Києві та інших регі-
онах відбудеться Всеукраїнський 
забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв 
України».

За матеріалами  
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У Києві презентували новий сорт квітів, 
названий на честь українського режисера
У рамках спеціалізованої виставки  
«Гладіолус-2021», що проходила на території 
Національного ботанічного саду ім. Н.Н. Гришка, 
представили новий сорт ірисів, присвячений 
пам’яті українського режисера та драматурга 
Сергія Проскурні.

Як повідомила Юлія Даценко, 
саме квіти були постійним супут-
ником життя та творчорсті Сергія, 
а у своїх інтерв’ю він неодноразово 
казав: «Я часто приношу додо-
му квіти. Але якщо я з’являюсь 
з маленьким букетиком, дружина 
знає, що гроші закінчились і ці 
квіти я купив за останні копійки. 
У нас навіть з часом склалась така 
гра. Але ми завжди знали, що фі-

нансова стабільність — величина 
непостійна, натомість емоції від 
споглядання краси квітів безцінні».

Презентація нового сорту ірисів 
не випадкова, адже саме ці квіти 
були одними з його найулюбле-
ніших, а багато друзів режисера 
навіть отримували в подарунок 
від нього унікальні картини, влас-
норуч намальовані ним цими 
квітами.

Сергій Владиславович Проскур-
ня — український театральний ре-
жисер, продюсер, лауреат премій 
Національної спілки театральних 
діячів України «Експеримент» (2001) 
та імені Сергія Данченка (2017). 
Проскурня організовував театральні 
фестивалі, радіовистави, театральні 
обміни з кращими театрами Захід-
ної Європи, працював з відомими 
театральними фестивалями по всьо-
му світу. Ставив вистави у театрах 
Львова, Києва, Одеси та Черкас.

Зокрема, у 90-ті роки Сергій 
був співорганізатором численних 
мистецьких фестивалів та куль-
турних заходів в Україні, в тому 
числі міжнародних, серед інших 
стояв біля витоків легендарного 
фестивалю «Червона Рута».

У 2013–2014 роках Сергій Про-
скурня працював над кінопро-
ектом «Наш Шевченко», части-
ну сюжетів для якого знімав на 
Євромайдані. Так, наприклад, 
під час революційних подій 
саме Проскурня зафільмував, 
як у майбутньому Герой Небес-
ної Сотні Сергій Нігоян зачитав 
знамениті рядки з поеми Тараса 
Шевченка «Кавказ», що вже стали 
частиною історії України та бо-
ротьби за свободу.

Сергій Проскурня раптово пішов 
з життя 1 лютого 2021 року на 63 
році життя. Похований у Києві на 
Байковому цвинтарі.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»Сергій Проскурня малював і дарував друзям іриси. Фото: Юлія Даценко


