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ЛЮБОВЬ ПО-ЖЕНСКИ
“Хрещати ” продовж є др вати 25 есе
про охання раїнсь их авторів.
Лада Л зіна введе сьо оді в оло
жіночих поч ттів

Êîõàííÿ ìàñëîì 
Õóäîæíèêè ïîçäîðîâèëè êèÿíîê ç 8 áåðåçíÿ

Ó÷îðà â ãàëåðå¿ ÐÀ â³äêðèëàñÿ
òåìàòè÷íà âèñòàâêà “Love is…”.
Â îäíîìó ïðèì³ùåíí³ ñïåö³àëü-
íî ç³áðàëè ðîáîòè àâòîð³â, ÿê³ íå
ò³ëüêè ïðàöþþòü ó ð³çíèõ æàí-
ðàõ, à é íàëåæàòü äî ð³çíèõ ïî-

êîë³íü. Ñàìå òîìó ñåðåä ïðåä-
ñòàâëåíèõ ðîá³ò º ñòâîðåí³ ³ 
2008-ãî, ³ 1974-ãî ðîê³â. Ð³çíîï-
ëàíîâ³ñòü çîáðàæåíü ìàº íà ìåò³
ïåðåäàòè ÿêîìîãà á³ëüøå óÿâëåíü
ïðî êîõàííÿ. 

Íåñïîä³âàíêþ ñòàëî ïðåäñòàâ-
ëåííÿ ôîòîðîá³ò Áðîí³ñëàâà Òó-
òåëüìàíà, ÷è¿ òâîðè îñòàíí³ì ÷à-
ñîì äóæå ïîïóëÿðí³ ó ªâðîï³. Â
Óêðà¿í³ âîíè — ð³äê³ñòü. Ïåòðî
Ðàâèíñüêèé äàâ ñâîº âèçíà÷åí-
íÿ êîõàííÿ ó êîëàæàõ, à ²ãîð
Ãóñºâ ïðåäñòàâèâ ÿê â³äïîâ³ä³ íà
çàïèòàííÿ “Ùî º ëþáîâ?” ñòâî-
ðåíèé ùå íà ïî÷àòêó 1990-õ äèï-
òèõ, íà ÿêîìó çîáðàæåíî ì³ñöÿ
ïîö³ëóíê³â ä³â÷èíè Þë³. Ó ê³íî-
õóäîæíèêà òà ñöåíàðèñòà ªâãå-
íà Ãîëóáåíêà, êîòðèé òðèâàëèé
÷àñ ïðàöþâàâ ç ðåæèññåðîì
Ê³ðîþ Ìóðàòîâîþ, ñâîº áà÷åí-
íÿ êîõàííÿ. ßñêðàâèì âðàæåí-

íÿì â³ä åêñïîçèö³¿ ëèøàòüñÿ îñè
Îëåêñàíäðà Ðîéòáóðäà. Òëóìà-
÷èëè ôðàçó “Love is…” íà ïî-
ëîòí³ òàêîæ Ìèêèòà Êàäàí, Âî-
ëîäèìèð Êóçíºöîâ òà Þð³é Ñî-
ëîìêî. Ñàìå âîíè çàâ³òàëè äî ãà-
ëåðå¿ ó ïåðøèé äåíü åêñïîçèö³¿,
àáè îñîáèñòî ïðåäñòàâèòè âëàñí³
ðîáîòè. 

Â³äêðèòòÿ âèñòàâêè íàïåðå-
äîäí³ 8 Áåðåçíÿ òà ¿¿ íàçâà íåâè-
ïàäêîâ³. ²äåÿ ç`ÿâèëàñÿ ï³ñëÿ âè-
õîäó êíèæêè “100 òèñÿ÷ ñë³â ïðî
ëþáîâ, âêëþ÷àþ÷è âèãóêè”. Ñà-
ìå äî íåþ óâ³éøîâ òâ³ð ïèñüìåí-
íèö³ Òàí³ Ìàëÿð÷óê, ÿêà çãàäàëà
ïðî êóëüòîâó æóéêó 1990-õ. Äî

ñëîâà, êîëè Êè¿âñüêèé ìåä³àõîë-
äèíã çàïî÷àòêóâàâ ïðîåêò “25 åñå
ïðî êîõàííÿ”, í³õòî íå çäîãàäó-
âàâñÿ, ùî öå ïåðåòâîðèòüñÿ íà
ìàñøòàáíó ìèñòåöüêî-ë³òåðàòóð-
íó àêö³þ. Òîæ âèñòàâêà ñòàëà
ñâîºð³äíèì ïðîäîâæåííÿì ïîäà-
ðóíê³â äî Äíÿ çàêîõàíèõ òà â³òàí-
íÿì óñ³õ ëåä³ ç æ³íî÷èì ñâÿòîì. 

À ñüîãîäí³ ó êíèãàðí³ íà 
Òðüîõñâÿòèòåëüñüê³é, 4 çá³ðêó
“100 òèñÿ÷ ñë³â ïðî ëþáîâ, âêëþ-
÷àþ÷è âèãóêè” ïðåçåíòóâàòèìóòü
êåð³âíèê Êè¿âñüêîãî ìåä³àõîë-
äèíãó Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ òà çà-
ñíîâíèê âèäàâíèöòâà “Ôîë³î”
Îëåêñàíäð Êðàñîâèöüêèé

4
3

С часне охання в явленні Оле сандра Ройтб рда нерозривно зв’язане зі втомою

Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ 
“Õðåùàòèê” 

У алереї РА чора від рилася вистав а “Love is…”,
присвячена вічній темі охання. Вона стала продовжен-
ням мистець их прое тів Київсь о о медіахолдин і
безпосередньо пов`язана з презентованною тиждень
том ниж ою “100 тисяч слів про любов, в лючаючи
ви и”.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Ó ìåð³¿ ïðèâ³òàëè 
ç Âîñüìèì áåðåçíÿ

Â³òàííÿ æ³íêàì â³ä ìåðà Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî ç íàãîäè Âîñüìîãî áåðåçíÿ çà÷è-
òàëà ó÷îðà â Êîëîíí³é çàë³ éîãî çàñòóïíèê
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. Çàâæäè âïåâíåíà ó ñîá³
ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà ïîáàæàëà òàêî¿ æ ñàìî¿
âïåâíåíîñò³ é ³íøèì æ³íêàì. “Ñüîãîäí³
òóò ïðèñóòí³ íàéêðàù³ ç íàéêðàùèõ æ³íîê,
âíåñîê ÿêèõ ó ïðîöâ³òàííÿ íàøîãî ì³ñòà
äóæå âàãîìèé. Êð³ì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà
ùåäðîãî äîñòàòêó, ÿ áàæàþ âàì ñèëè, íà-
ñíàãè ³ íåâè÷åðïíîãî îïòèì³çìó ÿê ó ðî-
áîò³, òàê ³ â ñ³ìåéíîìó æèòò³”,— ñêàçàëà çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ. Íàãîðîäè òà ïî÷åñ-
í³ çâàííÿ ìàòåð³-ãåðî¿í³ îòðèìàëè ñ³ì êè-
ÿíîê. Çà ðîçïîðÿäæåííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè
¿ì âðó÷àòü òàêîæ ïðåì³þ ó ðîçì³ð³ 3 òèñ.
ãðí êîæí³é. Çàãàëîì äî Ì³æíàðîäíîãî äíÿ
â³äçíà÷åíî 228 æ³íîê, ñåðåä ÿêèõ — ìåäè-
êè, â÷èòåëüêè, ïðàö³âíèö³ êîìóíàëüíî¿ òà
ñîö³àëüíî¿ ñôåð

Äåíèñ ÁÀÑÑ: “Ïðàêòè÷íî âñ³
íàïðÿìêè ö³êàâ³ äëÿ
³íâåñòîð³â”

Ñïðàâæíº ï³äï³ëüíå êàçèíî âèÿâèëà
â÷îðà êîì³ñ³ÿ ÊÌÄÀ ç ïåðåâ³ðêè ãðàëü-
íîãî á³çíåñó â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³. Çàë
³ç ãðàëüíèìè ñòîëàìè, àâòîìàòàìè òà
êðóï’º áóëî îáëàøòîâàíî â ðåñòîðàí³ ÏÏ
“Îñòð³â ñêàðá³â” íà âóë. Ìàëèøêà, 3, á³-

ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî “Äàðíèöÿ”. Âò³ì, ïî-
òðàïèòè â êàçèíî ìîãëè ëèøå ò³, õòî çíàâ
ïðî íüîãî, áî ðîçì³ñòèëè “êðè¿âêó” ïðàê-
òè÷íî á³ëÿ “÷îðíîãî âèõîäó”. Ïðèñóòí³
ïîÿñíèëè, ùî ãðàëüíèé çàë íå äëÿ ðîç-
âàã, à äëÿ òðåíóâàííÿ ïåðñîíàëó, ï³ñëÿ

÷îãî ïðîñòî âòåêëè, íå ïîêàçàâøè áóäü-
ÿêèõ äîêóìåíò³â.

Çîâñ³ì ïîðó÷ íà âóë. Ïðàçüê³é, 36 ó çà-
á³ãàéë³âö³ çíàéøëè ùå 15 àâòîìàò³â. Çà
ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Âî-
ëîäèìèðà Ãîëîâà÷à, çà ðåçóëüòàòàìè ïå-
ðåâ³ðêè áóäå íàä³ñëàíî çâåðíåííÿ äî ïðà-
âîîõîðîííèõ îðãàí³â ùîäî çàêðèòòÿ çà-
êëàä³â ³ âèëó÷åííÿ àâòîìàò³â.

ßê â³äîìî, äîçâîëè íà ðîçòàøóâàííÿ
îá’ºêò³â ãðàëüíîãî á³çíåñó äàº ðàéîííà
âëàäà, âîíà æ çîáîâ’ÿçàíà é ïåðåâ³ðÿòè
òà ñòåæèòè çà ¿õíüîþ ðîáîòîþ. Çà ñëîâà-
ìè àäâîêàòà Äìèòðà Äîðîôººâà, êîíòðîëü
çà ãðàëüíèì á³çíåñîì ïîâèííå çä³éñíþ-
âàòè ïåðåäóñ³ì ðàéîííå êåð³âíèöòâî, áî
âîíî âèäàº â³äïîâ³äí³ äîçâîëè

За др половин мин ло о та два мі-
сяці цьо о ро проведено 1724 перевір-
и, с ладено 255 адмінпрото олів про по-
р шення. Опломбовано та вивезено влас-
ни ами 1753 автомати. Демонтовано та
вивезено на баз збері ання 743 автома-
ти. Три омпанії — “Ма сі- еймс”, “Ве-
ас” та “Острів с арбів” — позбавлено лі-
цензій на здійснення рально о бізнес в
столиці.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ïðèâ³òàííÿ
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
ç Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì

äíåì

Ëþá³ ³ øàíîâí³ êèÿíêè!
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ ïîçäîðîâëÿþ âàñ ç íàé-

ïðåêðàñí³øèì âåñíÿíèì ñâÿòîì — Ì³æíà-
ðîäíèì æ³íî÷èì äíåì!

Â Óêðà¿í³ â óñ³ ÷àñè æ³íêà âò³ëþâàëà ñèì-
âîë ÷èñòîòè, í³æíîñò³ ³ êðàñè, áåðåãëà ñ³-
ìåéíå âîãíèùå òà ùàñòÿ. Ñàìå íà óêðà¿í-
ñüê³é çåìë³ æ³íêó íàçèâàþòü áåðåãèíåþ. Çà-
âäÿêè ¿¿ òàëàíòó, âîë³ é ðîçóìó â äîì³âêàõ
ïàíóâàâ çàòèøîê ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ, à çàðàäè
íå¿ ÷îëîâ³êè çä³éñíþâàëè íàéêðàù³ òà íàé-
ñì³ëèâ³ø³ â÷èíêè.

Âè, ìèë³ æ³íêè, íåñåòå â ñîá³ ñâÿùåííèé
³ áëàãîñëîâåííèé òàëàíò äàðóâàòè ñâ³òó íî-
âå æèòòÿ, ïåðåäàºòå íîâèì ïîêîë³ííÿì äó-
õîâí³ ö³ííîñò³ ëþäñòâà, íàäèõàºòå íà òâîð-
÷³ñòü ïîåò³â ³ õóäîæíèê³â, íà ÿê³ ùåäðà êè-
¿âñüêà çåìëÿ. Âè âò³ëþºòå ó ñîá³ òó êðàñó, ùî
ðîáèòü íàñ âðîäëèâ³øèìè òà äîáð³øèìè.

ß ìîæó áåç ïåðåá³ëüøåííÿ ñêàçàòè, ùî
êè¿âñüê³ æ³íêè — íàéïðåêðàñí³ø³ òà íàé-
ìóäð³ø³, ³ âîíè âèêëèêàþòü ùèðå çàõîïëåí-
íÿ òà ïîøàíó â óñüîìó ñâ³ò³. Âè çàëèøàºòå-
ñÿ òàêèìè ïðèâàáëèâèìè ³ íåïîâòîðíèìè,
õî÷à íà âàøèõ òåíä³òíèõ ïëå÷àõ ëåæèòü òóð-
áîòà ïðî ä³ì, ä³òåé ³ ïðî íàñ, ÷îëîâ³ê³â.

Õî÷ó ïîáàæàòè âàì, ìî¿ äîðîã³ êèÿíêè,
ùîá íå ëèøå ó öåé âåñíÿíèé äåíü âàñ îòî-
÷óâàëè òóðáîòîþ òà óâàãîþ, à é ïîâñÿê÷àñ
òà ïîâñþäíî ñóïðîâîäæóâàëè ðîçóì³ííÿ ³
âçàºìí³ñòü, àáè âàø³ äí³ áóëè íàïîâíåí³ ñîí-
öåì ³ òåïëîì.

Ñïàñèá³ âàì çà ïðèðîäæåí³ ìóäð³ñòü ³ òåð-
ï³ííÿ, í³æí³ñòü ³ äîáðîòó, ïðàãíåííÿ äî
ñïðàâåäëèâîñò³ òà ìèëîñåðäÿ.

Õàé çàâæäè ñÿþòü âàø³ î÷³, çáóâàþòüñÿ âñ³
ìð³¿, õàé çäîðîâ’ÿ ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ, ëþáîâ ³
êðàñà, ùàñòÿ ³ ðàä³ñòü çàâæäè áóäóòü ç âàìè!

Ç³ ñâÿòîì âàñ, ìî¿ äîðîã³ êèÿíêè!

Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Ðàéîíè çàòÿãëî â àçàðò
“Ò³íüîâèé” ãðàëüíèé á³çíåñ ïåðåõîâóºòüñÿ ó ï³äï³ëüíèõ çàëàõ

Сьо одні до Канн їде офіційна
деле ація із Києва на чолі з
першим заст пни ом олови
КМДА Денисом Бассом. На між-
народній виставці з нер хомості
"World property market" б де
презентовано насамперед інвес-
тиційні прое ти, я і стос вати-
м ться розв'язанню транспорт-
них проблем міста, розвит ін-
фрастр т ри та під отов и про-
ведення фінальної частини Єв-
ро-2012. Перед почат ом ви-
став и "Хрещати " п блі є ін-
терв'ю з Денисом Бассом.

— ×è âïåðøå Êè¿â áåðå ó÷àñòü ó âèñòàâ-
êàõ òàêîãî âèñîêîãî ð³âíÿ?

— Êè¿â íå âïåðøå áåðå ó÷àñòü ó âè-
ñòàâö³ “Ì²Ð²Ì”. Ùî ñòîñóºòüñÿ öüîãî-
ð³÷íî¿ âèñòàâêè, òî öå äîñèòü ïðîôåñ³é-
íèé ³ äîáðå ï³äãîòîâëåíèé çàõ³ä. Îñîáëè-
âîñòÿìè âèñòàâêè º òå, ùî êîæíà ç êîì-
ïàí³é ïðåçåíòóº ñâî¿ ïðîåêòè ³ âåäå ïå-
ðåãîâîðè ³ç ³íâåñòîðàìè, ÿê³ òàêîæ çàö³-
êàâëåí³ ó íîâèõ ïðîåêòàõ ³, ìîæëèâî, íà-
â³òü ï³äïèøóòü ïîïåðåäí³ óãîäè. Öå ìîæ-
ëèâ³ñòü îá’ºäíàííÿ ³íâåñòîð³â ³ “äåâåëî-
ïåðñüêèõ” êîìïàí³é, ïðåäñòàâíèê³â îðãà-
í³â âëàäè, ÿê³ çàö³êàâëåí³ ó ìàñøòàáíèõ
ïðîåêòàõ, ïîáà÷èâøè îäíå îäíîãî, ³ ïðî-
âåñòè ïåðø³ ïåðåãîâîðè òà äîìîâèòèñÿ
ïðî ïîäàëüøó ñï³âïðàöþ.

— Ó ÿêîìó ñêëàä³ â Êàííàõ ïåðåáóâàòè-
ìå ñòîëè÷íà äåëåãàö³ÿ ³ ÿê³ óêðà¿íñüê³ êîì-
ïàí³¿ òàì áóäóòü ïðåäñòàâëåí³?

— Öüîãî ðîêó äåëåãàö³ÿ íåâåëèêà, äî ¿¿
ñêëàäó, îêð³ì ìåíå, âõîäèòü íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é ÊÌÄÀ Ìàðèíà Ëóêàøèíà, äèðåê-
òîð ï³äïðèºìñòâà Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå
àãåíòñòâî Ðîìàí Ãëàäóíÿê. Ó âèñòàâö³
â³çüìå ó÷àñòü Ì³í³ñòåðñòâî ðåã³îíàëüíî¿

ïîë³òèêè ³ áóä³âíèöòâà, ÿêå ïðåçåíòóâà-
òèìå äîñÿãíåííÿ Óêðà¿íè çà îñòàíí³é ÷àñ.
Îêð³ì öüîãî, ï’ÿòü óêðà¿íñüêèõ ì³ñò, ó
ÿêèõ â³äáóâàòèìåòüñÿ ÷åìï³îíàò, òàêîæ áó-
äóòü ïðåäñòàâëåí³. Ó ïëàíàõ íàøîãî çàõî-
äó — îá’ºäíàííÿ êè¿âñüêèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³. Òàêîæ ìè
âæå çàê³í÷óºìî çá³ð ³íôîðìàö³¿ ïðî êîì-
ïàí³¿, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó çàõîä³, çàðåºñ-
òðîâàíî ¿õ íà ñüîãîäí³ âæå ïîíàä 130,
44 ç ÿêèõ ðîáëÿòü ñâ³é âëàñíèé ñòåíä.

— ×èì Êè¿â ö³êàâèé äëÿ ºâðîïåéñüêèõ
³íâåñòîð³â, ³ ùî ïðåäñòàâëÿòèìåòå íà âè-
ñòàâö³?

— Êè¿â íå ìîæå áóòè äëÿ íèõ íåö³êà-
âèì, áî, ïî-ïåðøå,— öå ñòîëèöÿ Óêðà¿íè,
ïî-äðóãå, íå ìîæíà íå çâàæàòè íà òå, ùî
ì³ñòî äóæå äèíàì³÷íî ðîçâèâàºòüñÿ. Ò³ ³í-
íîâàö³éí³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ çà îñòàíí³
ðîêè: êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä äî ðîçâ’ÿçàííÿ
òðàíñïîðòíèõ ïðîáëåì, áóä³âíèöòâî

òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê, àêòèâíå ñïîðó-
äæåííÿ íîâèõ ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó, çà-
ì³íà ðóõîìîãî ñêëàäó, çàêóï³âëÿ íîâèõ
îäèíèöü ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó, çàïðîâà-
äæåííÿ îäíîñòîðîííüîãî ðóõó, áóä³âíèö-
òâî êîìåðö³éíî¿ íåðóõîìîñò³ òà çì³íà
ÿêîñò³ æèòëà, ïðàêòè÷íî âñ³ íàïðÿìêè ö³-
êàâ³ äëÿ ³íâåñòîð³â, ³ íà ñüîãîäí³ öÿ ñòó-
ï³íü ùå íå çàïîâíåíà äî ê³íöÿ. Òå, ùî
ðîáëÿòü â³ò÷èçíÿí³ êîìïàí³¿, — öå, ÿê ïðà-
âèëî, çàïîçè÷åííÿ ºâðîïåéñüêîãî äîñâ³-
äó, òîìó âîíè çàäàþòü îñíîâíèé òîí. Àëå
îñíîâí³ â³äì³ííîñò³ ïîëÿãàòèìóòü ó òîìó,
ùî ìè ãîâîðèòèìåìî ïðî êîìïëåêñí³ ïðî-
åêòè: ïðî ðåêîíñòðóêö³þ òðàíñïîðòíèõ
ðîçâ’ÿçîê ³ ïëîù, ïðî áóä³âíèöòâî ï³äçåì-
íèõ ³ íàçåìíèõ ïàðê³íã³â òà áàãàòî ³íøèõ
ö³êàâèõ îá’ºêò³â, ÿê³ ìàòèìóòü âàæëèâå
çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó ì³ñòà
Продовження теми — на стор. 6

Розмовляла Валерія ЯКОВЕНКО,
“Хрещати ”

Район Кіль ість

Святошинсь ий 163

Оболонсь ий 130

Дарниць ий 101

Солом`янсь ий 93

Дніпровсь ий 61

Деснянсь ий 60

Шевчен івсь ий 47

Подільсь ий 39

Голосіївсь ий 32

Печерсь ий 17

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора в одном з ресторанів Дніпровсь о о район Києва виявили
підпільний зал з ральними столами та р п'є. Чер ова перевір а
спец омісії засвідчила, що районах Києва продовж є процвітати
тіньовий ральний бізнес, на я ий районна влада не звертає ва и.
Підпільним за ладом займ ться правоохоронні ор ани.

Êè¿âñüêà äåëåãàö³ÿ ¿äå äî Êàíí íà ÷îë³ ç ïåðøèì
çàñòóïíèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ
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Демонтовані автомати за останніх 8 місяців
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Áóä³âíè÷³
ì³ô³â

Âàäèì ÂÀÑÞÒÈÍÑÜÊÈÉ
çàâ³äóâà÷ ëàáîðàòîð³¿ ²íñòèòóòó ñîö³àëüíî¿
òà ïîë³òè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ ÀÏÍ Óêðà¿íè, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ì³ôîëîã³÷í³ñòü ìàñîâî¿ ñâ³äîìîñò³ öå íå
ëèøå óêðà¿íñüêå, à é çàãàëüíîëþäñüêå ÿâè-
ùå. Âàðòî ò³ëüêè çãàäàòè òàê³ ì³ôîëîã³÷í³
êîíñòðóêö³¿, ÿê “àìåðèêàíñüêà ìð³ÿ” ÷è “âå-
ëèêà Ðîñ³ÿ”. Íàâðÿä ÷è íà Çåìë³ º ñóñï³ëü-
ñòâî, äå íåìàº ì³ôîëîã³¿. Öÿ ì³ôîëîã³ÿ ìî-
æå ³íîä³ “ðàö³îíàë³çóâàòèñÿ”, àëå çàãàëîì ³ð-
ðàö³îíàëüí³ñòü çàâæäè äîì³íóº, ³ íà òå íå-
ìàº ðàäè.

Ïðè÷îìó ì³ôîëîã³÷í³ñòü ìàº ïðèðîäó, ÿêà
íå çàëåæèòü, íàïðèêëàä, â³ä ñ³ëüñüêîãî àáî
ì³ñüêîãî ïîõîäæåííÿ. Óðáàí³çîâàíà ëþäèíà
òàêîæ íå ïåðåñòàº áóòè ðàáîì ì³ôîëîã³÷íî-
ñò³ ñâîº¿ ñâ³äîìîñò³, õî÷à òóò öÿ çàëåæí³ñòü
íàáóâàº ÷àñîì ð³çíèõ ôîðì — íåâðîòè÷íèõ
àáî â³ðòóàëüíèõ. Çàãàëîì íàøà ïîë³òè÷íà ñâ³-
äîì³ñòü — öå òàêå ñîá³ âàðèâî ç íàñòðî¿â,
ñòåðåîòèï³â ³ ì³ô³â, ÿê³ çàâæäè º ó ìàñîâ³é
ñâ³äîìîñò³, ïåðåäàþòüñÿ ç ïîêîë³ííÿ â ïîêî-
ë³ííÿ, ³ ò³º¿ ïîòî÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ¿¿ ãðî-
ìàäñüê³ñòü ä³ñòàº íàñàìïåðåä ç òåëååêðàíà.

Ì³ôîëîã³÷í³ñòü ìàñîâî¿ ñâ³äîìîñò³ ïîãàíî
ï³ääàºòüñÿ ðàö³îíàëüíî-ëîã³÷íèì ïîÿñíåí-
íÿì. Íàïðèêëàä, òàêà àêòóàëüíà äëÿ ñó÷àñ-
íî¿ Óêðà¿íè ïðîáëåìà ìîâè. Âîíà ïñèõîëî-
ã³÷íî äóæå íàïðóæåíà ³ ïåðåíàñè÷åíà ì³ôî-
ëîã³÷íèìè çì³ñòàìè. Ñîö³îëîã³÷í³ îïèòóâàí-
íÿ äîâîäÿòü, ùî äëÿ óêðà¿íö³â ïèòàííÿ ìî-
âè — ó äðóã³é äåñÿòö³ çà âàæëèâ³ñòþ. Ïðîòå
äîñë³äæåííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ñêëàäîâî¿ ìàñî-
âî¿ ñâ³äîìîñò³ ñâ³ä÷àòü, ùî ìîâíå ïèòàííÿ º
ñâîºð³äíèì ïñèõîåìîö³éíèì ñòðèæíåì ìà-
ñîâèõ íàñòðî¿â, ³ ÿêùî âîíî ñàìå ïî ñîá³ íå
çäàòíå âèâåñòè ëþäåé íà âóëèöþ, òî ó ïîºä-
íàíí³ ç äâîìà-òðüîìà ³íøèìè ïèòàííÿìè âî-
íî äî öüîãî ìîæå ñïðè÷èíèòè.

Î÷åâèäíî, ùî ì³ôîëîã³çîâàíà ìàñîâà ñâ³-
äîì³ñòü ìàº ïåâíó â’ÿçê³ñòü, îï³ðí³ñòü: õòîñü
ëåãêî ñòàº ãåðîºì ì³ô³â, à êîãîñü öÿ ñâ³äî-
ì³ñòü íå ñïðèéìàº — ³ êðàé. Ó çâ’ÿçêó ç öèì
ïèòàííÿ ïðî òå, íàñê³ëüêè ñîö³îëîã³÷í³ îïè-
òóâàííÿ â³äîáðàæàþòü ãðîìàäñüêó äóìêó ³
ìàñîâó ì³ôîëîã³çîâàíó ñâ³äîì³ñòü, íå º ëåã-
êîâàæíèì. Î÷åâèäíî, ùî ñîö³îëîã³÷í³ îïè-
òóâàííÿ äàþòü ïðèáëèçíó îð³ºíòàö³þ ç öüî-
ãî ïèòàííÿ. Çãîäåí, íà îäíå ³ òå ñàìå çàïè-
òàííÿ ðåôåðåíäóìó ìîæíà îòðèìàòè ä³àìåò-
ðàëüíî ïðîòèëåæí³ â³äïîâ³ä³ çàëåæíî â³ä òî-
ãî, ÿê ¿õ ñôîðìóëüîâàíî. Àëå íå çàâæäè. Äà-
ëåêî íå çàâæäè. Öå ìîæëèâî â òèõ âèïàä-
êàõ, êîëè ìàñîâà ñâ³äîì³ñòü äåçîð³ºíòîâàíà.
Íàòîì³ñòü ³í³ö³þâàòè ÿê³ñü ðåôåðåíäóìè, êî-
ëè íàðîä ÿâíî íå ðâåòüñÿ íà íèõ, ÿê íà ìå-
íå,— àâàíòþðà.

Îêðåìå ïèòàííÿ ïðî ïîïóë³çì Þë³¿ Òèìî-
øåíêî. Áåçóìîâíî, ìàºìî ñïðàâó ç ïîïóë³ç-
ìîì. Àëå õòî ñêàçàâ, ùî ïîë³òèê íå ïîâèíåí
çîâñ³ì áóòè ïîïóë³ñòîì? ßêùî ïîçèö³ÿ
ïðåì’ºðà ñïðàâä³ º â³äãóêîì íà ñïðàâä³ ïî-
øèðåí³ î÷³êóâàííÿ â íàðîä³, òî ùå ïèòàííÿ,
÷è êðàùèì º òîé ïîë³òèê, êîòðèé íà íàðîä-
í³ î÷³êóâàííÿ íå ðåàãóº? Êîëè âëàäà íàìà-
ãàºòüñÿ áóòè ö³ëêîì íå ïîïóë³ñòñüêîþ — öå
òàêîæ íå äóæå äîáðå, õî÷à á òîìó, ùî îä-
í³ºþ ç òðüîõ ãîëîâíèõ ôóíêö³é ïîë³òè÷íî¿
âëàäè º äàâàòè ëþäÿì ìåòó, à ÿ á ñêàçàâ òî÷-
í³øå — ïåâíó ³ëþç³þ, ³, ìàáóòü, ùå òî÷í³øå
áóëî á ñêàçàòè — áóäóâàòè ì³ô. Ïðèíàéìí³
áðàòè ó÷àñòü ó ïîáóäîâ³ öüîãî ì³ôó. Çâ³ñíî,
âëàäà ñàìà íåñïðîìîæíà ïîáóäóâàòè ì³ô ÿê
åëåìåíò ìàñîâî¿ ñâ³äîìîñò³, àëå âîíà ìîæå
éîãî ïðèíàéìí³ àðòèêóëþâàòè, äîîôîðìèòè
òîùî. ßêùî âîíà öüîãî íå ðîáèòü, òî íà
øêîäó ñîá³
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Êèäîê íà Ñõ³ä
Â³êòîð Þùåíêî äîìîâèâñÿ ç Êàçàõñòàíîì 
ïðî òðàíñïîðòóâàííÿ íàôòè é êóï³âëþ ë³òàê³â ÀÍ-148
óêðà¿íñüêîãî âèðîáíèöòâà
Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора під час офіційно о візит
Ві тора Ющен а до Казахстан
ерівни и двох раїн домовили-
ся співпрацювати в енер етичній
та інвестиційній сферах. Казах-
стан роз ляне можливість
транспорт вання своєї нафти
раїнсь им нафтопроводом

Одеса — Броди, а та ож при-
дбає сім літа ів АН, я і вироб-
ляють Києві. Ві тор Ющен о
натомість пообіцяв, що У раїна
інте р ється стр т р східно-
о рин .

Ôîðìàëüíèì ïðèâîäîì äëÿ â³çèòó Ïðå-
çèäåíòà Â³êòîðà Þùåíêà ñòàëî óðî÷èñ-
òå â³äêðèòòÿ Ðîêó Óêðà¿íè â Êàçàõñòàí³.
Äî òîãî æ äàòà â³çèòó ùå é çá³ãëàñÿ ç ï³-
êîì óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêîãî ãàçîâîãî
ïðîòèñòîÿííÿ. Äîìîâëÿþ÷èñü ïðî ìîæ-
ëèâ³ ïîñòà÷àííÿ êàçàõñüêèõ íàôòè é ãà-
çó, Â³êòîð Þùåíêî äåìîíñòðóâàâ çîâñ³ì
³íøèé ï³äõ³ä ó ðîçâ’ÿçàíí³ åíåðãåòè÷íèõ
ïðîáëåì, àí³æ óðÿä Þë³¿ Òèìîøåíêî. “ß
íå ïðèá³÷íèê ãàçîâî¿ â³éíè, ÿ ïðèá³÷íèê
ä³àëîãó”,— íàãîëîñèâ Â³êòîð Þùåíêî ³
äîìîâèâñÿ ç ïðåçèäåíòîì Êàçàõñòàíó
Íóðñóëòàíîì Íàçàðáàºâèì ïðî òå, ùî
Êè¿â ³ Àñòàíà ðîçâèâàòèìóòü òðàíñïîð-
òóâàííÿ êàçàõñòàíñüêî¿ íàôòè äî ªâðî-
ïè. Çîêðåìà, ñòîðîíè ïëàíóþòü âèâ÷èòè
äîâãîñòðîêîâ³ ïåðñïåêòèâè ïðîåêòó íàô-
òîïðîâ³äíî¿ ñèñòåìè Îäåñà — Áðîäè —
Ïëîöüê.

Ùîá óêðà¿íñüêèé á³çíåñ ïóñòèâ ì³ö-
í³ êîðåí³ ó Êàçàõñòàí³, Â³êòîð Þùåí-
êî ïîîá³öÿâ “óñ³ëÿêî ³íòåãðóâàòèñÿ ó
ñòðóêòóðó ñõ³äíîãî ðèíêó”. Âæå çàïëà-
íîâàíî ïîáóäîâó ñï³ëüíîãî óêðà¿íñüêî-
êàçàõñüêîãî ï³äïðèºìñòâà â ãàëóç³ ìà-
øèíîáóäóâàííÿ, à òàêîæ ðîçøèðåííÿ
ñï³âïðàö³ â ãàëóç³ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàð-

ñòâà. Ïîãëèáëåííÿ ñï³âïðàö³ ì³æ Óêðà-
¿íîþ ³ Êàçàõñòàíîì ï³äêð³ïëåíå ³ ê³ëü-
ê³ñíèìè ïîêàçíèêàìè, àäæå òîâàðîîá³ã
ì³æ äâîìà êðà¿íàìè òîð³ê çð³ñ íà 64%
³ ñÿãíóâ $2,6 ìëðä. Öå äðóãèé ïîêàçíèê
ïî ñï³âïðàö³ Óêðà¿íè ç êðà¿íàìè ÑÍÄ,
ï³ñëÿ Ðîñ³¿.

Äî çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â òîâàðîîá³ãó
ì³æ äâîìà êðà¿íàìè Â³êòîð Þùåíêî äî-
êëàâ ó÷îðà ³ îñîáèñòèõ çóñèëü. ßê ñòà-
ëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, óêðà¿íñüêèé
Ïðåçèäåíò äîìîâèâñÿ ïðî ïðîäàæ Êà-
çàõñòàíó ñåìè ë³òàê³â ÀÍ-148, êîòð³ âè-

ïóñòÿòü íà êè¿âñüêîìó çàâîä³ “Àâ³àíò”.
Âàëåð³é Êóçåíêîâ, äèðåêòîð äåïàðòà-
ìåíòó ïî ðîáîò³ ç³ ÇÌ² êîðïîðàö³¿
“Àâ³àö³ÿ Óêðà¿íè”, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõî-
äèòü “Àâ³àíò”, “Õðåùàòèêó” çàóâàæèâ:
“Âèêîíàííÿ êîíòðàêòó äóæå âàæëèâå
äëÿ ï³äïðºìñòâà, îñê³ëüêè àâ³àêîìïàí³ÿ
SCAT, ÿêà êóïóâàòèìå ë³òàêè, º íàé-
á³ëüøèì åêñïëóàòàíòîì “àíòîíîâñüêî¿”
òåõí³êè â Êàçàõñòàí³. Â ¿¿ ñòðàòåã³÷íèõ
ïëàíàõ ñàìå çàì³íà íàÿâíîãî ïàðêó ë³-
òàê³â íà íîâó äîñêîíàëó òåõí³êó, ÿêîþ
º ÀÍ-148”

Ві тор Ющен о та Н рс лтан Назарбаєв задоволені підс м ами з стрічі
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Ïàðëàìåíò çàëèøèâ 
Êè¿â ó ñïîêî¿
Âåðõîâíà Ðàäà âæå ïðàöþº, áî îïîçèö³ÿ çàõèñòèëà 
ïðàâî íà âëàñíó äóìêó

Ó÷îðà äåïóòàòè óõâàëèëè êîìïðîì³ñíó
ïîñòàíîâó ùîäî âñòóïó Óêðà¿íè äî ÍÀÒÎ.
Çã³äíî ç íåþ ³íòåãðàö³ÿ äî Àëüÿíñó ìîæ-
ëèâà ëèøå çà íàñë³äêàìè âñåóêðà¿íñüêîãî
ðåôåðåíäóìó. Çà â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ïðî-
ãîëîñóâàëè ó ïîâíîìó ñêëàä³ Ïàðò³ÿ ðåã³î-
í³â ³ Áëîê Ëèòâèíà, à òàêîæ 34 ÁÞÒ³âöÿ
³ 19 äåïóòàò³â â³ä ÍÓ — ÍÑ. Â³äðàçó ï³ñ-
ëÿ öüîãî ðåã³îíàëè ïîâí³ñòþ ðîçáëîêóâà-
ëè ïàðëàìåíòñüêó òðèáóíó ³ âèíåñëè ç ñå-
ñ³éíî¿ çàëè ïðîòåñòíó ñèìâîë³êó. “Âñòóï
äî ÍÀÒÎ ò³ëüêè ï³ñëÿ ðåôåðåíäóìó — öå
íàøà çíà÷íà ïåðåìîãà. Âåðõîâí³é Ðàä³ âæå
í³÷îãî íå çàãðîæóº”,— ïîâ³äîìèëà “Õðå-
ùàòèêó” ðåã³îíàëêà Ãàííà Ãåðìàí.

Îäíî÷àñíî ç óõâàëåííÿì ïîñòàíîâè
ùîäî ÍÀÒÎ ë³äåðè âñ³õ ôðàêö³é, îêð³ì
ÊÏÓ, ï³äïèñàëè ïðîòîêîë ïîðîçóì³ííÿ.
Â³í ïåðåäáà÷àº âíåñåííÿ äî ïîðÿäêó äåí-
íîãî íîâîãî Çàêîíó ïðî Êàáì³í, ðîçãëÿä
ïðîãðàìè ä³ÿëüíîñò³ óðÿäó, âíåñåííÿ
çì³í äî Äåðæáþäæåòó, óõâàëåííÿ íîâî-
ãî Çàêîíó ïðî ðåôåðåíäóì, çàâåðøåííÿ
ôîðìóâàííÿ êåð³âíèöòâà ïàðëàìåíòó òà
³íøèõ. Îäíàê ï³äïèñàííÿ ïðîòîêîëó íå
îçíà÷àº ëåãêîãî ïðîõîäæåííÿ âñ³õ ïè-
òàíü ó ñò³íàõ ïàðëàìåíòó. Äî ïîðÿäêó
äåííîãî òàê ³ íå ïîòðàïèëè çàô³êñîâàí³
â êîàë³ö³éí³é óãîä³ ïèòàííÿ ùîäî ñêàñó-
âàííÿ äåïóòàòñüêî¿ íåäîòîðêàííîñò³ ³ óò-

âîðåííÿ òèì÷àñîâî¿ ñë³ä÷î¿ êîì³ñ³¿ ùî-
äî “íåçàêîííèõ ä³é” êè¿âñüêî¿ âëàäè. Ðà-
äèêàëüí³ ïðîïîçèö³¿ êîàë³ö³¿ ïîâñÿê÷àñ
íåäîáèðàëè ïîòð³áíî¿ ê³ëüêîñò³ ãîëîñ³â.
Çà îñòàííº ïðîãîëîñóâàëè ëèøå 173 íà-
ðîäíèõ äåïóòàòè, ïåðåâàæíî â³ä ÁÞÒó.
Äåïóòàò ö³º¿ ôðàêö³¿ Àíäð³é Øåâ÷åíêî
ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”, ùî “íåãàòèâíå ãî-
ëîñóâàííÿ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ùîäî ãîñ-
òðèõ ïèòàíü º ñâ³ä÷åííÿì “ðåçóëüòàòèâ-
íîñò³” ðîáîòè êîàë³ö³¿”. Îïîçèö³ÿ æ ââà-
æàº, ùî ïðîõîäæåííÿ ð³øåíü ó ïàðëà-
ìåíò³ ëèøå çà çãîäîþ á³ëüøîñò³ ôðàêö³é
º ïî÷àòêîì êîíñòðóêòèâíî¿ ðîáîòè ïàð-
ëàìåíòó.

“Âèñâ³òèëîñÿ òå, ùî ìè ïðîãíîçóâàëè,
òå, ïðî ùî ìè ãîâîðèëè,— ðåàëüíî êî-
àë³ö³¿ íåìàº. Âîíè íå çìîãëè ïðîâåñòè
íàâ³òü ò³ ð³øåííÿ, ÿê³ äëÿ íèõ äóæå ïðèí-
öèïîâ³, ÿê³ âèñ³ëè íà ¿õí³õ ïåðåäâèáîð-
÷èõ ãàñëàõ. Öå ñêàñóâàííÿ äåïóòàòñüêî¿
íåäîòîðêàííîñò³ ³ ñòâîðåííÿ êîì³ñ³é ó
Êèºâ³ ³ Õàðêîâ³. Òîìó íèí³ â ïàðëàìåí-
ò³ ïðàöþâàòèìå ñèòóàòèâíà, ïðàãìàòè÷íà
á³ëüø³ñòü, ÿêà áóäå ãîëîñóâàòè çà ò³ çà-
êîíè, ÿê³ ñïðàâä³ ö³êàâëÿòü íàðîä”,— çà-
ïåâíèëà “Õðåùàòèê” ÷ëåí Ïàðò³¿ ðåã³î-
í³â Ãàííà Ãåðìàí

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”,
з Верховної Ради У раїни

Учора Верховна Рада нарешті відновила свою діяльність, хвалив-
ши омпромісн постанов щодо НАТО. Перебі першо о засідання
після майже місячної перерви засвідчив відс тність стій ої більшо-
сті. Тож деп тати пообіцяли, що олос ватим ть лише за ті за они,
я і справді ці авлять народ, та натя н ли на створення більшості
"пра матичної". Спроба поп лістів пор шити питання Києва за інчи-
лася провалом.
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Æ³íî÷èé âèá³ð “Õðåùàòèêà”
Òîï-10 êèÿíîê, ÿêèõ á³ëüø çà âñå

ëþáëÿòü ÷èòà÷³ áà÷èòè íà øïàëüòàõ ãàçåòè  
²ðåíà Ê²ËÜ×ÈÖÜÊÀ,
çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Çàñòóïíèöÿ íå ò³ëüêè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî, à òàêîæ ë³êàð³â, ïåíñ³îíåð³â, ìà-
ëîçàõèùåíèõ, ïðèáîðêóâà÷êà òèãð³â òà ÷î-
ëîâ³ê³â

Ë³ë³ÿ ÏÎÄÊÎÏÀªÂÀ,
àáñîëþòíà ÷åìï³îíêà ªâðîïè, ñâ³òó ³

Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ç³ ñïîðòèâíî¿ ã³ìíàñòèêè

Äîñÿãíóâøè âñ³õ ìîæëèâèõ âèñîò ó
ñïîðò³, Ë³ë³ÿ ï³øëà íå â ïîë³òèêó ÿê ñëàáê³
ìóæèêè, à ïîäàðóâàëà êèÿíàì “Çîëîòó
Ë³ë³þ”

Àëëà ØËÀÏÀÊ,
ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åð-

íîâåöüêîãî ó Êè¿âðàä³

Äóøà Êè¿âðàäè

Ñâ³òëàíà ÁÅÂÇÀ,
äèçàéíåð

Äóæå àìá³ö³éíà òà åíåðã³éíà ä³â÷èíà,
ÿêà ïðàãíå äîñêîíàëîñò³ â óñüîìó, ùî ðî-
áèòü. ¯¿ ïåðôåêö³îí³çì äàâ çìîãó ñòâîðè-
òè âëàñíèé áðåíä, â³äêðèòè äèçàéí-ñòóä³þ,
çðîáèòè äâ³ êîëåêö³¿, âçÿòè ó÷àñòü ó áà-
ãàòüîõ ôåøí-çàõîäàõ, çîêðåìà é 
Ukrainian Fashion Week. Ñåêñ-ñèìâîë
ôåøí-³íäóñòð³¿

Ëþäìèëà ÄÅÍÈÑÞÊ,
çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ªäèíå â³êíî êè¿âñüêîãî á³çíåñó

Ñâ³òëàíà ÇÎÐ²ÍÀ,
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëü-

òóðè ³ ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ

Ìóçà ñòîëè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ íå
äèâèòüñÿ íà ¿õí³ ïðîáëåìè êð³çü ðîæåâ³
îêóëÿðè

²ðèíà ÄÅÐÞÃ²ÍÀ,
àáñîëþòíà ÷åìï³îíêà ñâ³òó, ªâðîïè ³

Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè

Ñâî¿ìè ïåðåìîãàìè â æèòò³ òà ñïîðò³ âî-
íà çàâæäè ëàìàº ñòåðåîòèïè ³ òðàäèö³¿

Âëàäà ËÈÒÎÂ×ÅÍÊÎ,
ïðåçèäåíò àãåíö³¿ Karin Model Manage-

ment Group

Ðåãóëÿðíèé êîëóìí³ñò ãàçåòè
“Õðåùàòèê”

Ìàðèíà ËÓÊÀØÈÍÀ,
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-

òàíü åêîíîì³êè ³ ³íâåñòèö³é ÊÌÄÀ

Íàéïðèâàáëèâ³øà æ³íêà äëÿ êè¿âñüêèõ
³íâåñòîð³â

Îëüãà ÑÓÌÑÜÊÀ,
àêòðèñà ³ òåëåâåäó÷à

¯¿ òàëàíò ³ êðàñà ïðè÷àðîâóþòü ì³ëüéî-
íè òåëåãëÿäà÷³â ³ çìóøóþòü ïðèïàäàòè äî
áëàêèòíèõ åêðàí³â. Âæå ó áåðåçí³  íà òå-
ëåêàíàë³ “Êè¿â” ñòàðòóº õ³òîâà
òåëåïðîãðàìà “Ñâ³ò ê³íî ç Îëüãîþ
Ñóìñüêîþ”

Газета “Хрещати ” від себе та від імені сіх читачів вітає ияно з
Міжнародним жіночим днем. Коле тив реда ції від щиро о серця зи-
чить вам вічної молодості, раси, здоров’я, сімейно о щастя, неви-
черпно о охання та здійснення всіх найпотаємніших мрій. Любі жін-
и! Вітаємо вас зі святом весни та молодості. Бажаємо б ти завжди
юними, расивими, ніжними та ч йними.

Сьо одні “Хрещати ” та ож хоче виділити та особисто привітати де-
сять найчарівніших жіно столиці, я их реда ція дібрала за дзвін ами
та листами читачів. Ці пре расні иян и щодня працюють на бла о
нашо о рідно о міста та йо о меш анців. Інших чарівних ияно азе-
та поздоровляє та ож і просить вибачення, що не може розмістити
їхні фото на шпальтах азети. Адже всім відомо: ожна иян а — ви-
знана рас ня та роз мниця!

Засновницю свята 8 Березня Клар Цет ін ияни майже заб ли
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Ëþáîâü ïî-æåíñêè
“Хрещати ” продовж є
др вати 25 есе про о-
хання раїнсь их авторів,
я і тепер можна почитати

нижці “100 тисяч слів
про любов, в лючаючи
ви и”. Тих, хто ще не
всти її придбати і пода-
р вати оханій людині,
Лада Л зіна введе сьо оді
в оло жіночих поч ттів.
Др ється мовою ори і-
нал .

Ëàäà ËÓÇ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

“Ëþáîâü çëà. Ëþáîâü ñëåïà.
Ëþáîâü îáìàí÷èâà” — ãîëîñÿò
íàðîäíûå èñòèíû. Â îáùåì, ðå-
ïóòàöèÿ ó íåå — õóæå íåêóäà. Òàê
ñòîèò ëè ñâÿçûâàòüñÿ ñ ýòîé âðåä-
íîé è ëæèâîé êàëåêîé? — ïåðèî-
äè÷åñêè çàäóìûâàåìñÿ ìû.

Âîïðîñ, ê ñîæàëåíèþ, ðèòîðè-
÷åñêèé. Îòâåò — “äà” èëè
“íåò” — íè÷åãî íå ìåíÿåò. Ðå-
çóëüòàò îäèí. Íåîæèäàííî òû ñ
òðåñêîì âëþáëÿåøüñÿ â êàêîé-
íèáóäü ñàìûé íåïîäõîäÿùèé
îáúåêò. Äàëüíåéøàÿ ñõåìà ïðîñ-
òà è ïðåäñêàçóåìà. Ëþáîâü ñðîä-
íè ãëîáàëüíîìó àëêîãîëüíîìó
îïüÿíåíèþ. Ñíà÷àëà òèõî õìåëå-
åøü, ïîòîì ãðîìêî ïîåøü îò
ñ÷àñòüÿ, çàòåì áóÿíèøü, ïîñëå —
ìó÷àåøüñÿ òÿæåëûì ïîõìåëüåì.
Êàçàëîñü áû, ñîìíèòåëüíîå óäî-
âîëüñòâèå! Îäíàêî îòó÷èòü íàðîä
îò ïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûõ íàïèò-
êîâ íå óäàëîñü åùå íè îäíîìó
ïðàâèòåëüñòâó íèêàêèìè æåñòêè-
ìè ìåðàìè.

Òàê óæ ñòðàííî óñòðîåí ÷åëî-
âåê: ïèòü è ëþáèòü îí áóäåò äà-
æå ïîä óãðîçîé ñìåðòíîé êàçíè.
Ïðè÷åì åñëè ñèëüíàÿ ïîëîâèíà
÷åëîâå÷åñòâà ïðåäïî÷èòàåò ïåð-
âîå, ïðåêðàñíàÿ èìååò ñòîëü æå
íåïðåîäîëèìîå âëå÷åíèå êî âòî-
ðîìó.

Ëþáàÿ áàðûøíÿ âëþáëåíà â
ëþáîâü çàäîëãî äî âñòðå÷è ñî
ñâîèì ïåðâûì ìóæ÷èíîé. Îíà
ìå÷òàåò íå î íåì, à î íåé. Îí
ëèøü ñïîñîá, îíà — ðåçóëüòàò.
Ðàíî èëè ïîçäíî ìû ñïîñîáíû
ïðèéòè ê âûâîäó, ÷òî ìîæåì
áûòü ñ÷àñòëèâû áåç Êîëè, Âèòè,
Äèìû... Íî óáåäèòü íîðìàëüíóþ
æåíùèíó, ÷òî îíà ìîæåò ñ÷àñò-
ëèâî æèòü áåç ëþáâè,— ýòî, ïàð-
äîí, èç îáëàñòè ôàíòàñòèêè.
Ñêîëüêî áû “Ìèíçäðàâ íè ïðå-
äóïðåæäàë”, ëþáîâü ñòîëü æå
îïàñíà äëÿ æåíñêîãî çäîðîâüÿ,
êàê àëêîãîëèçì äëÿ äæåíòëüìåí-
ñêîãî, èáî ãðîçèò ïîëíîé ïîòå-
ðåé ñâîåãî “ß”.

Â îäíî ïðåêðàñíîå óòðî êòî-
òî íàñìåøëèâî èíòåðåñóåòñÿ:
“×òî, âëþáèëàñü?” — “Êàê òû
äîãàäàëñÿ?” — “Ó òåáÿ óäèâè-
òåëüíî ãëóïîå âûðàæåíèå ëèöà!”
Ýòî ïåðâûé ñèìïòîì. Îò ëþáâè
ìû äóðíååì. Â îáîèõ ñìûñëàõ
ñëîâà. È ñîîáðàæàåì ïëîõî, è
âûãëÿäèì ïîäîçðèòåëüíî. Òùà-
òåëüíî ñôîðìèðîâàííûé îáëèê
íåñãèáàåìîé äåëîâîé ëåäè, ãîð-
äîé ïîæèðàòåëüíèöû ñåðäåö,
íåæíîé “Âåñíû” Áîòòè÷åëëè òà-
åò, ñëîâíî ìîðîæåíîå íà áëþ-
äå÷êå. Ôèçèîíîìèÿ ñòàíîâèòñÿ
îøàëåâøå-áëóäëèâîé, ãóáû ðàñ-
ïëûâøèìèñÿ, ãëàçà íåâèäÿùè-
ìè. Îáùåå ñîñòîÿíèå — íåëî-
ãè÷íî âîñòîðæåííîå. “Îí èñïîð-
òèò òåáå æèçíü!” — ãðîçíî ïðå-
äóïðåæäàåò ïîäðóãà. “Ïðàâäà? —
ðàäîñòíî âñêðèêèâàåøü òû.— À
êàê?”

Ñèìïòîì âòîðîé íå çàñòàâëÿåò
ñåáÿ äîëãî æäàòü. Ó òåáÿ ïîÿâëÿ-

åòñÿ íåïðåîäîëèìîå æåëàíèå:
“Ñäåëàòü ÂÑÅ ðàäè íåãî!”

×òî âñå è ðàäè ÷åãî, ñîáñòâåí-
íî,— òû óæå íå çàäóìûâàåøüñÿ.
(Íå÷åì — âåäü òû îò íåãî áåç
óìà!) Íî ê îñóùåñòâëåíèþ ýòîãî
íàìåðåíèÿ ïðèñòóïàåøü íåçàìåä-
ëèòåëüíî, íà÷èíàÿ ðàäîñòíî ëî-
ìàòü ñåáÿ, ïîäñòðàèâàÿñü ïîä
ìóæñêîé èäåàë. Äàæå åñëè ïðåä-
ïî÷òåíèÿ êàâàëåðà èäóò âðàçðåç
ñî âñåìè ìèðîâûìè òåíäåíöèÿìè
è óðîäóþò òåáÿ äî íåóçíàâàåìîñ-
òè. Çà ãîä æèçíè ñ ëþáèìûì
æåíùèíà ñïîñîáíà ìèìèêðèðî-
âàòü â ïîëíóþ ñâîþ ïðîòèâîïî-
ëîæíîñòü. Èç Äæåí Ýéð — â
Êëåîïàòðó, èç Êëåîïàòðû — â
Ëîëèòó. Åå ïðèðîäíûå äàííûå
ïðè ýòîì ñîâåðøåííî íå ó÷èòû-
âàþòñÿ. Çíàâàëà ÿ îäíó ðîêîâóþ
áðþíåòêó ÷èñòîé âîäû, êîòîðàÿ,
îòïðàâëÿÿñü íà ñâèäàíèå, íàäåâà-
ëà áåëûé ïàðèê è îáðÿæàëàñü
ïàñòîðàëüíîé ïàñòóøêîé.

“Ìíå íðàâèòñÿ...” — êàïðèçíî
ðîíÿåò îí. È òû ïîêîðíî ñòðè-
æåøü äëèííûå íîãòè, áðîñàåøü
êóðèòü è ó÷èøüñÿ ãîòîâèòü ïó-
äèíã. Ìåíÿåøü ñïîðòèâíóþ
îáóâü íà øïèëüêè, åñëè íåíà-
ãëÿäíûé ëþáèò femme fatale, è
êðóæåâíîå áåëüå íà áàéêîâóþ
íî÷íóþ ðóáàøêó ñ îáîðî÷êàìè,
åñëè åäèíñòâåííûé îòíîñèòñÿ ê
êàòåãîðèè “ïàïî÷åê”. Åñëè âîç-
ëþáëåííûé õàíæà — ñòàõàíîâ-
ñêèìè ìåòîäàìè ïðåâðàùàåøüñÿ
â áëåäíóþ ìîëü, åñëè ñòðàäàåò
“êîìïëåêñîì ëþáâè ê ïðîñòèòóò-
êå” — íîñèøü êðè÷àùèå âåùè,
êîòîðûå ðàíüøå ìîãëà íàäåòü íà
ñåáÿ òîëüêî ïîä îáùèì íàðêî-
çîì. “Îòíûíå è íàâåêè” îäåæäó
è êîñìåòèêó, ïîñòåëüíîå áåëüå è
çóáíóþ ùåòêó òû ïîêóïàåøü â
ðàññ÷åòå èñêëþ÷èòåëüíî íà åãî
âêóñ. Õîòÿ îí îáû÷íî íàìíîãî
õóæå, ÷åì ó òåáÿ! (Ìîæåò, ïðèðî-
äà è ñîçäàâàëà âåëèêèõ äèçàéíå-
ðîâ è êóòþðüå ìóæñêîãî ïîëà, íî
â îñíîâíîì ãîëóáûõ. À ðîìàíû,
ñîãëàñèòåñü, ìû êðóòèì îòíþäü
íå ñ íèìè.)

Ïîð÷åé âêóñà äåëî íå îãðàíè-
÷èòñÿ. Áëàãîïîëó÷íî ðàçäåëàâ-

øèñü ñ “ß” ïåðñîíàëüíûì, ëþ-
áîâü âñòóïàåò â êîíôëèêò ñ “ß”
ñîöèàëüíûì è ïîðòèò òåáå õàðàê-
òåð, ìàíåðû, êàðüåðó, àïïåòèò è
âñþ æèçíü â ïðèäà÷ó. Òû (òðè ãî-
äà íà çàâèñòü âñåì ñîáëþäàâøàÿ
òèáåòñêóþ äèåòó!) ëèáî âîîáùå
íè÷åãî íå åøü, ëèáî íà íåðâíîé
ïî÷âå åæåâå÷åðíå îïóñòîøàåøü
õîëîäèëüíèê è óæå ÷åðåç ìåñÿö
íå ïîìåùàåøüñÿ íè â îäíè áðþ-
êè. Èëè íàïðîòèâ: õóäååøü, êàê
ñêåëåò, çåëåíååøü è ñïàäàåøü ñ
ëèöà. Ïðîïàäàÿ íî÷àìè, ïîñòî-
ÿííî çàáûâàåøü ïîêîðìèòü ëþ-
áèìóþ êîøêó (êîøêà òîæå õóäå-
åò è çâåðååò). Íåäåëÿìè “íå óñ-
ïåâàåøü” îòâåçòè ïåðåäà÷ó áà-
áóøêå è ïðîâåäàòü áîëüíóþ ïî-
äðóãó (îáå îáèæàþòñÿ íàñìåðòü).

Ñäåðæàííàÿ, âåæëèâàÿ, ÷åñò-
íàÿ, îáÿçàòåëüíàÿ, òû íåîæèäàí-
íî ïðåâðàùàåøüñÿ â ðåçêóþ,
âñïûëü÷èâóþ, íåïóíêòóàëüíóþ è
ñîâåðøåííî áåçàëàáåðíóþ.
Ëæåøü, âûäóìûâàÿ íåñóñâåòíûå
îïðàâäàíèÿ, è äåðçèøü íà÷àëü-
ñòâó. Ñðûâàåøüñÿ è ïëà÷åøü ïî
ïóñòÿêàì. (Â÷åðà îí ñêàçàë “ß
òåáÿ ëþáëþ” ñîâñåì â èíîé òî-
íàëüíîñòè!) Îòïðàâëÿÿñü â êèíî,
ïîðòèøü óäîâîëüñòâèå çðèòåëÿì,
ïîòîìó ÷òî åäèíñòâåííàÿ â çàëå
íå ìîæåøü âûêëþ÷èòü ñâîé ìî-
áèëüíûé. (À âäðóã îí ïîçâîíèò?)
Ïðèãëàøàåøü äåëîâîãî ïàðòíåðà
â ðåñòîðàí è óáåãàåøü â ñàìûé
îòâåòñòâåííûé ìîìåíò (îí òàêè
ïîçâîíèë!), ìàõíóâ õâîñòîì. À
ïîòîì îòêëþ÷àåøü òåëåôîí íà
âåñü ðàáî÷èé äåíü, ïðåêðàñíî
çíàÿ, ÷òî òâîé âêîíåö ðàçúÿðåí-
íûé øåô ñõîäèò ñ óìà, ïûòàÿñü
äî òåáÿ äîñòó÷àòüñÿ.

Âëþáëåííàÿ æåíùèíà — ýëå-
ìåíò àíòèîáùåñòâåííûé. Àáñî-
ëþòíî ïðîôíåïðèãîäíàÿ õîçÿé-
êà, äðóã, ïîä÷èíåííàÿ, ÷ëåí îá-
ùåñòâà è íåñîñòîÿòåëüíàÿ “êðàñ-
íàÿ øàïî÷êà”. Ëþáîâü, êàê ïòå-
íåö êóêóøêè, ïîäêèíóòûé â åå
ñîçíàíèå, íà÷èíàåò áåçæàëîñòíî
âûáðàñûâàòü èç ãíåçäà âñå èíûå
öåííîñòè. Ýòî ÷óâñòâî êàæåòñÿ
åé óæàñíî îãðîìíûì, à âñå
îñòàëüíîå — íåñóùåñòâåííî ìà-

ëåíüêèì. Ìóæ÷èíà îáû÷íî ñî-
ëèäàðåí ñ íåé. Íî òîëüêî ïåðâûå
äâà ìåñÿöà ðîìàíà. Íà áîëüøåå
åãî ðîìàíòèçìà íå õâàòàåò. È òîã-
äà êîíôëèêò ñ âíåøíèì ìèðîì
ïåðåðàñòàåò â êîíôëèêò ñ ñàìèì
ïðåäìåòîì ëþáâè.

Êàêèå äðóçüÿ, ðàáîòà, ðîäèòå-
ëè, ïðîáêè íà äîðîãàõ, ïðåôå-
ðàíñ ïî ïÿòíèöàì? Ðàçâå ýòî
ìîæåò ñëóæèòü õîòü ñêîëü-íè-
áóäü ñåðüåçíûì îïðàâäàíèåì åãî
îòñóòñòâèÿ? Ñ êàêîé ñòàòè îí
âåðîëîìíî ïûòàåòñÿ ñîõðàíèòü
âñå ïðîøëûå ïðèâÿçàííîñòè, â
òî âðåìÿ êàê òû ãîðèøü æåëà-
íèåì îòêàçàòüñÿ ðàäè íåãî îò
âñåãî è âñÿ?

Òóò ñëåäóåò çà÷åñòü íåáîëüøîé
îïðàâäàòåëüíûé ïðèãîâîð. Ìû,
æåíùèíû, íè â ÷åì íå âèíîâà-
òû. Ìóäðûé Ãîñïîäü Áîã ñîá-
ñòâåííîðó÷íî âòèñíóë â íàø ìîçã
ïàðàäîêñàëüíûé àëãîðèòì “ëþ-
áîâü — æåðòâà”. Èíà÷å êàê áû
îí çàñòàâèë íàñ æåðòâîâàòü ôè-
ãóðîé, çäîðîâüåì, ðàáîòîé, âðå-
ìåíåì ðàäè ïðîäîëæåíèÿ ÷åëî-
âå÷åñêîãî ðîäà? Ïîëíîå ñàìîîò-
ðå÷åíèå êîìïåíñèðóåòñÿ ñòîëü æå
ïîëíîé çàâèñèìîñòüþ òâîåãî ÷à-
äà. Ýòîò æå ïðèíöèï îòíîøåíèé
æåíùèíà ïîäñîçíàòåëüíî ïûòà-
åòñÿ íàâÿçàòü âîçëþáëåííîìó.
Êëàññè÷åñêàÿ ìå÷òà âëþáëåííîé
äàìû: “Ïóñòü îí î÷åíü òÿæåëî
çàáîëååò, à ÿ áóäó ïðåäàííî çà
íèì óõàæèâàòü!” Èçáàâëåííûå îò
âåëèêîé ìèññèè äåòîðîæäåíèÿ,
ìóæ÷èíû ñòîëü àáñóðäíóþ ïðè-
÷èííî-ñëåäñòâåííóþ ñâÿçü íå ïî-
íèìàþò. È çà÷àñòóþ èñïóãàííî
ðâóòñÿ ïðî÷ü èç “êàïêàíà”...

Íî åùå ÷àùå îò íàñ ñáåãàåò ñà-
ìà ëþáîâü. Ñàìîå óæàñíîå èç
âñåõ åå êà÷åñòâ ñîñòîèò â òîì, ÷òî
îíà îêàí÷èâàåòñÿ. Óõîäèò áåç
ïðåäóïðåæäåíèÿ è “çàÿâëåíèÿ îá
óõîäå”. Èñïàðÿåòñÿ â ñàìûé íå-
ïîäõîäÿùèé ìèã, êîãäà îí ïóòåì
òèòàíè÷åñêèõ âîñïèòàòåëüíûõ
óñèëèé óæå îòó÷åí îò ïðåôåðàí-

ñà, ïðèó÷åí ïðèõîäèòü íà âñòðå-
÷è âîâðåìÿ, äîçðåë äî ïðåäëîæå-
íèÿ è êóïèë êîëüöî.

Òâîÿ ïðîòÿíóòàÿ ðóêà ñ “âåëè-
êîé æåðòâîé” íà ëàäîíè íåäî-
óìåííî çàâèñàåò â âîçäóõå. Òû
âäðóã ïðîçðåâàåøü è ïîðàæåííî
âñêðèêèâàåøü: “Î áîæå! Êòî ýòî
ðÿäîì ñî ìíîé? Ó íåãî æå íèç-
êèé ðîñò, êðóãëûé æèâîòèê è ÿâ-
íûå çàëûñèíû. Àìáèöèé íà ìèë-
ëèîí, à äåíåã íàìíîãî ìåíüøå.
Äà è â ïîñòåëè äàëåêî íå áîã. Íå
Ðîêôåëëåð, íå Ñïèíîçà è ñîâñåì
íå Äè Êàïðèî. È ýòî ðàäè íåãî
ÿ ñîáèðàëàñü ïîæåðòâîâàòü âñåì?!
Î, óæàñ, óæàñ! Ãäå æå áûëè ìîè
ãëàçêè?”

Òû áåçæàëîñòíî âûêëþ÷àåøü
òåëåôîí (ïóñòü çâîíèò õîòü äî
âòîðîãî ïðèøåñòâèÿ!) è óäèâëåí-
íî îãëÿäûâàåøü ïîãðîì îò ëþ-
áîâíîãî íàøåñòâèÿ. Ìàñøòàá åãî
îáû÷íî çàâèñèò îò ãëóáèíû è
äîëãîòû äåçåðòèðîâàâøåãî ÷óâ-
ñòâà. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âñÿ òâîÿ
êâàðòèðà óæå îêëååíà íåíàâèñò-
íûìè äåïðåññèâíî-æåëòûìè îáî-
ÿìè, â ãàðäåðîáå íåò íè îäíîé
âåùè “ê ëèöó”, ëèöà íà òåáå òî-
æå íåò, äðóçüÿ çàáûëè, êàê òåáÿ
çîâóò, êîøêà ñáåæàëà, ñ ðàáîòû
äàâíî óâîëèëè. È ñàìà òû î÷åíü
ïëîõî ïîìíèøü, êòî òû òàêàÿ è
÷åãî õî÷åøü â ýòîé æèçíè.

Íè÷åãî. Òû ñîáåðåøü ñåáÿ ïî
êðîõàì, ðåñòàâðèðóåøü ïî ïàìÿ-
òè, ïîäøòîïàåøü, çàëàòàåøü, îá-
íîâèøü è âîñêðåñíåøü èç ïåïëà.
È åùå äåñÿòü ðàç ïîäóìàåøü,
êîãäà çëàÿ, ñëåïàÿ, îáìàííàÿ ëþ-
áîâü âíîâü ïîñêðåáåòñÿ â òâîþ
äâåðü: âïóñêàòü åå èëè íå âïóñ-
êàòü?

Õîòÿ âîïðîñ, ê ñîæàëåíèþ,
÷èñòî ðèòîðè÷åñêèé. À äàëüíåé-
øàÿ ñõåìà ïðîñòà è ïðåäñêàçó-
åìà...

Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ìû ñ ìîèì
ìíîãîñòðàäàëüíûì “ß” õîäèì ïî
ýòîìó çàìêíóòîìó êðóãó óæå ìíî-
ãî ëåò
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Ç Êèºâà âèíîñÿòü 
âèñòàâêîâ³ öåíòðè

Ó ñåðåäó ì³ñòîáóä³âíà ðàäà
ïîãîäèëà ³äåþ çàáóäîâè êâàð-
òàëó íà Íèâêàõ, îáìåæåíîãî
âóëèöÿìè Ñàëþòíîþ, Ùåðáà-
êîâà, Åñòîíñüêîþ òà Òóïîëº-
âà. Òåðèòîð³ÿ ïëîùåþ ìàéæå
50 ãà íàëåæèòü ÂÀÒ “Êè¿âñüêà
îâî÷åâà ôàáðèêà”, òîìó á³ëü-
øó ¿¿ ÷àñòèíó çàéìàþòü òåïëè-
ö³. Âëàñíèêè ìàþòü íàì³ð âè-
íåñòè ¿õ çà ìåæ³ ñòîëèö³ ðàçîì
³ç ïàâ³ëüéîíàìè âèñòàâêîâîãî
öåíòðó “Êè¿âÅêñïîÏëàçà”,
êîòðèé º äî÷³ðí³ì ï³äïðèºì-
ñòâîì ôàáðèêè. Íà ¿õíüîìó
ì³ñö³ àðõ³òåêòîðè ïðîïîíóþòü
çâåñòè îô³ñè, ãîòåë³, òîðãî-
âåëüí³ é ðîçâàæàëüí³ çàêëàäè.

ßê ðîçïîâ³â àâòîð ïðîåêòó
Âîëîäèìèð Ì³ðîøíè÷åíêî,
îñê³ëüêè íåïîäàë³ê ëåòîâèùå
àâ³àçàâîäó ÀÂ²ÀÍÒ, çâîäèòè
æèòëî òóò çàáîðîíåíî. “Òîìó
á³ëüøó ÷àñòèíó òåðèòîð³¿ â³ä-
âåäóòü ï³ä ñ³ì ãîòåë³â, ìåí-
øó — ï³ä îô³ñè,— ïîÿñíèâ
â³í.— Ñïîðóäÿòü äâîð³âíåâ³
ï³äçåìí³ é íàäçåìí³ ïàðê³íãè
íà 5500 ìàøèí”. Ç îãëÿäó íà
çíà÷íèé íàïëèâ àâòî ðîçøè-
ðÿòü ìàéæå âñ³ ïðèëåãë³ äî íî-
âîáóäîâè ìàã³ñòðàë³. Çîêðåìà
âóëèöþ Ùåðáàêîâà â³ä ïðîñ-
ïåêòó Ïåðåìîãè äî ²íòåðíà-
ö³îíàëüíî¿ ïëîù³ — äî øåñòè
ñìóã, Ñàëþòíó — äî ÷îòèðüîõ.
Àðõ³òåêòîðè õî÷óòü ðåêîíñòðó-
þâàòè ³ õðóùîâêè, ðîçòàøî-

âàí³ â öüîìó êâàðòàë³ íà Ùåð-
áàêîâà. Ìåøêàíö³â ïëàíóþòü
ïåðåñåëèòè â áóäèíêè, ÿê³
ç’ÿâëÿòüñÿ íà ì³ñö³ ï’ÿòèïî-
âåðõ³âîê.

Ïðîåêò çàáóäîâè çóìîâèâ
íåîäíîçíà÷íó ðåàêö³þ ôàõ³â-
ö³â. “À õ³áà îâî÷åâà ôàáðèêà
ñòîëèö³ á³ëüøå íå ïîòð³áíà?
Ó êèÿí â³äïàëà ïîòðåáà â ñâ³-
æèõ îâî÷àõ?” — ïîö³êàâèâñÿ
àðõ³òåêòîð Ñåðã³é Öâºòêîâ.
Éîãî êîëåãà ßíîø Â³ã ââàæàº,
ùî ïîòð³áíî çàëèøèòè âè-
ñòàâêîâèé öåíòð, îñê³ëüêè
ì³ñòó áðàêóº òàêèõ îá’ºêò³â. À
îñü ãîòåë³ ³ ðåñòîðàíè ïîðó÷ ³ç
íèì áóëè á äîðå÷íèìè äëÿ
â³äâ³äóâà÷³â ³ ó÷àñíèê³â âèñòà-
âîê. Çîä÷³ íàçèâàëè é ³íø³
ïðîáëåìí³ ì³ñöÿ. Çîêðåìà, ùî
íå âàðòî ïî÷èíàòè ðåêîí-
ñòðóêö³þ âîñüìè õðóùîâîê,
àäæå âîíè ìîæóòü ïðîñòîÿòè
ùå áàãàòî ðîê³â. Äî òîãî æ
â³äêðèòèì çàëèøàºòüñÿ é ïè-
òàííÿ ïðî ñïîðóäæåííÿ íà ¿õ-
íüîìó ì³ñö³ âèñîòîê, à òàêîæ
òðàíñïîðòíå. Ôàõ³âö³ ïåðåêî-
íàí³, ùî íàâ³òü ðîçøèðåííÿ
ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè íå âðÿòóº
ñèòóàö³þ.

Çîâñ³ì ³íøî¿ äóìêè äîòðè-
ìóº çàìîâíèê áóä³âíèöòâà.
Ïðåäñòàâíèê ÂÀÒ “Êè¿âñüêà
îâî÷åâà ôàáðèêà” Ðîìàí Ðà-
á³í ïåðåêîíàíèé: òåïëè÷íå
ãîñïîäàðñòâî ïîòð³áíî âèíî-

ñèòè çà ìåæ³ ì³ñòà, à ðàçîì ³ç
íèì — ³ âèñòàâêîâèé öåíòð,
äëÿ ÿêîãî âæå çàìàëî ì³ñöÿ.
“Îâî÷³ äîö³ëüí³øå âèðîùóâà-
òè ñàìå òàì, òèì ïà÷å, ùî
îñòàíí³ì ÷àñîì âèðîáíè÷³
ïîòóæíîñò³ ôàáðèêè çìåíøè-
ëèñÿ,— çàïåâíèâ â³í. — Äî
òîãî æ ï³äïðèºìñòâî âæå ìàº
íîâ³ âèðîáíè÷³ òî÷êè çà ìå-
æàìè ñòîëèö³, çîêðåìà â Êè-
¿âñüê³é îáëàñò³”. À âò³ì, ÿê
ç’ÿñóâàëîñÿ, îñòàòî÷íî ùå íå
â³äîìî, êóäè ñàìå ìàþòü ïå-
ðåíåñòè òåïëèö³ é âèñòàâêîâ³
ïàâ³ëüéîíè. Ùîïðàâäà, âëàñ-
íèêè îá’ºêò³â íàçèâàëè âóëè-

öþ Áåðêîâåöüêó, 6, äå íàðàç³
ðîçòàøîâàíà ñàí³òàðíî-ðåê-
ðåàö³éíà çîíà.

Ïîðàäèâøèñü, ó÷àñíèêè
ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè ä³éøëè
çãîäè: òðèìàòè ñ³ëüãîñïóã³ä-
äÿ â ìåæàõ ì³ñòà íå ðàö³î-
íàëüíî. Òîìó äîö³ëüíî ïåðå-
ïðîô³ëþâàòè ö³ òåðèòîð³¿ ï³ä
ãîòåë³ òà îô³ñè. Àâòîðè æ ìà-
þòü äåòàëüíî îïðàöþâàòè
òðàíñïîðòó òà ³íæåíåðíó ñõå-
ìè. Îêð³ì öüîãî, çîä÷³ ïîðà-
äèëè ðîçðîáíèêàì ïîêè ùî
çàëèøèòè â ñïîêî¿ ïèòàííÿ
ïðî çíåñåííÿ õðóùîâîê íà
Ùåðáàêîâà

Власни и "Київе споплаза" вист пають за винесення вистав и за межі міста, а на її місці поб д вати нові офісні б дівлі
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Êè¿â ïîêàæå
ñåáå â Êàííàõ
Ó Ôðàíö³¿ ñòîëè÷íà
äåëåãàö³ÿ ïðåçåíòóâàòèìå
³íâåñòèö³éí³ ïðîåêòè
ñòîñîâíî ï³äãîòîâêè äî
ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

З 11 до 14 березня в Каннах відб -
деться найбільша в Європі міжна-
родна вистав а з нер хомості
"World property market-2008". У ро-
боті е спозиції візьме часть і деле-
ація Києва. Столиця У раїни пре-
зент ватиме насамперед інвестицій-
ні прое ти, я і стос ватим ться роз-
в'язання транспортних проблем міс-
та, розвит інфрастр т ри та під-
отов и проведення фінальної час-
тини Євро-2012.

Íàñòóïíîãî òèæíÿ ó Êàííàõ â³äáóäåòüñÿ òðà-
äèö³éíà ì³æíàðîäíà âèñòàâêà ç íåðóõîìîñò³
“World property market”. Ó ðîáîò³ ïðåäñòàâ-
íèöüêîãî ôîðóìó â³çüìå ó÷àñòü é äåëåãàö³ÿ
Êèºâà, ÿêó î÷îëèòü ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äåíèñ Áàññ.
Íàø³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè ïðåçåíòóâàòèìóòü ó
Ôðàíö³¿ íèçêó ìàñøòàáíèõ ³íâåñòèö³éíèõ
ïðîåêò³â íà ºäèíîìó ñòåíä³ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 200 êâ. ì.

Çà ñëîâàìè Äåíèñà Áàññà, âèñòàâêà “World
property market” º íàéàâòîðèòåòí³øèì òà ïðåä-
ñòàâíèöüêèì ³íâåñòèö³éíèì ôîðóìîì ó ªâðî-
ï³. “Öå ôàêòè÷íî êëþ÷îâà ïîä³ÿ â ñôåð³ íå-
ðóõîìîñò³ òà ³íâåñòèö³é, ÿêà çáèðàº âñ³õ íàé-
âïëèâîâ³øèõ ó÷àñíèê³â ñåêòîðà — â³ä ðîçðîá-
íèê³â êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ äî ³íâåñ-
òîð³â,— çàçíà÷èâ â³í.— Ó÷àñòü Êèºâà ó öüî-
ìó çàõîä³ — çíàêîâà ïîä³ÿ. Ìè ïðåäñòàâëÿòè-
ìåìî íà âèñòàâö³ íèçêó âàæëèâèõ ïðîåêò³â, ÿê³
ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîøò³â”.
Äåíèñ Áàññ äîäàâ, ùî á³ëüø³ñòü ïðîåêò³â ñïðÿ-
ìîâàí³ íà ðîçâ’ÿçàííÿ òðàíñïîðòíèõ ïðîáëåì,
ðîçáóäîâó ³íôðàñòðóêòóðè òà ï³äãîòîâêó ì³ñ-
òà äî ïðîâåäåííÿ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-
2012. Êèÿíè ïðåçåíòóþòü â Êàííàõ ìàñøòàá-
í³ ³íâåñòïðîåêòè áóä³âíèöòâà äâîõ àâòîìîá³ëü-
íèõ òóíåë³â, ï³âäåííîãî òà ï³âí³÷íîãî ìîñò³â,
äðóãî¿ Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè. Òàêîæ ïðåäñòàâëÿòü
ïðîåêòè ñïîðóäæåííÿ ï³äçåìíîãî ï³øîõ³äíî-
ãî ïåðåõîäó ç îá’ºêòàìè òîðã³âë³ òà ñîö³àëüíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ÷åðåç Ïîâ³òðîôëîòñüêèé ïðîñ-
ïåêò íà ïåðåòèí³ ç Ñîëîì’ÿíñüêîþ ïëîùåþ,
òîðãîâî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó íà ïëîù³
Ëåñ³ Óêðà¿íêè, ê³ëüêîõ ïàðê³íã³â ó öåíòðàëü-
í³é ÷àñòèí³ ñòîëèö³ òà ðåêîíñòðóêö³¿ Ëåí³í-
ãðàäñüêî¿ òà Ëèá³äñüêî¿ ïëîù

У Каннсь ій виставці щорічно бер ть часть
понад 300 міст із сьо о світ , серед них Лон-
дон, Париж, Берлін, Мос ва. Участь раїнсь ої
столиці в та ом масштабном фор мі дає
можливість нарівні з провідними європейсь и-
ми державами презент вати ці аві, с часні
прое ти значном ол потенційних інвесто-
рів. До то о ж є можливість провести поперед-
ні пере овори із заці авленими партнерами,
визначити світові тенденції в розвит міст і
приверн ти міжнародні інвестиції для реаліза-
ції прое тів. Торі деле ація мерів міст У ра-
їни відвідала “World property market”. Ще тоді
часни и фор м ознайомилися з можливос-
тями вистав и, оцінили її потенціал і хвалили
рішення взяти часть цьо орічній спільно з
Міністерством ре іонально о розвит і б дів-
ництва на єдином стенді У раїни.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

До теми: на сьо одні Київ є найбільшим діло-
вим центром У раїни, де с онцентровано знач-
н частин інвестиційних рес рсів. Зо рема
16 % інвестицій в основний апітал, понад 32 %
становлять прямі іноземні інвестиції, 30 %— ін-
вестиції зовнішньотор ово о обі , понад
16 %— інвестиції в б дівництво житла. Станом
на 1 січня 2008 ро прямі іноземні інвестиції в
е ономі держави дося ли $ 9,5 млрд.

ВВ  ТТЕЕММУУ

“Êè¿âÅêñïîÏëàçó” çáèðàþòüñÿ ïåðåíåñòè çà ìåæ³ ì³ñòà

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

На місці Київсь ої овочевої фабри и та розташо-
вано о по с сідств з нею вистав ово о центр
"КиївЕ споПлаза" звед ть ба атоф н ціональний
омпле с. У серед після тривалих с перечо
часни и містоб дівної ради дійшли з оди, що
офіси й отелі для столиці потрібніші. Хоча дехто
з фахівців не з оден з перенесенням за місто
е спозиційних павільйонів, я их Києв і та бра-
є. Проблема ще й том , що інвестор остаточ-

но не вирішив, ди саме перебаз ють ці об'є ти.
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проведення інвестиційних конкурсів 

для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів житлового та нежитлового призначення,

незавершеного будівництва, інженерно —
транспортної інфраструктури міста Києва

Рішення Київської міської ради № 528/1189 від 24 травня 2007 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 9 Земельного кодексу України, ста�
тей 18, 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 22 Закону України “Про столи�
цю України — місто�герой Київ”, статей 4, 5, 16 Закону України “Про інвестиційну діяльність”, з метою
створення сприятливих умов для впровадження інвестиційної діяльності та забезпечення збалансовано�
го економічного та соціального розвитку міста Києва, запровадження відкритих економічних методів за�
лучення додаткових коштів для виконання програм соціально�економічного розвитку міста Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1.1. Öå Ïîëîæåííÿ ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíî äî ïîëî-

æåíü Öèâ³ëüíîãî òà Çåìåëüíîãî êîäåêñ³â Óêðà¿íè, çàêî-
í³â Óêðà¿íè “Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿”, “Ïðî
ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³”, “Ïðî ñòîëèöþ Óêðà-
¿íè — ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â”, “Ïðî ³íâåñòèö³éíó ä³ÿëüí³ñòü”,
“Ïðî îðåíäó çåìë³”, ç óðàõóâàííÿì ð³øåíü Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.06.05 ¹ 322/1532 “Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ ïåðåë³êó íåæèëèõ áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ðå-
êîíñòðóêö³¿ àáî ðåñòàâðàö³¿ çà çàëó÷åí³ êîøòè”, â³ä
19.07.05 ¹ 810/3385 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ òèì÷àñîâîãî ïî-
ðÿäêó íàáóòòÿ ïðàâà íà çåìëþ íà êîíêóðåíòíèõ çàñàäàõ
â ì³ñò³ Êèºâ³”, â³ä 06.09.01 ¹ 17/1451 “Ïðî ïîðÿäîê íà-
áóòòÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá’ºêòè ³íâåñòóâàííÿ” òà âè-
çíà÷àº ïîðÿäîê ï³äãîòîâêè, ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî
êîíêóðñó, óêëàäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â íà çàëó÷åí-
íÿ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóê-
ö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè ì³ñòà, îá’ºêò³â íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ñòàíö³é
ìåòðîïîë³òåíó, ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â, àâòîøëÿõ³â, ïëîù
òà ³íøèõ îá’ºêò³â, íà óìîâàõ ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíî-
ãî êîíêóðñó.

1.2. ²íâåñòèö³éíèé êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ ç ìåòîþ ñòâî-
ðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ³íâåñòèö³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà çàáåçïå÷åííÿ çáàëàíñîâàíîãî åêîíî-
ì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà òà ïîïîâ-
íåííÿ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

1.3. Çàâäàííÿì ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó º âèçíà÷åí-
íÿ íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ þðèäè÷íî¿ ÷è ô³çè÷íî¿ îñî-
áè, ÿêà çàáåçïå÷èòü íàéêðàù³ óìîâè çä³éñíåííÿ ³íâåñ-
òèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïî áóä³âíèöòâó, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñ-
òàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñ-
òà, îá’ºêò³â íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ñòàíö³é ìåòðî-
ïîë³òåíó, ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â, àâòîøëÿõ³â, ïëîù òà ³í-
øèõ îá’ºêò³â, íà óìîâàõ ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîí-
êóðñó.

1.4. Òåðì³íè òà ïîíÿòòÿ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó öüî-
ìó Ïîëîæåíí³, âæèâàþòüñÿ â òàêîìó çíà÷åíí³:

âèñíîâêè ñóá’ºêò³â ïîãîäæåííÿ — âèñíîâêè Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â ùîäî ìîæëèâîñò³ ðîçì³ùåííÿ Îá’ºêòà ³í-
âåñòóâàííÿ â ñèñòåì³ çàáóäîâè ì³ñòà, íàäàí³ çàçíà÷åíè-
ìè ñóá’ºêòàìè â³äïîâ³äíî äî ï. 5.2. öüîãî Ïîëîæåííÿ;

äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ (ÄÏÒ) — ì³ñòîáóä³âíà äî-
êóìåíòàö³ÿ, ÿêà ðîçðîáëÿºòüñÿ äëÿ îêðåìèõ òåðèòîð³é
(ðàéîí³â, ì³êðîðàéîí³â, êâàðòàë³â) ç óðàõóâàííÿì ð³øåíü

Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ³ âèçíà÷àº ðîçòàøóâàííÿ ÷åðâîíèõ
ë³í³é, ë³í³é ðåãóëþâàííÿ çàáóäîâè, îá’ºêò³â ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, îêðåìèõ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà îá’ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, âóëèöü, ïðî-
¿çä³â, ï³øîõ³äíèõ çîí, äîïóñòèì³ âèäè ôóíêö³îíàëüíîãî
âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³é òà îêðåìèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,
ù³ëüí³ñòü, ïîâåðõîâ³ñòü, ïðèíöèïè ôîðìóâàííÿ àðõ³òåê-
òóðíî-ïðîñòîðîâî¿ êîìïîçèö³¿ çàáóäîâè, ì³ñòèòü ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî ðåºñòðó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ïîäàëüøîãî
âèêîðèñòàííÿ ï³ä çàáóäîâó;

çàìîâíèê áóä³âíèöòâà — â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1.2 ðîç-
ä³ëó 1 çàãàëüíèõ ïîëîæåíü Ïðàâèë çàáóäîâè ì. Êèºâà,
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 27.01.2005.
¹ 11/2587 (äàë³ ïî òåêñòó Ïðàâèëà çàáóäîâè). Â³äïîâ³ä-
íî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà ìîæå áóòè âèçíà÷åíî
³íâåñòîðà — ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó àáî áàëàíñîóòðèìóâà-
÷à îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ ñòàòóò³â ìîæóòü
çä³éñíþâàòè ôóíêö³¿ çàìîâíèê³â;

çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò — êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî “Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî”, ÿêå âèêîíóº
êîìïëåêñ ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðèéíÿòòÿ
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, ï³äãîòîâêè ïðî-
åêòó äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ì³æ Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó, à òàêîæ ïåðåä-
ïðîåêòíèõ òà/àáî ïðîåêòíèõ ðîá³ò â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë
çàáóäîâè ì. Êèºâà;

³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð — óãîäà, ùî óêëàäàºòüñÿ ç ïå-
ðåìîæöåì êîíêóðñó ïðî ³íâåñòóâàííÿ òà çä³éñíåííÿ áó-
ä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ òîùî îá’ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ íà
óìîâàõ ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó;

³ñòîòí³ óìîâè äîãîâîðó — óìîâè äîãîâîðó, ÿê³ âèçíà-
í³ òàêèìè çà çàêîíîì àáî íåîáõ³äí³ äëÿ äîãîâîð³â äàíî-
ãî âèäó ³ â³äïîâ³äàþòü óìîâàì êîíêóðñó;

³íâåñòèö³éíî ïðèâàáëèâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè — çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè, ùî º ïåðñïåêòèâíèìè ç òî÷êè çîðó áóä³âíèö-
òâà íà íèõ îá’ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ;

³íâåñòèö³éíèé ïðîåêò — ñóêóïí³ñòü îðãàí³çàö³éíèõ,
ô³íàíñîâèõ òà òåõí³÷íèõ çàõîä³â, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ çà ³í-
âåñòèö³éíèì äîãîâîðîì;

Êîì³ñ³ÿ — ïîñò³éíî ä³þ÷èé êîëåã³àëüíèé îðãàí, ÿêèé
ñòâîðþºòüñÿ äëÿ îðãàí³çàö³¿, ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó;

êîíêóðñ — ïðîöåäóðà âèÿâëåííÿ íàéêðàùî¿ åêîíîì³÷-
íî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ ïðîïîçèö³¿ íà çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äî
ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ òîùî îá’ºêò³â
æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíî-
ãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòó-

ðè ì³ñòà Êèºâà, ïðîâåäåííÿ ÿêîãî âèçíà÷àºòüñÿ öèì Ïî-
ëîæåííÿì, ³ç ïåðåäà÷åþ ó âëàñí³ñòü îá’ºêòà (àáî éîãî ÷àñ-
òèíè) òà ïåðåäà÷åþ ó âëàñí³ñòü àáî êîðèñòóâàííÿ â³äïî-
â³äíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè;

êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ — êîìïëåêò äîêóìåíò³â, ùî
íàäàºòüñÿ ó÷àñíèêó òà ì³ñòèòü ïîðÿä ç ³íøèì ³íôîðìà-
ö³þ ïðî îá’ºêò êîíêóðñó òà éîãî óìîâè;

êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ — êîìïëåêò äîêóìåíò³â, ùî
îôîðìëþºòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â³äïîâ³äíî äî âèìîã
öüîãî Ïîëîæåííÿ òà ïîäàºòüñÿ ó÷àñíèêîì íà ðîçãëÿä
Êîì³ñ³¿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïåðåìîæöÿ ³íâåñòè-
ö³éíîãî êîíêóðñó;

êîíêóðñíå çàáåçïå÷åííÿ — íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîí-
êóðñó ãàðàíò³é (áàíê³âñüê³ ãàðàíò³¿, ïîðóêà òîùî) ùîäî
çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íèì çîáîâ’ÿçàíü, ùî âèíèêà-
þòü ó çâ’ÿçêó ç ïîäàííÿì êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é;

ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàííÿ — â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó
1.2 ðîçä³ëó 1 çàãàëüíèõ ïîëîæåíü Ïðàâèë çàáóäîâè;

îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ — ðîçì³ùåíå â çàñîáàõ ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ îãîëîøåííÿ îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó ³ç çà-
ïðîøåííÿì âçÿòè â íüîìó ó÷àñòü;

îðãàí³çàòîð êîíêóðñó — Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ åêîíî-
ì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

ïåðåä³íâåñòèö³éí³ ðîáîòè — ñóêóïí³ñòü ä³é þðèäè÷-
íèõ àáî ô³çè÷íèõ îñ³á ùîäî âèâ÷åííÿ ì³ñòîáóä³âíèõ òà
åêîíîì³÷íèõ óìîâ, íàóêîâèõ, ïðîåêòíèõ, ñòàòèñòè÷íèõ,
êàäàñòðîâèõ òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â, ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿, ïåðåäïðîåêòíî¿ òà/àáî ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿, íå-
îáõ³äíî¿ äëÿ âèáîðó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà âèçíà÷åííÿ ¿¿
ÿê ³íâåñòèö³éíî ïðèâàáëèâî¿ òà ³íøèõ îá’ºêò³â, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é;

ïðîòîêîë Êîì³ñ³¿ — çâåäåíèé äîêóìåíò, ùî â³äîáðà-
æàº â³äîìîñò³ ïðî ï³äãîòîâêó, îðãàí³çàö³þ òà ðåçóëüòàòè
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó;

ïðîöåäóðà îö³íêè — ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ
êîíêóðñó ³ç ÷èñëà ïîäàíèõ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é, ùî
â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì, âèçíà÷åíèì ó êîíêóðñí³é äîêó-
ìåíòàö³¿;

ðåêîíñòðóêö³ÿ — â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1.2 ðîçä³ëó 1
çàãàëüíèõ ïîëîæåíü Ïðàâèë çàáóäîâè;

ðåñòàâðàö³ÿ — â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1.2 ðîçä³ëó 1 çà-
ãàëüíèõ ïîëîæåíü Ïðàâèë çàáóäîâè ì. Êèºâà;

ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê — âíåñîê ó÷àñíèê³â êîíêóðñó
çà ðîçãëÿä ïîäàíèõ íèìè êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é òà
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;

ðîáî÷à ãðóïà — òèì÷àñîâèé ðîáî÷èé îðãàí Êîì³ñ³¿,
ÿêèé óòâîðþºòüñÿ Êîì³ñ³ºþ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çà-
ö³¿ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³;

óìîâè êîíêóðñó — îáîâ’ÿçêîâ³ âèìîãè äëÿ ó÷àñíèê³â
êîíêóðñó, çàòâåðäæåí³ Êîì³ñ³ºþ, ÿê³ íåîáõ³äíî âèêîíà-
òè;

ó÷àñíèêè êîíêóðñó — ô³çè÷í³ àáî þðèäè÷í³ îñîáè, ÿê³
âèÿâèëè áàæàííÿ áðàòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ïîäàëè ïðî
öå çàÿâêó òà äîêóìåíòè â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïîëîæåííÿ
òà óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó, à òàêîæ âíåñëè ðåºñ-
òðàö³éíèé âíåñîê ó âñòàíîâëåí³ òåðì³íè.

1.5. Ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó òà ïðî çàòâåð-
äæåííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó ïðèéìàº âèêîíàâ÷èé îð-
ãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ) çà ïîäàííÿì îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó øëÿõîì
âèäàííÿ â³äïîâ³äíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

1.6. Îá’ºêòîì êîíêóðñó ìîæóòü áóòè:
— Êîìïëåêñíà çàáóäîâà ôóíêö³îíàëüíèõ òåðèòîð³é

(çîí) ì. Êèºâà, çîêðåìà òåðèòîð³é (çîí) æèòëîâî¿ ³ ãðî-
ìàäñüêî¿ çàáóäîâè, âèðîáíè÷èõ, ðåêðåàö³éíèõ, êîìóíàëü-
íèõ òåðèòîð³é (çîí), òåðèòîð³é (çîí) îõîðîíè íåðóõîìî¿
êóëüòóðíî¿ òà ïðèðîäíî¿ ñïàäùèíè òà ³í., ç ïîäàëüøîþ
ïåðåäà÷åþ íîâîñòâîðåíèõ îá’ºêò³â òà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,
íà ÿêèõ âîíè ðîçòàøîâàí³, ó âëàñí³ñòü â³äïîâ³äíî äî
óìîâ êîíêóðñó;

— Çàáóäîâà îêðåìèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç ïîäàëüøîþ
ïåðåäà÷åþ íîâîñòâîðþâàíèõ îá’ºêò³â ó âëàñí³ñòü â³äïî-
â³äíî äî óìîâ êîíêóðñó;

— Ðåêîíñòðóêö³ÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä, ¿õ êîìïëåêñ³â òà
çàáóäîâà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, íà ÿêèõ âîíè ðîçòàøîâàí³,
ç ïîäàëüøèì âèð³øåííÿì ìàéíîâî-ïðàâîâèõ ïèòàíü òà
ïåðåäà÷åþ íîâîñòâîðåíèõ îá’ºêò³â ó âëàñí³ñòü â³äïîâ³ä-
íî äî óìîâ êîíêóðñó;

— Ðåñòàâðàö³ÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä, ¿õ êîìïëåêñ³â òà çà-
áóäîâà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, íà ÿêèõ âîíè ðîçòàøîâàí³, ç
ïîäàëüøèì âèð³øåííÿì ìàéíîâî-ïðàâîâèõ ïèòàíü òà ïå-
ðåäà÷åþ íîâîñòâîðåíèõ îá’ºêò³â ó âëàñí³ñòü â³äïîâ³äíî
äî óìîâ êîíêóðñó;

— Çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â íåçàâåðøåíîãî
áóä³âíèöòâà, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, òà çàáóäîâà çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê, íà ÿêèõ âîíè ðîçòàøîâàí³, ç ïîäàëüøèì âèð³-
øåííÿì ìàéíîâî-ïðàâîâèõ ïèòàíü òà ïåðåäà÷åþ íîâî-
ñòâîðåíèõ îá’ºêò³â ó âëàñí³ñòü â³äïîâ³äíî äî óìîâ êîí-
êóðñó;

— Ñïîðóäæåííÿ êîìóí³êàö³é òà ñïîðóä ³íæåíåðíî¿ ³
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà çàáóäîâà çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê, íà ÿêèõ âîíè ðîçòàøîâàí³, ç ïîäàëüøèì âèð³øåí-
íÿì ìàéíîâî-ïðàâîâèõ ïèòàíü òà ïåðåäà÷åþ íîâîñòâî-
ðåíèõ îá’ºêò³â ó âëàñí³ñòü â³äïîâ³äíî äî óìîâ êîíêóðñó;

— Áóä³âíèöòâî îá’ºêò³â, ÿê³ âêëþ÷åí³ äî Ïðîãðàìè
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êè-
ºâà, ïî ÿêèõ ïåðåäáà÷åí³ áþäæåòí³ àñèãíóâàííÿ íà ô³-
íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü â ÷àñòèí³ ³íâåñòèö³é-
íî ïðèâàáëèâèõ ñêëàäîâèõ ïðîåêòó ç ïîäàëüøîþ ïåðå-
äà÷åþ íîâîñòâîðåíèõ ³íâåñòèö³éíèõ îá’ºêò³â ó âëàñí³ñòü
â³äïîâ³äíî äî óìîâ êîíêóðñó;

— ²íø³ ³íâåñòèö³éíî ïðèâàáëèâ³ îá’ºêòè, ó òîìó ÷èñ-
ë³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, îá’ºêòè àðõ³òåêòóðíî¿ òà ì³ñòîáóä³â-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ç ïîäàëüøèì âèð³øåííÿì ìàéíîâî-ïðà-
âîâèõ ïèòàíü òà ïåðåäà÷åþ íîâîñòâîðåíèõ îá’ºêò³â ó
âëàñí³ñòü â³äïîâ³äíî äî óìîâ êîíêóðñó.

1.7. Ó êîíêóðñ³ ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â³ò÷èçíÿí³ òà ³íî-
çåìí³ þðèäè÷í³ îñîáè, ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, ³íîçåìí³ ãðî-
ìàäÿíè òà îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà.

1.8. Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íå äîïóñêàþòüñÿ îñîáè, ÿê³:
— âèçíàí³ áàíêðóòàìè àáî ñòîñîâíî ÿêèõ ïîðóøåíî

ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî àáî
— íå íàäàëè â³äïîâ³äí³ ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè, ÿê³ á

ï³äòâåðäæóâàëè ¿õ ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ ùîäî çàáåçïå-
÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó, àáî çíàõîäÿòüñÿ â ñòà-
ä³¿ ë³êâ³äàö³¿ àáî

— ìàéíî (÷àñòèíà ìàéíà) ÿêèõ ïåðåáóâàº â ïîäàòêî-
â³é çàñòàâ³ àáî íà öå ìàéíî íàêëàäåíî àðåøò àáî

— ìàþòü ïðîñòðî÷åíó çàáîðãîâàí³ñòü ó ñïëàò³ ïîäàò-
ê³â, çáîð³â (îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â) àáî

— íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìî-
âè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ïîâ’ÿçàí³ ç
îñîáàìè, ùî íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷è-
íîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ³í-
øèõ äîãîâîð³â, ÿê³ áóëè ï³äïèñàí³ ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ
äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

1.9. ²íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ âñ³õ éî-
ãî óìîâ óêëàäàºòüñÿ ì³æ îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó òà ïå-
ðåìîæöåì êîíêóðñó.

1.10. Ó ðàç³, êîëè ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ëèøå
îäèí ó÷àñíèê âèÿâèâ áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³,
³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð ìîæå áóòè óêëàäåíèé ç öèì ó÷àñ-
íèêîì ï³ñëÿ óçãîäæåííÿ ç íèì âñ³õ óìîâ ³íâåñòèö³éíî-
ãî äîãîâîðó àáî çà ð³øåííÿì Êîì³ñ³¿ ìîæå áóòè ïðîâå-
äåíèé äðóãèé åòàï ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó.

1.11. Ñïîðè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïðîâåäåííÿì êîíêóðñó, âè-
ð³øóþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà-
¿íè.

2. Ôîðìóâàííÿ ïåðåë³êó îá’ºêò³â íà ³íâåñòèö³éíèé
êîíêóðñ.

2.1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ.
2.1.1. Ïðîïîçèö³¿ äî ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü

çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, íàäàþòüñÿ ùîì³ñÿ÷íî îðãàí³çàòî-
ðó êîíêóðñó ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíèìè óïðàâë³ííÿìè, óïðàâë³í-
íÿìè, áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè çàçíà÷åíèõ îá’ºêò³â (ó âè-
ïàäêó, êîëè âîíè º çàìîâíèêàìè ÄÏÒ), ðàéîííèìè ó ì.
Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè çà ôîðìîþ çã³äíî ç
äîäàòêîì 2, òàáëèöÿìè 1,2, à ñàìå:

— Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é —
ïåðåë³ê îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿,
³íæåíåðíî¿ òà òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òîùî, îá’-
ºêòè, ïî ÿêèõ â Ïðîãðàì³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà
êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íå ïåðåäáà÷åí³ áþäæåò-
í³ àñèãíóâàííÿ íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëîâêëàäåíü, òà
îá’ºêòè áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿, ³íæå-
íåðíî¿ òà òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òîùî, ÿê³ âêëþ-
÷åí³ â Ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíî-
ãî ðîçâèòêó ì³ñòà çà ðàõóíîê âñ³õ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ
â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ³íâåñòèö³éíî ïðèâàáëèâèõ ñêëà-
äîâèõ ïðîåêòó;

— Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â — ïå-
ðåë³ê çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïî ÿêèõ íàä³éøëè êëîïîòàííÿ
ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³, ¿õ ðåêîí-
ñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî, òà ïåðåë³ê çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,
ïî ÿêèõ áóëî â³äìîâëåíî â íàäàíí³ çãîäè Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè íà ðîçðîáêó ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, òà ïåðåë³ê çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê, çàïðîïîíîâàíèõ íà ïðîäàæ ÷åðåç àóêö³îí;

— Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì.
Êèºâà — ïåðåë³ê îá’ºêò³â ùîäî áóä³âíèöòâà, â ò. ÷. ðå-
êîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî, íåæèòëîâèõ áóäèíê³â òà
îá’ºêò³â íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ùî íàëåæàòü äî êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà,
çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), òà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îáñÿ-
ã³â â³äøêîäóâàíü òà êîìïåíñàö³é;

— Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ïðîìèñëîâî¿, íàóêîâî-òåõ-
í³÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè — ïåðåë³ê îá’ºêò³â ùî-
äî áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â êîìóíàëüíîãî òà êîìåðö³éíîãî
ïðèçíà÷åííÿ íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ ï³äïðèºìñòâ, óñòà-
íîâ òà îðãàí³çàö³é çà óìîâè ¿õ ïåðåäèñëîêàö³¿ àáî óù³ëü-
íåííÿ òåðèòîð³¿;

— Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ³í-
ôîðìàòèçàö³¿ — ïåðåë³ê îá’ºêò³â ùîäî áóä³âíèöòâà òà/àáî
ðåêîíñòðóêö³ÿ îá’ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ íà çóïèíêàõ ìàð-
øðóòíîãî òðàíñïîðòó, ó ï³äçåìíèõ ïåðåõîäàõ, ïàðê³íãàõ
òà òåðì³íàëàõ, òðàíñïîðòíî-ïåðåñàäî÷íèõ âóçëàõ òîùî,
ïî ÿêèõ Ïðîãðàìîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóð-
íîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íå ïåðåäáà÷åí³ áþäæåòí³ àñèã-
íóâàííÿ íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü, òà îá’-
ºêòè áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ïî ÿêèõ ïåðåäáà÷åí³
áþäæåòí³ àñèãíóâàííÿ íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ
âêëàäåíü â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ³íâåñòèö³éíî ïðèâàá-
ëèâèõ ñêëàäîâèõ ïðîåêòó;

— Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ — ïåðåë³ê îá’ºêò³â ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ òà áóä³âíèöòâà íîâèõ îá’ºêò³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
íà òåðèòîð³¿ ä³þ÷èõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â (ó òîìó ÷èñë³ ç
ìîæëèâîþ ïåðåäèñëîêàö³ºþ ä³þ÷èõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â
â çàêëàäè àíàëîã³÷íîãî íàïðÿìêó ³ç çá³ëüøåííÿì ¿õ ïî-
òóæíîñò³, çä³éñíåííÿì ðåêîíñòðóêö³¿, ïåðåîáëàäíàííÿì
òîùî) òà îá’ºêòè áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ïî ÿêèõ
ïåðåäáà÷åí³ áþäæåòí³ àñèãíóâàííÿ íà ô³íàíñóâàííÿ êà-
ï³òàëüíèõ âêëàäåíü â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ³íâåñòèö³é-
íî ïðèâàáëèâèõ ñêëàäîâèõ ïðîåêòó;

— Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà — ïåðåë³ê íîâîñòâîðåíèõ îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà êî-
ìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ îá’-
ºêò³â êîìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ïî ÿêèõ Ïðîãðàìîþ ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà
íå ïåðåäáà÷åí³ áþäæåòí³ àñèãíóâàííÿ íà ô³íàíñóâàííÿ
êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü, òà îá’ºêòè áóä³âíèöòâà, ðåêîí-
ñòðóêö³¿, ïî ÿêèõ ïåðåäáà÷åí³ áþäæåòí³ àñèãíóâàííÿ íà
ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü â ÷àñòèí³, ùî ñòî-
ñóºòüñÿ ³íâåñòèö³éíî ïðèâàáëèâèõ ñêëàäîâèõ ïðîåêòó;

— Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà — ïåðåë³ê îá’ºêò³â
áóä³âíèöòâà àäì³í³ñòðàòèâíî-ä³ëîâèõ öåíòð³â, ãðîìàä-
ñüêèõ, êîìåðö³éíèõ òà òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ êîì-
ïëåêñ³â â³äïîâ³äíî äî ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ðå-
êîíñòðóêö³ÿ, ðåñòàâðàö³ÿ îá’ºêò³â íà ï³äñòàâ³ ì³ñòîáóä³â-
íèõ, ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíèõ îá´ðóíòóâàíü, ðîçðîáëåíèõ
òà çàòâåðäæåíèõ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó;

— Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ïî ô³çè÷í³é êóëüòóð³ òà
ñïîðòó — ïåðåë³ê îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà ô³çêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíèõ òà îçäîðîâ÷èõ êîìïëåêñ³â, ïî ÿêèõ Ïðîãðà-
ìîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì.
Êèºâà íå ïåðåäáà÷åí³ áþäæåòí³ àñèãíóâàííÿ íà ô³íàí-
ñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü, òà îá’ºêòè áóä³âíèöòâà,

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ³í-
âåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿,
ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äî-
äàòêîì 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Âñòàíîâèòè, ùî çàÿâêè, ÿê³ áóëè ïîäàí³ íà ó÷àñòü
â ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñàõ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó, çà-
òâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 26.12.03 ¹ 2442 (³ç çì³íàìè òà äî-
ïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27.02.04 ¹ 311, â³ä
06.07.05 ¹ 1167, â³ä 01.03.06 ¹ 338, â³ä 21.06.06 ¹ 967,
â³ä 18.07.06 ¹ 1078 òà â³ä 27.04.05 ¹ 699) íà ìîìåíò
íàáðàííÿ öèì ð³øåííÿì ÷èííîñò³, ðîçãëÿäàþòüñÿ â³ä-
ïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ, çàòâåðäæåíîãî ïóíêòîì 1 öüî-
ãî ð³øåííÿ.

3. Ðîçïîðÿäæåííÿ ùîäî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ïî çà-
ëó÷åííþ ³íâåñòîð³â, ïðèéíÿò³ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àä-
ì³í³ñòðàö³ºþ), àëå íå âèêîíàí³ íà ìîìåíò íàáðàííÿ öèì
ð³øåííÿì ÷èííîñò³, ï³äëÿãàþòü âèêîíàííþ â³äïîâ³äíî
äî âèìîã Ïîëîæåííÿ, çàòâåðäæåíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî
ð³øåííÿ.

4. Âñòàíîâèòè, ùî îðãàí³çàòîðîì ïðîâåäåííÿ ³íâåñ-
òèö³éíèõ êîíêóðñ³â º Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿”).

5. Âñòàíîâèòè, ùî îá’ºêòàìè êîíêóðñó ìîæóòü áóòè:

îá’ºêòè ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿, íåçàâåðøåíîãî áóä³â-
íèöòâà, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, òà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, íà ÿêèõ
ðîçòàøîâàí³ çàçíà÷åí³ îá’ºêòè; íîâîñòâîðþâàí³ îá’ºêòè
êîìåðö³éíîãî òà ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ç ïîäàëüøîþ
¿õ ïåðåäà÷åþ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü òà/àáî ó âëàñí³ñòü òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, íà
ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ áóä³âíèöòâî çàçíà÷åíèõ îá’ºêò³â; ³íø³
³íâåñòèö³éíî ïðèâàáëèâ³ îá’ºêòè, ó òîìó ÷èñë³ çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè.

6. Âèçíàòè òàêèì, ùî âèòðàòèâ ÷èíí³ñòü, ðîçä³ë 3 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.05 ¹ 810/3385
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèì÷àñîâîãî ïîðÿäêó íàáóòòÿ ïðà-
âà íà çåìëþ íà êîíêóðåíòíèõ çàñàäàõ â ì³ñò³ Êèºâ³”.

7. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðèâåñòè ðîç-
ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

8. Ïîëîæåííÿ íàáóâàº ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó éîãî îïóá-
ë³êóâàííÿ. Ï³ñëÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ öèì Ïîëîæåííÿì
ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì ë³ê-
â³äóâàòè êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â. Ç ìîìåíòó íà-
áðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Ïîëîæåííÿì ïðîâåäåííÿ ³íâåñ-
òèö³éíèõ êîíêóðñ³â çä³éñíþºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî éî-
ãî âèìîã.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè
íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó
ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ).

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Додаток 1 до рішення Київської міської ради № 528/1189 від 24 травня 2007 року

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва,

реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового
призначення, незавершеного будівництва, інженерно=транспортної

інфраструктури міста Києва
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ðåêîíñòðóêö³¿, ïî ÿêèõ ïåðåäáà÷åí³ áþäæåòí³ àñèãíóâàí-
íÿ íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü â ÷àñòèí³, ùî
ñòîñóºòüñÿ ³íâåñòèö³éíî ïðèâàáëèâèõ ñêëàäîâèõ ïðîåê-
òó;

— Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà — ïåðåë³ê îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà,
ðåêîíñòðóêö³¿, ðîç÷èñòêè îá’ºêò³â âîäíîãî ôîíäó, áóä³â-
íèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ î÷èñíèõ ñïîðóä, çåëåíèõ çîí, ïî
ÿêèõ Ïðîãðàìîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíî-
ãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íå ïåðåäáà÷åí³ áþäæåòí³ àñèã-
íóâàííÿ íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü, òà îá’-
ºêòè áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðîç÷èñòêè îá’ºêò³â âîä-
íîãî ôîíäó, áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ î÷èñíèõ ñïîðóä,
çåëåíèõ çîí, ïî ÿêèõ ïåðåäáà÷åí³ àñèãíóâàííÿ íà ô³íàí-
ñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ
³íâåñòèö³éíî ïðèâàáëèâèõ ñêëàäîâèõ ïðîåêòó;

— Êè¿âñüêèì êîìóíàëüíèì îá’ºäíàííÿì çåëåíîãî áó-
ä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà “Êè-
¿âçåëåíáóä” — ïåðåë³ê îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà çàêëàä³â ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ñïîðòèâíèõ òà äèòÿ÷èõ ìàéäàí-
÷èê³â, ³íøèõ ñïîðóä ïàðêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, ðîçòàøî-
âàíèõ íà òåðèòîð³ÿõ, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî çåëåíèõ íàñà-
äæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, òà ì³ñüêèõ ë³ñ³â, ïî ÿêèõ
Ïðîãðàìîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî, òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ì³ñòà Êèºâà íå ïåðåäáà÷åí³ áþäæåòí³ àñèãíóâàí-
íÿ íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü, òà ïî îá’ºê-
òàõ, ïî ÿêèõ ïåðåäáà÷åí³ àñèãíóâàííÿ íà ô³íàíñóâàííÿ
êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ³íâåñòè-
ö³éíî ïðèâàáëèâèõ ñêëàäîâèõ ïðîåêòó;

— Ðàéîííèìè ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè
(ó âèïàäêó, êîëè âîíè º çàìîâíèêàìè ðîçðîáêè ÄÏÒ) —
ïåðåë³ê îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà àäì³í³ñòðàòèâíî-ä³ëîâèõ
öåíòð³â, ãðîìàäñüêèõ, êîìåðö³éíèõ òà òîðãîâåëüíî-ðîç-
âàæàëüíèõ êîìïëåêñ³â íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ, âèÿâëåíèõ
ï³ñëÿ ðîçðîáêè òà ïîãîäæåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ (ÄÏÒ òîùî) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, òà ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ, ðåñòàâðàö³ÿ îá’ºêò³â, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ðàéîí³â;

— Áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè ïåðåë³ê îá’ºêò³â êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà òà ðàéîí³â ó
ì. Êèºâ³;

— ³íøèìè.
2.1.2. Çà çàïèòàìè îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó ïðîòÿãîì

ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíîãî
çàïèòó îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ:

— Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â — ùî-
äî çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â íåðóõî-
ìîñò³, ¿õ ðåêîíñòðóêö³¿ òîùî, íàÿâíîñò³ / ñòàíó îôîðì-
ëåííÿ ïðàâ íà íèõ, äàí³ çåìåëüíîãî êàäàñòðó, â³äîìîñò³
ïðî íàÿâí³ñòü îáìåæåíü òà îáòÿæåíü òàêèõ ïðàâ;

— Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà — ùîäî ìîæëèâîãî
ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà íà
çàïðîïîíîâàí³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ³ç çáåðåæåííÿì éîãî
³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³, ³íôîðìàö³ÿ ç Ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà, ÄÏÒ ðàéîí³â, ì³ñòîáó-
ä³âí³, ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðí³ óìîâè òà îáìåæåííÿ ç óðà-
õóâàííÿì ïåðñïåêòèâíîãî ðîçâèòêó æèòëîâèõ òà ãðîìàä-
ñüêèõ öåíòð³â, ³íæåíåðíî¿ òà òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ì³ñòà, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñòàí òà ñòðîêè ïîãîäæåííÿ
çàçíà÷åíî¿ âèùå äîêóìåíòàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó;

— Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì.
Êèºâà — ùîäî áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ òîùî íåæèò-
ëîâèõ áóäèíê³â òà îá’ºêò³â íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà,
ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì. Êèºâà;

— Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè — ùîäî ñòàòóñó òåðèòîð³¿, áóä³âë³, ³íøîãî îá’ºêòà, â³-
äîìîñò³ ñòîñîâíî àðõ³òåêòóðíèõ îáìåæåíü, çáåðåæåííÿ
îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè;

— Óïðàâë³ííÿì îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà — ùîäî îö³íêè âïëèâó ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ çàïðîïîíîâàíîãî îá’ºêòà íà íàâêîëèøíº ïðèðîä-
íå ñåðåäîâèùå;

2.1.3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåñâîº÷àñíå íàäàííÿ âêàçà-
íî¿ â öüîìó ðîçä³ë³ ³íôîðìàö³¿ ïîêëàäàºòüñÿ íà êåð³âíè-
ê³â â³äïîâ³äíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, îðãàí³çàö³é òà
óñòàíîâ â³äïîâ³äíî äî Ðåãëàìåíòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì â³ä 29.10.02 ¹ 1970.

2.1.4. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ôîðìóº ïåðåë³ê îá’ºêò³â
çà ôîðìîþ (äîäàòîê 2, òàáëèö³ 1—3) òà ïîäàº éîãî íà
ðîçãëÿä Êîì³ñ³¿. Ðîáî÷à ãðóïà ðîçãëÿäàº çàïðîïîíîâàí³
ïåðåë³êè îá’ºêò³â òà ôîðìóº ïåðåë³ê ³íâåñòèö³éíî ïðè-
âàáëèâèõ îá’ºêò³â, ó òîìó ÷èñë³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

2.1.5. Ï³ñëÿ âèçíà÷åííÿ ðîáî÷îþ ãðóïîþ ïåðåë³êó ³í-
âåñòèö³éíî ïðèâàáëèâèõ îá’ºêò³â îðãàí³çàòîð êîíêóðñó
çàáåçïå÷óº ¿õ îôîðìëåííÿ çà ôîðìîþ (äîäàòîê 2, òàáëè-
öÿ 4) òà ïîäàº íà ðîçãëÿä Êîì³ñ³¿. Êîì³ñ³ÿ ùîòèæíÿ (àáî
â ³íø³ âèçíà÷åí³ Êîì³ñ³ºþ òåðì³íè) ðîçãëÿäàº ïðîïîçè-
ö³¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè, çàçíà÷åíèé ïåðåë³ê òà ñâî¿ì ïðîòîêîëü-
íèì ð³øåííÿì âèçíà÷àº îá’ºêòè, ïî ÿêèõ ïðîïîíóºòüñÿ
ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â.

2.1.6. Çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó ³íâåñòèö³éíèõ îá’ºêò³â (ó
òîìó ÷èñë³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê), ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó÷åí-
íÿ ³íâåñòèö³é, çä³éñíþº âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ)
øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ çà ïî-
äàííÿì îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó.

2.1.7. Ï³äãîòîâêà ïåðåë³êó îá’ºêò³â ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñ-
òàâðàö³¿, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ùî íàëåæàòü äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-
ºâà òà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ðàéîí³â ì³ñòà, ó òîìó ÷èñ-
ë³ îá’ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü íàäàâàòèñü ó êîíöåñ³þ, çä³éñíþ-
ºòüñÿ çà ³í³ö³àòèâîþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), éî-
ãî ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â òà áàëàíñîóòðèìóâà÷³â.

2.1.8. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñ-
òà Êèºâà óçàãàëüíþº ïðîïîçèö³¿ ùîäî îá’ºêò³â ðåêîí-
ñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ùî íà-
ëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà, òà ïåðåäàº ¿õ íà ðîçãëÿä Êîì³ñ³¿.

2.1.9. Ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó îá’ºêò³â ðå-
êîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ùî
íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà, ïðèéìàºòüñÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ.

Óìîâè îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó öüîìó
âèïàäêó â³äïîâ³äàþòü ïðîöåäóð³ îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåí-
íÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó, çàçíà÷åí³é ó öüîìó Ïîëî-
æåíí³.

Ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ îá’ºêò³â, ÿê³ ïðîïîíóºòü-
ñÿ íàäàâàòè ó êîíöåñ³þ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî êîíöåñ³¿”, ïðèéìàºòüñÿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè çà ïîäàííÿì îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó.

Óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ïî îá’ºêòàõ, ÿê³ ïðîïî-
íóºòüñÿ íàäàâàòè ó êîíöåñ³þ, ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè îñíîâ-
íèì çàñàäàì ïðîâåäåííÿ êîíöåñ³éíîãî êîíêóðñó â³äïî-
â³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî êîíöåñ³¿”.

2.2. Ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ ïåðåë³êó îá’ºêò³â áóä³âíèö-
òâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ïî ÿêèõ ïåðåäáà÷åí³ áþäæåòí³ àñèã-
íóâàííÿ íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü â Ïðî-
ãðàì³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì.
Êèºâà

2.2.1. Ïåðåë³ê îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ òî-
ùî, ïî ÿêèõ ïåðåäáà÷åí³ áþäæåòí³ àñèãíóâàííÿ íà ô³-

íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü, ãîòóºòüñÿ îðãàí³çàòî-
ðîì êîíêóðñó íà ï³äñòàâ³ Ïðîãðàìè ñîö³àëüíîãî-åêîíî-
ì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà êîæåí ð³ê.

2.2.2. Ïîñò³éíî ä³þ÷à Êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿäàº ïåðåë³ê îá’-
ºêò³â áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ òîùî, íà ÿê³ ðîçðîáëå-
íà ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ, òà âèçíà÷àº ³íâåñòèö³éíî ïðè-
âàáëèâ³ ñêëàäîâ³ ïî êîæíîìó îá’ºêòó.

2.2.3. Ó ðàç³, ÿêùî ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ íà áó-
ä³âíèöòâî, ðåêîíñòðóêö³þ îá’ºêò³â æèòëîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó, ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, êóëüòóðè, ïàëèâà òà åíåð-
ãåòèêè, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàòèçàö³¿, êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà, àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó òà ³íøèõ
ãàëóçåé íå ïåðåäáà÷åí³ ³íâåñòèö³éíî ïðèâàáëèâ³ ñêëàäî-
â³ ïðîåêòó, îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ãîòóº â³äïîâ³äíèé ïðî-
åêò ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî
êîðèãóâàííÿ òàêî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèä³ëåííÿ ³íâåñòè-
ö³éíî ïðèâàáëèâèõ ñêëàäîâèõ ïðîåêò³â äëÿ ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî áóä³âíèöòâà, ðå-
êîíñòðóêö³¿ òàêèõ îá’ºêò³â.

Äî ïî÷àòêó ïðîåêòóâàííÿ (àáî êîðèãóâàííÿ ïðîåêò-
íî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿) çàâäàííÿ íà ïðîåêòóâàí-
íÿ ï³äëÿãàº ïîãîäæåííþ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ åêîíî-
ì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ äàíî¿ âè-
ìîãè àáî íåâèêîíàííÿ ïîêëàäàºòüñÿ íà êåð³âíèê³â â³ä-
ïîâ³äíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â â³äïîâ³äíî äî Ðåãëàìåí-
òó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåí-
íÿì â³ä 29.10.02 ¹ 1970.

2.2.4. Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó îá’ºêò³â (ïî ÿêèõ
Ïðîãðàìîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ì. Êèºâà íå ïåðåäáà÷åí³ áþäæåòí³ àñèãíóâàííÿ íà
ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü, òà îá’ºêòè áóä³â-
íèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ïî ÿêèõ ïåðåäáà÷åí³ áþäæåòí³
àñèãíóâàííÿ íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü â
÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ³íâåñòèö³éíî ïðèâàáëèâèõ ñêëà-
äîâèõ ïðîåêòó), ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é,
îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ãîòóº ïðîåêò ðîçïîðÿäæåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèçíà÷åííÿ çàìîâíèêà
ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò (çåìëåâïîðÿäíèõ, ì³ñòîáóä³âíèõ, ïåðå-
äïðîåêòíèõ òà/àáî ïðîåêòíèõ ðîá³ò, ïîïåðåäíüîãî ãðî-
ìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ìàé-
íîâî-ïðàâîâèõ) òà ³íø³ ïèòàííÿ, ùî ìàþòü áóòè âèð³-
øåí³ äëÿ ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó.

2.2.5. Ïîñàäîâ³ îñîáè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29.10.02 ¹ 1970 (³ç çì³íàìè òà äî-
ïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ðîçïîðÿäæåííÿì â³ä 05.06.06
¹ 915 “Ïðî Ðåãëàìåíò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿”) ïðîòÿãîì äåñÿòè êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè îòðèìàí-
íÿ çàçíà÷åíîãî ïðîåêòó ðîçïîðÿäæåííÿ çîáîâ’ÿçàí³ ïî-
ãîäèòè éîãî àáî íàäàòè â³äïîâ³äí³ çàóâàæåííÿ. Çà äîðó-
÷åííÿì ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ öåé òåðì³í ìîæå áóòè ñêîðî÷å-
íèé íà ñòðîêè, âèçíà÷åí³ ó äîðó÷åíí³.

2.3. Ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ ïåðåë³êó îá’ºêò³â áóä³âíèö-
òâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ïî ÿêèõ íå ïåðåäáà÷åí³ áþäæåòí³
àñèãíóâàííÿ íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü â
Ïðîãðàì³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèò-
êó ì. Êèºâà

Ó âèïàäêó, êîëè Êîì³ñ³ÿ ââàæàº çà äîö³ëüíå âêëþ÷è-
òè îá’ºêò, ÿêèé ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) âêëþ÷åíî äî ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ïî ÿêèõ ïðî-
âîäèòüñÿ ³íâåñòèö³éíèé êîíêóðñ, äî Ïðîãðàìè ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà,
âîíà ïðîïîíóº îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó çâåðíóòèñü äî Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïðîïîçèö³ºþ âêëþ÷èòè éîãî äî
Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-
âèòêó ì. Êèºâà.

Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè ïðî âêëþ÷åííÿ îá’ºêòà â Ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà âèð³øåí-
íÿ ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ òà ï³äãîòîâêè ³íâåñòèö³éíîãî êîí-
êóðñó ïî îá’ºêòàõ çä³éñíþºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïóíê-
ò³â 2.2.1-2.2.4 öüîãî Ïîëîæåííÿ.

3. Âèð³øåííÿ ïèòàíü ùîäî çåìëåêîðèñòóâàííÿ
3.1. Ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é äî åêîíîì³êè ì³ñ-

òà íàáóòòÿ ïðàâà íà çåìëþ ìîæå âèð³øóâàòèñü îäíèì ç
òàêèõ ñïîñîá³â:

— øëÿõîì íàäàííÿ ³íâåñòèö³éíî ïðèâàáëèâî¿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ó âëàñí³ñòü àáî â îðåíäó ïåðåìîæöåâ³ ³íâåñ-
òèö³éíîãî êîíêóðñó ó â³äïîâ³äíîñò³ äî äàíîãî Ïîëîæåí-
íÿ (íàäàë³ — “íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà ðåçóëüòàòà-
ìè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó”);

— øëÿõîì âèêóïó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà çàãàëüíèõ ï³ä-
ñòàâàõ (øëÿõîì ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â) â ïîðÿäêó, âñòà-
íîâëåíîìó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.05
¹ 810/3385 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèì÷àñîâîãî ïîðÿäêó íà-
áóòòÿ ïðàâà íà çåìëþ íà êîíêóðåíòíèõ çàñàäàõ â ì³ñò³
Êèºâ³”, çà óìîâè, ùî Êîì³ñ³ÿ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî íå-
äîö³ëüí³ñòü ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó íà òà-
ê³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ (íàäàë³ — “íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè íà çàãàëüíèõ ï³äñòàâàõ”).

3.2. Íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñ-
òèö³éíîãî êîíêóðñó

3.2.1. Ïåðåë³ê çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ áóäóòü íàäàâà-
òèñÿ ïåðåìîæöåâ³ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó çà éîãî ðå-
çóëüòàòàìè, ãîòóºòüñÿ îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó íà ï³äñòà-
â³ çàòâåðäæåíîãî ïåðåë³êó ³íâåñòèö³éíèõ îá’ºêò³â òà ó
â³äïîâ³äíîñò³ ³ç íàÿâíèìè ðåçóëüòàòàìè ïëàíóâàííÿ âè-
êîðèñòàííÿ çåìåëü ì³ñòà Êèºâà, Ãåíåðàëüíèì ïëàíîì
ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2020 ðîêó, äåòàëüíèìè ïëàíà-
ìè òåðèòîð³é, ïðîåêòàìè çàáóäîâè, ³íøîþ ì³ñòîáóä³âíîþ
äîêóìåíòàö³ºþ òà äåðæàâíèìè áóä³âåëüíèìè íîðìàìè ç
óðàõóâàííÿì äåðæàâíèõ òà ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â, à òà-
êîæ çàö³êàâëåí³ñòþ ïîòåíö³éíèõ ³íâåñòîð³â ùîäî êîí-
êðåòíèõ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â. Ðîçãëÿä ìàòåð³àë³â (êëî-
ïîòàíü, çãîä òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â ùîäî îôîðìëåííÿ ïðî-
åêò³â çåìëåóñòðîþ) ïî öèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ íà çàìîâ-
ëåííÿ ³íøèõ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ óñòàíîâ ïðèïèíÿº-
òüñÿ.

3.2.2. Ï³ñëÿ ï³äãîòîâêè ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,
ïî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ ïðîâåñòè ³íâåñòèö³éí³ êîíêóðñè, îð-
ãàí³çàòîð êîíêóðñó â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåäàº ïåðåë³ê Ãîëîâíîìó
óïðàâë³ííþ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) äëÿ ï³äãîòîâêè ïðîåêòó ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ðåàë³çàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê øëÿõîì
ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â.

3.2.3. Ïðîöåäóðà îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó
ó öüîìó âèïàäêó â³äïîâ³äàº ïðîöåäóð³ îðãàí³çàö³¿ òà ïðî-
âåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó, çàçíà÷åí³é â öüîìó
Ïîëîæåíí³ â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

3.2.4. Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðå-
àë³çîâóâàòè øëÿõîì ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó, º çãîäîþ íà
ðîçðîáêó â³äïîâ³äíèõ ïðîåêò³â çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-

äåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà çä³éñíåííÿ åêñïåðòíî¿ ãðî-
øîâî¿ îö³íêè äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíêó ö³í îá’ºêò³â
êîíêóðñó. Ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ï³äëÿãàº ðîçãëÿäó òà ïî-
ãîäæåííþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó. Ïðîåêò â³äïîâ³äíî-
ãî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî çàòâåðäæåííÿ
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ï³äëÿãàº ðîçãëÿäó íà çàñ³äàííÿõ ïî-
ñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çã³äíî ç Ðåãëà-
ìåíòîì. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ñïðèÿº ïðèéíÿòòþ â³äïî-
â³äíîãî ð³øåííÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ.

Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ïåðåìîæåöü îòðèìóº:
— ð³øåííÿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó

çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ âèíîñÿòüñÿ íà êîíêóðñ, òà
— ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî
ðåçóëüòàòè êîíêóðñó äëÿ îôîðìëåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó äîãîâîðó îðåíäè àáî êóï³âë³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.2.5. Ó ðàç³, ÿêùî â³äíîñíî çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, íà
ÿê³é ïëàíóºòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, ïðèé-
íÿòå ð³øåííÿ ùîäî ¿¿ â³ä÷óæåííÿ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ
àóêö³îíó àáî êîíêóðñó â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.05 ¹ 810/3385 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Òèì÷àñîâîãî ïîðÿäêó íàáóòòÿ ïðàâà íà
çåìëþ íà êîíêóðåíòíèõ çàñàäàõ â ì³ñò³ Êèºâ³”, çàìîâ-
íèê ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ ðîá³ò ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ
äí³â ç äàòè îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ³íôîðìóº
ïðî öå îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó. Ï³ñëÿ öüîãî îðãàí³çàòîð
êîíêóðñó (ÿê ³í³ö³àòîð êîíêóðñó) ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî-
÷èõ äí³â ç äàòè îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ â³ä çàìîâíèêà ï³ä-
ãîòîâ÷èõ ðîá³ò çâåðòàºòüñÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç
ïðîïîçèö³ºþ ñêàñóâàòè ð³øåííÿ ùîäî â³ä÷óæåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè øëÿõîì ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó àáî êîí-
êóðñó òà ïîäàº äëÿ ðîçãëÿäó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî-
åêò ð³øåííÿ ùîäî â³äâåäåííÿ òàêî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïå-
ðåìîæöþ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó â³äïîâ³äíî äî öüîãî
Ïîëîæåííÿ, ÿêå ðîçãëÿäàºòüñÿ ïðîòÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ
ï³ñëÿ ïîäà÷³ çàçíà÷åíîãî ïðîåêòó íà ðîçãëÿä.

3.2.6. Ó ðàç³, ÿêùî çåìåëüíà ä³ëÿíêà, íà ÿê³é ïëàíóº-
òüñÿ ðåàë³çàö³ÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, çíàõîäèòüñÿ ó
âëàñíîñò³ àáî êîðèñòóâàíí³ ô³çè÷íèõ àáî þðèäè÷íèõ
îñ³á, çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò ðîçðîáëÿº ïðîïîçèö³¿
ùîäî ìîæëèâèõ âàð³àíò³â âèð³øåííÿ ìàéíîâî-ïðàâîâèõ
ïèòàíü ³ç çåìëåêîðèñòóâà÷åì òà ïîäàº ¿õ íà ðîçãëÿä îð-
ãàí³çàòîðó êîíêóðñó. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó àáî çàìîâíèõ
ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò ïðîâîäèòü â³äïîâ³äí³ ïåðåãîâîðè ç çåì-
ëåêîðèñòóâà÷åì òà çà ¿õ ðåçóëüòàòàìè âèçíà÷àºòüñÿ ùî-
äî äîö³ëüíîñò³ (ìîæëèâîñò³) ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî
êîíêóðñó.

3.2.7. Ó ðàç³, ÿêùî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîí-
êóðñó âèçíà÷åíî, ùî çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò ðîçðîá-
ëÿº ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, â³í çîáîâ’ÿçàíèé ó âèçíà÷åí³ öèì ðîçïîðÿäæåí-
íÿì òåðì³íè:

— ï³äãîòóâàòè çàïèòè òà îòðèìàòè âèñíîâêè ïðî ïðà-
âîâèé ñòàòóñ, ïðèïóñòèì³ âèäè çàáóäîâè òà ³íøå âèêî-
ðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ºäèí³ óìîâè ³ îáìåæåííÿ
çàáóäîâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáêè ïå-
ðåä³íâåñòèö³éíèõ ðîá³ò, âèêîíàííÿ ïåðåäïðîåêòíèõ
òà/àáî ïðîåêòíèõ ðîá³ò (ó òîìó ÷èñë³ ðîçä³ëó “Îö³íêà
âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå”, ì³ñòîáóä³âíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ ÄÏ “²íñòèòóò Êè¿âãåíïëàí”, Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷-
íî¿ ñòàíö³¿, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ òà/àáî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, â³äïîâ³äíî¿ ðàéîííî¿ ó ì.
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ³íøèõ, ó ðàç³ íåîáõ³ä-
íîñò³. Âêàçàí³ âèñíîâêè íàäàþòüñÿ ïðîòÿãîì äåñÿòè ðî-
áî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ çàïèòó çàìîâíèêà ï³ä-
ãîòîâ÷èõ ðîá³ò. Ó âèïàäêàõ, êîëè äëÿ ï³äãîòîâêè â³äïî-
â³äíîãî âèñíîâêó íåîáõ³äíî çä³éñíèòè âè¿çä íà ì³ñöå,
òåðì³í ï³äãîòîâêè âèñíîâêó ìîæå ñòàíîâèòè äâàäöÿòü
ðîáî÷èõ äí³â ç äàòè íàäõîäæåííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ äëÿ éî-
ãî ï³äãîòîâêè ìàòåð³àë³â. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåñâîº÷àñ-
íå íàäàííÿ âèñíîâê³â ïîêëàäàºòüñÿ íà êåð³âíèê³â â³äïî-
â³äíèõ óïðàâë³íü, ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é;

— óêëàñòè äîãîâ³ð ³ç çåìëåâïîðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ
íà:

à) ðîçðîáêó ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà ïîãîäæåííÿ éîãî â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó;

á) ï³äãîòîâêó òåõí³÷íîãî çâ³òó ïðî ¿¿ åêñïåðòíó ãðî-
øîâó îö³íêó çã³äíî ç óêëàäåíèì äîãîâîðîì ³ç çåìëåâïî-
ðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ;

â) ï³äãîòîâêó ïðîåêòó ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà ïåðåäà÷³ ¿¿ ó âëàñí³ñòü àáî â
îðåíäó.

Ó âèïàäêó, êîëè ³íâåñòèö³éíèé îá’ºêò â³ä³ãðàº âàæ-
ëèâå ñîö³àëüíå çíà÷åííÿ äëÿ ãðîìàäè ì³ñòà, à éîãî ðîç-
ì³ùåííÿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ íà òåðèòîð³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ àáî ì³ñüêèõ ë³ñ³â, ïåðåäà÷à òà-
êèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó êîðèñòóâàííÿ ìîæëèâà ëèøå çà
óìîâ ðîçðîáêè òà ïîãîäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
ì³ñòîáóä³âíîãî îá´ðóíòóâàííÿ àáî íàäàííÿ âèñíîâê³â
ñóá’ºêò³â ïîãîäæåííÿ, âíåñåííÿ çì³í ó ì³ñòîáóä³âíó äî-
êóìåíòàö³þ (â³äïîâ³äíî äî ÄÁÍ Á. 1.-4-2002), ïðîâåäåí-
íÿ ïîïåðåäí³õ ãðîìàäñüêèõ îáãîâîðåíü ì³ñòîáóä³âíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿, âíåñåííÿ çì³í äî “Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîí-
öåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñ-
òèí³ ì³ñòà”.

3.2.8. Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó Êîì³-
ñ³ÿ çâåðòàºòüñÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïðîõàííÿì
âðàõóâàòè ðåçóëüòàòè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ï³ä ÷àñ
âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ éîãî ïåðåìîæöåâ³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ïåðåäàº äëÿ ðîç-
ãëÿäó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîåêò â³äïîâ³äíîãî ð³øåí-
íÿ. Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà âðàõîâóº ðåçóëüòàòè ³íâåñòèö³é-
íîãî êîíêóðñó òà ïðèéìàº ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó çåì-
ëåóñòðîþ òà â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïåðåìîæöþ ³í-
âåñòèö³éíîãî êîíêóðñó â³äïîâ³äíî äî óìîâ ïðîâåäåííÿ
³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó.

3.3. Íàäàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà çàãàëüíèõ çàñàäàõ
3.3.1. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ùîäî ÿêèõ Êè¿âñüêîþ ì³ñü-

êîþ ðàäîþ íå áóëî ïðèéíÿòî ïîïåðåäíüîãî ð³øåííÿ â³ä-
íîñíî ¿õ ïåðåäà÷³ ó âëàñí³ñòü çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòè-
ö³éíîãî êîíêóðñó, íàäàþòüñÿ ïåðåìîæöåâ³ ³íâåñòèö³é-
íîãî êîíêóðñó íà çàãàëüíèõ çàñàäàõ, âñòàíîâëåíèõ Êîí-
ñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çåìåëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè òà ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.05 ¹ 810/3385
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ òèì÷àñîâîãî ïîðÿäêó íàáóòòÿ ïðàâà
íà çåìëþ íà êîíêóðåíòíèõ çàñàäàõ â ì³ñò³ Êèºâ³”.

Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó â³äïîâ³äíî äî óìîâ ³íâåñòèö³é-
íîãî äîãîâîðó íàäàº â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ ðîçãëÿäó
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ïèòàííÿ â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ïåðåìîæöþ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó. Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ïðèéìàº ð³-
øåííÿ ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïåðåìîæöþ ³í-
âåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ç óðàõóâàííÿì óìîâ ³íâåñòèö³é-
íîãî êîíêóðñó, ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ðåçóëüòàòè ³íâåñòèö³é-
íîãî êîíêóðñó.

4. Âèð³øåííÿ ìàéíîâèõ ïèòàíü
4.1. Ïðè ïðîâåäåíí³ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ïèòàí-

íÿ íàáóòòÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (áóäèíêè, ñïîðó-
äè, ïðèì³ùåííÿ, ãîðèùà òîùî), ùî íàëåæèòü äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà (ó ò.
÷. ðàéîíó), ìîæå âèð³øóâàòèñü øëÿõîì íàäàííÿ öüîãî
ìàéíà ó âëàñí³ñòü àáî äîâãîñòðîêîâó îðåíäó ïåðåìîæ-
öåâ³ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ó â³äïîâ³äíîñò³ äî äàíîãî
Ïîëîæåííÿ ï³ñëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó òà
ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â åêñïëóàòàö³þ ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó. Ï³äñòàâîþ îôîðìëåííÿ ïðàâà âëàñ-
íîñò³ àáî äîâãîñòðîêîâî¿ îðåíäè íà ìàéíî º àêò äåðæàâ-
íî¿ êîì³ñ³¿ ùîäî ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ.

Ïðè öüîìó ïåðåìîæåöü êîíêóðñó â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êîì³ñ³¿ òà óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó çî-
áîâ’ÿçàíèé, ï³ñëÿ ââåäåííÿ îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ, ïî-
âåðíóòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì. Êèºâà (òà/àáî ðàéîíó) ÷àñòèíó îá’ºêòà ³íâåñòóâàí-
íÿ ïëîùåþ íå ìåíøîþ çà ³ñíóþ÷ó íà ïî÷àòîê ïåðåä³í-
âåñòèö³éíî¿ ðîáîòè, àáî çä³éñíèòè ãðîøîâó êîìïåíñàö³þ
ö³º¿ ÷àñòêè â³äïîâ³äíî äî ãðîøîâî¿ îö³íêè ¿¿ âàðòîñò³ â³ä-
ïîâ³äíî äî óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó.

4.2. Êîì³ñ³ÿ ñâî¿ì ð³øåííÿì ìîæå äîçâîëèòè ïåðåìîæ-
öþ êîíêóðñó ïåðåäàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà (òà/àáî ðàéîíó) ìàéíî (áó-
äèíêè, ñïîðóäè, ïðèì³ùåííÿ, ãîðèùà òîùî) àáî éîãî
÷àñòèíó, ÿêå íå îáîâ’ÿçêîâî ìîæå áóòè òåðèòîð³àëüíî
ðîçòàøîâàíå ó ìåæàõ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó àáî çàïðî-
ïîíóâàòè ïåðåìîæöþ êîíêóðñó çä³éñíèòè ãðîøîâó êîì-
ïåíñàö³þ òà âèêóïèòè îá’ºêò â³äïîâ³äíî äî ãðîøîâî¿
îö³íêè âàðòîñò³ ìàéíà. Âèá³ð åêñïåðò³â-îö³íþâà÷³â îá’-
ºêòà çä³éñíþºòüñÿ íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ ó ïîðÿäêó, âñòà-
íîâëåíîìó Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é ì. Êèºâà.

4.3. Ó ðàç³, ÿêùî ìàéíî (áóäèíêè, ñïîðóäè, ïðèì³ùåí-
íÿ, ãîðèùà òîùî) àáî éîãî ÷àñòèíà, íà ÿê³é ïëàíóºòüñÿ
ðåàë³çàö³ÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, çíàõîäèòüñÿ ó âëàñ-
íîñò³ àáî êîðèñòóâàíí³ ô³çè÷íèõ àáî þðèäè÷íèõ îñ³á
(ñï³ââëàñíèê³â), çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò, çàçíà÷åíèé
â ïóíêò³ 1.4 öüîãî Ïîëîæåííÿ, ðîçðîáëÿº ïðîïîçèö³¿ ùî-
äî ìîæëèâèõ âàð³àíò³â âèð³øåííÿ ìàéíîâî-ïðàâîâèõ ïè-
òàíü ³ç çåìëåêîðèñòóâà÷åì òà âëàñíèêîì ìàéíà òà ïîäàº
¿õ íà ðîçãëÿä îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó. Çàìîâíèê ï³äãîòîâ-
÷èõ ðîá³ò çîáîâ’ÿçàíèé ïðîâåñòè â³äïîâ³äí³ ïåðåãîâîðè
ç âëàñíèêîì (ñï³ââëàñíèêàìè) òà ïåðåäàòè ³íôîðìàö³þ
ïðî ¿õ ðåçóëüòàòè â Êîì³ñ³þ. Êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿäàº çàçíà÷å-
íó ³íôîðìàö³þ íà çàñ³äàíí³ òà ïðèéìàº â³äïîâ³äíå ð³-
øåííÿ ùîäî äîö³ëüíîñò³ (ìîæëèâîñò³) ïðîâåäåííÿ ³í-
âåñòèö³éíîãî êîíêóðñó.

4.4. Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó ³íâåñòèö³éíèõ îá’ºêò³â ó ìàé-
íîâ³é ÷àñòèí³ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó º çãîäîþ íà:

— ïðîâåäåííÿ ïðîåêòíî-âèøóêóâàëüíèõ ðîá³ò â ñòðî-
êè, âèçíà÷åí³ ó â³äïîâ³äíîìó ðîçïîðÿäæåíí³ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

— çä³éñíåííÿ îö³íêè ñïðàâåäëèâî¿ âàðòîñò³ îá’ºêòà
³íâåñòóâàííÿ â ñòðîêè, âèçíà÷åí³ ó â³äïîâ³äíîìó ðîçïî-
ðÿäæåíí³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Âèá³ð åêñ-
ïåðò³â-îö³íþâà÷³â çä³éñíþºòüñÿ íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ
ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì åêîíî-
ì³êè òà ³íâåñòèö³é ì. Êèºâà;

— ï³äãîòîâêó çàïèò³â òà îòðèìàííÿ âèñíîâê³â ÄÏ “²í-
ñòèòóò Êè¿âãåíïëàí”, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà, Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿, Äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî áþðî òåõ-
í³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ òà ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà
îá’ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà, â³äïîâ³äíî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êè-
ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ³íøèõ, ó ðàç³ íåîáõ³äíî-
ñò³. Âêàçàí³ âèñíîâêè íàäàþòüñÿ ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî-
÷èõ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ çàïèòó çàìîâíèêà ï³äãî-
òîâ÷èõ ðîá³ò. Ó âèïàäêàõ, êîëè äëÿ ï³äãîòîâêè â³äïîâ³ä-
íîãî âèñíîâêó íåîáõ³äíî çä³éñíèòè âè¿çä íà ì³ñöå, òåð-
ì³í ï³äãîòîâêè ìîæå ñòàíîâèòè äâàäöÿòü ðîáî÷èõ äí³â ç
äàòè íàäõîäæåííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ äëÿ ï³äãîòîâêè âèñ-
íîâêó ìàòåð³àë³â. Ïðè öüîìó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåñâîº-
÷àñíå íàäàííÿ âèñíîâê³â ïîêëàäàºòüñÿ íà êåð³âíèê³â â³ä-
ïîâ³äíèõ óïðàâë³íü, ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é â³äïîâ³ä-
íî äî Ðåãëàìåíòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì â³ä 29.10.02 ¹ 1970;

— ï³äãîòîâêó çàìîâíèêîì ïðîåêòó ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî çàáîðîíè ïðèâàòèçàö³¿ îá’ºêòà ³íâåñ-
òóâàííÿ íà òåðì³í ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðîá³ò ç
ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó. Òåðì³íè çàáîðîíè ïðèâàòèçàö³¿ âèçíà-
÷àþòüñÿ çà ð³øåííÿì Êîì³ñ³¿;

— ñòðàõóâàííÿ ìàéíà çàìîâíèêîì ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò
íà ïåð³îä ðîçðîáêè òà ïîãîäæåííÿ ïåðåäïðîåêòíèõ ðî-
á³ò.

Êîì³ñ³ÿ ïåðåäáà÷àº â óìîâàõ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó
êîìïåíñàö³þ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó çàìîâíèêó âàðòîñò³
ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 4.3 öüîãî Ïî-
ëîæåííÿ.

Ï³äãîòîâêà óìîâ êîíêóðñó ìîæå çä³éñíþâàòèñü íà ï³ä-
ñòàâ³ ïåðåë³êó íåæèëèõ áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ðå-
êîíñòðóêö³¿ àáî ðåñòàâðàö³¿, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âèçíà÷åíèõ êîíêóðñíèõ óìîâ,
íàÿâíèõ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é ó÷àñíèê³â òà ³íøèõ. Â
öüîìó âèïàäêó Êîì³ñ³ÿ ìàº ïðàâî îêðåìî âèð³øèòè ïè-
òàííÿ ïðî óìîâè êîíêóðñó, ñêëàä êîíêóðñíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿, çì³ñò ³íôîðìàö³¿ ùîäî îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ òà êðè-
òåð³¿ îö³íêè ïðîïîçèö³é. Ð³øåííÿ ïî îá’ºêòàõ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïðèé-
íÿò³ äî çàòâåðäæåííÿ öüîãî Ïîëîæåííÿ, ï³äëÿãàþòü ïå-
ðåãëÿäó Êîì³ñ³ºþ, çà âèíÿòêîì îá’ºêò³â, ïî ÿêèõ º ï³ä-
ïèñàí³ ³íâåñòèö³éí³ äîãîâîðè òà ³íâåñòîðè âèêîíóþòü
ïðèéíÿò³ íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ.

5. Âèð³øåííÿ ïèòàíü ùîäî ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ ðîá³ò,
âèêîíàííÿ ïåðåäïðîåêòíèõ òà/àáî ïðîåêòíèõ ðîá³ò, ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿

5.1. Çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò çîáîâ’ÿçàíèé ïðîòÿ-
ãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
åêòíó îðãàí³çàö³þ òà óêëàñòè ç íåþ äîãîâ³ð íà âèêîíàí-
íÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïåðåäïðîåêòíèõ òà/àáî
ïðîåêòíèõ ðîá³ò òà îòðèìàòè âèñíîâêè ñóá’ºêò³â ïîãî-
äæåííÿ. Ó ðàç³ íåãàòèâíîãî âèñíîâêó ñóá’ºêòó ïîãîäæåí-
íÿ Çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò çàìîâëÿº ðîçðîáêó ì³ñ-
òîáóä³âíîãî îá´ðóíòóâàííÿ.

Ó âèïàäêàõ, êîëè êîì³ñ³ºþ â³äïîâ³äíî äî ï. 2.1.5. öüî-
ãî Ïîëîæåííÿ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïîãîäæåííÿ ïå-
ðåë³êó ³íâåñòèö³éíî ïðèâàáëèâèõ îá’ºêò³â, óìîâè ïðîâå-
äåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó òà ïåðåë³ê äîêóìåíò³â
ìîæå áóòè îáìåæåíèé âèñíîâêàìè ñóá’ºêò³â ïîãîäæåí-
íÿ — Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â.

5.2. Ñêëàä ì³ñòîáóä³âíîãî îáãðóíòóâàííÿ, âèçíà÷åííÿ
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ïàðàìåòð³â îá’ºêòà ì³ñòîáóäóâàííÿ àáî âíåñåííÿ çì³í äî
ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè ÄÁÍ Á.
1.-4-2002 “Ñêëàä, çì³ñò, ïîðÿäîê ðîçðîáëåííÿ, ïîãîäæåí-
íÿ òà çàòâåðäæåííÿ ì³ñòîáóä³âíîãî îá´ðóíòóâàííÿ” òà
ì³ñòèòè

— õàðàêòåðèñòèêó ì³ñöÿ çíàõîäæåííÿ îá’ºêòà;
— õàðàêòåðèñòèêó âèêîíàíî¿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåí-

òàö³¿;
— àíàë³ç ³ñíóþ÷îãî ñòàíó òåðèòîð³¿;
— õàðàêòåðèñòèêó ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè;
— õàðàêòåðèñòèêó îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè (ó

âèïàäêó ðîçòàøóâàííÿ â ìåæàõ îõîðîíè ïàì’ÿòîê), ³í-
æåíåðíî-áóä³âåëüíèõ òà åêîëîã³÷íèõ óìîâ ðàéîíó ìàé-
áóòíüîãî áóä³âíèöòâà;

— åêîëîãî-ì³ñòîáóä³âíèé ïðîãíîç ðîçâèòêó òåðèòîð³¿;
— ïðîïîçèö³¿ ïî âíåñåííþ çì³í â ðîçðîáëåíó ì³ñòî-

áóä³âíó äîêóìåíòàö³þ;
— âèñíîâêè ì³ñòîáóä³âíîãî îáãðóíòóâàííÿ.
Âèêîíàâöåì ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ìîæå áóòè âè-

çíà÷åíà ïðîåêòíà îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà ìàº ë³öåíç³þ íà ðîç-
ðîáêó ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

Âèêîíàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íåîáõ³äíå ó âè-
ïàäêàõ â³äñóòíîñò³ ðîçðîáëåíèõ, ïîãîäæåíèõ òà çàòâåð-
äæåíèõ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåòàëüíèõ ïëàí³â òå-
ðèòîð³é.

Ðîçðîáëåíà ì³ñòîáóä³âíà äîêóìåíòàö³ÿ ï³äëÿãàº ïîãî-
äæåííþ òà çàòâåðäæåííþ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31.10.06 ¹ 141/198 “Ïðî ïîðÿäîê
ïîãîäæåííÿ òà ï³äãîòîâêè äî çàòâåðäæåííÿ ðîçðîáëåíî¿
ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â ì. Êèºâ³”.

5.3. Çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò, ÿêèé âèçíà÷åíèé
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàìîâ-
ëÿº âèêîíàííÿ ïåðåäïðîåêòíèõ òà/àáî ïðîåêòíèõ ðîá³ò
îðãàí³çàö³¿, ÿêà ìàº â³äïîâ³äíó ë³öåíç³þ.

Ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ íå º ñòàä³ºþ ïðîåêòóâàííÿ
òà âèêîíóþòüñÿ çàìîâíèêîì ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ ðîá³ò ç
ìåòîþ îòðèìàííÿ âèñíîâê³â ñóá’ºêò³â ïîãîäæåííÿ àáî ó
ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ïîäà÷³ äëÿ ðîçãëÿäó òà ïîãîäæåííÿ íà
çàñ³äàíí³ àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè ìàòåð³àë³â ì³ñ-
òîáóä³âíîãî îá´ðóíòóâàííÿ. Â³äïîâ³äíî äî çàâäàííÿ íà
ïðîåêòóâàííÿ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ ìîæóòü ì³ñòè-
òè:

— àíàë³ç ì³ñòîáóä³âíèõ îáìåæåíü òà óìîâ áóä³âíèö-
òâà;

— äâà àáî á³ëüøå âàð³àíò³â êîíöåïòóàëüíîãî àðõ³òåê-
òóðíî-ïëàíóâàëüíîãî ð³øåííÿ çàáóäîâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè;

— ð³øåííÿ ùîäî ãåíåðàëüíîãî ïëàíó áóä³âíèöòâà îá’-
ºêòà;

— îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ³íâåñòè-
ö³éíîãî ïðîåêòó.

5.4. Ó âèïàäêàõ, êîëè ïî îá’ºêòàõ ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñ-
òàâðàö³¿ àáî íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà áóëè ðîçðîáëå-
í³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ àáî ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ
ïîäàâàëàñü ðàí³øå íà ðîçãëÿä àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³â-
íî¿ ðàäè ³ áóëà ïîãîäæåíà äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè, çàìîâ-
íèê ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò çàìîâëÿº âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòíî¿
äîêóìåíòàö³¿. Ñêëàä òà çì³ñò ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïî-
âèíí³ â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ÄÁÍ À.2.2-3-2004 “Ñêëàä,
ïîðÿäîê ðîçðîáëåííÿ, ïîãîäæåííÿ òà çàòâåðäæåííÿ ïðî-
åêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ áóä³âíèöòâà”.

5.5. Ï³ñëÿ ðîçðîáêè ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ çàìîâíèê
ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò íàïðàâëÿº ðîçðîáëåí³ ìàòåð³àëè äî îð-
ãàí³çàòîðà ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó (àáî ðîáî÷î¿ ãðóïè ïî
îðãàí³çàö³¿, ï³äãîòîâö³ òà ïðîâåäåííþ êîíêóðñó), ÿêèé
ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ãîòóº òà ïåðåäàº çàìîâíè-
êó ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò ³íôîðìàö³þ ïðî íåîáõ³äí³ â³äøêî-
äóâàííÿ òà êîìïåíñàö³¿, ÿê³ áóäóòü âêëþ÷åí³ äî ñêëàäó
óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó.

5.6. Â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ðîçðîáêè ì³ñòîáóä³âíîãî îá-
´ðóíòóâàííÿ, ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ì³ñòîáóä³âíîãî îá´ðóíòó-
âàííÿ, ïåðåäïðîåêòíèõ ïðîïîçèö³é òà/àáî ïðîåêòíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò ïðîòÿãîì ï’ÿòè
ðîáî÷èõ äí³â ç äàòè îòðèìàííÿ çàçíà÷åíèõ ìàòåð³àë³â
íàïðàâëÿº ¿õ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ðîçãëÿ-
äó òà ïîãîäæåííÿ.

5.7. Íàäàí³ íà ðîçãëÿä ìàòåð³àëè ì³ñòîáóä³âíîãî îá-
´ðóíòóâàííÿ, ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ òà/àáî ïðîåêòí³
ðîáîòè ï³äëÿãàþòü ðîçãëÿäó òà ïîãîäæåííþ ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíîþ ðàäîþ ïðè
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äàòè ¿õ íàäõîäæåí-
íÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà.

5.8.. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåäîòðèìàííÿ òåðì³í³â, âñòà-
íîâëåíèõ íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè òà öèì ðîçä³ëîì,
ïîêëàäàºòüñÿ íà êåð³âíèê³â â³äïîâ³äíèõ óïðàâë³íü, ï³ä-
ïðèºìñòâ òà óñòàíîâ â³äïîâ³äíî äî Ðåãëàìåíòó âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5.9. Óñ³ âèçíà÷åí³ ïàðàìåòðè ³íâåñòèö³éíîãî îá’ºêòà
ìàþòü â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà-
¿íè, äåðæàâíèì áóä³âåëüíèì íîðìàì ³ Ïðàâèëàì çàáó-
äîâè ì. Êèºâà.

5.10. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò
îðãàí³çîâóº òà çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî îá-
ãîâîðåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.06.05 ¹ 438/3014 “Ïðî ïî-
ðÿäîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ â ì. Êèºâ³” òà â³ä 16.06.05 ¹ 439/3015 “Ïðî âðàõó-
âàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â òà çàõèñò ïðàâ ãðîìàäÿí
ïðè ïðîâåäåíí³ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ì. Êèºâ³”.

6. Ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â
6.1. Ï³äãîòîâêà óìîâ êîíêóðñó
6.1.1. Çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò çîáîâ’ÿçàíèé íàäà-

òè îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó â òåðì³íè, âñòàíîâëåí³ ðîçïî-
ðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), óìîâàìè
êîíêóðñó òà/àáî äîãîâîðîì, íàñòóïí³ äîêóìåíòè:

— ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî çàòâåðäæåííÿ
ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíî-
ãî ïðîåêòó òà ïåðåäà÷³ ¿¿ ó âëàñí³ñòü àáî â îðåíäó ó âè-
ïàäêàõ, êîëè îá’ºêòîì ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó º çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè, òà ìàòåð³àëè, ùî ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ
ïðî ïî÷àòêîâó ö³íó àáî ïî÷àòêîâó îðåíäíó ñòàâêó 1 ì2

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ï³äñòàâ³ çåìëåâïîðÿäíèõ òà çåìëå-
îö³íî÷íèõ ðîá³ò, ïîãîäæåíèõ ïðîåêò³â çåìëåóñòðîþ òà
çâ³ò³â ïðî ãðîøîâó åêñïåðòíó îö³íêó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
ó âèïàäêó, êîëè îá’ºêòîì êîíêóðñó º çåìåëüíà ä³ëÿíêà;

— âèñíîâêè ñóá’ºêò³â ïîãîäæåííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³
ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó ç áóä³âíèöòâà îá’ºêòà
³íâåñòóâàííÿ àáî, â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ì³ñòîáóä³âíå îá-
´ðóíòóâàííÿ, ñõâàëåíå òà ïîãîäæåíå ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó;

— ðåçóëüòàòè ïåðåäïðîåêòíèõ òà/àáî ïðîåêòíèõ ðîá³ò
ç âèçíà÷åííÿì îð³ºíòîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàç-
íèê³â ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó;

— â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ïðîòîêîë àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáó-
ä³âíî¿ ðàäè ïðè Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ì³ñòîáóäóâàííÿ,
àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ðîçãëÿä òà ïîãîäæåííÿ ì³ñòî-
áóä³âíîãî îá´ðóíòóâàííÿ, ïåðåäïðîåêòíèõ òà/àáî ïðî-
åêòíèõ ðîá³ò;

— ïðîòîêîë ïðîâåäåííÿ ïîïåðåäí³õ ãðîìàäñüêèõ îá-
ãîâîðåíü ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ïåðåäïðîåêòíèõ
òà/àáî ïðîåêòíèõ ìàòåð³àë³â áóä³âíèöòâà îá’ºêòà ³íâåñ-
òóâàííÿ (â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³);

— ³íø³ äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ â ðîçïîðÿäæåíí³ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), óìîâàõ êîíêóðñó òà/àáî äî-
ãîâîð³ (â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³).

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ ïðîâåäåííÿ êîí-
êóðñó ïî îá’ºêòàõ, ùî ï³äëÿãàþòü ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâ-
ðàö³¿ òîùî, ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè ïåðåë³êó, çàòâåðäæåíî-
ìó ð³øåííÿì Êîì³ñ³¿.

Ïåðåë³ê îá’ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü íàäàâàòèñü ó êîíöåñ³þ,
âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî êîí-
öåñ³¿”.

6.1.2. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³ä çàìîâíèêà ï³äãîòîâ÷èõ ðî-
á³ò óñ³õ äîêóìåíò³â, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îãîëîøåííÿ
³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó, îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ïåðåäàº
íàÿâí³ ìàòåð³àëè ðîáî÷³é ãðóï³.

6.1.3. Ðîáî÷à ãðóïà ãîòóº ïðîåêò ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ ïðî
çàòâåðäæåííÿ óìîâ êîíêóðñó, ñêëàäó ³ çì³ñòó êîíêóðñíî¿
äîêóìåíòàö³¿, ôîðìè çàÿâêè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, òåê-
ñòó ³íôîðìàö³éíîãî îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóð-
ñó.

6.2. Ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó
6.2.1. Äëÿ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â âèêîíàâ÷èé îðãàí

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ) óòâîðþº ïîñò³éíî ä³þ÷ó êîíêóðñíó Êîì³ñ³þ.

Ïèòàííÿ ïðî ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå òà ô³íàíñîâå çà-
áåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êîì³ñ³¿ òà ¿¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè âèð³-
øóº îðãàí³çàòîð êîíêóðñó.

6.2.2. Ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü Êîì³ñ³ÿ çä³éñíþº â³äïîâ³äíî äî
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,
ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ðîçïîðÿäæåíü
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà öüîãî Ïîëîæåííÿ. Ó
âèïàäêàõ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ïî îá’ºêòàõ, ÿê³ íàäàþ-
òüñÿ ó êîíöåñ³þ, ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ïîâèííî â³äïî-
â³äàòè Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî êîíöåñ³¿”.

6.2.3. Êîì³ñ³ÿ º êîëåã³àëüíèì îðãàíîì. Äî ñêëàäó Êî-
ì³ñ³¿ ìîæóòü âõîäèòè ãîëîâè ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó, çåìåëüíèõ â³äíîñèí, âëàñíîñò³, ì³ñòîáó-
äóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè, ïðåäñòàâíèêè â³ä áëîê³â, ôðàê-
ö³é òà ãðóï Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ), ïðåäñòàâ-
íèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Ñêëàä Êîì³ñ³¿
ôîðìóºòüñÿ çà ïðèíöèïîì: 50 â³äñîòê³â â³ä äåïóòàò³â Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 50 â³äñîòê³â â³ä âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿). Ïåðñîíàëüíèé ñêëàä Êîì³ñ³¿ çàòâåðäæóº-
òüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿).

6.2.4. Ãîëîâîþ Êîì³ñ³¿ º ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — êóðàòîð Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é. Ãîëîâà Êî-
ì³ñ³¿ ìàº äâîõ çàñòóïíèê³â, îäèí ç ÿêèõ º äåïóòàòîì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

6.2.5. Êîì³ñ³ÿ, â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâ-
äàíü, ìàº ïðàâî:

— çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó; 

— çàëó÷àòè äî ðîáîòè íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ â³ò÷èç-
íÿíèõ òà ³íîçåìíèõ åêñïåðò³â òà êîíñóëüòàíò³â â ÿêîñò³
ðàäíèê³â (ç ïðàâîì äîðàä÷îãî ãîëîñó); 

— îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³ä îðãàí³â âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ³íøèõ þðè-
äè÷íèõ îñ³á âñþ íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ ùîäî ïðîâåäåí-
íÿ êîíêóðñó. ²íôîðìàö³ÿ íà çàïèò Êîì³ñ³¿ àáî íà çàïèò
îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó çà äîðó÷åííÿì Êîì³ñ³¿ ïîâèííà áó-
òè íàäàíà ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äàòè îòðèìàí-
íÿ â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ³íøèìè þðèäè÷íèìè îñîáàìè çàïè-
òó Êîì³ñ³¿ ïðî íàäàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿. Â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà íåñâîº÷àñíå íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïîêëàäàº-
òüñÿ íà êåð³âíèê³â â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëà-
äè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á;

— âèçíà÷àòè ðîçì³ð òà ïîðÿäîê ñïëàòè ðåºñòðàö³éíî-
ãî âíåñêó; 

— âèçíà÷àòè ðîçì³ð âíåñêó íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿
òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà,
ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ ïåðåìîæöåì ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóð-
ñó. Ó ðàç³, ÿêùî ñïëà÷åíèé âíåñîê íà ìîìåíò ââåäåííÿ
îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ çà ñâî¿ì ðîçì³ðîì º ìåíøèì çà
ðîçì³ð âíåñê³â, âñòàíîâëåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè, ïåðåìîæåöü ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó äî ââå-
äåííÿ îá’ºêòà â åêñïëóàòàö³þ çîáîâ’ÿçàíèé çä³éñíèòè
äîïëàòó â³äïîâ³äíî äî ðîçðàõóíê³â, íàäàíèõ îðãàí³çàòî-
ðîì êîíêóðñó;

— çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ðîá³ò ùîäî
îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó;

— âñòàíîâëþâàòè ñòðîêè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó òà, ó
ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, çà íàÿâíîñò³ îáãðóíòîâàíîãî êëîïîòàí-
íÿ îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî çì³íó
ñòðîê³â ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó;

— çà ïîäàííÿì îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó íà ï³äñòàâ³ â³ä-
ïîâ³äíîãî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè âèçíà÷àòè òà çàòâåðäæóâà-
òè íà ï³äñòàâ³ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â îá’ºêòó
óìîâè êîíêóðñó, ñêëàä ³ çì³ñò êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿,
ôîðìó çàÿâêè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, òåêñò ³íôîðìàö³é-
íîãî îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó;

— íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ïðî çà-
òâåðäæåííÿ ïåðåë³êó íåæèëèõ áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ï³ä-
ëÿãàþòü ðåêîíñòðóêö³¿ àáî ðåñòàâðàö³¿ çà çàëó÷åí³ êîø-
òè, âèçíà÷àòè òà çàòâåðäæóâàòè óìîâè êîíêóðñó, ïðèé-
ìàòè ð³øåííÿ ïðî ïåðåäà÷ó äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà (òà/àáî ðàéîíó) ìàéíî
(áóäèíêè, ñïîðóäè, ïðèì³ùåííÿ, ãîðèùà òîùî) àáî éî-
ãî ÷àñòèíó, ÿêå íå îáîâ’ÿçêîâî ìîæå áóòè òåðèòîð³àëü-
íî ðîçòàøîâàíå ó ìåæàõ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó àáî çà-
ïðîïîíóâàòè ïåðåìîæöþ êîíêóðñó çä³éñíèòè ãðîøîâó
êîìïåíñàö³þ òà âèêóïèòè îá’ºêò â³äïîâ³äíî äî ãðîøî-
âî¿ îö³íêè âàðòîñò³ ìàéíà;

— çàáåçïå÷óâàòè ïóáë³êàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî îãîëî-
øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó çà äîðó÷åííÿì îðãàí³-
çàòîðà êîíêóðñó;

— âèçíà÷àòè ïîðÿäîê çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñíèê³â êîíêóð-
ñó êîíêóðñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ òà íàäàííÿ ¿ì ðîç’ÿñíåíü
ç ïèòàíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó;

— îðãàí³çîâóâàòè ðåºñòðàö³þ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é
çà äîðó÷åííÿì îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó,

— ðîçãëÿäàòè ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â êîíêóðñó òà âñòà-
íîâëþâàòè ¿õ â³äïîâ³äí³ñòü óìîâàì êîíêóðñó;

— ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî íåäîïóùåííÿ äî ó÷àñò³ â
êîíêóðñ³ îñ³á ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ ôàêò³â, âèçíà÷åíèõ
ïóíêòîì 1.8 öüîãî Ïîëîæåííÿ, òà ³íøèõ;

— âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó ùîäî íà-
äàííÿ íèìè äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ç ìåòîþ îñòàòî÷íîãî
ç’ÿñóâàííÿ ¿õ ñïðîìîæíîñò³ âèêîíóâàòè ïåðåäáà÷åí³ êîí-
êóðñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ óìîâè;

— ï³äâîäèòè ï³äñóìêè êîíêóðñó òà âèçíà÷àòè ïåðå-
ìîæöÿ êîíêóðñó;

— ïîäàâàòè ïðîåêò ðîçïîðÿäæåííÿ îðãàíó, âèçíà÷å-
íîìó â ïóíêò³ 1.5 öüîãî Ïîëîæåííÿ, ïðî çàòâåðäæåííÿ
ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó;

— ïîâ³äîìëÿòè ïåðåìîæöÿ, ³íøèõ ó÷àñíèê³â ïðî ðå-
çóëüòàòè êîíêóðñó çà äîðó÷åííÿì îðãàí³çàòîðà êîíêóð-
ñó;

— ðîçãëÿäàòè òà îñòàòî÷íî óçãîäæóâàòè ç ïåðåìîæöåì
êîíêóðñó óìîâè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó;

— ïðè îá÷èñëåíí³ âíåñêó íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà òà, âè-
êëþ÷íî ç ö³ºþ ìåòîþ, óòî÷íþâàòè (âñòàíîâëþâàòè) ïî-
ðÿäîê òà ñòðîêè îïëàòè âíåñêó, â òîìó ÷èñë³ ïî óêëàäå-
íèõ äîãîâîðàõ, çìåíøóâàòè îð³ºíòîâíó âàðò³ñòü áóä³â-
íèöòâà îá’ºêòà ³íâåñòèö³é íà îð³ºíòîâíó âàðò³ñòü áóä³â-
íèöòâà îá’ºêò³â ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè ì. Êèºâà, ÿê³ áóäóòü çáóäîâàí³ çà êîøòè ³íâåñòîðà ó
ñêëàä³ îá’ºêòà ³íâåñòèö³é â³äïîâ³äíî äî íîðìàòèâ³â âè-
çíà÷åííÿ ðîçì³ð³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â) ³íâåñòîð³â ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì. Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì ñåñ³¿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

— ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî ïåðåäà÷ó äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà (òà/àáî ðàéî-
íó) ÷àñòèíè îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ïëîùåþ íå ìåíøîþ
çà ³ñíóþ÷ó íà ïî÷àòîê ïåðåä³íâåñòèö³éíî¿ ðîáîòè àáî
çä³éñíåííÿ ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ ö³º¿ ÷àñòêè â³äïîâ³äíî
äî ãðîøîâî¿ îö³íêè ¿¿ âàðòîñò³;

— ïåðåäàâàòè ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó
äëÿ ï³äãîòîâêè â³äïîâ³äíèõ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè òà ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÿê³
íåîáõ³äí³ äëÿ îðãàí³çàö³¿, ïðîâåäåííÿ òà âèêîíàííÿ óìîâ
êîíêóðñó.

6.2.6. Êîì³ñ³ÿ çîáîâ’ÿçàíà:
— çàáåçïå÷óâàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â çã³äíî ç ÷èí-

íèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, âñòàíîâëåíèìè ïðîöåäó-
ðàìè òà ñòðîêàìè;

— çàáåçïå÷óâàòè ð³âí³ óìîâè äëÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â êîí-
êóðñó.

6.2.7. Çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ º ïðàâîìî÷íèì çà óìîâè ó÷àñ-
ò³ â íüîìó íå ìåíøå 50% ïëþñ îäèí ãîëîñ â³ä çàãàëüíî-
ãî ñêëàäó Êîì³ñ³¿.

6.2.8. Ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ ïðèéìàþòüñÿ êîëåã³àëüíî â³ä-
êðèòèì ãîëîñóâàííÿì ï³ñëÿ îáãîâîðåííÿ ïîðÿäêó äåí-
íîãî çàñ³äàííÿ ïðîñòîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â ïðèñóòí³õ ÷ëå-
í³â Êîì³ñ³¿. Ó ðàç³ ð³âíîãî ðîçïîä³ëó ãîëîñ³â ãîëîñ ãîëî-
âè Êîì³ñ³¿ àáî ãîëîâóþ÷îãî íà çàñ³äàíí³ Êîì³ñ³¿ º âèð³-
øàëüíèì.

6.2.9. Çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ º â³äêðèòèìè. Ó ðàç³ ïîòðåáè
îòðèìàííÿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ó÷àñíèêà êîí-
êóðñó, éîãî êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é òîùî Êîì³ñ³ÿ ìàº
ïðàâî âèìàãàòè íàäàííÿ äîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â òà/àáî
çàñëóõîâóâàòè íà ñâî¿õ çàñ³äàííÿõ ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â
êîíêóðñó.

6.2.10. Ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ îôîðìëþºòüñÿ ïðîòîêîëîì,
ùî ï³äïèñóºòüñÿ óñ³ìà ÷ëåíàìè Êîì³ñ³¿ òà îñîáàìè ç äî-
ðàä÷èì ãîëîñîì, ÿê³ âçÿëè ó÷àñòü ó ãîëîñóâàíí³, òà çà-
òâåðäæóºòüñÿ ãîëîâîþ Êîì³ñ³¿. ×ëåíè Êîì³ñ³¿, ÿê³ áðàëè
ó÷àñòü ó ¿¿ çàñ³äàíí³, çîáîâ’ÿçàí³ ï³äïèñàòè â³äïîâ³äíèé
ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â
ç äàòè ïðîâåäåííÿ çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿. Ó âèïàäêó íàÿâíî-
ñò³ ó ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿ îêðåìî¿ äóìêè ùîäî çì³ñòó ïðîòî-
êîëó àáî ³íøèõ çàïåðå÷åíü âîíè ï³äïèñóþòü ïðîòîêîë ³ç
çàçíà÷åííÿì â íüîìó ñâîº¿ îêðåìî¿ äóìêè.

6.2.11. Ó âèïàäêàõ, êîëè ÷ëåíè (àáî ÷ëåí) Êîì³ñ³¿ íå
ç’ÿâëÿþòüñÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íà çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿
òðè òà á³ëüøå ðàç³â, íå íàïðàâëÿþòü çàì³ñòü ñåáå çà â³ä-
ïîâ³äíèì äîðó÷åííÿì óïîâíîâàæåíîãî ïðåäñòàâíèêà
òà/àáî óõèëÿþòüñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ
Êîì³ñ³¿ â òåðì³íè, âèçíà÷åí³ â ïóíêò³ 6.2.10 öüîãî Ïî-
ëîæåííÿ, ãîëîâà Êîì³ñ³¿ ìîæå ïîðóøèòè ïèòàííÿ ïðî íå-
äîö³ëüí³ñòü ïåðåáóâàííÿ ÷ëåí³â (÷ëåíà) Êîì³ñ³¿ ó ¿¿ ñêëà-
ä³. Ï³ñëÿ ðîçãëÿäó çàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ íà çàñ³äàíí³ Êî-
ì³ñ³¿, íà ï³äñòàâ³ ïðèéíÿòîãî Êîì³ñ³ºþ ð³øåííÿ ó ïîðÿä-
êó, çàçíà÷åíîìó â ïóíêò³ 6.2.2 öüîãî Ïîëîæåííÿ, âíî-
ñÿòüñÿ çì³íè äî ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó Êîì³ñ³¿.

6.2.12. Êîì³ñ³ÿ, çà ïîäàííÿì îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó
îá´ðóíòîâàíîãî êëîïîòàííÿ, ìàº ïðàâî ïåðåíåñòè äàòó
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ïåðåíåñåííÿ äà-
òè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó äîâî-
äèòüñÿ ðîáî÷îþ ãðóïîþ äî âñ³õ ó÷àñíèê³â.

6.2.13. Ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ ìîæå áóòè îñêàðæåíå äî âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â
ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ðåçóëüòàòè êîí-
êóðñó. Ãîëîâà Êîì³ñ³¿ íå íåñå ïåðñîíàëüíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ çà ð³øåííÿ, óõâàëåí³ Êîì³ñ³ºþ êîëåã³àëüíî.

6.2.14. Ó âèïàäêàõ, êîëè Êîì³ñ³ÿ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ
ïðî íåäîö³ëüí³ñòü ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó,
íàáóòòÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìëþ çä³éñíþºòüñÿ íà êîí-
êóðåíòíèõ çàñàäàõ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 19.07.05 ¹ 810/3385 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Òèì÷àñîâîãî ïîðÿäêó íàáóòòÿ ïðàâà íà çåìëþ íà êîí-
êóðåíòíèõ çàñàäàõ â ì³ñò³ Êèºâ³”.

6.2.15. Äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò òà íàäàííÿ ïîñëóã, ïî-
â’ÿçàíèõ ç îðãàí³çàö³ºþ òà ïðîâåäåííÿì êîíêóðñó, Êî-
ì³ñ³ÿ ñòâîðþº ðîáî÷ó ãðóïó â ñêëàä³ íå ìåíøå òðüîõ îñ³á,
â³äïîâ³äàëüíó çà öþ ðîáîòó. Ñêëàä ðîáî÷î¿ ãðóïè ôîð-
ìóºòüñÿ çà ïîäàííÿì ãîëîâè Êîì³ñ³¿ ç ïðåäñòàâíèê³â
ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) — îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó òà çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïî-
ðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Êîîðäèíà-
ö³ÿ ðîáîòè ðîáî÷î¿ ãðóïè çä³éñíþºòüñÿ ãîëîâîþ Êîì³-
ñ³¿.

6.2.16. Ðîáî÷à ãðóïà çä³éñíþº:
— ï³äãîòîâêó òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ îá´ðóíòóâàíü ïðî-

âåäåííÿ êîíêóðñó;
— ðîçãëÿä ³íôîðìàö³¿, îòðèìàíî¿ îðãàí³çàòîðîì êîí-

êóðñó çã³äíî ç ïóíêòîì 2.1.1 öüîãî Ïîëîæåííÿ, òà ï³ä-
ãîòîâêó ðåêîìåíäàö³é ïî îá’ºêòàõ äëÿ ðîçãëÿäó íà çàñ³-
äàíí³ Êîì³ñ³¿;

— ï³äãîòîâêó ïðîïîçèö³é Êîì³ñ³¿ ïî óìîâàõ ïðîâåäåí-
íÿ êîíêóðñó â ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ðåºñòðàö³é-
íîãî âíåñêó;

— ï³äãîòîâêó ïðîïîçèö³é Êîì³ñ³¿ ïî âíåñêó íà ñòâî-
ðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ì. Êèºâà, ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ ïåðåìîæöåì ³íâåñòè-
ö³éíîãî êîíêóðñó;

— îðãàí³çàö³þ çàñ³äàíü Êîì³ñ³¿ çà äîðó÷åííÿì îðãàí³-
çàòîðà êîíêóðñó;

— ðîçðîáêó ïðîåêòó êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà óìîâ
êîíêóðñó;

— ï³äãîòîâêó ³ ïðîâåäåííÿ ðîáîòè ùîäî ïîãîäæåííÿ
êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿;

— íàäàííÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó êîíêóðñíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ òà ðåºñòðàö³þ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é ó÷àñíèê³â
êîíêóðñó çà äîðó÷åííÿì îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó àáî Êî-
ì³ñ³¿;

— âèâ÷åííÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é ó÷àñíèê³â ³íâåñ-
òèö³éíîãî êîíêóðñó òà ï³äãîòîâêó ïîð³âíÿëüíî¿ õàðàêòå-
ðèñòèêè öèõ ïðîïîçèö³é;

— ïðîòîêîëüíå îôîðìëåííÿ âåäåííÿ çàñ³äàíü Êîì³ñ³¿;
— ï³äãîòîâêó ïðîïîçèö³é Êîì³ñ³¿ ïðî ïåðåäà÷ó äî êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà
(òà/àáî ðàéîíó) ÷àñòèíè îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ïëîùåþ íå

ìåíøîþ çà ³ñíóþ÷ó íà ïî÷àòîê ïåðåä³íâåñòèö³éíî¿ ðî-
áîòè àáî çä³éñíåííÿ ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ ö³º¿ ÷àñòêè
â³äïîâ³äíî äî ãðîøîâî¿ îö³íêè ¿¿ âàðòîñò³;

— íàäàííÿ ðîç’ÿñíåíü ç ïèòàíü ïðîâåäåííÿ êîíêóð-
ñó;

— çà äîðó÷åííÿì Êîì³ñ³¿ îðãàí³çîâóº ïðîâåäåííÿ ô³-
íàíñîâîãî òà ïðàâîâîãî àóäèòó (ïåðåâ³ðêè) ä³ÿëüíîñò³
ó÷àñíèêà ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó;

— ïîïåðåäí³é ðîçãëÿä ìàòåð³àë³â ï³äãîòîâêè ðîá³ò òà
íàäàííÿ ðåêîìåíäàö³¿ îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó â³äíîñíî
öèõ ìàòåð³àë³â;

— íàäñèëàííÿ â³äïîâ³äíèõ ïîâ³äîìëåíü ó÷àñíèêàì
êîíêóðñó òà ÷ëåíàì Êîì³ñ³¿ çà äîðó÷åííÿì îðãàí³çàòîðà
êîíêóðñó.

6.2.17. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ðîçðîáëÿºòüñÿ ðîáî-
÷îþ ãðóïîþ òà çàòâåðäæóºòüñÿ Êîì³ñ³ºþ äî ìîìåíòó îãî-
ëîøåííÿ êîíêóðñó. Âèêîíàííÿ óìîâ, ÿê³ ïðåä’ÿâëÿþòü-
ñÿ äî êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, º îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ âñ³õ
ó÷àñíèê³â êîíêóðñó.

Ïåðåäà÷à ó÷àñíèêàì êîíêóðñó êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ çä³éñíþºòüñÿ ðîáî÷îþ ãðóïîþ çà íàÿâíîñò³ äîêóìåí-
òà, ùî ï³äòâåðäæóº ñïëàòó ó÷àñíèêîì ðåºñòðàö³éíîãî
âíåñêó ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³.

6.2.18. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ì³ñòèòü:
— ³íñòðóêö³þ äëÿ ó÷àñíèê³â;
— ïðîåêò çàÿâêè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;
— ïåðåë³ê äîêóìåíò³â òà â³äîìîñòåé, ÿê³ äîäàþòüñÿ

ó÷àñíèêîì äî çàÿâêè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;
— çâåäåíó ³íôîðìàö³þ ùîäî âèñíîâê³â ñóá’ºêò³â ïî-

ãîäæåííÿ àáî âèñíîâê³â ì³ñòîáóä³âíîãî îá´ðóíòóâàííÿ,
ïåðåäïðîåêòíèõ òà/àáî ïðîåêòíèõ ðîá³ò, çàãàëüíó õàðàê-
òåðèñòèêó îá’ºêòà (ó âèïàäêàõ ðåêîíñòðóêö³¿ àáî ðåñòàâ-
ðàö³¿ íåæèòëîâèõ áóäèíê³â, îá’ºêò³â íåçàâåðøåíîãî áó-
ä³âíèöòâà òîùî), çà âèíÿòêîì âèïàäêó ïðîâåäåííÿ êîí-
êóðñó ïî çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ;

— êîíêóðñí³ óìîâè ³íâåñòóâàííÿ îá’ºêòà ³íâåñòèö³é;
— îñíîâí³ êðèòåð³¿ îö³íêè ïðîïîçèö³¿ òà âèçíà÷åííÿ

ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó;
— îáãðóíòóâàííÿ, ðåçóëüòàòè ïåðåäïðîåêòíèõ òà/àáî

ïðîåêòíèõ ðîá³ò, ïîïåðåäíüîãî ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåí-
íÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïîïåðåäí³ òåõí³êî-åêî-
íîì³÷í³ ïîêàçíèêè îá’ºêòà, çà âèíÿòêîì âèïàäêó ïðîâå-
äåííÿ êîíêóðñó ïî çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ;

— óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ïî îá’ºêòàõ, ÿê³ ï³äëÿ-
ãàþòü ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî, íåçàâåðøåíîãî
áóä³âíèöòâà, ÿê³ íàëåæàòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà,
ðîçðîáëÿþòüñÿ îêðåìî, ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé îá’-
ºêò³â;

— ³íø³ äîêóìåíòè (çà ð³øåííÿì Êîì³ñ³¿).
6.2.19. ²íñòðóêö³ÿ äëÿ ó÷àñíèê³â ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ

³ âèìîãè ùîäî îá’ºêòà òà óìîâ êîíêóðñó, äàòè ³ ïîðÿä-
êó éîãî ïðîâåäåííÿ, ïîðÿäîê ðîçðîáëåííÿ, îôîðìëåííÿ
³ ïîäàííÿ ïðîïîçèö³é.

6.2.20. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî îá’ºêòà òà óìîâ êîíêóðñó ì³ñ-
òèòü íàñòóïí³ â³äîìîñò³:

à) çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà;
á) íåîáõ³äí³ óìîâè ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, çîêðåìà:
— ãîòîâí³ñòü òà çäàòí³ñòü ó÷àñíèêà êîíêóðñó ïðîô³-

íàíñóâàòè óñ³ âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç áóä³âíèöòâîì (ðåêîí-
ñòðóêö³ºþ, ðåñòàâðàö³ºþ) îá’ºêòà ³íâåñòèö³é òà ³í.;

— íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó êîíêóðñíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ òà ³í.;

— ãîòîâí³ñòü ó÷àñíèêà ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî ïåðåìîæ-
öåì êîíêóðñó òà óêëàäåííÿ ç íèì ³íâåñòèö³éíîãî äîãî-
âîðó âíåñòè êîøòè íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-
íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà ó ðîçì³ð³, íå
ìåíøîìó çà âêàçàíèé â óìîâàõ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóð-
ñó, ÿê³ çàòâåðäæåí³ Êîì³ñ³ºþ, òà âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó. Òåð-
ì³í âíåñåííÿ çàçíà÷åíèõ ñóì âèçíà÷àºòüñÿ Êîì³ñ³ºþ ç
óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà;

— ãîòîâí³ñòü ó÷àñíèêà ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî ïåðåìîæ-
öåì êîíêóðñó òà óêëàäåííÿ ç íèì ³íâåñòèö³éíîãî äîãî-
âîðó êîìïåíñóâàòè îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó âèòðàòè, ïî-
â’ÿçàí³ ç ï³äãîòîâêîþ òà ïðîâåäåííÿì ³íâåñòèö³éíîãî
êîíêóðñó, ó ðîçì³ð³ îäíîãî â³äñîòêà â³ä îð³ºíòîâíî¿ âàð-
òîñò³ áóä³âíèöòâà (ðåêîíñòðóêö³¿) îá’ºêòà ³íâåñòèö³é áåç
âðàõóâàííÿ ÏÄÂ. Òåðì³í âíåñåííÿ âèçíà÷àºòüñÿ Êîì³-
ñ³ºþ;

— ãîòîâí³ñòü ó÷àñíèêà ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî ïåðåìîæ-
öåì êîíêóðñó òà óêëàäåííÿ ç íèì ³íâåñòèö³éíîãî äîãî-
âîðó âíåñòè êîøòè çà ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àáî çà
ïðàâî ¿¿ îðåíäè ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó óìîâàìè êîíêóð-
ñó;

â) ³íôîðìàö³þ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïîäàííÿ ó÷àñíèêà-
ìè êîíêóðñó äîäàòêîâèõ ïðîïîçèö³é, ñïðÿìîâàíèõ çîê-
ðåìà:

— íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà;

— ïðîïîçèö³¿ ùîäî íàéâèùî¿ ö³íè â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³-
íè àáî ïî÷àòêîâî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè 1 êâ. ìåòðà çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè;

— ïðîïîçèö³¿ ùîäî íàéâèùî¿ ö³íè 1 êâ. ìåòðà â³ä ãðî-
øîâî¿ îö³íêè âàðòîñò³ ìàéíà (ïî îá’ºêòàõ, ÿê³ ï³äëÿãà-
þòü ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿);

ã) îñíîâí³ êðèòåð³¿ îö³íêè ïðîïîçèö³é òà âèçíà÷åííÿ
ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó;

ä) ³íø³.
6.2.21. ²íôîðìàö³ÿ ³ âèìîãè ùîäî ïîðÿäêó òà äàòè

ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó, ïîðÿäêó ðîçðîáëåííÿ, îôîðìëåí-
íÿ òà ïîäàííÿ ïðîïîçèö³é âêëþ÷àº:

— ïðîöåäóðí³ ïèòàííÿ (àäðåñà, çà ÿêîþ Êîì³ñ³ÿ ïðèé-
ìàº ïðîïîçèö³¿, òà íîìåðè òåëåôîí³â ³ ôàêñ³â ðîáî÷î¿ ãðó-
ïè êîíêóðñó, îñòàíí³é ñòðîê ïîäàííÿ çàÿâêè òà ïðîïî-
çèö³é íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ïîðÿäîê ïîâ³äîìëåííÿ ó÷àñ-
íèê³â ïðî ìîæëèâó çì³íó ñòðîê³â ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó,
ï³äñóìêè êîíêóðñó);

— ñêëàä êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ òà ïîðÿäîê ¿¿ îôîðì-
ëåííÿ (âèìîãè ùîäî ïîâíîòè äîêóìåíòàö³¿, ÿêà íàäàº-
òüñÿ, ïîðÿäîê ï³äïèñàííÿ ³ çàâ³ðåííÿ äîêóìåíò³â, âíå-
ñåííÿ âèïðàâëåíü, âèìîãè äî óïàêóâàííÿ, íàäïèñóâàí-
íÿ ³ îïå÷àòóâàííÿ äîêóìåíò³â, ñïîñîáó ¿õ äîñòàâêè, ïî-
ðÿäîê òà ñòðîê âíåñåííÿ çì³í äî ïðîïîçèö³é).

6.2.22. Çà ð³øåííÿì Êîì³ñ³¿ äî ³íñòðóêö³¿ ìîæå âõî-
äèòè é ³íøà ³íôîðìàö³ÿ.

6.2.23. Çàÿâêà íà ó÷àñòü â ³íâåñòèö³éíîìó êîíêóðñ³
ìàº ì³ñòèòè òàê³ â³äîìîñò³:

à) ùîäî ô³çè÷íèõ îñ³á:
— äàòà çàïîâíåííÿ;
— íàçâà îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;
— ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ³íø³ ïàñïîðòí³ äàí³;
— íàÿâí³ñòü áàíê³âñüêèõ ðåêâ³çèò³â;
— àäðåñà ç çàçíà÷åííÿì íîìåð³â òåëåôîíó, ôàêñó;
á) ùîäî þðèäè÷íèõ îñ³á:
— äàòà çàïîâíåííÿ;
— íàçâà îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;
— ïîâíå íàéìåíóâàííÿ, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, íîìåðè

òåëåôîí³â, ôàêñó;
— äàòà, ì³ñöå ³ îðãàí ðåºñòðàö³¿;
— îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâà ôîðìà;
— çàãàëüí³ â³äîìîñò³ ïðî ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàíó óïðàâ-

ë³ííÿ;
— â³äîìîñò³ ïðî îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ ä³ÿòè â³ä ³ìåí³

ó÷àñíèê³â êîíêóðñó ³ ÿê³ ìàþòü ïðàâî ï³äïèñóâàòè þðè-
äè÷í³ äîêóìåíòè (äîðó÷åííÿ).

6.2.24. Äî çàÿâêè äîäàþòüñÿ:
à) çàñâ³ä÷åí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó êîï³¿ ñòàòóòó
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àáî ³íøèõ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â, ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâ-
íó ðåºñòðàö³þ ñóá’ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷àñ-
íèêà êîíêóðñó;

á) äîêóìåíòè (âèòÿã ç òîðãîâåëüíîãî, áàíê³âñüêîãî àáî
ñóäîâîãî ðåºñòðó òîùî), ùî ï³äòâåðäæóþòü ðåºñòðàö³þ
þðèäè÷íî¿ îñîáè ó êðà¿í³ ¿¿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ — äëÿ íå-
ðåçèäåíò³â;

â) â³äîìîñò³, ùî ï³äòâåðäæóþòü ìîæëèâ³ñòü ó÷àñíèêà
êîíêóðñó çàáåçïå÷èòè íàëåæíå ô³íàíñóâàííÿ ³íâåñòè-
ö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³:

— áàëàíñ ï³äïðèºìñòâà (ôîðìà 1) — äëÿ ðåçèäåíò³â;
— çâ³ò ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè (ôîðìà 2) — äëÿ ðå-

çèäåíò³â;
— çâ³ò ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â (ôîðìà 3) — äëÿ ðå-

çèäåíò³â;
— çâ³ò ïðî âëàñíèé êàï³òàë (ôîðìà 4) — äëÿ ðåçèäåí-

ò³â;
— ïðèì³òêè äî ð³÷íî¿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ (ôîðìà 5) —

äëÿ ðåçèäåíò³â;
— äîâ³äêà äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ çà ì³ñöåì ðå-

ºñòðàö³¿ ó÷àñíèêà êîíêóðñó ïðî â³äñóòí³ñòü çàáîðãîâàíî-
ñò³ ïåðåä áþäæåòîì ñòàíîì íà ìîìåíò îãîëîøåííÿ êîí-
êóðñó;

— ðîçøèôðîâêà íà äàòó ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äåá³òîð-
ñüêî¿ òà êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ þðèäè÷íî¿ îñîáè
ç ïîçíà÷åííÿì äàòè ¿õ âèíèêíåííÿ;

— â³äîìîñò³ ùîäî íàÿâíîñò³ äîñâ³äó òà ìîæëèâîñòåé
ô³íàíñîâîãî òà îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿
³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó;

— ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó;
— ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèêà, ñïðÿìîâàí³ íà ñòâîðåííÿ ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñ-
òà.

Çà ð³øåííÿì Êîì³ñ³¿ äî çàÿâêè ìîæóòü äîäàâàòèñÿ é
³íø³ â³äîìîñò³.

6.2.25. Çàÿâêà òà ³íø³ äîêóìåíòè, ùî ïîäàþòüñÿ ó÷àñ-
íèêîì êîíêóðñó, ï³äïèñóþòüñÿ óïîâíîâàæåíîþ ïîñàäî-
âîþ îñîáîþ òà ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ó÷àñíèêà êîíêóð-
ñó ³ çàñâ³ä÷óþòüñÿ éîãî ïå÷àòêîþ.

6.2.26. Ó ðàç³, ÿêùî ó÷àñíèêîì êîíêóðñó º ô³çè÷íà
îñîáà, çàÿâêà òà äîêóìåíòè, ùî äî íå¿ äîäàþòüñÿ, ïî-
âèíí³ áóòè ïðîøèò³ òà ïðîíóìåðîâàí³, à ï³äïèñ ó÷àñíè-
êà êîíêóðñó ìàº áóòè ïîñâ³ä÷åíèé íîòàð³àëüíî.

6.2.27. Çà ð³øåííÿì Êîì³ñ³¿ ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ùî
ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó, ìîæå áóòè çì³íåíèé ÷è
äîïîâíåíèé.

6.2.28. Êîì³ñ³ÿ îãîëîøóº ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ï³ñëÿ
ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ êîíêóðñíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿.

6.2.29. ²íôîðìàö³þ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó Êîì³-
ñ³ÿ ïóáë³êóº â ãàçåòàõ “Óðÿäîâèé êóð’ºð”, àáî “Õðåùà-
òèê”, àáî “Óêðà¿íñüêà Ñòîëèöÿ”, àáî “²íâåñòèö³éíà ãà-
çåòà”, àáî â ³íøîìó äðóêîâàíîìó çàñîá³ ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ òà ó ìåðåæ³ ²íòåðíåò íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ âëàäè, òà ³íøèõ çàñîáàõ ³íôîðìàö³¿ â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿.

6.2.30. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ìàº ì³ñ-
òèòè â³äîìîñò³ ùîäî: 

ð³øåííÿ, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ïðîâîäèòüñÿ êîíêóðñ;
— îá’ºêòà ³íâåñòèö³¿ (íàéìåíóâàííÿ, õàðàêòåðèñòèêè

òîùî);
— îáñÿã³â ðîá³ò, ÿê³ ìàþòü áóòè ïðîô³íàíñîâàí³ ³í-

âåñòîðîì, à òàêîæ îáñÿãè âíåñê³â íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëü-
íî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà
òà ì³í³ìàëüíî¿ ö³íè àáî ì³í³ìàëüíî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè 
1 êâ. ìåòðà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè;

— îáîâ’ÿçêó ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó êîìïåíñóâàòè îð-
ãàí³çàòîðó êîíêóðñó âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ï³äãîòîâêîþ òà
ïðîâåäåííÿì ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó, ó ðîçì³ð³, âèçíà-
÷åíîìó Êîì³ñ³ºþ, àëå íå ìåíøå îäíîãî â³äñîòêà â³ä îð³-
ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà (ðåêîíñòðóêö³¿) îá’ºêòà ³í-
âåñòèö³é;

— ðîçì³ðó òà ïîðÿäêó ñïëàòè ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó;
— ñòðîêó, â ìåæàõ ÿêîãî ìàº áóòè çä³éñíåíà ³íâåñòè-

ö³éíà ä³ÿëüí³ñòü;
— ÷àñó, ì³ñöÿ é óìîâ îòðèìàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿;
— ñòðîêó, äî ÿêîãî áóäå âèäàâàòèñÿ êîíêóðñíà äîêó-

ìåíòàö³ÿ;
— íàéìåíóâàííÿ Êîì³ñ³¿ òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ðîáî-

÷î¿ ãðóïè, äî ÿêî¿ ñë³ä çâåðòàòèñÿ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ
äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

6.2.31. Ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó áóäü-ÿêà ô³çè÷íà
àáî þðèäè÷íà îñîáà, ÿêà âèÿâèëà áàæàííÿ âçÿòè ó íüî-
ìó ó÷àñòü òà ñïëàòèëà ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê, ìàº ïðàâî
îòðèìàòè êîíêóðñíó äîêóìåíòàö³þ. Êîøòè, ñïëà÷åí³
ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó,
ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

6.2.32. Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó â ÿêîñ-
ò³ ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó òà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó â ðîç-
ì³ð³, âèçíà÷åíîìó Êîì³ñ³ºþ, ÿê³ â ñóì³ ïåðåâèùóþòü âè-
òðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ï³äãîòîâêîþ òà ïðîâåäåííÿì ³íâåñòè-
ö³éíèõ êîíêóðñ³â, ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ô³íàíñóâàííÿ êà-
ï³òàëüíèõ âêëàäåíü â³äïîâ³äíî äî Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà. Ïðè
âèçíà÷åíí³ îáñÿã³â âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ï³äãîòîâêîþ òà
ïðîâåäåííÿì êîíêóðñ³â, Êîì³ñ³ÿ âðàõîâóº ñîö³àëüíó çíà-
÷èì³ñòü îá’ºêòà, íàÿâí³ñòü îáòÿæåíü òà îáìåæåíü ïðè
çä³éñíåíí³ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî
òà ³íø³ ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ îá’ºêòà òà éîãî ì³ñöÿ
ðîçòàøóâàííÿ.

6.2.33. Âèäà÷à êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ ¿¿ îôîðì-
ëåííÿ ïðîâîäèòüñÿ ðîáî÷îþ ãðóïîþ óïîâíîâàæåíèì
ïðåäñòàâíèêàì ó÷àñíèêà êîíêóðñó àáî îñîáèñòî ó÷àñíè-
êó êîíêóðñó — ô³çè÷í³é îñîá³, ÿê³ ñïëàòèëè ðåºñòðàö³é-
íèé âíåñîê òà ç’ÿâèëèñÿ çà àäðåñîþ, çàçíà÷åíîþ â îãî-
ëîøåíí³ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. Ôàêò ïåðåäà÷³ ó÷àñ-
íèêó êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ðåºñòðóºòüñÿ ó â³äïîâ³ä-
íîìó ðåºñòð³, ÿêèé âåäåòüñÿ ðîáî÷îþ ãðóïîþ.

6.2.34. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè
êîíêóðñó îñîáèñòî àáî ÷åðåç ïðåäñòàâíèê³â â óñòàíîâ-
ëåíèé â îãîëîøåíí³ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó òåðì³í äî
çàãàëüíîãî â³ää³ëó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³í-
âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ìíàòà ¹ 610, ÿêèé ïåðå-
äàº ¿õ ðîáî÷³é ãðóï³. Ðîáî÷à ãðóïà âåäå îáë³ê îòðèìàíèõ
äîêóìåíò³â â æóðíàë³, ñêëàä òà ïåðåë³ê â³äîìîñòåé çàïè-
ñ³â ïîãîäæóºòüñÿ Êîì³ñ³ºþ.

Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîí-
êóðñó â ãàçåòàõ “Óðÿäîâèé êóð’ºð” àáî “Õðåùàòèê”,
“Óêðà¿íñüêà Ñòîëèöÿ” àáî â ³íøèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 6.2.29 öüîãî Ïîëîæåííÿ,
ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ. Êð³ì òîãî, ³íôîðìà-
ö³ÿ ðîçì³øóºòüñÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè www. kmr. gov. ua.

×ëåí ðîáî÷î¿ ãðóïè, ÿêèé îòðèìàâ êîíêóðñí³ ïðîïî-
çèö³¿ â³ä ó÷àñíèêà êîíêóðñó, ïîâèíåí çàðåºñòðóâàòè ôàêò
ïåðåäà÷³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é â æóðíàë³ ðå-
ºñòðàö³¿ ³ ïðî³íôîðìóâàòè ó÷àñíèêà ïðî ïðèñâîºííÿ éî-
ìó â³äïîâ³äíîãî íîìåðà.

6.2.35. Íàäàíà ó÷àñíèêîì êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ðîç-
ãëÿäàºòüñÿ ÿê éîãî áåçâ³äçèâíà îôåðòà (ïðîïîçèö³ÿ) îð-
ãàí³çàòîðó êîíêóðñó òà çàìîâíèêó óêëàñòè ³íâåñòèö³é-
íèé äîãîâ³ð íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ â ÿêîñò³ óìîâ ïðîâå-

äåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó, òà óìîâàõ, äîäàòêîâî âè-
êëàäåíèõ ó÷àñíèêîì ó ñâî¿é êîíêóðñí³é ïðîïîçèö³¿.

6.2.36. Òåðì³íè ïîäàííÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é âè-
çíà÷àþòüñÿ êîíêóðñíîþ Êîì³ñ³ºþ. Ó ðàç³, ÿêùî ê³íåöü
ñòðîêó äëÿ ïîäàííÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é, âèçíà÷åíèé
êîíêóðñíîþ Êîì³ñ³ºþ, ïðèïàäàº íà äåíü íå ðîáî÷èé, òî
çà îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ââàæàºòüñÿ ïåðøèé ï³ñëÿ íüî-
ãî ðîáî÷èé äåíü.

6.2.37. Ó÷àñíèê ìîæå îôîðìèòè òà ïîäàòè ò³ëüêè îä-
íó êîíêóðñíó ïðîïîçèö³þ.

6.2.38. Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïåðåäàºòüñÿ ó÷àñíèêîì
êîíêóðñó â ïîäâ³éíîìó êîíâåðò³. Íà çîâí³øíüîìó òà
âíóòð³øíüîìó êîíâåðòàõ çàçíà÷àºòüñÿ àäðåñà Êîì³ñ³¿ òà
íàéìåíóâàííÿ îá’ºêòà êîíêóðñó. Íà âíóòð³øíüîìó êîí-
âåðò³, êð³ì íàçâàíî¿ ³íôîðìàö³¿, çàçíà÷àºòüñÿ íàéìåíó-
âàííÿ ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà éîãî àäðåñà.

6.2.39. Äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ êîíêóðñíèõ ïðî-
ïîçèö³é, ó âèïàäêó íåîáõ³äíîñò³, çà íàÿâí³ñòþ îá´ðóí-
òîâàíèõ ï³äñòàâ ó÷àñíèêè êîíêóðñó ìàþòü ïðàâî âíîñè-
òè çì³íè äî íèõ ç ìåòîþ ¿õ óäîñêîíàëåííÿ àáî çíÿòè ñâîþ
ïðîïîçèö³þ ç ðîçãëÿäó.

6.2.40. Ï³ñëÿ ðîçïå÷àòóâàííÿ êîíâåðò³â ³ç çàÿâêàìè
âíîñèòè çì³íè äî ïðîïîçèö³é ó÷àñíèê³â êîíêóðñó íå äî-
çâîëÿºòüñÿ.

6.2.41. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿, îòðèìàí³ Êîì³ñ³ºþ ï³ñ-
ëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäà÷³, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ ³ ïîâåð-
òàþòüñÿ ó÷àñíèêó êîíêóðñó ó íåðîçïå÷àòàíèõ êîíâåðòàõ.

6.2.42. Íåïîäàííÿ â êîíêóðñí³é ïðîïîçèö³¿ íåîáõ³ä-
íî¿ ³íôîðìàö³¿, ïîäàííÿ ¿¿ ó íåïîâíîìó îáñÿç³, ïîäàííÿ
íåïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿ àáî âñòàíîâëåííÿ íàÿâíîñò³ ôàê-
ò³â, ùî âèçíà÷åí³ ïóíêòîì 1.8 öüîãî Ïîëîæåííÿ, º ï³ä-
ñòàâîþ äëÿ â³äìîâè ó÷àñíèêó êîíêóðñó ó ðîçãëÿä³ òà îö³í-
ö³ éîãî êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é òà äëÿ âèêëþ÷åííÿ éî-
ãî ç ÷èñëà ó÷àñíèê³â êîíêóðñó.

6.2.43. Äî ñêëàäó êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿, ùî ïîäàºòü-
ñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó, âõîäèòü:

— îôîðìëåíà â³äïîâ³äíî äî íàäàíîãî îðãàí³çàòîðîì
êîíêóðñó ïðîåêòó çàÿâêà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;

— äîêóìåíòè, ÿê³ äîäàþòüñÿ äî çàÿâêè â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 6.2.24 öüîãî Ïîëîæåííÿ;

— ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèêà êîíêóðñó, ÿê³ ïîâèíí³ â³äïî-
â³äàòè íåîáõ³äíèì óìîâàì, çàçíà÷åíèì ó ï³äïóíêò³ “á”
ïóíêòó 6.2.20 öüîãî Ïîëîæåííÿ, à òàêîæ ì³ñòèòè êîí-
êóðñí³ ïðîïîçèö³¿, çàçíà÷åí³ â ï³äïóíêò³ “â” ïóíêòó 6.2.20
öüîãî Ïîëîæåííÿ;

— äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³, ÿê³ ó÷àñíèê êîíêóðñó ââàæàº
çà íåîáõ³äíå ïåðåäàòè Êîì³ñ³¿ àáî íàäàííÿ ÿêèõ âèìà-
ãàº Êîì³ñ³ÿ ç ìåòîþ óòî÷íåííÿ ³íôîðìàö³¿, ïîäàíî¿ ó÷àñ-
íèêîì êîíêóðñó;

— ³íø³ äîêóìåíòè (çà ð³øåííÿì Êîì³ñ³¿).
6.2.44. Ó ðàç³, êîëè ó÷àñíèê êîíêóðñó ââàæàº çà íå-

îáõ³äíå çàëó÷èòè äëÿ âèêîíàííÿ äîãîâîðó ñï³ââèêîíàâ-
ö³â (ñï³â³íâåñòîð³â, êðåäèòîð³â òîùî), äî ïðîïîçèö³¿ ïî-
âèíí³ áóòè äîäàí³ äîêóìåíòè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî ðåàëüíó
äîìîâëåí³ñòü ³ç çàçíà÷åíèìè ñï³ââèêîíàâöÿìè (ïðîòîêî-
ëè íàì³ð³â, ïîïåðåäí³ äîãîâîðè, ãàðàíò³éí³ ëèñòè òîùî).

6.2.45. Ðîçïå÷àòóâàííÿ êîíâåðò³â ³ç ïîäàíèìè ó÷àñíè-
êàìè êîíêóðñíèìè ïðîïîçèö³ÿìè çä³éñíþºòüñÿ Êîì³-
ñ³ºþ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ¿õ ïîäàííÿ, ï³ñëÿ ÷îãî ðî-
áî÷à ãðóïà ïðîâîäèòü äåòàëüíå âèâ÷åííÿ êîíêóðñíèõ
ïðîïîçèö³é ³ ïîäàº ¿õ ðàçîì ³ç ñâî¿ì âèñíîâêîì íà ðîç-
ãëÿä Êîì³ñ³¿.

6.2.46. Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ â îäèí åòàï, çà ðåçóëü-
òàòàìè ÿêîãî Êîì³ñ³ÿ ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî ïåðåìîæöÿ
êîíêóðñó òà ïîäàº éîãî íà çàòâåðäæåííÿ îðãàíó, ÿêèé
ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó, àáî çà ð³-
øåííÿì Êîì³ñ³¿ ïðîâîäèòüñÿ äðóãèé åòàï êîíêóðñó, ÿê-
ùî áðàâ ó÷àñòü â êîíêóðñ³ îäèí ó÷àñíèê.

6.2.47. Ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèçíàºòüñÿ ó÷àñíèê,
ÿêèé çàïðîïîíóâàâ íàéêðàù³ óìîâè çä³éñíåííÿ ³íâåñòè-
ö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, â³äïîâ³äíî äî óìîâ êîíêóðñó, âèêîíàâ
óñ³ íåîáõ³äí³ óìîâè êîíêóðñó òà çàïðîïîíóâàâ íàéêðàù³
ïðîïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³í-
æåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà, òà çàïðî-
ïîíóâàâ íàéâèùó ö³íó â³ä ì³í³ìàëüíî¿ ö³íè àáî ì³í³-
ìàëüíî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè 1 ì2 çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà âàð-
òîñò³ ö³íè 1 ì2 â³ä ãðîøîâî¿ îö³íêè âàðòîñò³ ìàéíà (ïî
îá’ºêòàõ, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿).

6.2.48. Îñíîâíèìè êðèòåð³ÿìè âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæ-
öÿ êîíêóðñó º:

— íàéêðàù³ ïðîïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ñòâîðåííÿ ñî-
ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñ-
òà;

— íàéâèùà ö³íà â³ä ì³í³ìàëüíî¿ ö³íè àáî ì³í³ìàëüíî¿
îðåíäíî¿ ñòàâêè 1 ì2 çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè;

— íàéâèùà ö³íà 1 êâ. ì â³ä ãðîøîâî¿ îö³íêè âàðòîñò³
ìàéíà (ïî îá’ºêòàõ, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñ-
òàâðàö³¿);

— íàä³éí³ñòü ó÷àñíèêà, ñåðéîçí³ñòü éîãî íàì³ð³â ³ íà-
ì³ð³â éîãî ïàðòíåð³â;

— íàéá³ëüø âèã³äíà òà íàä³éíà ñõåìà ô³íàíñóâàííÿ
ïðîåêòó (íà ñòàä³ÿõ áóä³âíèöòâà àáî ðåêîíñòðóêö³¿ îá’-
ºêòà ³íâåñòèö³¿);

— íàéá³ëüøà ÷àñòêà âëàñíèõ êîøò³â, ùî âêëàäàþòüñÿ
ó÷àñíèêîì ó ô³íàíñóâàííÿ îá’ºêòà ³íâåñòèö³¿;

— íàéêðàù³ óìîâè âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà ³íâåñòèö³¿
äëÿ íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî çàäîâîëåííÿ ãðîìàäñüêèõ ïî-
òðåá;

— ³íø³ êðèòåð³¿, ÿê³ º âàæëèâèìè íà äóìêó á³ëüøîñò³
÷ëåí³â Êîì³ñ³¿.

6.2.49. Çà ð³øåííÿì Êîì³ñ³¿, ùî ïðèéìàºòüñÿ äî îãî-
ëîøåííÿ êîíêóðñó, ïåðåë³ê êðèòåð³¿â ùîäî âèçíà÷åííÿ
ïåðåìîæöÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ìîæå áóòè äîïîâ-
íåíî.

6.2.50. Äëÿ îñòàòî÷íîãî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ ³íâåñ-
òèö³éíîãî êîíêóðñó Êîì³ñ³ÿ ìîæå ðåêîìåíäóâàòè ó÷àñ-
íèêàì ç ÷èñëà òèõ, õòî çàïðîïîíóâàâ íàéêðàù³ óìîâè
çä³éñíåííÿ ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó, ïðîâåñòè ô³íàíñîâèé òà/àáî ïðàâîâèé àóäèò
(ïåðåâ³ðêó) ¿õ ä³ÿëüíîñò³, äëÿ ÷îãî íàäàº â³äïîâ³äíå äî-
ðó÷åííÿ ðîáî÷³é ãðóï³.

6.2.51. Êîíêóðñ ìîæå áóòè îãîëîøåíèé òàêèì, ùî íå
â³äáóâñÿ, êîëè:

— ïðîòÿãîì ñòðîêó ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³é íå íàä³éø-
ëî æîäíî¿ ïðîïîçèö³¿;

— óñ³ ïîäàí³ ïðîïîçèö³¿ íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì ³í-
âåñòèö³éíîãî êîíêóðñó;

— óñ³ ïîäàí³ ïðîïîçèö³¿ îôîðìëåí³ ç ïîðóøåííÿì
óìîâ, âèçíà÷åíèõ ó êîíêóðñí³é äîêóìåíòàö³¿, òà ÷èííî-
ãî çàêîíîäàâñòâà;

— âèìîãè Êîì³ñ³¿ ùîäî ïðèâåäåííÿ ïðîïîçèö³é ó â³ä-
ïîâ³äí³ñòü äî óìîâ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íå âèêîíà-
í³ ó âñòàíîâëåíèé ñòðîê óñ³ìà ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó;

— îðãàí³çàòîð êîíêóðñó äî ðîçêðèòòÿ êîíâåðò³â ç êîí-
êóðñíèìè ïðîïîçèö³ÿìè âòðàòèâ ³íòåðåñ äî ïðîâåäåííÿ
³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó;

— ³íø³ óìîâè, ÿê³ ìîæóòü áóòè çàçíà÷åí³ â ð³øåíí³ Êî-
ì³ñ³¿ àáî ïðîïîçèö³ÿõ ðîáî÷î¿ ãðóïè.

6.2.52. Çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó Êîì³ñ³ÿ ñêëàäàº ïðî-
òîêîë, ó ÿêîìó, çîêðåìà, çàçíà÷àºòüñÿ:

à) íàéìåíóâàííÿ îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;
á) ñêëàä ïðèñóòí³õ ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿ òà îñ³á ç äîðàä÷èì

ãîëîñîì;
â) â³äîìîñò³ ïðî ó÷àñíèê³â ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó;
ã) ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó;
ä) ïðîïîçèö³¿ ïðèñóòí³õ íà çàñ³äàíí³ ùîäî âèçíà÷åí-

íÿ ïåðåìîæöÿ; 
º) ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ çà îö³íêîþ ïðîïîçèö³é;

æ) îá´ðóíòóâàííÿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ ³íâåñòèö³é-
íîãî êîíêóðñó.

6.2.53. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç òðè
äí³ ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ ïðîòîêîëó Êîì³ñ³¿ ãîòóº ïðîåêò
ðîçïîðÿäæåííÿ îðãàíó, âèçíà÷åíîãî â ïóíêò³ 1.5 öüîãî
Ïîëîæåííÿ, ïðî çàòâåðäæåííÿ ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó
òà/àáî ïðî áóä³âíèöòâî, ðåêîíñòðóêö³þ, ðåñòàâðàö³þ îá’-
ºêòà òîùî, îá’ºêò³â íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà. Â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ óìîâ ïîêëàäàºòüñÿ
íà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³í-
âåñòèö³é ì. Êèºâà.

Ï³ñëÿ âèõîäó ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ ðå-
çóëüòàò³â êîíêóðñó òà ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíî¿ óãîäè
ïåðåìîæåöü êîíêóðñó âèð³øóº ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó ïèòàííÿ êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

Ó âèïàäêó çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äî îá’ºêò³â ðåêîí-
ñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà,
êîëè ³íâåñòîðîì çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî óìîâ êîí-
êóðñó òà ³íâåñòèö³éíî¿ óãîäè ãðîøîâà êîìïåíñàö³ÿ ÷àñò-
êè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà â³äïîâ³äíî äî
ãðîøîâî¿ îö³íêè, ïåðåìîæåöü êîíêóðñó âèð³øóº ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ íà îá’ºêò â ö³ëîìó.

6.2.54. Ó ðàç³ çàòâåðäæåííÿ ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ ïåðåìî-
æåöü êîíêóðñó òà ³íø³ ó÷àñíèêè êîíêóðñó ïîâ³äîìëÿþ-
òüñÿ ïðî öå Êîì³ñ³ºþ ó òðèäåííèé ñòðîê ç äíÿ çàòâåð-
äæåííÿ ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó îðãàíîì, âèçíà÷åíèì ó
ïóíêò³ 1.5 öüîãî Ïîëîæåííÿ.

Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â
ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó íàïðàâëÿº ïå-
ðåìîæöþ çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ
óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³í-
âåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

6.3. Óêëàäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â òà ¿õ âèêî-
íàííÿ

6.3.1. Ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðèéíÿò-
òÿ ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåìîæöÿ ³íâåñòèö³éíî-
ãî êîíêóðñó Êîì³ñ³ÿ ïîâèííà îïóáë³êóâàòè ðåçóëüòàòè
êîíêóðñó â äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, çà-
çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 6.2.29 öüîãî Ïîëîæåííÿ.

6.3.2. Ïðîåêò ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ðîçðîáëÿºòüñÿ
â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà óìîâ êîíêóðñó
³ ïîâèíåí ì³ñòèòè óìîâè òà òåðì³íè ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòè-
ö³éíîãî ïðîåêòó.

6.3.3. Ñòîðîíè çà äîìîâëåí³ñòþ ìîæóòü âíåñòè äî ïðî-
åêòó ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó çì³íè ³ äîïîâíåííÿ, ùî íå
ñòîñóþòüñÿ óìîâ, âèçíà÷åíèõ ó êîíêóðñí³é äîêóìåíòà-
ö³¿ òà â ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

6.3.4. ßêùî ïðîòÿãîì òðèäöÿòè êàëåíäàðíèõ äí³â ç
ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïåðåìîæöåì çàïðîøåííÿ, çàçíà÷å-
íîãî â àáçàö³ 2 ïóíêòó 6.2.54 öüîãî Ïîëîæåííÿ, ïåðåìî-
æåöü ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàí-
íÿ äîãîâîðó, âèñóâàº íåïðèéíÿòí³ óìîâè ï³äïèñàííÿ ³í-
âåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ð³øåííÿ ïðî ïåðåìîæöÿ ³íâåñ-
òèö³éíîãî êîíêóðñó ñêàñîâóºòüñÿ. Ç ìîìåíòó ñêàñóâàí-
íÿ ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó îð-
ãàí³çàòîð êîíêóðñó ïðîòÿãîì ï’ÿòè êàëåíäàðíèõ äí³â ãî-
òóº â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ïðî ñêàñóâàííÿ ðåçóëüòàò³â ³íâåñòèö³éíîãî êîí-
êóðñó òà íàäàº ïðàâî Êîì³ñ³¿ ðîçïî÷àòè ïåðåãîâîðè ç ³í-
øèìè ó÷àñíèêàìè ç ÷èñëà òèõ, õòî çàïðîïîíóâàâ íàé-
êðàù³ óìîâè çä³éñíåííÿ ³íâåñòèö³¿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó.

6.3.5. Ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïåðåìîæöÿ
³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó äî ìîìåíòó ñêàñóâàííÿ òàêîãî
ð³øåííÿ Êîì³ñ³ÿ òà îðãàí, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî çà-
òâåðäæåííÿ ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ ïðî ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó,
íå ìàº ïðàâà âåñòè ïåðåãîâîðè ïðî óêëàäåííÿ ³íâåñòè-
ö³éíîãî äîãîâîðó ç ³íøèìè îñîáàìè, â òîìó ÷èñë³ ç ³í-
øèìè ó÷àñíèêàìè, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â ³íâåñòèö³éíîìó
êîíêóðñ³.

6.3.6. Ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ì³æ îðãà-
í³çàòîðîì êîíêóðñó, çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà òà ïåðå-
ìîæöåì êîíêóðñó çä³éñíþºòüñÿ ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ
äí³â ï³ñëÿ óçãîäæåííÿ îñòàòî÷íîãî âàð³àíòà ³íâåñòèö³é-
íîãî äîãîâîðó. Ó âèïàäêó, êîëè ïåðåìîæåöü êîíêóðñó ìàº
áàæàííÿ âèñòóïèòè çàìîâíèêîì òà ³íâåñòîðîì, â³í ïî-
âèíåí ïîïåðåäèòè ïðî öå îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó, çàçíà-
÷èâøè ïðî öå â ñâî¿é ïðîïîçèö³¿. Â³ä îðãàí³çàòîðà êîí-
êóðñó äîãîâ³ð ï³äïèñóº íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êî-
ì³ñ³¿ ïðî ïåðåäà÷ó ôóíêö³¿ çàìîâíèêà ïåðåìîæöþ êîí-
êóðñó ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð ï³äïèñóºòüñÿ ì³æ îðãàí³çà-
òîðîì êîíêóðñó òà ïåðåìîæöåì ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ
äí³â ï³ñëÿ óçãîäæåííÿ îñòàòî÷íîãî âàð³àíòà ³íâåñòèö³é-
íîãî äîãîâîðó.

6.3.7. ²íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð ââàæàºòüñÿ óêëàäåíèì ç
äíÿ ï³äïèñàííÿ ñòîðîíàìè òåêñòó äîãîâîðó ³ éîãî ðåºñ-
òðàö³¿ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
ì. Êèºâà.

6.3.8. Íà ñòàä³¿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó ³í-
âåñòîð (ïåðåìîæåöü ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó) ìàº ïðà-
âî âèìàãàòè â³ä Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ
àäì³í³ñòðàö³é âèêîíàííÿ ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü òà ôóíêö³é
ùîäî çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì òà âèêîíàí-
íÿì óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó, âèêîíàííÿ îáîâ’ÿç-

ê³â (â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿) â ÷àñòèí³ ñïðèÿííÿ â îò-
ðèìàíí³ íåîáõ³äíèõ ³íâåñòîðó äîêóìåíò³â ïðè ðîçðîáö³
çàòâåðäæóâàëüíî¿ ÷àñòèíè ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿,
îôîðìëåíí³ ïðàâà âëàñíîñò³ ³íâåñòîðà íà îá’ºêò, ó÷àñò³
ó ðîáîò³ äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ïî ââåäåííþ îá’ºêòà â åêñ-
ïëóàòàö³þ òà ³íøèõ çîáîâ’ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ³íâåñòè-
ö³éíèì äîãîâîðîì òà/àáî óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî êîí-
êóðñó, ÷è âèïëèâàþòü ç êîìïåòåíö³¿ çàçíà÷åíèõ îðãàí³â.

6.3.9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî
äîãîâîðó ïîêëàäàºòüñÿ íà îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó.

6.3.10. Ó âèïàäêàõ íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âè-
êîíàííÿ îðãàí³çàòîðîì îáîâ’ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ³íâåñ-
òèö³éíèì êîíêóðñîì, ³ íåäîñÿãíåííÿ çãîäè ì³æ ³íâåñòî-
ðîì òà îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó ³íâåñòîð ìàº ïðàâî çâåð-
íóòèñü äî ñóäó â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

6.3.11. Ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó
ñòîðîíè ìîæóòü øëÿõîì óêëàäåííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè çì³-
íèòè éîãî óìîâè, ïåðåäáà÷èòè êîìïåíñàö³éí³ çàõîäè ïî
â³äøêîäóâàííþ âàðòîñò³ îá’ºêò³â òîùî, çà âèíÿòêîì óìîâ,
ùî âèçíà÷åí³ â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî
êîíêóðñó.

6.3.12. Çàì³íà ³íâåñòîðà â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³
ìîæëèâà çà íàÿâíîñò³ âñ³õ çàçíà÷åíèõ íèæ÷å óìîâ:

— ³íø³ ñòîðîíè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó (îðãàí³çàòîð
êîíêóðñó òà çàìîâíèê) íå çàïåðå÷óþòü ïðîòè çàì³íè ³í-
âåñòîðà;

— íîâèé ³íâåñòîð ïîãîäèâñÿ íà âñòóï äî ³íâåñòèö³é-
íîãî äîãîâîðó íà âèçíà÷åíèõ â íüîìó óìîâàõ, ùî áóëè
ïîãîäæåí³ ç ïîïåðåäí³ì ³íâåñòîðîì;

— Êîì³ñ³ÿ íàäàëà çãîäó íà çàì³íó ³íâåñòîðà;
— ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ ïðî íàäàííÿ çãîäè íà çàì³íó ³í-

âåñòîðà çàòâåðäæåíî îðãàíîì, âèçíà÷åíèì â ïóíêò³ 1.5
öüîãî Ïîëîæåííÿ.

6.3.13. Çà íàÿâíîñò³ óñ³õ îáñòàâèí, ïåðåë³÷åíèõ â ïóíê-
ò³ 6.3.12 öüîãî Ïîëîæåííÿ ùîäî çàì³íè ³íâåñòîðà, îðãà-
í³çàòîð êîíêóðñó óêëàäàº ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð ç íîâèì
³íâåñòîðîì.

6.3.14. Ñóìà ³íâåñòèö³é, çàçíà÷åíà â ³íâåñòèö³éíîìó
äîãîâîð³, ìîæå çá³ëüøóâàòèñü/çìåíøóâàòèñü çàëåæíî â³ä
çì³íè ôàêòè÷íèõ âèòðàò íà ï³äãîòîâêó ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

6.3.15. Ó ðàç³, ÿêùî ïåðåäáà÷åíà çàòâåðäæåíîþ ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ ïëîùà îá’ºêòà ³íâåñ-
òóâàííÿ áóäå á³ëüøîþ, í³æ îð³ºíòîâíà ïëîùà, çàçíà÷å-
íà â óìîâàõ êîíêóðñó, ³íâåñòîð äî ïî÷àòêó áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò çâåðòàºòüñÿ äî îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó ç ïðîõàííÿì
ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ùîäî çì³íè ïëîù³ îá’ºêòà íà çàñ³-
äàíí³ Êîì³ñ³¿. Íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ îðãàí³çàòîð
êîíêóðñó òà ³íâåñòîð ïèñüìîâîïîãîäæóþòü ðîçì³ð òà
ñòðîêè ñïëàòè ³íâåñòîðîì äîäàòêîâîãî âíåñêó íà ñòâî-
ðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ì. Êèºâà øëÿõîì óêëàäåííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè.

6.3.16. Ó ðàç³ çá³ëüøåííÿ âèòðàò íà ðåàë³çàö³þ ³íâåñ-
òèö³éíîãî ïðîåêòó ³íâåñòîð çä³éñíþº äîäàòêîâå ô³íàí-
ñóâàííÿ óñ³õ ïîâ’ÿçàíèõ ç öèì âèòðàò â ïîðÿäêó òà íà
óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì òà çà-
òâåðäæåíîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ.

6.3.17. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ìàº ïðàâî ðîç³ðâàòè ³í-
âåñòèö³éíèé äîãîâ³ð ç ³íâåñòîðîì ó âñòàíîâëåíîìó çàêî-
íîì ïîðÿäêó, ÿêùî ³íâåñòîð ïîðóøóº óìîâè ³íâåñòèö³é-
íîãî äîãîâîðó, çîêðåìà ïîðóøóº âñòàíîâëåí³ äîãîâîðîì
îáñÿãè òà ñòðîêè ô³íàíñóâàííÿ, íå âèêîíóº àáî âèêîíóº
íåíàëåæíèì ÷èíîì áóäü-ÿê³ ³íø³ ³íâåñòèö³éí³ îáîâ’ÿç-
êè.

6.3.18. Ó ðàç³ ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó ç ³íâåñòîðîì îðãà-
í³çàòîð êîíêóðñó âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî çàëó÷åííÿ íîâî-
ãî ³íâåñòîðà, óìîâè òà îáñÿãè êîìïåíñàö³¿ ïîïåðåäíüî-
ìó ³íâåñòîðó ïîíåñåíèõ íèì âèòðàò íà ðåàë³çàö³þ ³íâåñ-
òèö³éíîãî ïðîåêòó. Â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò, ïîíåñåíèõ
³íâåñòîðîì íà ðåàë³çàö³þ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, çä³é-
ñíþºòüñÿ íîâèì ³íâåñòîðîì â³äïîâ³äíî äî óìîâ ³íâåñòè-
ö³éíîãî äîãîâîðó.

6.3.19. Äîçâ³ë íà çíåñåííÿ íåæèëèõ áóäèíê³â, ùî íà-
ëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà, ÿêùî òàêà íåîáõ³äí³ñòü âèíèêëà â ïðî-
öåñ³ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, íàäàºòüñÿ îêðå-
ìèì ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿêèì ïåðåäáà÷àþ-
òüñÿ óìîâè êîìïåíñàö³¿ âòðàò íåðóõîìîãî ìàéíà òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

6.3.20. Îá’ºêòè ³íâåñòóâàííÿ àáî ¿õ ÷àñòèíè, áóä³â-
íèöòâî àáî ðåêîíñòðóêö³ÿ ÿêèõ çä³éñíåíà çà êîøòè ³í-
âåñòîð³â ïåðåäàþòüñÿ ó âëàñí³ñòü ³íâåñòîð³â â³äïîâ³äíî
äî óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó òà äîãîâîðó.

6.3.21. Îôîðìëåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá’ºêòè ³íâåñ-
òóâàííÿ àáî ¿õ ÷àñòèíè, áóä³âíèöòâî, ðåêîíñòðóêö³ÿ àáî
ðåñòàâðàö³ÿ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ çà êîøòè ³íâåñòîðà â³ä-
ïîâ³äíî äî óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó òà ³íâåñòèö³é-
íîãî äîãîâîðó, ïðîâîäèòüñÿ íèì ñàìîñò³éíî ï³ñëÿ ââå-
äåííÿ îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â åêñïëóàòàö³þ â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

6.3.22. Îá’ºêòè ³íâåñòóâàííÿ àáî ¿õ ÷àñòèíè, áóä³â-
íèöòâî àáî ðåêîíñòðóêö³ÿ ÿêèõ çä³éñíåíà çà êîøòè ³í-
âåñòîð³â ³ ÿê³ íå ïåðåäàí³ ó âëàñí³ñòü ³íâåñòîð³â â³äïî-
â³äíî äî óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó òà äîãîâîðó, çà-
ðàõîâóþòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий

Додаток № 2 до рішення Київської міської ради № 528/1189 від 24 травня 2007
Òàáëèöÿ 1

¹
ï/ï

Çàÿâíèê Àäðåñà
çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè

Ïëîùà
çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè

Ôóíêö³îíàëüíå
ïðèçíà÷åííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

²íôîðìàö³ÿ ïðî Íàÿâí³ñòü îá`ºêò³â
íåðóõîìîñò³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³

Ìåòà
ïîäàííÿ

êëîïîòàííÿ

Àäðåñà,
òåëåôîí
çàÿâíèêà

1 2 3 4 5 6 7 8

Òàáëèöÿ 2

Òàáëèöÿ 4

Òàáëèöÿ 3

¹
ï/ï

Àäðåñà
çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè

Ïëîùà
çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè

Ôóíêö³îíàëüíå
ïðèçíà÷åííÿ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

²íôîðìàö³ÿ ïðî Íàÿâí³ñòü
îá'ºêò³â íåðóõîìîñò³ 
íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³

Äàòà ïðîâåäåííÿ
àóêö³îíó/êîíêóðñó

Ïî÷àòêîâà ö³íà
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
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¹ï/ï Íàéìåíóâàííÿ îá'ºêòà Ôóíêö³îíàëüíå
ïðèçíà÷åííÿ

Çàãàëüí³ òåõí³êî-
åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè

Ñòàí îá'ºêòà

1 2 3 4 5

¹
ï/ï

Çàÿâíèê Íàéìåíóâàííÿ 
îá'ºêòà/ïðîïîçèö³¿,
âíåñåíî¿ íà ðîçãëÿä

Ôóíêö³îíàëüíå
ïðèçíà÷åííÿ

îá'ºêòà/ïðîïîçèö³¿

Çàãàëüí³ òåõí³êî-
åêîíîì³÷í³
ïîêàçíèêè

Äàòà ðîçãëÿäó Ïðèéíÿòå
ð³øåííÿ

1 2 3 4 5 6 7

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий



Хрещатик  7 березня 2008 ССУУССППІІЛЛЬЬССТТВВОО 1111

Íà çàïðîøåííÿ ïðåçèäåíòà
Ì³æíàðîäíîãî áëàãîä³éíîãî ôîí-
äó Ñâÿòî¿ Ìàð³¿ Ãàííè Ìàò³êî-
Áóáíîâî¿ â ðàìêàõ âèñòàâêè òðå-
òüîãî áåðåçíÿ ìàéñòðè Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî öåíòðó íàðîäíî¿
òâîð÷îñò³ òà êóëüòóðîëîã³÷íèõ äî-
ñë³äæåíü ïðîâåëè äëÿ âñ³õ îõî-
÷èõ íàéð³çíîìàí³òí³ø³ óðîêè
ìàéñòåðíîñò³ é ïîêàçîâ³ ìàéñòåð-
êëàñè ç âèòèíàíêè, ì³í³-ãîáåëå-
íó, ïëåò³ííÿ ç ñîëîìêè, âèøèâ-
êè, ë³ïëåííÿ òà ñêóëüïòóðè, ïåò-
ðèê³âñüêîãî ðîçïèñó, ìîçà¿÷íî¿
àïë³êàö³¿ òîùî.

Ò³, õòî çàâ³òàâ ó ö³ äí³ íà âè-
ñòàâêó-ïðîäàæ, ìàëè çìîãó ñà-
ìîñò³éíî âèãîòîâèòè ïîäàðóí-
êîâ³ ñóâåí³ðè äëÿ ñâî¿õ ð³äíèõ

àáî äðóç³â. À âò³ì, çà çàäóìîì
îðãàí³çàòîð³â, çóñòð³÷ ìàëà âñå æ
òàêè á³ëüøå äîáðî÷èííèé õà-
ðàêòåð: óñ³ì ãîñòÿì âèñòàâêè
ïðîïîíóâàëè çà ñèìâîë³÷íó ö³-
íó êóïèòè êàðòèíè òà ñàìîðîá-
êè, êîòð³ íàéá³ëüøå ñïîäîáàëè-
ñÿ. ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”
Ãàííà Ìàò³êî-Áóáíîâà, êîøòè,

îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó öèõ òâî-
ð³â, ñòàíóòü âàãîìîþ ï³äòðèì-
êîþ äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â òà ñè-
ð³ò — çà íèõ íàïåðåäîäí³ Âåëè-
êîäíÿ ïðèäáàþòü ùåäð³ ïàñ-
õàëüí³ ïîäàðóíêè. “Êîëè äè-
âèøñÿ íà âèðîáè, íåìîæëèâî
ïîâ³ðèòè, ùî âîíè çðîáëåí³
ä³òüìè — òàëàíîâèòèìè, çàâçÿ-

òèìè, íåîðäèíàðíèìè. Äëÿ ä³-
òåé äóæå âàæëèâà ï³äòðèìêà äî-
ðîñëèõ, à äëÿ â÷èòåë³â ³ áàòüê³â
íåìàº á³ëüøîãî ùàñòÿ, í³æ ðîç-
êðèâàòè òàëàíòè ñâî¿õ ó÷í³â. Ñà-
ìå òîìó âåðí³ñàæ “Òâîº ³ì’ÿ,
âîçíåñåíå ëþáîâ’þ” â³äòåïåð
ñòàíå òðàäèö³éíèì”,— ïîîá³öÿ-
ëà ïðåçèäåíò

“Íåäåëÿ 
ìîäû 
ñ Äàðüåé 
Øàïîâàëîâîé”
ï³äêîðþº 
ñåðöÿ 
ìîäíèê³â

Ðåéòèíã ïðîãðàìè
íåâïèííî çðîñòàº

Êð³ñò³íà ÊËÞØÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Перша раїнсь а про-
рама про мод та
стиль "Неделя моды с
Дарьей Шаповаловой"
стає дедалі поп лярні-
шою. Саме том вже
цієї неділі лядачі змо-
ж ть побачити її о
20.35 — одраз після
вип с новин, а орис-
т вачі всесвітньої мере-
жі тепер дізнаватим ть-
ся останні новини світо-
вої моди режимі он-
лайн на сайті fashion-
istas.com.ua.

Ïðîãðàìà “Íåäåëÿ ìîäû ñ
Äàðüåé Øàïîâàëîâîé” çì³íè-
ëà ãðàô³ê. Ö³º¿ íåä³ë³ ìîäíè-
êè òà ìîäíèö³ çìîæóòü ïåðå-
ãëÿíóòè ¿¿ îäðàçó ï³ñëÿ âèïóñ-
êó íîâèí î 20.35, ó àáñîëþò-
íèé ïðàéì-òàéì. Òàêå ð³øåí-
íÿ íàçð³âàëî âæå äàâíî, é ïî-
â’ÿçàíå âîíî íàñàìïåðåä ³ç
çðîñòàííÿì ðåéòèíãó “Íåäåëè
ìîäû ñ Äàðüåé Øàïîâàëî-
âîé”, íåàáèÿêîþ óâàãîþ äî
íå¿ ãëÿäà÷³â, à òàêîæ ç³ ñâÿòà-
ìè, àäæå ïåðåäà÷à ïðî ìîäó òà
ñòèëü — ñïðàâæí³é ïîäàðóíîê
äëÿ êîæíî¿ æ³íêè.

Íàáèðàº îáåðò³â ïîïóëÿð-
í³ñòü ñàéòó fashionis-
tas.com.ua — îô³ö³éíî¿ ñòîð³í-
êè “Íåäåëè ìîäû ñ Äàðüåé
Øàïîâàëîâîé”. Çàïóñòèëè éî-
ãî ùå íà ìèíóëîìó òèæí³, àëå
îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ â³äáóäåòü-
ñÿ ï³ä ÷àñ Ukrainian Fashion
Week. ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùà-
òèêó” âåäó÷à Äàð’ÿ Øàïîâà-
ëîâà, ñòîð³íêà fashio-
nistas.com.ua áóäå íå ëèøå
ñàéòîì ïðîãðàìè, ðåäàêö³ÿ
ïëàíóº çðîáèòè ç íå¿ ïîðòàë
ïðî ìîäó. Íà ñàéò³ ìîæíà
çíàéòè àðõ³â óñ³õ âèïóñê³â
ïðîãðàìè, ³íôîðìàö³þ ïðî
íàéâàæëèâ³ø³ ïîä³¿ ôåøí-³í-
äóñòð³¿, äåòàëüí³ ðåïîðòàæ³ òà
â³äåî ç óñ³õ ïîêàç³â íüþ-éîðê-
ñüêîãî é ëîíäîíñüêîãî òèæí³â
ìîäè. Ïðî ñó÷àñíå îáëè÷÷ÿ
óêðà¿íñüêî¿ ìîäè ìîæíà ä³ç-
íàòèñÿ ç ðóáðèêè “Ukrainian
Fashion Now”. Ó í³é ì³ñòèòè-
ìóòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî çíàíèõ
â³ò÷èçíÿíèõ äèçàéíåð³â, ÿê³
ðîçïîâ³äàòèìóòü ïðî ñåáå ó
ôîðìàò³ ³íòåðâ’þ. Òàêèé ðîç-
ä³ë º ñâîºð³äíèì ïðîäîâæåí-
íÿì ðóáðèêè ïðîãðàìè “10 ëåò
ñïóñòÿ” òà äóæå äîðå÷íèé ç îã-
ëÿäó íà ìàéáóòí³é óêðà¿í-
ñüêèé òèæäåíü ìîäè. ²íôîð-
ìàö³þ íà âåá-ñòîð³íö³ “Íåäå-
ëè ìîäû ñ Äàðüåé Øàïîâàëî-
âîé” îíîâëþâàòèìóòü ùîäíÿ.

Ó íàñòóïíèõ âèïóñêàõ ïðî-
ãðàìè ãëÿäà÷³ êàíàëó “Êè¿â”
ïîáà÷àòü ðåïîðòàæ³ ç Ukrain-
ian Fashion Week. Êîíòåíò
“Íåäåëè ìîäû ñ Äàðüåé Øà-
ïîâàëîâîé” òàêîæ âìèêàòèìå
ïîêàçè êîëåêö³é â³ò÷èçíÿíèõ
êóòþð’º, íàäàâàòèìå åêñêëþ-
çèâí³ ³íòåðâ’þ ç íèìè, ö³êàâ³
áåêñòåéäæ³, â³äêðèâàòèìå íî-
â³ ³ìåíà óêðà¿íñüêîãî ôåøíó

Ñèð³ò íå çàëèøàòü áåç ñâÿòà
Çà ï³äòðèìêè áëàãîä³éíîãî Ôîíäó Ñâÿòî¿ Ìàð³¿ ó ñòîëèö³ â³äáóëàñÿ
òâîð÷à âåëèêîäíÿ àêö³ÿ

Ìîëîäà ìîäà ïîêàçàëà ñåáå
Äèçàéíåðàì-ïî÷àòê³âöÿì äàëè øàíñ íà ìàéáóòíº

Ó ÷åòâåð â³äáóâñÿ þâ³ëåéíèé
ìîëîä³æíèé ôåñòèâàëü “Êðà-
ñà ³ ìîäà” çà ñïðèÿííÿ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ÊÌÄÀ òà Àãåí-
ö³¿ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é
“PR ìåä³à”. Ôåñòèâàëü óæå
ï’ÿòèé ð³ê ïîñï³ëü äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü òàëàíîâèòèì ìîëîäèì
ìèòöÿì ïîêàçàòè ñâ³é äîðî-
áîê, à éîãî îñîáëèâ³ñòþ º áåç-
ïëàòíà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³. Íà
äóìêó îðãàí³çàòîð³â, ò³ëüêè çà
ï³äòðèìêè äåðæàâè ³ â³äîìèõ
áðåíä³â ìîæëèâî çðîáèòè ñî-
ö³àëüíó àêòèâí³ñòü â Óêðà¿í³
ïðåñòèæíîþ.

Öüîãîð³÷íèé ôåñòèâàëü
“Êðàñà ³ ìîäà” óðî÷èñòî â³ä-
êðèëà ìîäíèé äèçàéíåð Âåðî-
í³êà Æàíâ³. Óñüîãî â êîíêóðñ³
âçÿëè ó÷àñòü 23 ìîäåëüºðè-ïî-
÷àòê³âö³, ÿê³ çìàãàëèñÿ ó íîì³-
íàö³ÿõ “Àâàíãàðä”, “Íàðîäí³
ìîòèâè”, “Äèòÿ÷î-þíàöüêà
ìîäà” òà “Pret-a-porte”. Êîëåê-
ö³¿ ìîëîäèõ äèçàéíåð³â ïîêàçà-
ëè íà ïîä³óì³ ïðîôåñ³îíàëüí³

ìîäåë³ ñòóä³¿ ìîäè “Marin Mod-
els”. Áóëè é äèòÿ÷³ êîëåêö³¿, ÿê³
ïðåäñòàâëÿëè ìàëåíüê³ ìîäåë³
â³êîì â³ä ÷îòèðüîõ ðîê³â.

Äåô³ëå ñóïðîâîäæóâàëè òàí-
öþâàëüí³ ìåëîä³¿. Â³äá³ðêîâ³
òóðè òðèâàëè ïðîòÿãîì ï³âðî-
êó ïåðåâàæíî ñåðåä ñòóäåíò³â
òà âèïóñêíèê³â ìèñòåöüêèõ âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Ó÷àñíèêè áóëè â îñíîâíîìó ç
Êèºâà, ïðîòå ñâî¿ êîëåêö³¿
çìîãëè ïðåäñòàâèòè òàêîæ äè-
çàéíåðè ç Õàðêîâà, Îäåñè,
Ëüâîâà òà Â³ííèö³. Îðãàí³çàòî-
ðè ôåñòèâàëþ âñ³ëÿêî äîïîìà-
ãàëè ìîëîäèì äèçàéíåðàì âò³-
ëþâàòè ó æèòòÿ åñê³çè — íàäà-
ëè àòåëüº äëÿ ïîøèòòÿ îäÿãó,
ïðîôåñ³îíàëüíèé ïîä³óì òà
ìîäåëåé, à ùå ïåðóêàð³â ³ â³çà-
æèñò³â. Äèçàéíåð Âåðîí³êà
Æàíâ³ òà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ìî-
ëîä³æíî¿ ïîë³òèêè Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì¿ òà
ìîëîä³ ÊÌÄÀ Þð³é Áëîöüêèé
â³äçíà÷èëè äâîõ íàéêðàùèõ
äèçàéíåð³â Ãðàí-ïð³

Фестиваль вже п’ятий рі поспіль дає можливість талановитим молодим митцям
по азати свої роботи

Þë³ÿ ÁÓÐÌÀÊÀ,
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

З третьо о до п’ято о бе-
резня рам ах безстро-
ової місь ої а ції "Допо-
можи он ретній людині"
та за підтрим и Міжна-
родно о бла одійно о
фонд Святої Марії в сто-
лиці відб лася вистав а
е с люзивних авторсь их
робіт "Твоє ім'я, вознесе-
не любов'ю". За ошти,
вир чені від продаж
представлених творів,
план ють напередодні Ве-
ли одня придбати пас-
хальні набори та с веніри
для сиріт та дітей-інвалі-
дів.

На виставці е с люзивних авторсь их робіт “Твоє ім’я, вознесене любов’ю” можна б ло за символічн цін придбати
б дь-я ий подобаний витвір, зробивши та им чином бла одійний внесо на ористь дітей-сиріт

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в столичном "АльтаЕ спо" відб вся фінал
п'ято о молодіжно о фестивалю "Краса і мода",
що відб вався за підтрим и столичної влади. 22
молодих дизайнери одя представили свої оле -
ції, а двоє най ращих отримали Гран-прі від мо-
дельєра Вероні и Жанві та сертифі ат на двотиж-
неве стаж вання її б дин моди, а та ож Гран-
прі від иївсь ої місь ої влади разом із подар н-
ом — професійною фотосесією.
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ОВНИ
Збавте тр довий темп, стаханов-

сь ий ент зіазм тіль и заш одить
здоров’ю. Вам потрібен психоло іч-
ний затишо . Вдалині від аласли-
вої людсь ої мет шні завир ють
творчі фантазії, зможете віддатися
любленій справі й реаліз ватись
я творча особистість. І це спра-
ведливо оцінить патрон, адже ви
цьо оріч фаворі в ерівництва.
Підбивайте підс м и за мин лий
( армічний) рі , все переосмислюй-
те, аби в майб тньом не повтори-
ти доп щених помило . Імп льсив-
ність, е оїзм, схильність до деспо-
тизм — ось риси, що в отре про-
во ватим ть онфлі ти, р йн ючи
бла одать Творця. Боріться з но-
ровливим Я, аби прибор ати ті мі-
н си, адже від вас залежить спіх
долі ба атьох людей. А втім, оли
поряд з вами однод мці та др зі,
се с ладеться я най раще.

ТЕЛЬЦІ
Опинившися на ребені поп ляр-

ності, не ловіть ґав. Ви мріяли з -
стріти др а з неординарними інте-
ресами, я ий поділяв би ваші по-
добання, стати м дрим порадни ом
та опорою?... Нині це щаслива ре-
альність. Тіль и не встрявайте в
п блічні протести, приміром, захи-
щаючи честь оле тив , не влашто-
в йте бой оти непорядним ом-
паньйонам через невиплат зар-
платні чи неви онанням зобов’-
язань. Нині, на жаль, хочете я ліп-
ше, а виходить я ірше, тож б де-
те райніми. Симпатії ерівництва
стан ть ч довим тоні ом для про-
фесійно о дос оналення, адже вам
нинішньо о ро потрібно шт рм -
вати ар’єрний олімп і відхилятися
від цьо о доленосно о рс забо-
ронено.

БЛИЗНЯТА
Вас очі ють ардинальні зміни на

професійній ниві, можлива зміна на-
прям діяльності, а та ож ерівниц-
тва. Одна оней на переправі не
міняють, тож доведеться співпра-
цювати зі старою омандою, армо-
нійно впис ючись в ієрархію поса-
дових стос н ів. На сердечном не-
босхилі — то роми, то блис ав и.
Пристрасті ипітим ть, пан ватиме
незадоволення, осідаючи м лом
пам’яті... Іспит долі на міння стати
люблячим с п тни ом бла овірно-
м , в я ом бачиться воро -зрад-
ни , ще не за інчився. Ви не випад-
ово зіт н лися з та ими не атив-
ними рисами, адже насправді вони
є вашим віддзер аленням, що по-
трібно терміново ви оренити.

РАКИ
Ваш енер опотенціал ся не ма -

симальної познач и. Е сперимен-
т йте, д ховно розвивайтеся, на о-
пич йте новий життєвий досвід,
розширюйте світо ляд. Учіться мис-
лити широ омасштабно, дивитися
на речі лобально. Тоді ваш рей-
тин поп лярності соці мі тіль и
зростатиме. Знання і м дрість при-
йд ть саме через либинний аналіз
вчин ів, завдя и цінній допомозі з
бо шлюбних та ділових партне-
рів. На посадові лаври не сподівай-
теся, спе тр сл жбових обов’яз ів,
очевидно, не зміниться — працюва-
тимете в атмосфері здорової діло-
вої он ренції, реор анізов ючи
виробництво. Опинившися в е с-
тремальній сит ації, і не под май-

те дезертир вати в паніці, а вн т-
рішньо змобіліз йтеся, адже то не-
беса прищеплюють вам навич и
сміливості, аби ви оренити боя з-
ство.

ЛЕВИ
У ваших р ах б д ть важелі то-

тально о онтролю над психоло іч-
ними та матеріальними рес рсами
оточення. Одна це вели а спо са,
і піддаватися їй протипо азано. Ли-
ше віддавши е вівалентн доз по-
тенціал , дістанете бажане. Заґн з-
дайте “хоч ”, б дьте пост пливими,
не заци люйтеся на принципах.
Тіль и ставши добросовісним сл -
ою на роботі, зможете тримати-
ся на ар’єрном плав , витримав-
ши тис винахідливих он рентів.
Не онфлі т йте, тримайтеся оле -
тив і армонійно співпрацюйте з
оле ами. Нині маєте шанс стати
взірцевим підле лим, за що Тво-
рець обдар є всім, що потрібно для
повно о щастя.

ДІВИ
Дося ти поставленої мети само-

т ж и вам не вдасться, тіль и за-
вдя и зла одженій спільній праці
можна втілити зад ми. Не вис вай-
те претензій та льтимат мів, пра-
вильно розподіліть обов’яз и в о-
ле тиві. Нині за ладається основа
співпраці на майб тній рі , тож вам,
я творчій особистості, слід обра-
ти нових висо офахових омпань-
йонів, отрі не зійд ть з дистанції в
ритичн мить. Самотність проти-
по азана, я що хтось липне, роз-
рахов ючи на “ва ансію” вашом
серці, радо вп стіть залицяльни-
а — нині вам посилаються лише
с п тни и з бла ословення долі.

ТЕРЕЗИ
Сл жбова сфера — ось де треба

ма симально до ладати творчих з -
силь, реалізов вати фахові здібно-
сті. Та вдасться задовольнити ви-
мо и роботодавців і триматися на
посадовом престолі. К л арні ін-
три и, ймовірно, вибиватим ть вас
із олії, одна поставтеся по-філо-
софсь и до недолі ів оточення, не
беріть близь о до серця їхні слаб-
ості. Майте на вазі: всі, хто за-
лежний від вас (вдома, на роботі),
віддано сл житим ть, очі ючи
справедливої оцін и, тож не л ав-
те і дорожіть авторитетом. Сімейні
проблеми зала одж ватим ться хоч
із “проб сов ою”, одна спішно.
Особисте життя роз вітне. За ох й-
теся, пестіть обранців — ви наснаж-
ни во ню взаємних поч ттів!

СКОРПІОНИ
Ваш омпас в аз є на сонячний

напрямо під назвою: “ охання,
розва и, насолоди, творчість”. За-
вдя и вам сірі б дні мають пере-
творитися на свят овий феєрвер ,
а р тинні справи повинні принести
радість і навіть піднесення. Процес
самовдос оналення ся не пі , все-
бічно пізнавайте себе, паралельно
досл хаючись порад оточення (я
мовиться, з бо видніше), аби
оптимально ви ористати природні
таланти. Інформаційна, літерат р-
на, ре ламна, тор овельна сфери
завдя и вашом мистецтв імпрові-
зацій принесе добрі плоди. Йдіть
но з про ресом, по либлюйте
професійні знання, інтеле т альний
бан потреб є нових інвестицій, я і
дад ть вам незабаром бла одатні

дивіденди. І не нехт йте сім’єю,
жертв вати бла опол ччям домо-
чадців заради ар’єри протипо а-
зано.

СТРІЛЬЦІ
Зосередьтеся на домашніх ло-

потах, до ладіть ма сим м матері-
альних та моральних з силь, аби сі-
мейне во нище палах отіло яс ра-
віше. Самодостатньою особистістю
станете саме завдя и мінню зви-
ти власне ніздо, б ти дбайливим
осподарем, о орн ти т рботою
рідних та , щоб поч валися за ва-
ми, я за ам’яною стіною. Саме в
цьом (а не в ар’єрном сходжен-
ні!) і поля ає особисте щастя. На
заробіт и таланитиме, більше ін-
вест єте — більше отримаєте. Не-
одмінно поминайте пред ів, шан й-
те родинні традиції, дос оналюй-
те спад ові професії, підтрим йте
постійний зв’язо з родовим орін-
ням та місцем народження. Тоді
дача йтиме пліч-о-пліч.

КОЗОРОГИ
Г рт йтеся з тими, з им вас єд-

нає д шевна армонія, тоді мати-
мете шанс розширити ордони
власних потенційних можливостей.
Не сидіть на місці, я омо а більше
спіл йтеся, зав’яз йте нові зна-
йомства. Особиста чарівність, впли-
вовість і презентабельність, висо а
ер диція — це проп с на олімп ді-
лово о та сердечно о самоствер-
дження, де вас очі є приз Форт -
ни — знаменитість. Я що хтось ста-
вить палиці в олеса, нама ається
сіяти розбрат, не засм ч йтеся, а
миріться, бо ж війною тіль и силою
пере онань можна с перни ів пе-
ретворити на др зів.

ВОДОЛІЇ
Ви нарешті отримаєте матеріаль-

н омпенсацію за працю торі , що
стане приємною несподіван ою.
Енер опотенціал роз віті, хоча не-
впевненість і самообман мож ть
ставати на заваді намічених планів.
Частіше сл хайте себе, аналіз йте
вчин и, тоді знеш одите не атив,
що переш оджає правильній само-
оцінці, не дає твердо стати на но и,
повірити власні сили. З оле ами
йдіть в нісон, рах ючись з їхніми
інтересами, найменший дисонанс
стос н ах з омандою не ативно по-
значиться на особистом пост пі. З
шефом дотрим йте висо ої льт -
ри спіл ванні, на жаль, нині ви
для ньо о, попри всі фахові “плюси”,
є об’є том роздрат вання.

РИБИ
Сфо с йте ва на власній пер-

соні, менше с ромності. Ви — по-
т жний ма ніт Всесвіт , дов ола
я о о р хаються ала ти и люд-
сь их доль. Розпочинається еволю-
ційна життєва фаза, де вам визна-
чено продемонстр вати найвищий
інде с сили, влади, впливовості, са-
мостійності. Рейтин соці мі набе-
ре запаморочливих обертів, оло
др зів розшириться. Вас любити-
м ть і обожнюватим ть, що вима а-
тиме відповідної самовіддачі. Хіба
що шлюбні зи все ще лишатим ть-
ся тя арем, одна рвати їх в про ра-
м долі не входить. Менше працюй-
те, ловіть ожн мить, аби розсла-
битися, вам нині д же потрібний
психоло ічний затишо .

Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 7 ïî 13 áåðåçíÿ )
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Від�рите�а�ціонерне�товариство�“Готель�“Сан�т-Петерб�р�”
повідомляє,�що�чер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів�відб�д�ться�30��вітня�2008�ро���о�17.00

за�адресою:�м.�Київ,�б�львар�Шевчен�а�4,��онференц-зал�Готелю�“Сан�т-Петерб�р�”

Порядо��денний:
1. Обрання�Голови�та�се�ретаря�Зборів.

2. Затвердження�Звіт��Правління�про�робот����2007�році.

3. Затвердження�Звіт��Ревізійної��омісії�про�робот����2007�році.

4. Затвердження�рез�льтатів�фінансово- осподарсь�ої�діяльності�та�розподіл�приб�т�ів�за�2007�рі�.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�Товариства, тис.��рн.

5. Визначення�основних�напрям�ів�діяльності�на�2008�рі�.

6. Про�обрання�Голови�та�членів�Правління�ВАТ�“Готель�“Сан�т-Петерб�р ”.

7. Про�обрання�членів�Спостережної�ради�ВАТ�“Готель�“Сан�т-Петерб�р ”.�

8. Про�обрання�членів�Ревізійної��омісії�ВАТ�“Готель�“Сан�т-Петерб�р ”.

9. Про�збільшення�розмір��стат�тно о��апітал��шляхом�збільшення��іль�ості�а�цій�існ�ючої�номінальної�вартості�за�рах�но��додат�ових

внес�ів.

10. Прийняття� рішення� про� за�рите� (приватне)� розміщення� а�цій� та� затвердження� прото�ол�� рішення� про� за�рите� (приватне)

розміщення�а�цій.

11. Затвердження�перелі���інвесторів,�серед�я�их�передбачено�розміщення�а�цій,�відповідно�до�я�их�прийнято�рішення�про�розміщення.

12. Визначення��повноважено о�ор ан��та��повноважених�осіб��повноважено о�ор ан��ВАТ�“Готель�“Сан�т-Петерб�р ”�та�надання�їм

повноважень,�пов’язаних�із�розміщенням�а�цій,�а�саме:

- затвердження�рез�льтатів�реалізації�а�ціонерами�сво о�переважно о�права�на�придбання�а�цій,�що�пропон�ються�для�розміщення;

- прийняття�рішення�про�достро�ове�за�інчення�за�рито о�(приватно о)�розміщення�а�цій�(��разі,�я�що�запланований�обся �а�цій

б�де�розміщено�достро�ово);

- затвердження�рез�льтатів�за�рито о�(приватно о)�розміщення�а�цій�та�звіт��про�рез�льтати�за�рито о�(приватно о)�розміщення

а�цій.

Пропозиції�а�ціонерів�щодо�поряд���денно о�приймаються�до�30�березня�2008�ро��.

Реєстрація�а�ціонерів�та�їх��повноважених�представни�ів�проводиться�з�16.00�по�16.45�в�приміщенні��онференц-зал��Готелю�“Сан�т-

Петерб�р ”.

Для�реєстрації�а�ціонерам�та�їх�представни�ам�мати�при�собі�до��мент,�що�посвідч�є�особ��(паспорт,�представни�ам�а�ціонерів�—

дор�чення�на�право��часті���Зборах,�оформлене�відповідно�до�вимо �чинно о�за�онодавства,�та�до��мент,�що�посвідч�є�особ�).

З�матеріалами,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним,�а�ціонери�мож�ть�ознайомитись�за�адресою:�м.�Київ,�б�львар�Шевчен�а,�4.

Довід�и�за�телефоном:�278-66-72.�

Правління�ВАТ�“Готель�“Сан�т-Петерб�р�”

Інформація�про�збільшення�стат�тно�о��апітал��ВАТ�“Готель�“Сан�т-Петерб�р�”

(відповідно�до�ст.�40�За�он��У�раїни�“Про��осподарсь�і�товариства”):

1. Мотиви�збільшення�стат�тно�о��апітал��—�стат�тний��апітал�збільш�ється�з�метою�зал�чення�додат�ових��оштів�для�фінанс�вання

 осподарсь�ої�діяльності�Товариства.

Спосіб�збільшення�стат�тно�о��апітал��—�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій�шляхом�збільшення��іль�ості�простих� іменних

а�цій�існ�ючої�номінальної�вартості,�я�і�вип�с�аються�додат�ово.

Мінімальний�розмір�збільшення�стат�тно�о��апітал��—�200�000�000��рн.�(двісті�мільйонів� ривень).

2. Після�розміщення�а�цій���процесі�збільшення�стат�тно�о��апітал��ВАТ�“Готель�“Сан�т-Петерб�р�”�до�Стат�т��ВАТ�“Готель

“Сан�т-Петерб�р�”�пропон�ється�внести�зміни�з�ідно�нижченаведено�о�прое�т�:

П�н�ти�4.1�та�4.2�Стат�т��ВАТ�“Готель�“Сан�т-Петерб�р�”�ви�ласти�в�наст�пній�реда�ції:

“4.1.�Стат�тний��апітал�Товариства�становить�201�400�000�(двісті�один�мільйон�чотириста�тисяч)� ривень.”

“4.2.�Стат�тний��апітал�Товариства�поділено�на�805�600�000�(вісімсот�п’ять�мільйонів�шістсот�тисяч)�простих�іменних�а�цій�номінальною

вартістю�25�(двадцять�п’ять)��опійо���ожна.”

3. Додат�ово�передбачається�розмістити�800�000�000� (вісімсот�мільйонів)�простих� іменних�а�цій�в�до��ментарній�формі� за альною

номінальною�вартістю�200�000�000�(двісті�мільйонів)� рн.

4. Номінальна�вартість�однієї�а�ції�залишається�незмінною�і�становить�25�(двадцять�п’ять)��опійо�.

5. Права�а�ціонерів�при�додат�овом��вип�с���а�цій:

На�першом��етапі�розміщення�б�де�реалізоване�переважне�право�а�ціонерів�на�придбання�а�цій�ВАТ�“Готель�“Сан�т-Петерб�р ”,�що

вип�с�аються�додат�ово,����іль�ості,�пропорційній�їх�частці�в�стат�тном���апіталі�на�дат��почат���проведення�першо о�етап��розміщення

а�цій.

На�др� ом��етапі�здійснюється�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій�серед�інвесторів,�перелі��я�их�затвердж�ється�За альними�зборами

а�ціонерів�ВАТ�“Готель�“Сан�т-Петерб�р ”,�а���випад���я�що�інвестори�відмовляються�від�ви��п��а�цій,�що�вип�с�аються�додат�ово

реаліз�ється�право�а�ціонерів�на�придбання�а�цій,�що�вип�с�аються�додат�ово,����іль�ості,�що�перевищ�є��іль�ість�а�цій,�на�я�і�а�ціонер

реаліз�вав�своє�переважне�право.

А�ціонери�та�ож�мають�всі�інші�права,�передбачені�чинним�за�онодавством�та�Стат�том�ВАТ�“Готель�“Сан�т-Петерб�р ”.

6. Від�рита�підпис�а�на�а�ції�ново�о�вип�с���не�передбачена.�За�рите�(приватне)�розміщення�а�цій�здійснюється�в�два

етапи:

-�перший�етап:�з�01�червня�2008�р.�по�30�червня�2008�р.�(30�днів),�в�межах�я�о о�а�ціонери�мають�право�реаліз�вати�своє�переважне

право�на�придбання�а�цій.�Подання�а�ціонерами�письмових�підтверджень�про�відмов��від�ви�ористання�сво о�переважно о�права

на�придбання�а�цій,�що�передбачені�до�розміщення,��мовами�розміщення�а�цій�не�передбачається.�А�ціонери,�я�і���встановлені

стро�и�не�надали�заяв�на�придбання�а�цій�додат�ово о�вип�с��,�вважаються�та�ими,�що�не�с�ористалися�своїм�правом;

-�др��ий�етап:�з�01�липня�2008р.�по�31�липня�2008�р.�(31�день).

За�рішенням�зборів�а�ціонерів�стро�и�проведення�розміщення�а�цій�може�б�ти�змінено.

7. Порядо��відш�од�вання�власни�ам�а�цій�збит�ів,�пов’язаних�із�збільшенням�стат�тно�о��апітал��ВАТ�“Готель�“Сан�т-

Петерб�р�”.

Збит�ів,�пов’язаних�із�збільшенням�стат�тно о��апітал��ВАТ�“Готель�“Сан�т-Петерб�р ”,�не�передбачається.�У�випад���вини�нення��

власни�ів�а�цій�до��ментарно�підтверджених�збит�ів,�пов’язаних�зі�збільшенням�стат�тно о��апітал�,�вони�відш�одов�ються���поряд��,

встановленом��діючим�за�онодавством�У�раїни.

Наймен�вання�по�азни�а
Період

Звітний Попередній

Усьо о�а�тивів 2081,0 1801,1

Основні�засоби 414,7 391,5

Дов остро�ові�фінансові�інвестиції 481,5 481,5

Запаси 32,0 28,3

С�марна�дебіторсь�а�забор ованість 182,2 118,4

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 895,5 703,1

Нерозподілений�приб�то� 388,8 91,7

Власний��апітал 1804,4 1586,8

Стат�тний��апітал 1400,0 1400,0

Дов остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 276,6 214,3

Чистий�приб�то��(збито�) 311,1 280,0

Середньорічна��іль�ість�а�цій,�шт. 5600000 5600000

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�а�цій�протя ом�період�,�шт. 65650 11000

За альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних�а�цій�протя ом�період� 98,5� 16,5�

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період�,�осіб 97 103

До�відома�а�ціонерів

від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“АТП-1”!

Відповідно�до�спільно�о�рішення�прийнято�о�ви�онавчим

ор�аном�та�на�лядовою�радою�(прото�ол�від�27�люто�о�2008

ро���№�270208-1�)�26��вітня�2008�ро���за�місцезнаходженням

товариства�відб�д�ться�чер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів

ВАТ “АТП-1”�(�од�за�ЄДРПОУ�03746384).

Адреса�проведення�зборів:�01013,�м.�Київ,�в�л.�Промислова,1.

Почато��зборів�об�11.00.

Порядо��денний:

1. Обрання� Голови� та� се�ретаря� за альних� зборів,� обрання� робочих� ор анів,

затвердження�ре ламент��зборів.

2. Звіт� ви�онавчо о� ор ан�� про� рез�льтати�фінансово- осподарсь�ої� діяльності

товариства�за�2007�рі�,�визначення�та�затвердження�основних�напрям�ів�роботи

в�2008�році.

3. Затвердження�звіт��та�виснов�ів�ревізійної��омісії�про�діяльність�товариства�в

2007�році.

4. Звіт�На лядової�ради�за�2007�рі�.

5. Затвердження�річної�фінансової�звітності�товариства�за�2007�р.

6. Про�розподіл�і�ви�ористання�приб�т���за�2007 р.

7. Про�виплат��дивідендів�за�рез�льтатами�діяльності�товариства�в�2007�р.

Реєстрація�а�ціонерів�(їх�представни�ів)�для��часті���за альних�зборах�б�де

проводитись�26��вітня�2008�ро���з�10.00�до�10.50�за�місцем�проведення�за альних

зборів.�Для�реєстрації�а�ціонери�повинні�мати�при�собі�паспорт�або�до��мент,�що

посвідч�є�особ��(дані�з�я�о о�містяться���системі�реєстр��а�ціонерів),�представни�и

а�ціонерів�—�паспорт�або�до��мент,�що�посвідч�є�особ�,�та�довіреність�від�а�ціонера

на� передач�� їм� права� �часті� �� за альних� зборах,� оформлен�� з ідно� з� діючим

за�онодавством�У�раїни.

Відомості�про�основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності

від�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“АТП-1”�за�2007�рі��(тис.��рн.)

До�почат��� проведення� зборів� �ожен� а�ціонер� товариства� (представни�� за

дор�ченням)�може�ознайомитися�з�до��ментами�пов’язаними�із�поряд�ом�денним

за�місцезнаходженням�товариства,�зверн�вшись�до�Дире�тора�з�відповідною�заявою.

Пропозиції� до� поряд��� денно о� зборів� приймаються� �� письмовій�формі� за

місцезнаходженням� товариства,� �� термін� та� �� поряд��� визначеном�� чинним

за�онодавством�та��становчими�до��ментами�товариства.

Тел.�для�довідо�:�285-63-87.

Наймен�вання�по�азни�а
Період

Звітний Попередній

Усьо о�а�тивів 29126,4 26567,5

Основні�засоби 9794,9 10324,8

Дов остро�ові�фінансові�інвестиції - -

Запаси 1035,0 891,2

С�марна�дебіторсь�а�забор ованість 10083,7 6057,8

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 4866,0 7467,8

Нерозподілений�приб�то� 12308,0 14512,2

Власний��апітал 26531,8 23974,2

Стат�тний��апітал 986,0 986,0

Дов остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 2594,6 2593,3

Чистий�приб�то��(збито�) 2035,6 2357,2

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 3930229 3640431

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя ом�період��(шт.) - 133203

За альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних

а�цій�протя ом�період�
- 458,8

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 524 567

Ви�онавчий�ор�ан

ВІДКРИТОГО�АКЦІОНЕРНОГО�ТОВАРИСТВА

“ЄВРОЦЕМЕНТ�ГРУП�—�УКРАЇНА”,
з�місцем�знаходження�за�адресою:�01133,�У�раїна,�м.�Київ,�в�лиця�К�т�зова,�18/7В,

ВАТ�“ЄВРОЦЕМЕНТ� р�п�—�УКРАЇНА”,��од�ЄДРПОУ�33549911�(далі�Товариство)

повідомляє�про�проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів�Товариства,

що відб�д�ться�25��вітня�2008�ро���об�11.00�за�адресою:�01133,�У�раїна,

м.�Київ,�в�лиця�К�т�зова�18/7В,�ВАТ�“ЄВРОЦЕМЕНТ��р�п�—�УКРАЇНА”.

Порядо��денний:

1. Обрання�Голови�й�се�ретаря�за альних�зборів�а�ціонерів�Товариства.

2. Визначення�поряд���проведення�за альних�зборів�а�ціонерів�Товариства.

3. Затвердження�фінансово о�річно о�звіт��ВАТ�“ЄВРОЦЕМЕНТ� р�п-УКРАЇНА”�за

2007�рі�.

4. Розподіл� приб�т��� і� збит�ів�ВАТ� “ЄВРОЦЕМЕНТ�  р�п-УКРАЇНА”,� �� том�� числі

виплата�(о олошення)�дивідендів�за�рез�льтатами�2007�фінансово о�ро��.

5. Затвердження�нової�реда�ції�Стат�т��ВАТ�“ЄВРОЦЕМЕНТ� р�п-УКРАЇНА”.

6. По одження� отримання� Товариством� в� АКІБ� “У�рСиббан�”� �редит�� в�формі

м�льтивалютної� �редитної� лінії� в� с�мі� не� більше� 50� 000� 000� доларів�США�на

термін�не�більше�6�місяців�з�можливістю�отримання�транш��в� ривнях�/�доларах

США�та�підтвердити�повноваження�дире�тора�товариства�Гальчева�Д.І.�чи�особи,

що�йо о�заміщає,�на�підписання�в�азано о�до овор���редит�.

7. Обрання�членів�Спостережної�ради�Товариства.

8. Обрання�Дире�тора�Товариства.

9. Обрання�Ревізора�Товариства.

Реєстрація�а�ціонерів�або� їхніх�представни�ів�для��часті�в�чер ових�за альних

зборах�а�ціонерів�Товариства�б�де�проводитися�25��вітня�2008�ро���з�10.30�до

10.45�в�офісі�ВАТ�“ЄВРОЦЕМЕНТ� р�п�—�УКРАЇНА”�за�адресою:�01133,�У�раїна,�м.

Київ,�в�лиця�К�т�зова�18/7В.

Для� реєстрації� й� �часті� в� чер ових� за альних� зборах� а�ціонерів� Товариства

необхідно� при� собі�мати:� паспорт,� для� представни�а� а�ціонера�—�дор�чення,

оформлене�відповідно�до�вимо �чинно о�за�онодавства�У�раїни.

Телефон�для�довідо�:�(044)�590-19-82.

Конта�тна�особа:�Бондарен�о�І.В.

Основні�по�азни�и�Фінансово-�осподарсь�ої�діяльності

ВАТ “ЄВРОЦЕМЕНТ��р�п-УКРАЇНА”�(тис.��рн.):

Наймен�вання�по�азни�а
Період

звітний попередній

1.�Усьо о�а�тивів,�в�т.ч. 1�420�129,1 235�888,5

Основні�засоби 23�973,8 11�087,1

Дов остро�ові�фінансові�інвестиції 1�170�809,2 1�250,0

Запаси 264,2 30,0

С�марна�дебіторсь�а�забор ованість 137�877,2 85�671,6

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 20�948,0 116�833,4

Інші�а�тиви 66�256,7 21�016,4

2.�Власний��апітал,�в�т.ч. 377�043,9 138�710,3

Стат�тний��апітал 2�500,0 2�500,0

Нерозподілений�приб�то� 373�918,9 135�585,3

Інший��апітал 625,0 625,0

3.�Дов остро�ові�зобов’язання 51,8 10,4

4.�Поточні�зобов’язання 1�042�687,0 96�945,0

5.�Чистий�приб�то��(збито�) 238�333,6 99�508,6

6.�Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 2�500,0 2�500,0

7.�Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя ом�період��(шт.)

8.�За альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних

а�цій�протя ом�період�

9.�Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 102,0 99,0

Рада�Дире�торів�За�рито�о�а�ціонерно�о

товариства�з�іноземними�інвестиціями

“Слобожансь�а�Б�дівельна�Керамі�а”
(�од�ЄДРПОУ�21129873)�повідомляє,�що� 24� �вітня� 2008 р.� о� 16.00� (за

місцевим� часом)� за� адресою:� м. Київ,� в�л.� І�оревсь�а/Набережно-

Хрещатиць�а,�13/5,�офіс�ЗАТ�“СБК”,�відб�д�ться�Чер�ові�За�альні�Збори

А�ціонерів�За�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�з�іноземними�інвестиціями

“Слобожансь�а�Б�дівельна�Керамі�а”�(далі�—�Товариство).

Порядо��денний:

1. Про�затвердження�рез�льтатів�фінансово- осподарсь�ої�діяльності�за�2007�рі�.

2. Про�затвердження�поряд���розподіл��приб�т��,�стро���та�поряд���виплати�дивідендів.

3. Про�від�риття�філій�та�представництв,�затвердження�їх�Положень.

4. Про�затвердження�звітів�Ревізійної�Комісії.

5. Про�затвердження�� од�Товариства.

Реєстрація��часни�ів�Чер ових�За альних�Зборів�А�ціонерів�відб�деться�в�день�проведення

зборів,�а�саме:�24.04.2008�ро���з�15.00�до�15.45�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�І оревсь�а/Набережно-

Хрещатиць�а,�13/5,�офіс�ЗАТ�“СБК”.

Для� реєстрації� а�ціонерам� необхідно�мати� при� собі� до��мент,�що� посвідч�є� особ�,� для

представни�ів�а�ціонерів�—�паспорт�та�до��мент,�що�підтвердж�є�повноваження,�для��ерівни�а

юридичної�особи,�що�є�а�ціонером�—�до��мент,�що�підтвердж�є�повноваження.

З�матеріалами� з� питань� поряд��� денно о� Чер ових�За альних�Зборів� А�ціонерів�можна

ознайомитись���робочі�дні�з�10.00�до�18.00�за�адресою:�м. Київ,�в�л.� І оревсь�а/Набережно-

Хрещатиць�а,�13/5,�офіс�ЗАТ�“СБК”.

КС�“ОЩАДНА�КАСА”
(�од�ЄДРПОУ�35332686)

повідомляє�своїх�членів�про�проведення�за�альних�зборів,

я�і відб�д�ться�7�КВІТНЯ�2008�р.�о�13.00�за�адресою:�

м.�Київ,�в�л.�Де�тярівсь�а,�31.�Реєстрація�з�12.00�до�13.00.

Порядо��денний:

1. Внесення�змін�і�доповнень�до�Стат�т���редитної�спіл�и.

2. Затвердження� нової� реда�ції� положень� про� спостережн�� рад�,� ревізійн�� �омісію,

�редитний��омітет�та�правління.

3. Інші�питання.

Деснянсь�ий� районний� с�д

м. Києва�повідомляє,�що�17�бе-

резня�2008�ро���о�12.00�б�де�роз-

 лядатися�цивільна�справа�за�по-

зовом�Радзієвсь�ої� А.Д.� до�Сам-

борсь�о о�Д.К.�про�визнання�осо-

би�та�ою,�що�втратила�право��о-

рист�вання� �вартирою.�В� с�дове

засідання�ви�ли�ається�відповідач

Самборсь�ий�Дмитро� Казимиро-

вич.�В�разі�неяв�и�справ��б�де�роз-

 лян�то���ваш��відс�тність.�Адре-

са�с�д�:�м.�Київ,�пр-т.�Мая�овсь�о-

 о,�5-В,��аб.�№�25.

С�ддя�Я.В.�Головачов.
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Кольороподіл А2
(формат 660х560 мм)
01034, Київ,
вул. Володимирська,
51�а, репроцентр 
газети «Хрещатик».
Тел.: 235�82�72,

234�12�55
repro.kreschatic. kiev.ua
Усі види додрукарських 
робіт.



За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Печерсь�ий� районний� с�д

м. Києва�повідомляє
про
проведен-

ня
с�дово�о
засідання
�
справі
за
по-

зовом
 ЗАТ
 КБ
 “Приват
 Бан�”
 до

Гриш�о
В.В
 про
 достро�ове
 розір-

вання
до�овор�
та
стя�нення
забор-

�ованності,
я�е
призначено
на
13
бе-

резня
2008
ро��
о
9.00
за
адресою:

м.
Київ-01001, в�л.
Хрещати�, 42-А,

�аб.
16.


Голов�юча
—
с�ддя
Кафідова
О.В.

До��ва�и�а�ціонерів�Від�рито�о�а�ціонерно�о

товариства�“Київтелемонтаж”

Від�рите�а�ціонерне�товариство�“Київтелемонтаж”

(надалі
—
Товариство)
повідомляє�про�с�ли�ання�За�альних

зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�22��вітня�2008�ро���о�15.00

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Дмитрівсь�а,�30,�7-й�поверх.

Порядо��денний:

1.
Затвердження
звітів
і
виснов�ів
Ревізійної
�омісії
за
2007
рі�.

2. Затвердження
річних
рез�льтатів
діяльності
Товариства
за
2007
рі�.

3. Затвердження
звіт�
і
баланс�
за
2007
рі�.

4.
Визначення
основних
напрям�ів
діяльності
Товариства
на
2008
рі�.

5. Затвердження
�ошторис�
доходів
і
план�
�осподарсь�ої
діяльності
Товариства

на
2008
рі�.

6. Зміни
в
с�ладі
На�лядової
Ради
Товариства.

7. Прийняття
рішення
про
��ладання
правочинів
на
с�м�,
що
перевищ�є
в�азан�

в
стат�ті
Товариства.

8. Затвердження
раніше
��ладених
��од.

9. Прийняття
 рішення
 про
 �часть
 або
 припинення
 �часті
 Товариства
 в
 інших

підприємствах.

Реєстрація
а�ціонерів
б�де
проводитися
в
день
проведення
За�альних
зборів

а�ціонерів
з
14.40
до
14.50.

Учасни��	за�альних	зборів	а�ціонерів	необхідно	мати	при	собі:

� до��мент,
що
посвідч�є
особ�;

� для
 представни�ів
 а�ціонерів
 —
 дор�чення
 на
 право
 �часті
 �
 зборах,

оформлене
�
відповідності
до
чинно�о
за�онодавства.

А�ціонери
мож�ть
ознайомитися
з
матеріалами
стосовно
питань
поряд��
денно�о

та
 отримати
 додат�ов�
 інформацію
 за
 адресою:
 У�раїна,
 м.
 Київ,
 в�л.

Дмитрівсь�а, 30,
тел.
490-67-65.

Генеральний�дире�тор�ВАТ�“Київтелемонтаж”

Від�рите�а�ціонерне�товариство

“Київсь�ий�верстатоб�дівний��онцерн”

(с�орочено
—
ВАТ
“Вер�он”)
повідомляє�про�проведення�чер�ових

за�альних�зборів�а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�23��вітня�2008�ро��

за�адресою:�03062�м.�Київ,�проспе�т�Перемо�и,�67,�в�а�товом�

залі�АПК�№�3�о�10.00.

Порядо��денний:�

1. Обрання
Лічильної
�омісії
та
Се�ретаря
Зборів.

2. Звіт
Дире�ції
 про
 рез�льтати
фінансово-�осподарсь�ої
 діяльності
 Товариства
 за

2007
рі�
та
основні
напрям�и
діяльності
�
2008
році.

3. Звіт
та
виснов�и
Ревізійної
�омісії
Товариства
за
2007
рі�.

4. Затвердження
річних
рез�льтатів
діяльності
Товариства,
річної
фінансової
звітності

за
2007
рі�.

5. Порядо�
розподіл�
приб�т��
за
2007
рі�.


6. Про
 збільшення
розмір�
 стат�тно�о
 �апітал�
 Товариства
 за
рах�но�
реінвестиції

дивідендів
шляхом
збільшення
номінальної
вартості
а�цій.

7. Про
 вип�с�
 а�цій
 Товариства
шляхом
 збільшення
 номінальної
 вартості
 а�цій
 та

обмін�
а�цій
старої
номінальної
вартості
на
а�ції
нової
номінальної
вартості.

8. Про
визначення
вповноважених
осіб
Товариства,
я�им
надаються
повноваження

на
 здійснення
персонально�о
 повідомлення
 а�ціонерів
 про
прийняті
 за�альними

зборами
а�ціонерів
Товариства
рішення
та
проведення
дій
щодо
вип�с��
а�цій.

9. Про
змін�
наймен�вання
Товариства.

10. Про
внесення
змін
до
Стат�т�
Товариства
шляхом
ви�ладення
йо�о
�
новій
реда�ції.

11. Обрання
Голови
та
членів
Ради
Товариства.


12. Обрання
Генерально�о
дире�тора
та
членів
Дире�ції
Товариства.

13. Обрання
Голови
та
членів
Ревізійної
�омісії
Товариства.

Інформація	з�ідно	ст.	40	За�он�	У�раїни	“Про	�осподарсь�і	товариства”

а)
мотиви,
спосіб
та
мінімальний
розмір
збільшення
стат�тно�о
�апітал�:

мотиви
 збільшення
 розмір�
 стат�тно�о
 �апітал�
—
 здійснення
 стат�тної
 діяльності

спрямованої
на
розвито�
Товариства.
Збільшення
розмір�
стат�тно�о
�апітал�
Товариства

здійснюється
за
рах�но�
реінвестиції
дивідендів
шляхом
збільшення
номінальної
вартості

однієї
а�ції.

Розмір
 збільшення
 стат�тно�о
 �апітал�
 с�ладає
 21636253
 (двадцять
 один
мільйон

шістсот
тридцять
шість
тисяч
двісті
п’ятдесят
три
�рн.)
50
�оп.

Кіль�ість
а�цій,
на
я�і
розподілений
стат�тний
�апітал,
залишається
незмінною,
3113130

(три
мільйони
сто
тринадцять
тисяч
сто
тридцять)
шт��.


Номінальна
вартість
однієї
а�ції
змінюється
з
1(одна)
�рн.
05
�оп.
на
8 (вісім) �рн.
00
�оп.

Стро�
обмін�
а�цій
старої
номінальної
вартості
на
а�ції
нової
номінальної
вартості
б�де

визначений
за�альними
зборами
а�ціонерів.

б)
прое�т
змін
до
Стат�т�,
пов’язаних
зі
збільшенням
стат�тно�о
�апітал�:

П�н�т�6.1.�Стат�т��ви�ласти���наст�пній�реда�ції:

“Стат�тний
�апітал
Товариства
становить
24905040
(двадцять
чотири
мільйони
дев’ятсот

п’ять
тисяч
соро�)
�рн.
00
�оп.”

П�н�т�6.2.�Стат�т��ви�ласти���наст�пній�реда�ції:

“Стат�тний
�апітал
Товариства
поділений
на
3113130
 (три
мільйони
сто
тринадцять

тисяч
сто
тридцять)
шт��
простих
іменних
а�цій
номінальною
вартістю
8
(вісім)
�рн.
00

�оп.
�ожна”.

в)
відомості
про
нов�
номінальн�
вартість
а�цій:

Номінальна
вартість
однієї
а�ції
становить
8
(вісім)
�рн.
00
�оп.

�)
права
а�ціонерів
при
збільшенні
стат�тно�о
�апітал�
шляхом
спрям�вання
приб�т��

до
стат�тно�о
�апітал�:

Права
а�ціонерів
при
збільшенні
стат�тно�о
�апітал�
не
змінюються.

д)
 порядо�
 відш�од�вання
 власни�ам
 а�цій
 збит�ів,
 пов’язаних
 зі
 збільшенням

стат�тно�о
�апітал�:

Збит�и,
 пов’язані
 зі
 збільшенням
 стат�тно�о
 �апітал�,
 не
 передбачаються.
 У
 разі

до��ментально
 підтвердженої
 наявності
 збит�ів
 вони
 відш�одов�ються
 відповідно
 до

вимо�
чинно�о
за�онодавства
У�раїни.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�

ВАТ�“Київсь�ий�верстатоб�дівний��онцерн”�за�2007�рі��(тис.��рн.)

Реєстрація
�часни�ів
за�альних
зборів
а�ціонерів
б�де
здійснюватися
з
9.00
до
9.50
�

день
за�альних
зборів
за
місцем
їх
проведення.

Для
�часті
�
за�альних
зборах
а�ціонери
повинні
мати
при
собі
до��мент,
що
посвідч�є

особ�
 (паспорт),
 представни�и
 а�ціонерів
—
довіреність,
 засвідчен�
 �
 встановленом�

поряд��,
та
до��мент,
що
посвідч�є
особ�
(паспорт).

Дире�ція�ВАТ�“Київсь�ий�верстатоб�дівний��онцерн”

Наймен�вання�по�азни�а
період

попередній звітний

Усьо�о
а�тивів 66330,2 69224,7

Основні
засоби 35968,2 45953,4

Дов�остро�ові
фінансові
інвестиції 3999,3 4477,2

Запаси 17090,5 9156,4

С�марна
дебіторсь�а
забор�ованість 5096,0 6146,3

Грошові
�ошти
та
їх
е�віваленти 420,8 1930,3

Витрати
майб�тніх
періодів 518,2 -

Інші
оборотні
а�тиви 3237,2 1561,1

Нерозподілений
приб�то� 493,0 21838,6

Стат�тний
�апітал 326,9 3268,8

Інший
додат�овий
та
резервний
�апітал 50290,3 32510,8

Дов�остро�ові
зобов’язання
та
забезпечення 7038,6 1973,9

Поточні
зобов’язання 8181,4 9632,6

Чистий
приб�то�
(збито�) 378,6 21838,6

Середньорічна
�іль�ість
а�цій
(шт.) 311313 3113130

Кіль�ість
власних
а�цій,
ви��плених
протя�ом
період�
(шт.) - -

За�альна
с�ма
�оштів,
витрачених
на
ви��п
власних

а�цій
протя�ом
період�
(шт.)
- -

Чисельність
працівни�ів
на
�інець
період�
(осіб) 286 265

До�відома�а�ціонерів�Промінвестбан��
Шановні�а�ціонери!

Спостережна�Рада�та�Правління�Промінвестбан���повідомляють,�що

За�альні�збори�а�ціонерів�відб�д�ться�24��вітня�2008�ро���об�11.00�ран��

за�адресою:�м.�Київ,�Столичне�шосе,�133.�Почато��реєстрації�о�10.00.

Порядо��денний:
1. Звіт
Правління
про
рез�льтати
роботи
Промінвестбан��
за
2007
рі�.

2. Звіт
Ревізійної
�омісії
та
зовнішньо�о
а�дитора.

3. Об�оворення
та
затвердження
звітів
Правління
Бан��,
Ревізійної
�омісії
та
зовнішньо�о
а�дитора.

4. Щодо
�ерівних
ор�анів
Промінвестбан��.

Основні�по�азни�и�діяльності�Промінвестбан���(млн.�рн.)

Наймен�вання�по�азни�а
Період

01.01.2008 01.01.2007

А�тиви 26
090,3 17
595,8

Капітал 2
683,2 1
573,0

Стат�тний
�апітал 200,2 200,2

Зобов’язання 23
407,1 16
022,8

Кошти
юридичних
осіб 10
277,1 7
727,3

В�лади
населення 10
098,4 7
541,5

Кредитний
портфель
бан�� 22
202,9 14
503,6

Приб�то� 234,4
 222,8

Кіль�ість
платіжних
�арто�
(тис.од.) 4
022,9 3
407,4

Кіль�ість
безбалансових
відділень
(одиниць) 733 662

Чисельність
працівни�ів
на
�інець
період�
(осіб) 13
276 12
661

Немировсь�ий
 Андрій
 Іванович,
 ТОВ
 “Абсолют
 Сервіс”,
 Шев-

чен�івсь�ий�районний�с�д�м. Києва�(адреса
с�д�:
м.
Київ,
в�л.
Смир-

нова-Ласточ�іна,
10-Б,
�аб.
20),
повторно
ви�ли�ає
вас
в
с�дове
засідан-

ня,
 я�
 відповідачів
 на
 11
 березня
 2008
 ро��
 на
 14.00,
 для
 роз�ляд�

цивільної
справи
за
позовом
ТОВ
“Папірленд-плюс”
Жаборовсь�ої
М.С.

до
Немировсь�о�о
А.І.,
ТОВ
“Абсолют
Сервіс”
про
стя�нення
матеріаль-

ної
та
моральної
ш�оди.
В
разі
вашої
неяв�и
справа
б�де
роз�лян�та
за

вашої
відс�тності.

До��ва�и�а�ціонерів�За�рито�о�а�ціонерно�о

товариства�“Телерадіо�омпанія�“Інтервідео-Київ”

ЗАТ�“Телерадіо�омпанія�“Інтервідео-Київ”�(надалі
—
Товариство)

повідомляє�про�с�ли�ання�За�альних�зборів�а�ціонерів,�я�і

відб�д�ться�22��вітня�2008�ро���о�14.30�за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Дмитрівсь�а,�30,�7-й�поверх.

Порядо��денний:

1. Затвердження
звітів
і
виснов�ів
Ревізійної
�омісії
за
2007
рі�.

2. Затвердження
річних
рез�льтатів
діяльності
Товариства
за
2007
рі�.

3. Затвердження
звіт�
і
баланс�
за
2007
рі�.

4. Визначення
основних
напрям�ів
діяльності
Товариства
на
2008
рі�.

5. Затвердження
�ошторис�
доходів
і
план�
�осподарсь�ої
діяльності
Товариства

на
2008
рі�.

6. Прийняття
рішення
про
��ладання
правочинів
на
с�м�,
що
перевищ�є
в�азан�

в
стат�ті
Товариства.

7. Затвердження
раніше
��ладених
��од.

Реєстрація
а�ціонерів
б�де
проводитися
в
день
проведення
За�альних
зборів

а�ціонерів
з
14.15
до
14.25.

Учасни��	за�альних	зборів	а�ціонерів	необхідно	мати	при	собі:

� до��мент,
що
посвідч�є
особ�;

� для
 представни�ів
 а�ціонерів
 —
 дор�чення
 на
 право
 �часті
 �
 зборах,

оформлене
�
відповідності
до
чинно�о
за�онодавства.

А�ціонери
мож�ть
ознайомитися
з
матеріалами
стосовно
питань
поряд��
денно�о

та
отримати
додат�ов�
інформацію
за
адресою:
У�раїна,
м.
Київ,
в�л.
Дмитрівсь�а,

30,
тел.
490-67-65.

Генеральний�дире�тор�ЗАТ�“Телерадіо�омпанія�“Інтервідео-Київ”

Печерсь�ий� районний� с�д

м. Києва�повідомляє
про
проведення

с�дово�о
засідання
по
справі
за
позо-

вом
ЗАТ “Дослідний
завод
зварюваль-

но�о
�стат��вання
Інстит�т�
ім.
Є.О.
Па-

тона
до
Б�ри�
Г.О.
про
виселення,
 в

поряд��
передбаченом�
ЦПК
У�раїни,

я�е
призначено
на
20
березня
2008
ро-

��
о
15.00
за
адресою:
м. Київ-01001,

в�л.
Хрещати�,
42-А,
�аб.
16
(�олов�ю-

ча
—
с�ддя
Кафідова
О.В.).

Святошинсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва� (м.
 Київ,
 в�л.
 Я��ба
 Коласа,
 27-а,

�аб. №2)
повідомляє
 відповідача
Литов��

Анатолія
Івановича,
я�ий
проживає
за
адре-

сою:
м.
Київ,
 пр-т
 50-річчя
Жовтня,
 12-В,

�в. 40,
що
по
 справі
 за
 позовом
Литов�и

Ві�тора
Івановича
до
Литов�и
Анатолія
Іва-

новича,
 3-тя
 особа:
Відділ
 �ромадянства,

реєстрації
та
іммі�рації
фізичних
осіб
Свято-

шинсь�о�о
РУ
ГУ
МВС
У�раїни
в
м.
Києві
та

ЖЕО
№
806
про
визнання
особи
та�ою,
що

втратила
 право
 �орист�вання
 житловим

приміщенням
05.03.2008
ро��
прийнято
за-

очне
рішення.

С�ддя
О.В.
Бондарен�о.

Оболонсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає
я�
відповідача

Знов’я�
 Тетян�
 Ві�торовн�
 по

цивільній
справі
№
2-632/08
за
по-

зовом
 ЗАТ
 КБ
 “ПриватБан�”
 до

Знов’я�
Тетяни
Ві�торівни
про
стя-

�нення
 забор�ованості
 в
 с�дове

засідання
на
10
березня
2008
ро-

��
на
9.30.

Адреса
с�д�:
м.
Київ,
в�л.
Тимо-

шен�а,
2-є,
�аб.
19,
с�ддя
Поліщ��

Н.В.
В
 разі
 неяв�и,
 справ�
 б�де

роз�лян�то
�
відс�тності
нез’явив-

шихся
осіб.

С�ддя
Н.В.Поліщ��.

СУДОВА�ПОВІСТКА

��цивільній�справі�№2-798/2008

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідом-

ляє
Малиновсь��
Янін�
Людві�івн�
про
роз�ляд

справи
за
позовом
Кошман
Оле�сандра
Васильо-

вича
до
Малиновсь�ої
Я.Л.,
третя
особа:
Печерсь�а

районна
�
м.
Києві
державна
адміністрація,
про
виз-

нання
особи
та�ою,
що
втратила
право
на
�орис-

т�вання
 житловим
 приміщенням
 �
 зв’яз��
 з

відс�тністю
в
ньом�
понад
шість
місяців
без
поваж-

них
причин
о
16.30
17.03.2008
р.

Адреса
 с�д�:
 м.
 Київ,
 в�л.
 Хрещати�,
 42-а,

�аб. 13.
С�ддя
Вол�ова
С.Я.

1144 РРЕЕККЛЛААММННАА  ППЛЛООЩЩАА Хрещатик 7 березня 2008



Хрещатик 7 березня 2008 РРЕЕККЛЛААММННАА  ППЛЛООЩЩАА 1155

За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Від�рите�а�ціонерне

товариство�“ЕРА”

(надалі�—�Товариство)

повідомляє, що�відповідно

до�ст.�43�За�он��У�раїни

“Про��осподарсь�і�товарист-

ва”�порядо��денний�за�альних

зборів�а�ціонерів, проведення

я�их�призначено�на�22�берез-

ня�2008�ро���о�10.00�за�адре-

сою:�м.�Київ, в�л.�Спась�а, 9-а,

��приміщенні��оловно�о��орп�-

с��(3�поверх), на�вимо��

а�ціонера�Товариства�допо-

внено�наст�пним�п�н�том:

4.�Про�продаж�Товариства�двох

об’є�тів�нер�хомо�о�майна.

Решта�питань�поряд���денно�о,

а�та�ож�інша�інформація�щодо�за-

�альних�зборів�а�ціонерів�Товари-

ства, оп�блі�ована� на� стор.� 15� в

20(3236)� числі� за� 5� люто�о� 2008

ро����иївсь�ої�м�ніціпальної��азе-

ти� “Хрещати�”, залишається� не-

змінною.

Правління�Товариства

Від�рите�а�ціонерне�товариство

“Страхова��омпанія�“НОВА”

повідомляє�про�проведення�чер�ових�За�альних�зборів

а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�22��вітня�2008�р.�за�адресою:

м. Київ,�в�л.�Марини�Рас�ової,�11.

Почато��зборів�о�10.00.

Реєстрація�а�ціонерів�з�9.00�до�9.45.

Порядо��денний:
1. Звіт�Голови�Правління�про�рез�льтати�діяльності�Товариства�за�2007�р.
2. Затвердження�звіт��Ревізора�за�рез�льтатами�перевір�и�річно�о�звіт��та�баланс��товариства.
3. Затвердження�річних�рез�льтатів�діяльності�товариства,�баланс��та�поряд���розподіл��приб�т��

Товариства�за�2007�р.
4. Від�ли�ання�Голови�та�членів�На�лядової�ради�Товариства.
5. Обрання�Голови�та�членів�На�лядової�ради�Товариства.
6. Від�ли�ання�Голови�та�членів�Правління�Товариства.�
7. Обрання�Голови�та�членів�Правління�Товариства.
8. Внесення�змін�до�Стат�т��Товариства.�
9. Внесення�змін�до�Положення�про�На�лядов��рад��Товариства.
10. Внесення�змін�до�Положення�про�Правління�Товариства
11. Прийняття�рішення�про�створення�Центр��продаж��Філія�№�1�ВАТ�“СК�“НОВА”���м.�Києві.
12. Прийняття�рішення�про�створення�Центр��продаж��Філія�№�2�ВАТ�“СК�“НОВА”���м.�Києві.
13. Прийняття�рішення�про�створення�Центр��продаж��Філія�№�3�ВАТ�“СК�“НОВА”���м.�Києві.
14. Прийняття�рішення�про�створення�Центр��продаж��Філія�№�4�ВАТ�“СК�“НОВА”���м.�Києві.
15. Прийняття�рішення�про�створення�Центр��продаж��Філія�ВАТ�“СК�“НОВА”���Дніпропетровсь�ій�області.
16. Прийняття�рішення�про�створення�Центр��продаж��Філія�ВАТ�“СК�“НОВА”���Донець�ій�області.
17. Прийняття�рішення�про�створення�Центр��продаж��Філія�ВАТ�“СК�“НОВА”���Хар�івсь�ій�області.
18. Прийняття�рішення�про�створення�Центр��продаж��Філія�ВАТ�“СК�“НОВА”���Запорізь�ій�області.
19. Прийняття�рішення�про�створення�Центр��продаж��Філія�ВАТ�“СК�“НОВА”���Львівсь�ій�області.
20. Прийняття�рішення�про�створення�Центр��продаж��Філія�ВАТ�“СК�“НОВА”���Одесь�ій�області.
21. Прийняття� рішення� про� створення�Центр�� продаж��Філія�ВАТ� “СК� “НОВА”� �� Автономній

Респ�бліці�Крим.
22. Прийняття�рішення�про�створення�Центр��продаж��Філія�ВАТ�“СК�“НОВА”���Ми�олаївсь�ій�області.
23. Затвердження�Положення�про�Центр�продаж��Філія�№�1�ВАТ�“СК�“НОВА”���м.�Києві.
24. Затвердження�Положення�про�Центр�продаж��Філія�№�2�ВАТ�“СК�“НОВА”���м.�Києві.
25. Затвердження�Положення�про�Центр�продаж��Філія�№�3�ВАТ�“СК�“НОВА”���м.�Києві.
26. Затвердження�Положення�про�Центр�продаж��Філія�№�4�ВАТ�“СК�“НОВА”���м.�Києві.
27. Затвердження�Положення�про�Центр�продаж��Філія�ВАТ�“СК�“НОВА”���Дніпропетровсь�ій�області.
28. Затвердження�Положення�про�Центр�продаж��Філія�ВАТ�“СК�“НОВА”���Донець�ій�області.
29. Затвердження�Положення�про�Центр�продаж��Філія�ВАТ�“СК�“НОВА”���Хар�івсь�ій�області.
30. Затвердження�Положення�про�Центр�продаж��Філія�ВАТ�“СК�“НОВА”���Запорізь�ій�області.
31. Затвердження�Положення�про�Центр�продаж��Філія�ВАТ�“СК�“НОВА”���Львівсь�ій�області.
32. Затвердження�Положення�про�Центр�продаж��Філія�ВАТ�“СК�“НОВА”���Одесь�ій�області.
33. Затвердження�Положення�про�Центр�продаж��Філія�ВАТ�“СК�“НОВА”���Автономній�Респ�бліці�Крим.
34. Затвердження�Положення�про�Центр�продаж��Філія�ВАТ�“СК�“НОВА”���Ми�олаївсь�ій�області.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності

ВАТ�“Страхова��омпанія�“НОВА”�(тис.��рн.)

Довід�ово:

- для� �часті� в� за�альних� зборах� а�ціонерів� необхідно�мати� до��мент,�що� посвідч�є� особ�;
�повноваженим�особам�та�представни�ам�—�довіреність;

- довід�и�за�телефоном:�496-80-70;
- з� інформацією� по� питаннях� поряд��� денно�о�можна� ознайомитися� за� адресою:�м.� Київ,
в�л. Марини�Рас�ової,�11.

Голова�Правління�О.В.�Зайцева

Наймен�вання�по�азни�а�
період�

звітний� попередній�

Усьо�о�а�тивів� 78246,7 62070,7

Основні�засоби� 1465,8 1333,6

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції� 10677,2 26972,7

Запаси� 142,8 75,0

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість� 19037,2 9772,7

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти� 23429,8 46487,1

Нерозподілений�приб�то�� 6649,1 5916,5

Власний��апітал� 37012,0 36132,3�

Стат�тний��апітал� 30000,0 30000,0

Дов�остро�ові�зобов’язання� - -�

Поточні�зобов’язання� 5633,1 3416,5

Чистий�приб�то��(збито�)� 879,7 2941,8

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя�ом�період��(шт.) - 7�586

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних�а�цій�протя�ом
період�

- 151720

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб)� 272 226

ПОВІДОМЛЕННЯ�ПРО�ПРОВЕДЕННЯ�ЗАГАЛЬНИХ

ЗБОРІВ�АКЦІОНЕРІВ�АКБ�“НАЦІОНАЛЬНИЙ�КРЕДИТ”

А�ціонерний��омерційний�бан��“Національний��редит”

повідомляє�про�проведення�25��вітня�2008�ро��

за�альних�зборів�а�ціонерів�бан��,�я�і�відб�д�ться

об 11.00�в�приміщенні�Промінвестбан��,

за адресою:�м. Київ,�пров�ло��Шевчен�а,�12

з наст�пним�поряд�ом�денним:

1.Звіт�Правління�бан���про�рез�льтати�роботи�АКБ�“Національний��редит”
за�2007�рі�.

2.Звіт�Ревізійної��омісії�та�зовнішньо�о�а�дитора.
3.Затвердження�звітів�Правління�бан��,�Ревізійної��омісії,�зовнішньо�о
а�дитора,�річно�о�фінансово�о�звіт��та�розподіл��приб�т��.

4.Внесення�змін�до�с�лад��Спостережної�Ради�бан��.
5. Збільшення�Стат�тно�о��апітал��АКБ�“Національний��редит”�шляхом
збільшення��іль�ості�а�цій�номінальної�вартості�за�рах�но��додат�ових
внес�ів.

6.Про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій�та�затвердження�прото�ол�
рішення�про�за�рите�(приватне)�розміщення�а�цій.

7.Про�затвердження�перелі���інших�інвесторів,�серед�я�их�передбачено
розміщення� а�цій,� відповідно� до� я�их� прийнято� рішення� про
розміщення.

8.Про� визначення� �повноважено�о� ор�ан�� емітента,� я�ом�� надаються
повноваження� на:� затвердження� рез�льтатів� реалізації� а�ціонерами
сво�о�переважно�о�права�на�придбання�а�цій,�що�пропон�ються�до
розміщення;�прийняття�рішення�про�достро�ове�за�інчення�за�рито�о
(приватно�о)� розміщення� за�рито�о� (приватно�о)� розміщення� а�цій;
затвердження� рез�льтатів� за�рито�о� (приватно�о)� розміщення� а�цій
та�звіт��про�рез�льтати�за�рито�о�(приватно�о)�розміщення�а�цій.

Додат�ова�інформація:

1.Мотиви� збільшення� стат�тно�о� �апітал�:� підвищення� фінансової
стабільності�і�отримання�додат�ових�рес�рсів�для�ви�онання�стат�тних
завдань�бан��.

2.Спосіб�збільшення�стат�тно�о��апітал�:�збільшення�стат�тно�о��апітал�
бан���здійснюватиметься�шляхом�додат�ово�о�вип�с���простих�іменних
а�цій�існ�ючої�номінальної�вартості.�Форма�вип�с���до��ментарна.

3. Розмір�збільшення�стат�тно�о��апітал��10�000�000�(Десять�мільйонів)
�ривень.

4.Прое�т�змін�до�Стат�т��бан��,�пов’язаних�зі�збільшенням�стат�тно�о
�апітал�:
“П�н�т�1�статті�5�Стат�т��Бан���ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:�1.�Стат�тний
�апітал�Бан���становить�38�085�000�(Тридцять�вісім�мільйонів�вісімдесят
п’ять�тисяч)��ривень,�я�ий�створено�за�рах�но��вип�с���простих�іменних
а�цій�Бан���номінальною�вартістю�250�(Двісті�п’ятдесят)��ривень��ожна
в��іль�ості�152�340�(Сто�п’ятдесят�дві�тисячі�триста�соро�)�шт��.”

5.Дані�про��іль�ість�а�цій,�що�вип�с�аються�додат�ово,� та� їх� за�альн�
вартість:� 40� 000� (Соро�� тисяч)� простих� іменних� а�цій� номінальною
вартістю�250��рн.��ожна.�За�альна�вартість�а�цій�додат�ово�о�вип�с��
10�000�000�(Десять�мільйонів)��рн.

6.Права� а�ціонерів� при� додат�овом�� вип�с��� а�цій:� а�ціонери� бан��
мають�переважне�право�на�придбання�а�цій�додат�ово�о�вип�с��.

7.Додат�овий� вип�с�� а�цій� АКБ� “Національний� �редит”� план�ється
здійснити�з�2�по�27�червня�2008�ро��.

8.При�збільшенні�стат�тно�о��апітал��а�ціонери�збит�ів�не�нес�ть.

ОСНОВНІ�ПОКАЗНИКИ

фінансово-�осподарсь�ої�діяльності

АКБ�“Національний��редит”�(тис.�рн.)

Реєстрація�а�ціонерів�та� їх�представни�ів�б�де�проводитись�з�10.00
до�11.00�за�місцем�проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів.
Для��часті���зборах�а�ціонерам�необхідно�мати�при�собі�до��мент,�що

посвідч�є�особ�,�представни�ам�а�ціонерів�—�довіреність,�оформлен�
відповідно�до�вимо��чинно�о�за�онодавства,�та�до��мент,�що�посвідч�є
особ�.
Телефон 8(044)486-16-70.
Фа�с 8(044)482-38-48.

Правління�АКБ�“Національний��редит”

Наймен�вання�по�азни�а
За�станом�на

1.01.2008р. 1.01.2007р.

Усьо�о�а�тивів 632�244 417�185

Основні�засоби 13�363 10�236

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції - -

Запаси 273 229

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 191 554

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 29�181 30�704

Нерозподілений�приб�то� - -

Власний��апітал 66�190 60�125

Стат�тний��апітал 28�085 28�085

Дов�остро�ові�зобов’язання 364�788 192�014

Поточні�зобов’язання 190�391 137�810

Чистий�приб�то��(збито�) 6�086 1�548

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 112340 112�340

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених

протя�ом�період��(шт.)

782 1070

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п

власних�а�цій�протя�ом�період�

196 267

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період�

(осіб)

792 785

ВАТ�“Б�дівельна��омпанія�“Дніпроінвестб�д”

повідомляє,�що�за�альні�збори�а�ціонерів�відб�д�ться�22��вітня

2008�р.�о�15.00�за�адресою:�м�Київ,�в�л.�Г.�Космос�,�2-�.

Реєстрація��часни�ів�проводитиметься�з�14.00�до�14.45

в день проведення�зборів.�Для��часті���зборах�при�собі�мати

до��мент,�що�посвідч�є�особ��(паспорт),�а�для�представни�ів

а�ціонерів�—�ще�й�дор�чення,�оформлене�відповідно

до чинно�о�за�онодавства.

Телефон�для�довід�и:�332-88-59.

Порядо��денний:

1. Звіт� �олови� правління� про� рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої� діяльності

товариства�за�2007�рі�.

2. Звіт�ревізійної��омісії.

3. Затвердження�річної�фінансової�звітності�за�2007�рі�.

4. Затвердження�поряд���розподіл��приб�т���за�2007�рі�.

5. Зміна�видів�е�ономічної�діяльності�товариства�видами�е�ономічної�діяльності

з�їх�перелі��,�зазначеними���стат�ті�товариства.

З�до��ментами,�пов’язаними�з�поряд�ом�денним�зборів,�можна�ознайомитися

в�б�х�алтерії�товариства.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про�проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів

ВАТ “Завод�сантехнічних�за�отово�”

Шановний�а�ціонере!

Повідомляємо�вас,�що�з�ідно�з�рішенням�Правління

(Прото�ол�від 14.02.2008�р.�№�03/08)�За�альні�збори�а�ціонерів

ВАТ “Завод сантехнічних�за�отово�”�відб�д�ться�26��вітня�2008�р.

о 15.00�за адресою:�03062,�м.�Київ,�в�л.�Е�с�аваторна,�24,�а�товий�зал.

Порядо��денний:

1. Звіт�Правління�про�фінансово-�осподарсь���діяльність�Товариства�за�2007�рі�.

2. Звіт�Спостережної�Ради�Товариства.

3. Звіт�Ревізійної��омісії�Товариства.

4. Затвердження�річно�о�баланс�,�рез�льтатів�діяльності�Товариства�за�2007�рі�.

5. Обрання�Голови�Правління�Товариства.

6. Переобрання�Ревізійної��омісії�Товариства.

7. Затвердження�нової�реда�ції�Стат�т��Товариства.

8. Затвердження�нової�реда�ції�положення�про�Спостережн��рад��Товариства.

9. Переобрання�Спостережної�ради�Товариства.

10. Порядо��розподіл��приб�т���на�2008�рі�.

11. Про�спрост�вання�відомостей�з�ідно�рішення�Святошинсь�о�о�с�д��м.�Києва�№�2-

1483-1/06�від�21.09.2006�р.

Реєстрація� а�ціонерів� 26� �вітня� 2008� ро��� з� 13.00� до� 14.45.� Для� реєстрації

а�ціонерів�необхідно�пред’явити:

- до��мент,�що�посвідч�є�особ�;

- ��разі��часті���зборах�за�інш��особ��треба�мати�дор�чення�на�право��часті���зборах

та�до��мент,�що�посвідч�є�особ���часни�а.�Телефон�для�довідо�:�(044)�501-06-78.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності

ВАТ�“Завод�сантехнічних�за�отово�”�(тис.��рн.)

Наймен�вання�по�азни�а
період

попередній звітний

Усьо�о�а�тивів 44847,8 41659,6

Основні�засоби 20155,3 17794,1

Дов�остро�ові�фінансові�Інвестиції 0,6 0,6

Запаси 14000,6 1�2246,21

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 7058,1 5050,4

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 622,6 384,0

Нерозподілений�приб�то� 10497,3 5864,1

Власний��апітал 17701,7 17701,7

Стат�тний��апітал 397,7 397,7

Дов�остро�ові�зобов’язання 0 0

Поточні�зобов’язання 16242,2 17550,1

Чистий�приб�то��(збито�) 128,3 670,5

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 7�953�337 7�953�337

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя�ом�період��(шт.) 0 0

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних�а�цій

протя�ом�період�
0 0

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 425 427

Шевчен�івсь�ій�районний�с�д�м.�Києва

за� адресою:� м.� Київ,� в�л.� Смирнова-Лас-

точ�іна,� 10-Б� (�аб.� 51),� ви�ли�ає� в� с�дове

засідання� Іллін�� Людмил�� Михайлівн�,� я�

відповідача���справі�за�позовом�Ілліна�Єв�ена

Оле�сандровича� до� Ілліної� Людмили� Ми-

хайлівни�про�стя�нення��рошових��оштів,�на

25.03.08р.�о�14.10.

У�разі�неяв�и�відповідач�и�справа�роз�ля-

датиметься�за�її�відс�тності.

С�ддя�Мороз�І.М.

Федчен�о�Людмила�Ми�олаївна�ви�ли�ається
в�с�дове�засідання�з�роз�ляд��цивільної�справи
за�позовом�ТОВ�“Рідний�Дім”�до�Федчен�о�Люд-
мили�Ми�олаївни�про�стя�нення�плати�за�надані
посл��и�на�9.00�18��вітня�2008�ро���в�Шев-
чен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�(04053,
м.�Київ,�в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,�10-Б,��аб.�22).
З�оп�блі��ванням�о�олошення�про�ви�ли�,

відповідач�вважається�повідомленим�про�час� і
місце�роз�ляд��справи�і���випад���неяв�и�справа
може�б�ти�роз�лян�та�за�відс�тності�відповідача.
С�ддя�Білош�ап�О.В.

ОГОЛОШЕННЯ�про�ви�ли��в�с�д

Пахомова�Андрія�Ми�олайовича

У�провадженні�Шевчен�івсь�о�о�районно�о�с�д�
м.�Києва�знаходиться�цивільна�справа�№ 2-3173/08
за�позовом�Пахомової�Лариси�Ми�олаївни�до�Пахомо-
ва�Андрія�Ми�олайовича�про�розірвання�шлюб�.
Роз�ляд�зазначеної�справи�повторно�призначе-

но�на�21.03.2008�ро���о�15.30�в�Шевчен�івсь�ом�
районном�� с�ді�м.� Києва,� �аб.� 53� (адреса� с�д�:
м. Київ,�в�л.�Смирнова�-Ласточ�іна,�10-Б).
С�д�ви�ли�ає�Пахомова�Андрія�Ми�олайовича��

с�дове�засідання�я��відповідача.
Яв�а� до� с�д�� є� обов’яз�овою.� У� разі� неяв�и

відповідачів�справа�б�де�роз�лядатися�за�наявни-
ми���справі�до�азами.
Витрати�щодо�цьо�о�о�олошення�несе�позивач-

�а�Пахомова�Лариса�Ми�олаївна.
С�ддя�Волошин�В.О.

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

(м. Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�24)�повідом-

ляє,� що� справа� за� позовом� Ж�рбен�о� Віти

Петрівни�до�Семі�опен�о�Віталія�Леонідовича

про�визнання�особи�та�ою,�що�втратила�право

на��орист�вання�житловим�приміщенням,�при-

значена�до�роз�ляд��на�1.04.2008�р.�о�10.30.

В�разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�Семі�опен-

�о�Віталія�Леонідовича,�я�ий�проживає�за�адре-

сою:�м.�Київ,� пров.�Бастіонний,�б�д. 3,� �в.� 29

б�де�роз�лян�та���їх�відс�тність,�відповідно�до

ст.�169�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�Остапч���Т.В.

Шевчен�івсь�а� районна� �� м.� Києві

державна� адміністрація� повідомляє,�що
17 березня�2008�ро���о�18.00�за�адресою:
м.�Київ,�в�л.�Т�р�енєвсь�а,�48/13�(“Комітет
мі�рорайон�� “Центр-3”)� б�д�ть� проводи-
тись� �ромадсь�і� сл�хання� з� привод�
б�дівництва�ТОВ�“ЮККА-ТРЕК”�житлово�о
б�дин��� з� підземним� пар�ін�ом� за� адре-
сою:�в�л.�Тропініна,�3-5���Шевчен�івсь�о-
м��районі�м.�Києва.

Шевчен�івсь�а�районна���м.�Києві

державна�адміністрація

Оболонсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-
ли�ає�Горяєва�Антона�Оле�сандровича�в�я�ості
відповідача�по�цивільній�справі�№ 2-1325\08 р.
за�позовом�Анфіно�енова�Оле�сандра�Ві�торо-
вича�до� Горяєва�Антона�Оле�сандровича�про
відш�од�вання�ш�оди,�заподіяної�внаслідо��ДТП
��с�дове�засідання�18�березня�2008�ро���о�9.00.
Адреса�с�д�:�м.�Київ,� в�л.� Тимошен�а�2-Є,

�аб.�18,�с�ддя�Шевчен�о�Л.В.�Наслід�и�неяв�и�в
с�дове�засідання�особи,�я�а�бере��часть���справі,
передбачені�ст.�ст.�169,�170�ЦПК�У�раїни.
С�ддя�Л.В.�Шевчен�о.

Василь�івсь�ий�місь�районний� с�д

Київсь�ої�області�повідомляє�відповідача
��справі�ПП�“Керам�Сервіс”�в�особі�дире�-
тора�Тереди�Г.Г.�про�те,�що�19�березня�2008
ро���о�10.00���приміщенні�Василь�івсь�о�о
місь�районно�о� с�д�� Київсь�ої� області� за
адресою:�м.�Василь�ів,�в�л.�Шевчен�а,�б�-
дино��№8,�відб�деться�с�дове�засідання�за
позовом�Р�ден�о�Т.М.,�Борщ�Л.І.,�Маштепи
Н.А.,�Бережної�Н.О.�про�стя�нення�забор�о-
ваності� по� заробітній� платі� та�моральної
ш�оди.
У�разі�неяв�и�роз�ляд�справи�б�де�про-

ведений�за�наявними���справі�матеріалами.
С�ддя�К.�Пасі�а.

Оболонсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає�я��відповідачів�ЗАТ�“Нер�хомість

Києва”,�ТОВ�“Інвестиційна��омпанія�“ІТЛ”,

Матвієн�о�Наталію�Василівн�,�я��третіх�осіб

Вишневсь�о�о�Єв�ена�Віталійовича,�Щепа-

новсь�о�о�Єв�ена�Адамовича,�Лісово�о�Ко-

стянтина� Констянтиновича,� Перестрахо-

вочн�� �омпанцію� “Захист”,� У�раїнсь�а

Біржа� “Десятинна”� по� цивільній� справі�

№ 2-585/08�за�позовом�Степанен�о�Тетя-

ни�Захарівни�про�визнання���од�відч�жен-

ня��вартири�недійсними,�про�виселення�та

про�стя�нення�моральної�ш�оди�в�с�дове

засідання�на�19�березня�2008�ро���о�15.00.

Адреса�с�д�:�м. Київ,�в�л.�Тимошен�а,

2-є,��аб.�19,�с�ддя�Поліщ���Н.В.

В�разі�неяв�и,�справ��б�де�роз�лян�то��

відс�тності�нез’явившихся�осіб.

Печерсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�повідомляє�про�день,�час�та�місце�с�-
дово�о� засідання� �� справі� за� позовом
С�пр�н� І.В.� до� ПП� “Удача� Плюс”,
ТОВ “ТОП-Лайн”,�3-тя�особа;�КП�УЖГ�Пе-
черсь�о�о� район�� в� особі� ЖЕО-602,
КП УЖГ�“Лип�ижитлосервіс”�про�відш�о-
д�вання�матеріальної�та�моральної�ш�о-
ди,� я�е� призначено� на� 18� березня
2008 ро���о�15.00�за�адресою:�м. Київ�—
01001,�в�л.�Хрещати�,�42-А,��аб.�16�(�о-
лов�юча�—�с�ддя�Кафідова�О.В.).
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Çàâ. â³ää³ëîì «Åêîíîì³êà òà ³íôðàñòðóêòóðà» — Àëüáåðò Ïîòàïîâ
Çàâ. â³ää³ëîì «Ñóñï³ëüñòâî» — Íàòàë³ÿ Ç³í÷åíêî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ
1999 ðîêó. Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê/ôàêñ: 235-32-60
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 657
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Світлана БІЛОНОЖКО, спі-
вач а:
— Цей одя досить зр чний, і я

знаю, що йо о носять. Одна на-
дя ати йо о в певні місця недореч-
но. Хоча молодь залюб и обирає
ам фляж, зо рема й для то о,
щоб похиз ватися, вио ремитися.
В том не вбачаю нічо о по ано о,
а ось людям середньо о ві , на
мою д м , носити та і речі не
варто — ліпше дібрати стильний і
естетичний ардероб.

Ми ола НЕДОПИТАЛЬСЬКИЙ,
ерівни реда ції вип с ТСН,
“1+1”:
— Я ам фляжний одя не

сприймаю. Це робоча спеців а для
за ально о ви ористання. Можли-
во, хтось вбачає ній озна м ж-
ності, чоловічої сили, але я та ої
д м и не поділяю. Та й не примі-
ряв ні оли ам фляж! У нас, ж р-
налістів реда ції ТСН, демо ратич-
ний стиль одя . Ж рналіст — це
посланець від а диторії, він пови-

нен б ти близь им звичайном на-
селенню, одя аючись відповідно, і
водночас мати в ардеробі вбран-
ня для рочистих подій, презента-
цій.

Андрій БЛАГУН, часни р-
т “Тарта ”:
— Я лише за, повністю підтри-

м ю ам фляжний стиль одя ! Він
особливо личить дівчатам — а-
м фляжна спортивна спідниця,
шорти або штани завжди додають
привабливості й се с альності. А
за алом немає особливої різниці,
що носити, хоч олим ходи — аби
б ло зр чно й омфортно! М зи-
анти нашо о рт і м зично о на-
прям віддають перева альтер-
нативном стилю одя . В мене є
ам фляжні шорти, здоровенна
ф тбол а — і в та ом одязі, е с-
траваґантно поєдн ючи різні сти-
лі й деталі, можна йти в інотеатр,
л б, ататися на с ейтборді, їз-
дити в авто. Цей одя поліф н -
ціональний!

Íà âàøó äóìêó, íîñèòè
êàìóôëÿæ ó ì³ñò³ ÿê
ïîâñÿêäåííèé îäÿã —
öå äîáðå ÷è ïîãàíî?

Шон КАРР, лідер р пи DVS:
— На жаль, по и що не співаю, ос іль и роз мію і мо-

ж с азати по- раїнсь и лише о ремі фрази. Саме
дол чаюся до національної мови і льт ри. В нашом
реперт арі є пісня Born to Be Wild, в я ій ви ористано
елемент традиційно о раїнсь о о фоль лор в ро -
обробці.

Вахтан КІПІАНІ, шеф-реда тор прое т “Вели-
і раїнці”:
— Та , співаю і знаю десят и раїнсь их пісень. На

жаль, жодної із них не вивчив повністю, том наспів ю
приспіви або частини плетів. Найбільше люблю по-
п лярні і відомі омпозиції, серед я их твори Володи-
мира Івасю а і Святослава Ва арч а.

Валід АРФУШ, видавець ж рнал “ПапараZZи”:
— Сам собі часом трохи наспів ю, а одн пісню знаю

повністю — “Я не здамся без бою” рт “О еан Ель-
зи”. До слова, моя донь а знімалася цьом ліпі. Люб-
лю м зичні омпозиції раїнсь их ви онавців Ірини Бі-
ли , Тіни Кароль, Святослава Ва арч а, зо рема, йо-
о відом “Відп сти”. Мені найближчі до д ші ті пісні,
де овориться про охання і союз між чолові ом та жін-
ою.

М стафа НАЙЄМ, ж рналіст:
— Та , наспів ю. В дитинстві мені мама співала “Гли-

бо риницю”, я й досі люблю “Ой на орі два д б и”.
Попса мені не д же до вподоби, а з раїнсь их ртів
сл хаю “О еан Ельзи” і “Пі ардійсь терцію”.

À âè óêðà¿íñüêîþ ñï³âàºòå?

Êèÿíè íå äèâóþòüñÿ
ëþäÿì ó êàìóôëÿæ³
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. Ìåí³ áàéäóæå — 30 %
2. Êàìóôëÿæ — öå ñïåöîäÿã, 
³ íîñèòè éîãî â ì³ñò³ íå âàðòî — 25 %
3. Íå çàìèñëþâàâñÿ íàä öèì — 24 %
4. Ñàì íå íîøó, à ùî íàðîä íîñèòü — ìåí³ íåö³êàâî — 14 %
5. Öå çðó÷íî, ñàì íîøó, ³ äóìêà òèõ, 
ùî îòî÷óþòü, ìåí³ íåö³êàâà — 6 %

Çåìô³ðà ïåðåñòóïèëà
ìîâíèé áàð’ºð
Ðîñ³éñüêà ðîê-ç³ðêà âèêîíàëà ï³ñíþ 
ãóðòó “Îêåàí Åëüçè” ìîâîþ îðèã³íàëó
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У серед в Палаці спорт
вист пила ро -зір а Зем-
фіра. Крім презентації но-
во о альбом "Спасибо"
та люблених хітів, вона
під от вала иянам сюр-
приз — омпозицію "Від-
п сти" з реперт ар рт
"О еан Ельзи", я заспі-
вала раїнсь ою мовою.

Ï’ÿòîãî áåðåçíÿ â ðàìêàõ ãàñ-
òðîëüíîãî òóðó íà ï³äòðèìêó ïëà-
ò³âêè “Ñïàñèáî” ðîñ³éñüêà ñï³-
âà÷êà Çåìô³ðà â³äâ³äàëà Êè¿â.
Êîíöåðò òðàäèö³éíî ðîçïî÷àâñÿ
ï³çí³øå. “Çàâîçèëàñÿ, ñèä³ëà é
ôàðáóâàëàñÿ”,— ïîÿñíèëà çà-
òðèìêó Çåìô³ðà, îäÿãíåíà â ÷îð-
íèé ï³äæàê òà áðþêè. Ñï³âà÷êà
ç³çíàëàñÿ, ùî ñòàðàííî ãîòóâàëà-
ñÿ äî ñòîëè÷íîãî êîíöåðòó. Ñëó-
õà÷³ ïî÷óëè ÿê íîâ³ ï³ñí³, òàê ³
ò³, ÿê³ âæå äàâíî ñòàëè õ³òàìè, à
òðóáà ³ ñàêñîôîí äîäàëè ìóçèö³
äðàéâîâîñò³.

“Ó Ðîñ³¿ á³ëüøå ìîæëèâîñòåé,
äåâàéñ³â, ãðîøåé, à â Óêðà¿í³ —
âóõ òà êàäð³â”,— ïðîðåêëàìóâà-
ëà ìóçè÷íèé ïðîñò³ð Çåìô³ðà. Äî
ñëîâà, ìàéæå òðåòèíà ãóðòó ñêëà-
äàºòüñÿ ç óêðà¿íñüêèõ ìóçèêàí-
ò³â. Ñåðåä íèõ óëþáëåíåöü Çåì-
ô³ðè — Äìèòðî Øóðîâ, êîòðèé
àðàíæóâàâ îñòàííþ ïëàò³âêó
ñï³âà÷êè.

“Öÿ ï³ñíÿ íàëåæèòü íàéòàëà-
íîâèò³øîìó êîìïîçèòîðó Óêðà-
¿íè. Áàãàòî õòî ìîæå ç³ ìíîþ
ñïåðå÷àòèñÿ, òà öå ¿õíÿ ïðîáëå-
ìà”,— òàê³ ñëîâà ïåðåäóâàëè åêñ-
êëþçèâíîìó âèêîíàííþ Çåìô³-
ðîþ êîìïîçèö³¿ “Â³äïóñòè”, ïî-
ïóëÿðíîãî õ³òà ãóðòó “Îêåàí Åëü-
çè”. Ïîïðè ëàìàíó óêðà¿íñüêó,
ïóáë³êà ðàäî çóñòð³ëà çíàéîìèé
ìîòèâ. “Ìåíå ö³êàâëÿòü ìåëîä³ÿ,
òàëàíò. Âàì âàðòî ö³íóâàòè òå,
ùî ìàºòå”,— çàóâàæèëà ñï³âà÷êà.
Ë³äåð ãóðòó “Îêåàí Åëüçè” Ñâÿ-
òîñëàâ Âàêàð÷óê áóâ ó çàë³ ³ íà
ðàäîùàõ âèá³ã íà ñöåíó îá³éìà-
òèñÿ ç Çåìô³ðîþ.

Êîíöåðò òðèâàâ ìàéæå òðè ãî-
äèíè: ïóáë³êà íå õîò³ëà â³äïóñêà-
òè ñï³âà÷êó, à Çåìô³ðà íå õîò³ëà

ïîêèäàòè êè¿âñüêèõ øàíóâàëüíè-
ê³â. Îñòàíí³é âèõ³ä “íà á³ñ” â³äáóâ-
ñÿ âæå ïðè âèìêíåíîìó ñâ³òë³
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Як думаєте, носити камуфляж
у місті як повсякденний

одяг — це добре чи погано?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â.
Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...+6°Ñ,

âíî÷³ 0...+2°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +6; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò
âäåíü +3...+5°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàé-
íüîìó ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +2...+4°Ñ, âíî÷³ 0...+1°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³-
òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +7...+9°Ñ,
âíî÷³ —1...+1°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Співач а Земфіра, вист паючи майже три одини, ви лалася на иївсь ом
онцерті на повн
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До ва и читачів! Наст пний номер азети "Хрещати " вийде
в сред , 12 березня. Реда ція


