
хрещатик
№6 (3831) п’ятниця, 14 січня 2011 року київська муніципальна газета

“Øâèäêà äîïîìîãà” 
ïðàöþâàòèìå ó çâè÷íîìó ðåæèì³
²íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî â ñòîëèö³ ë³êàð³â íà âè¿çäàõ çàì³íÿòü ôåëüäøåðè,
ñïðîñòîâàíî

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

У роботі столичної “швид ої медичної допо-
мо и” нічо о не змінилося. Реформи справді
б д ть, але не раніше 2013 ро , повідомили
в Головном правлінні охорони здоров’я.
І стос ватим ться вони переважно модерні-
зації сл жби, приведення її до міжнародних
стандартів. Щодо виїзд на ви ли и фельд-
шерів, то це відб вається лише випад ах,
оли за тих чи інших обставин не вистачає
лі арів.

Íà ñüîãîäí³ ó Êèºâ³ ö³ëîäîáîâî ÷åðãóþòü 150 ìàøèí
“øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè”, 43 ïóíêòè íåâ³äêëàäíî¿ äî-
ïîìîãè, 12 òðàâìïóíêò³â. “Öüîãî ðåñóðñó äîñòàòíüî äëÿ íà-
äàííÿ ìåäè÷íèõ ïîñëóã óñ³ì æèòåëÿì ñòîëèö³,— ïåðåêîíóº
ãîëîâíèé ë³êàð “øâèäêî¿” Àíàòîë³é Âåðøèãîðà.— Ìàøè-
íè ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, ðîáîòà â³äëàãîäæåíà, ó ïðî-
ôåñ³éíîñò³ ïåðñîíàëó ñóìí³âàòèñÿ íåìàº ïðè÷èí”.

Ïàí Âåðøèãîðà íå ïðèõîâóº, ùî íà âèêëèêè òàêè âè¿æä-
æàþòü ôåëüäøåðè. Àëå ëèøå â òèõ âèïàäêàõ, êîëè íå âè-

ñòà÷àº ë³êàð³â. Í³÷îãî ñòðàøíîãî ó öüîìó íåìàº, êàæóòü ó
“øâèäê³é”, àäæå â çíàííÿõ ³ êîìïåòåíòíîñò³ ñâî¿õ ïðàö³â-
íèê³â òóò óïåâíåí³. Ãîëîâíèé ë³êàð äîäàâ: “Ìåäè÷íà áðè-
ãàäà íà ÷îë³ ç ôåëüäøåðîì òåæ íàäàº ÿê³ñíó äîïîìîãó. Ïðè-
áëèçíî 70 â³äñîòê³â âèêëèê³â â Óêðà¿í³ îáñëóãîâóþòü ñàìå
ôåëüäøåðè”.

Ó Êèºâ³ äî ìåäè÷íèõ ðåôîðì ùå ò³ëüêè ãîòóþòüñÿ, à çà-
ïðîâàäæóâàòè çì³íè áóäóòü íå ðàí³øå 2013 ðîêó. Íèí³ íàé-
á³ëüøå îáãîâîðþþòü ñòâîðåííÿ ñïåöôîðìè, ï³äãîòîâêó äî
ªâðî-2012 òà îíîâëåííÿ ìàøèí “øâèäêî¿ äîïîìîãè”. ̄ õ çà-
ìîâëÿòèìóòü çà êîðäîíîì. Ó ïðîöåñ³ ñòàíîâëåííÿ ïåðåáó-
âàº íîâà Ðÿòóâàëüíà ñëóæáà 112, ùî ñòàíå àíàëîãîì çàðó-
á³æíî¿ — 911. Ð³çêîãî íîâàòîðñòâà ó ìåäè÷í³é ãàëóç³ íå ïëà-
íóºòüñÿ.

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Çàãîðîäí³é ùå ðàç ðîç’ÿñíèâ
ð³çíèöþ ì³æ øâèäêîþ òà íåâ³äêëàäíîþ ìåäè÷íîþ äîïîìî-
ãîþ. Ïåðøà ïðàöþº â êðèòè÷íèõ ñèòóàö³ÿõ: àâàð³¿ íà äîðî-
ãàõ, íåùàñí³ âèïàäêè, ðàïòîâ³ ñåðöåâ³ íàïàäè íà âóëèöÿõ
òîùî. Íåâ³äêëàäíà äîïîìîãà ïåðåäáà÷àº âè¿çä ë³êàðÿ äîäî-
ìó, êîíñóëüòàö³þ. Àëå âîíà íå çàéìàºòüñÿ ãîñï³òàë³çàö³ºþ.
Òàêèé ïîä³ë ñëóæá â³äáóâñÿ çàäëÿ á³ëüøî¿ îïåðàòèâíîñò³ òà
ÿêîñò³ íàäàííÿ ïîñëóã.

Ó ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ “øâèäêà” ïðè¿æäæàº, êîëè ïðîá-
ëåìà ç³ çäîðîâ’ÿì âèíèêàº íà âóëèö³, à äîäîìó ïðèõîäÿòü

ñ³ìåéí³ ë³êàð³. Äî öüîãî ïðàãíóòü ³ â Óêðà¿í³. Àëå êîëè ñà-
ìå òàêà ñèñòåìà ïî÷íå ä³ÿòè ó íàñ, ë³êàð³ êàçàòè íå áåðóòü-
ñÿ. Âîëîäèìèð Çàãîðîäí³é çàçíà÷èâ: “Äî çì³í, îñîáëèâî ó
ìåäè÷í³é ãàëóç³, âàðòî ñòàâèòèñÿ îáåðåæíî ³ âïðîâàäæóâà-
òè ïîñòóïîâî”. Íàãàäàºìî, â öüîìó ðîö³ ñòîëè÷íà âëàäà ïî-
îá³öÿëà îðãàí³çóâàòè ïóíêòè ïðèéîìó ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â
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Нині в місті цілодобово чер ють 150 машин "швид ої", 43 п н ти невід ладної допомо и, 12 травмп н тів, я их достатньо для надання медичних посл меш анцям столиці
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Київсь а місь а станція медичної допомо и
Конта ти цілодобових сл жб

103 — ви ли бри ади швид ої медичної допомо и.
1503— довід а про місце оспіталізації пацієнтів і адре-

си лі вально-профіла тичних заходів.
1583— онс льтативно-інформаційна сл жба “Здоров’я”

(порада лі аря по телефон ).
525-82-27, 592-78-85 — невід ладна нар оло ічна до-

помо а.
288-27-74, 515-83-22 — невід ладна стоматоло ічна

допомо а.
456-17-25, 456-93-32 — поради лі аря-психоло а, те-

лефон “довіри”, ризові стани.
278-41-91 — “Гаряча лінія” Головно о правління охо-

рони здоров’я.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Êèÿíè á’þòü 
ðåêîðäè ç³ ñïëàòè 
çà êîìóíàëüí³ 
ïîñëóãè

Ìåøêàíö³ ñòîëèö³ — îäí³ ç íàéäîáðîñî-
â³ñí³øèõ ïëàòíèê³â çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè â
êðà¿í³. Òîð³ê ð³âåíü ïðîïëàòè çð³ñ íà 7,7 %.
Ïðî öå ñâ³ä÷àòü äàí³ Ãîëîâíîãî ³íôîðìà-
ö³éíî-îá÷èñëþâàëüíîãî öåíòðó. Òàê, ÿêùî
ó 2009 ðîö³ ð³âåíü îïëàòè ñòàíîâèâ 92,2 %,
òî ó 2010-ìó âæå 99,9 %. Ó ãðóäí³ 2010 ðî-
êó ìåøêàíö³ âçàãàë³ ïðîäåìîíñòðóâàëè ðå-
êîðä îïëàòè ïîñëóã — 108 % ³ç îá’ºêò³â
óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, 109,3 % — ó æèòëî-
âîìó ôîíä³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. Ñòîâ³ä-
ñîòêîâó ìåæó îïëàòè ïîñëóã ïåðåâèùèëè ó
ñåìè ðàéîíàõ ñòîëèö³. Íàéêðàùå ñïëà÷ó-
þòü ó Ïå÷åðñüêîìó, Øåâ÷åíê³âñüêîìó òà
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîíàõ. Íàéíèæ÷³ ïîêàç-
íèêè — ïîíàä 98 %! — ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó, Äí³ïðîâñüêîìó òà Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
íàõ. Íàãàäàºìî, â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ÿêå áóëî óõâàëåíî â ãðóä-
í³ òîð³ê, ç 1 ñ³÷íÿ 2011-ãî ïîâåðíóòî íà-
ðàõóâàííÿ ïåí³ çà çàòðèìêó îïëàòè êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã. Âîíà ñòàíîâèòü 0,01 % çà
êîæåí çãàÿíèé äåíü. Òîæ çà ì³ñÿöü íàá³-
ãàº 3 %. Ñòîëè÷íà âëàäà âèñëîâèëà âïåâ-
íåí³ñòü, ùî â Êèºâ³ áðàòè ïåíþ íå äîâå-
äåòüñÿ. “ß ãàäàþ, ùî çàîõî÷åííÿ ä³ÿòèìóòü
êðàùå, í³æ ïîêàðàííÿ. ßêùî ëþäèíà çíà-
òèìå, ùî ìîæå îòðèìàòè 10 â³äñîòê³â çíèæ-
êè, òî ñïðàâíî ïëàòèòèìå çà ïîñëóãè. Äî-
ñâ³ä Êîìñîìîëüñüêà, äå òàêèé ìåõàí³çì ä³º
âæå ìàéæå 5 ðîê³â, — çíèæêîþ êîðèñòóºòü-
ñÿ ïîíàä 80 â³äñîòê³â íàñåëåííÿ”,— ñêàçàâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ìàçóð÷àê. Íàãàäàºìî, ç ëþòíåâèì
ï³äâèùåííÿì òàðèô³â ó ñòîëèö³ îäðàçó ïî÷-
íóòü ä³ÿòè 10 % çíèæêà íà êâàðïëàòó òà 
6 % íà ãàðÿ÷ó âîäó òà òåïëî äëÿ òèõ, õòî
â÷àñíî ñïëà÷óâàòèìå ïîñëóãè

Øòðàô êîìóíàëüíèêàì
çà ïîêèíóòó ÿëèíêó 
â ì³ñò³ ñÿãàòèìå 
1,7 òèñÿ÷ ãðèâåíü

Ï³ñëÿ íîâîð³÷íèõ ñâÿò ë³ñîâ³ êðàñóí³ âæå
íå º õîäîâèì òîâàðîì. Íåïðîäàí³ ÷è âæå
âèêîðèñòàí³ ÿëèíêè îïèíÿþòüñÿ íà ñì³òíè-
êàõ ÷è ¿õ êèäàþòü áóäü-äå. ßê ïîâ³äîìëÿþòü
ó ÊÌÄÀ, áàëàíñîóòðèìóâà÷³ òåðèòîð³é ïî-
âèíí³ îðãàí³çóâàòè ïðèáèðàííÿ âèêèíóòèõ
ÿëèíîê òà ¿õ óòèë³çàö³þ. Â ³íøîìó âèïàäêó
â³äïîâ³äàëüí³ îñîáè ñïëàòÿòü øòðàôè. Çîê-
ðåìà, çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 152 Êîäåêñó Óêðà-
¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ,
ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ øòðà-
ôó â³ä 20 äî 100 íåîïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â
äîõîä³â ãðîìàäÿí. Öå â³ä 360 äî 1700 ãðí.
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãîóñò-
ðîºì Êèºâà âæå âèÿâèëî 52 íåñàíêö³îíîâà-
í³ òî÷êè ïðîäàæó ÿëèíîê. Íåïðîäàí³ äåðåâ-
öÿ ïîêèíóò³ ïðîñòî íà ì³ñöÿõ. ¯õíþ óòèë³-
çàö³þ áóäå ïðîâåäåíî çà ðàõóíîê ì³ñòà. Íå-
ðåàë³çîâàí³ ÿëèíêè, ÿê³ ïðîäàâàëè ó ñòàö³î-
íàðíèõ çàêëàäàõ òîðã³âë³ òà íà ðèíêàõ, âè-
âåçëè íà äåðåâîîáðîáí³ ï³äïðèºìñòâà

Ó 2010 ðîö³ 
ñòîëè÷í³ 
ïîäàòê³âö³ ç³áðàëè 
61 ì³ëüÿðä ãðèâåíü

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â ïðåñ-öåí-
òð³ ÄÏÀ Êèºâà, â ñ³÷í³-ãðóäí³ 2010-ãî äî
çâåäåíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ïëàòíèêè ïî-
äàòê³â ñòîëèö³ ñïëàòèëè 60 ìëðä 814 ìëí
290 òèñ. ãðí íàäõîäæåíü. Öå íà 10,6 % àáî
5,8 ìëðä ãðí á³ëüøå, í³æ çà ïîïåðåäí³é 2009
ð³ê. Ïðè öüîìó äî áþäæåòó Êèºâà ïëàòíè-
êè ïîäàòê³â ñïëàòèëè 12 ìëðä 902 ìëí 921
òèñ. ãðí. Öå òåæ á³ëüøå, í³æ ó ïîïåðåäí³é
ð³ê íà 8,4 %. Íàéá³ëüøèé ïðèð³ñò äîñÿãíó-
òî ç òàêèõ ïîäàòê³â: ïîäàòîê íà äîäàíó âàð-
ò³ñòü ³ç âèðîáëåíèõ â Óêðà¿í³ òîâàð³â —
çá³ëüøåííÿ íà 12,2 % (+ 2ìëðä 488 ìëí
601 òèñ. ãðí); àêöèçíèé çá³ð ³ç âèðîáëåíèõ
â Óêðà¿í³ òîâàð³â — çá³ëüøåííÿ íà 34,3 %
(+ 842 ìëí 975 òèñ. ãðí); àêöèçíèé çá³ð ³ç
ââåçåíèõ â Óêðà¿íó òîâàð³â — çá³ëüøåííÿ
íà 90,2 % (+ 248 ìëí 524 òèñ. ãðí)
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Ó íîâîìó ðîö³ — íîâ³
êâàðòèðè äëÿ áàãàòîä³òíèõ
ñ³ìåé ³ ñèð³ò

Прізвище, ім'я
та по-бать ові

День та одини
особисто о прийом

ромадян
за адресою:
м. Київ,

в л. Хрещати , 36

День
та час

особисто о
виїзно о
прийом
ромадян

Місце
проведення
особисто о

виїзно о прийом
ромадян

День та час
проведення
прямих
" арячих"
телефонних
ліній за тел.
279-40-59

Попов
Оле сандр Павлович
(питання охорони здоров'я, транспорт та зв'яз , правління справами)

3 вівторо
11.00-12.00

- - 2 вівторо
11.00-12.00

Маз рча
Оле сандр Володимирович
(питання енер ети и, енер оефе тивності та енер озбереження;
житлово о осподарства, ом нально о осподарства; онтролю за
бла о строєм; надзвичайних сит ацій; рит альних посл )

2 четвер
17.00-18.00
4 четвер

17.00-18.00

1 середа
16.00-17.00

Печерсь а районна
м. Києві державна
адміністрація

1 четвер
17.00-18.00

Гол бчен о
Анатолій Костянтинович
(питання під отов и та проведення в У раїні фінальної частини чемпіонат
Європи 2012 ро з ф тбол )

1 вівторо
12.00-13.00
4 вівторо
12.00-13.00

2 вівторо
12.00-13.00

Голосіївсь а районна
м. Києві державна

адміністрація

4 вівторо
11.00-12.00

3 вівторо
12.00-13.00

Святошинсь а
районна м. Києві
державна
адміністрація

Крамарен о
Р слан Михайлович
(питання е ономі и та інвестицій; вн трішньо о фінансово о онтролю та
а дит ; бюджет ; цінової політи и; ви ористання та охорони земельних
рес рсів)

2, 4 вівторо
14.00-15.00

1 вівторо
14.00-15.00

Оболонсь а районна
м. Києві державна

адміністрація

3 вівторо
14.00-15.00

3 п'ятниця
14.00-15.00

Подільсь а районна
м. Києві державна
адміністрація

К ч
Михайло Ілліч
(питання містоб д вання та архіте т ри; ре лювання містоб дівної
діяльності; апітально о б дівництва; б дівництва житла; забезпечення
населення житловою площею)

2 четвер
15.00-16.00
4 четвер

15.00-16.00

1середа
15.00-16.00

Шевчен івсь а
районна
м. Києві державна
адміністрація

3 четвер
15.00-16.00

Новохать о
Леонід Михайлович
(питання праці та соціально о захист населення; пенсійно о
забезпечення; роботи ветерансь их та жіночих ор анізацій; молодіжної
політи и та соціально о забезпечення молоді; освіти та на и; льт ри та
мистецтв; фіз льт ри та спорт ; опі и та забезпечення прав
неповнолітніх; охорони льт рної спадщини; справ національностей та
релі ії; т ризм та рортів)

1 четвер
12.00-13.00
3 четвер

12.00-13.00

2 четвер
16.00-17.00

Дарниць а районна
м. Києві державна
адміністрація

1 середа
10.00-11.00

П занов
Оле сандр Геннадійович
(питання до ментально о забезпечення; роботи зі зверненнями
ромадян; діяльності архівів; питання ом нальної власності; забезпечення
за онності та правопоряд ; вн трішньої політи и, с спільно-політичної
сит ації в столиці та зв'яз ів з ромадсь істю; преси та інформації;
ре лами; робота БТІ)

3,4 четвер
11.00-12.00

2 четвер
12.30-13.30

Дніпровсь а районна
м.Києві державна

адміністрація

1 четвер
14.00-15.00

Сівець
Ві тор Ми олайович
(питання промисловості, на ово-технічної та інноваційної політи и;
ре ляторної політи и та підприємництва; тор овельно о і поб тово о
обсл ов вання; е оло ії та охорони нав олишніх природних рес рсів;
охорони праці; захист прав споживачів)

1,3 четвер
10.00-11.00

2 понеділо
12.00-13.00

Деснянсь а районна
м. Києві державна

адміністрація

4 вівторо
15.00-16.00

4 понеділо
10.00-11.00

Солом'янсь а
районна м. Києві
державна
адміністрація

Ãðàô³ê
ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí òà ïðÿìèõ ("ãàðÿ÷èõ")

òåëåôîííèõ ë³í³é êåð³âíèöòâîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ íà ² êâàðòàë 2011 ðîêó

Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

13 ñ³÷íÿ ï³ä Ñòàðèé Íîâèé ð³ê ãîëîâà
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ âðó÷èâ 21 ïî-
â³äîìëåííÿ íà îòðèìàííÿ êâàðòèð. ²ç íèõ
äåñÿòü îðäåð³â íà òðèê³ìíàòí³ êâàðòèðè
áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà
êâàðòèðíîìó îáë³êó òà êîðèñòóþòüñÿ ïðà-
âîì îòðèìàííÿ æèòëîâî¿ ïëîù³ â ÷åðç³.
Îêð³ì íèõ, ïîâ³äîìëåííÿ îòðèìàëè îäè-
íàäöÿòü ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêî¿
îï³êè, êîòð³ ïîâåðíóëèñÿ ç íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â.

“Ìè ðîáèìî ïðèºìíèé â òîìó ÷èñë³ ³
äëÿ àäì³í³ñòðàö³¿ êðîê — ïåðåäàºìî íî-
â³ êâàðòèðè ðîäèíàì, ó ÿêèõ áàãàòî ä³òåé,
à òàêîæ ä³òÿì-ñèðîòàì. Öå ñåðéîçíèé
ôóíäàìåíò äëÿ òîãî, ùîá ö³ ñ³ì’¿ ìàëè áà-
çó äëÿ ïîäàëüøîãî ïðîæèâàííÿ ³ ïë³äíî¿
ïðàö³ â íàø³é êðà¿í³”, — çàçíà÷èâ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ.

Ñ³ì’¿, ùî îòðèìàëè êâàðòèðè, ìàþòü
ïî òðîº ³ á³ëüøå ä³òåé. Íà öåé äåíü âî-
íè î÷³êóâàëè ïîíàä 20 ðîê³â. Áàãàòî ³ç
íèõ äîñ³ æèâóòü ó ãóðòîæèòêàõ, êîìóíàë-
êàõ àáî ò³ñíÿòüñÿ ó îäíîê³ìíàòíèõ êâàð-
òèðàõ.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè ÊÌÄÀ, ó íèí³ø-
íüîìó ðîö³ ïëàíóþòü âèäàòè ùå îðäåðè
íà 50-60 êâàðòèð òàêèì ñ³ì’ÿì
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правові та інші акти
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державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури і
внесення змін до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 31.08.2009 № 978, № 979, від 14.08.2009 № 902, від 02.03.2010 № 114
Розпорядження № 1164 від 24 грудня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності
за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 “Про затвердження Порядку формування тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” (із змінами та доповненнями), наказу Дер�
жавного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб’єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і
прибудинкових територій”, наказу Державного комітету України по житлово�комунальному господарству від 04.08.97 № 59 “Про затвердження Типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничо�
го персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду” з метою надання на належному рівні послуг, для забезпечення санітарно�гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій з урахуванням типового переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та відшкодування економічно обґрунтованих витрат, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити тарифи та структуру тарифів на послу�
ги з утримання будинків і споруд та прибудинкових тери�
торій, які надаються житлово�експлуатаційними організа�
ціями комунальної форми власності, житлово�будівельни�
ми кооперативами, об’єднаннями співвласників багато�
квартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих
будинків, уповноваженими ними особами або управите�
лями жилих будинків по кожному будинку окремо, що до�
даються.

2. Взяти до відома, що споживачам, квартири яких об�
ладнані засобами обліку холодної та гарячої води, до тари�
фів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудин�
кових територій щомісячно додається вартість витрат з про�
ведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту,
у тому числі демонтажу, транспортуванню та монтажу піс�
ля повірки.

3. Відповідно до пункту 1 цього розпорядження:

— вилучити позиції № № 58, 151, 181, 272, 354, 403,
788, 789 з Тарифів на послуги з утримання будинків і спо�
руд та прибудинкових територій для житлово�будівельних
кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних бу�
динків та інших балансоутримувачів жилих будинків, упов�
новажених ними осіб або управителів жилих будинків, по�
годжених розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
31.08.2009 № 979 “Про погодження тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”
(зі змінами і доповненнями);

— вилучити позицію № 6029 з Тарифів на послуги з ут�
римання будинків і споруд та прибудинкових територій
для житлово�експлуатаційних організацій комунальної
форми власності, затверджених розпорядженням вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 31.08.2009 № 978 “Про вста�

новлення тарифів на послуги з утримання будинків і спо�
руд та прибудинкових територій” (зі змінами і доповнен�
нями);

— вилучити позиції № 44, № 49 з Тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
для житлово�будівельних кооперативів, об’єднань співвлас�
ників багатоквартирних будинків та інших балансоутриму�
вачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або упра�
вителів жилих будинків, погоджених розпорядженням вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 14.08.2009 № 902 “Про погоджен�
ня тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при�
будинкових територій та внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 30.06.2009 № 760” (зі змі�
нами і доповненнями);

— вилучити позицію № 9 з Тарифів на послуги з утриман�

ня будинків і споруд та прибудинкових територій для жит�
лово�будівельних кооперативів, об’єднань співвласників ба�
гатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жи�
лих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жи�
лих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 02.03.2010 № 114 “Про погодження тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинко�
вих територій та внесення змін до розпоряджень виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 30.06.2009 № 760, від 14.08.2009
№ 902, від 31.08.2009 № 979” (зі змінами і доповненнями);

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської державної адміністрації)

від 24 грудня 2010 року №1164

Тарифи та структура тарифів 
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

для житлово%експлуатаційних організацій комунальної форми власності, житлово%будівельних кооперативів, 
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів

жилих будинків по кожному будинку окремо
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Голосіївсь ий район

1 1 ЖБК "Статисти " просп.Соро аріччя
Жовтня

108
орп.2

0,6264 0,1672 0,2520 0,0000 0,3262 0,0102 0,3946 0,0004 0,0003 0,0000 0,0139 0,0306 0,0000 0,0627 0,0037 0,1442 0,1324 0,0000 2,60* 2,04*

2 2 ЖУ "Південне"
ДП "Е ос"

в л.Б бнова Андрія 7 1,5017 2,3481 0,3852 0,0000 0,0000 0,0000 1,2320 0,0284 0,0676 0,0762 0,0000 0,4269 0,0000 0,0000 0,0006 0,1944 0,0000 0,4569 7,51* 7,51*

3 3 ЖУ "Південне"
ДП "Е ос"

в л.Б бнова Андрія 3 1,5836 2,1890 0,7778 0,0000 0,0000 0,0000 1,1533 0,0000 0,0000 0,0738 0,0000 0,4327 0,0000 0,0000 0,0006 0,2284 0,0000 0,4699 7,73* 7,73*

4 4 ЖУ "Південне" ДП
"Е ос"

в л.Д бініна Володі 5/15 2,0556 0,6539 0,7692 0,0000 0,0000 0,0000 1,1634 0,1955 0,4654 0,0211 0,0000 0,2803 0,0000 0,0000 0,0011 0,1790 0,0000 0,4221 6,94* 6,94*

5 5 ЖУ "Південне" ДП
"Е ос"

в л.Д бініна Володі 7/14 1,7778 0,7439 0,8887 0,0000 0,0000 0,0000 1,2157 0,0920 0,2191 0,0232 0,0000 0,4929 0,0000 0,0000 0,0012 0,2025 0,0000 0,4128 6,79* 6,79*
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6 6 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Крейсера
"Аврора"

16 1,3596 0,0891 0,4967 0,0000 0,4425 0,0000 0,9364 0,0770 0,0000 0,0283 0,0000 0,2088 0,0000 0,0000 0,0002 0,2652 0,0591 0,2892 4,76* 4,15*

7 7 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Ломоносова 53 0,8369 1,9330 0,6982 0,0000 0,0000 0,0000 0,8884 0,0617 0,1468 0,0125 0,0000 0,3647 0,0000 0,0000 0,0002 0,1594 0,0000 0,3723 6,12* 6,12*

8 8 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Ломоносова 83-а 0,6410 0,2156 0,2795 0,0076 0,6970 0,0692 0,8032 0,0000 0,0000 0,0373 0,0558 0,0472 0,0372 0,0000 0,0000 0,3154 0,0866 0,2403 3,95* 2,93*

9 9 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" пров.Коломийсь ий 6 1,0926 2,3423 0,7612 0,0000 0,0000 0,0000 1,0043 0,0680 0,1620 0,0266 0,0000 0,4855 0,0000 0,0000 0,0003 0,1993 0,0000 0,4482 7,37* 7,37*

10 10 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" пров.Ж овсь о о
Василя

14 0,7210 0,4246 0,4993 0,0276 0,0000 0,0000 0,6411 0,0034 0,0081 0,0881 0,0000 0,5695 0,0672 0,0276 0,0003 0,2554 0,0000 0,2433 4,00* 4,00*

11 11 ТОВ "Новоб дова" в л.Козаць а 97 0,5060 0,7412 0,3606 0,0000 0,6050 0,2229 0,4287 0,0028 0,0044 0,0000 0,1698 0,6704 0,0176 0,0000 0,0006 0,2979 0,0634 0,2986 4,91* 3,84*

12 12 ТОВ "Новоб дова" в л.Саперно-
Слобідсь а

8 0,4379 0,4710 0,1221 0,0000 0,4457 0,2230 0,4262 0,0086 0,0141 0,0000 0,0635 0,7915 0,0136 0,0000 0,0001 0,1249 0,0622 0,2339 3,85* 2,97*

13 13 ТОВ "Новоб дова" в л.Саперно-
Слобідсь а

10 0,3518 0,5838 0,1247 0,0000 0,7437 0,2374 0,4686 0,0012 0,0019 0,0000 0,2259 0,1619 0,0249 0,0000 0,0001 0,1870 0,0246 0,2290 3,77* 2,56*

14 14 ТОВ "Новоб дова" в л.Сєченова 7-а 0,1916 0,8089 0,1495 0,0000 0,3046 0,4424 0,4370 0,0001 0,0000 0,0000 0,0715 1,1578 0,0022 0,0000 0,0002 0,0990 0,0244 0,2692 4,43* 3,50*

15 15 ТОВ "Новоб дова" пров.Феодосійсь ий 12 0,2587 0,7405 0,1684 0,0000 0,5549 0,2397 0,5554 0,0017 0,0028 0,0000 0,1595 0,1871 0,0070 0,0000 0,0002 0,1968 0,0416 0,2273 3,74* 2,73*

16 16 ТОВ "Новоб дова" пров.Феодосійсь ий 14 0,2402 0,4148 0,2123 0,0000 0,5126 0,2241 0,5021 0,0017 0,0028 0,0000 0,1411 0,2397 0,0036 0,0000 0,0001 0,1324 0,0320 0,1941 3,19* 2,27*

17 17 ТОВ "Новоб дова" пров.Феодосійсь ий 14-а 0,2903 0,5871 0,1502 0,0000 0,4992 0,2174 0,5468 0,0017 0,0027 0,0000 0,1469 0,3550 0,0116 0,0000 0,0002 0,2049 0,0323 0,2223 3,66* 2,76*

18 18 ТОВ "Новоб дова" просп.На и 54-б 0,3061 0,5020 0,2223 0,0000 0,2714 0,0890 0,5878 0,0022 0,0037 0,0000 0,0516 0,7410 0,0143 0,0000 0,0001 0,1758 0,0415 0,2169 3,61* 3,13*

19 19 ТОВ "Новоб дова" просп.На и 62-а 0,2960 0,5816 0,1750 0,0000 0,5124 0,1250 0,4641 0,0028 0,0045 0,0000 0,0944 0,6689 0,0153 0,0000 0,0002 0,1272 0,0503 0,2275 3,74* 2,92*

20 20 ТОВ "Новоб дова" просп.Соро аріччя
Жовтня

130/57 0,1609 0,6526 0,1724 0,0000 0,5577 0,4821 0,4366 0,0021 0,0034 0,0000 0,0663 0,6283 0,0065 0,0000 0,0003 0,1687 0,0223 0,2452 4,03* 2,76*

21 21 ТОВ "Новоб дова" просп.
Червонозоряний

126- 0,2086 0,6715 0,1018 0,0000 0,3215 0,5228 0,4262 0,0009 0,0013 0,0000 0,0700 0,4189 0,0077 0,0000 0,0001 0,0929 0,0344 0,2101 3,45* 2,40*

Дарниць ий район

22 1 ЖБК "Більшови -8" в л.Ахматової Анни 13-б 0,2645 0,3147 0,2356 0,0204 0,3065 0,0866 0,5224 0,0242 0,0138 0,0000 0,0839 0,1832 0,0258 0,0000 0,0000 0,1855 0,0518 0,0000 2,78* 2,25*

23 2 ЖБК "Більшови -8" просп.Гри орен а
Петра

19-а 0,3571 0,2916 0,2308 0,0204 0,3067 0,0866 0,5226 0,0242 0,0138 0,0000 0,0839 0,1375 0,0258 0,0000 0,0000 0,1750 0,0515 0,0000 2,79* 2,26*

24 3 ЖБК "Шов ови -14" в л.Дра оманова 42-а 0,6699 0,7099 0,3930 0,0000 0,2119 0,0325 0,3525 0,0156 0,0088 0,0173 0,0000 0,1417 0,0082 0,0035 0,0003 0,0546 0,0279 0,0000 3,18* 2,85*

25 4 ОСББ "Позня и-Доброб т" в л.Дра оманова 12 0,5424 0,6544 0,1637 0,0000 0,3095 0,0961 0,4769 0,0150 0,0015 0,0009 0,0610 0,6059 0,0214 0,0000 0,0000 0,1416 0,0445 0,0000 3,76* 3,22*

26 5 ТОВ "ЖЕК-2617" в л.Бориспільсь а 26-в 0,0612 0,4663 0,2494 0,0000 0,1668 0,0000 0,2710 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0334 0,0000 0,0000 0,0000 0,0915 0,0528 0,1016 1,67* 1,41*

27 6 ТОВ "ЖЕК-2617" в л.Бориспільсь а 26-з 0,2315 0,7043 0,2517 0,0000 0,2920 0,0000 0,2674 0,0000 0,0000 0,0000 0,1062 0,0567 0,0000 0,0000 0,0000 0,0913 0,0638 0,1507 2,48* 2,05*

28 7 ТОВ "Новоб дова" в л.Ахматової Анни 16- 0,5337 0,5384 0,2331 0,0000 0,3239 0,0988 0,3712 0,0021 0,0035 0,0000 0,0882 0,3774 0,0148 0,0000 0,0007 0,2390 0,0279 0,2082 3,42* 2,88*

29 8 ТОВ "Новоб дова" в л.Ахматової Анни 18 0,4072 0,4123 0,1824 0,0000 0,2487 0,0789 0,4738 0,0021 0,0035 0,0000 0,0933 0,2516 0,0222 0,0000 0,0005 0,2383 0,0258 0,1781 2,93* 2,50*

30 9 ТОВ "Новоб дова" в л.Ахматової Анни 35 0,3083 0,6590 0,1793 0,0000 0,3237 0,1048 0,4649 0,0014 0,0023 0,0000 0,0615 0,3308 0,0127 0,0000 0,0001 0,1173 0,0248 0,1891 3,11* 2,57*

31 10 ТОВ "Новоб дова" в л.Ахматової Анни 35-а 0,2404 0,4683 0,2193 0,0000 0,3554 0,1078 0,5511 0,0011 0,0017 0,0000 0,0759 0,5183 0,0095 0,0000 0,0001 0,1711 0,0213 0,2001 3,29* 2,71*

32 11 ТОВ "Новоб дова" в л.Ахматової Анни 37 0,2764 0,5513 0,2341 0,0000 0,4292 0,1848 0,5243 0,0020 0,0031 0,0000 0,0978 0,6223 0,0155 0,0000 0,0001 0,1929 0,0315 0,2310 3,80* 3,02*

33 12 ТОВ "Новоб дова" в л.Дра оманова 1-а 0,4323 0,4353 0,1191 0,0000 0,3858 0,2090 0,3525 0,0030 0,0049 0,0000 0,1359 0,3762 0,0110 0,0000 0,0001 0,1771 0,0114 0,1937 3,18* 2,46*

34 13 ТОВ "Новоб дова" в л.Дра оманова 1-б 0,3150 0,4770 0,1501 0,0000 0,3805 0,1773 0,5000 0,0014 0,0023 0,0000 0,0700 0,2325 0,0124 0,0000 0,0002 0,1706 0,0184 0,1830 3,01* 2,32*

35 14 ТОВ "Новоб дова" в л.Дра оманова 1- 0,2623 0,5711 0,2046 0,0000 0,5627 0,2015 0,3933 0,0025 0,0041 0,0000 0,0959 0,1211 0,0106 0,0000 0,0001 0,2216 0,0270 0,1955 3,21* 2,26*

36 15 ТОВ "Новоб дова" в л.Дра оманова 1-д 0,3224 0,4672 0,1504 0,0000 0,3794 0,1733 0,4995 0,0014 0,0023 0,0000 0,0702 0,3189 0,0124 0,0000 0,0002 0,1509 0,0247 0,1878 3,09* 2,39*

37 16 ТОВ "Новоб дова" в л.Дра оманова 1-е 0,3054 0,4883 0,1551 0,0000 0,3795 0,2204 0,5031 0,0014 0,0023 0,0000 0,0715 0,1927 0,0125 0,0000 0,0002 0,1867 0,0312 0,1861 3,06* 2,30*

38 17 ТОВ "Новоб дова" в л.Дра оманова 1- 0,2914 0,5402 0,2028 0,0000 0,5616 0,2021 0,3928 0,0025 0,0041 0,0000 0,0970 0,1708 0,0106 0,0000 0,0001 0,1988 0,0231 0,1969 3,24* 2,29*

39 18 ТОВ "Новоб дова" в л.Дра оманова 1-л 0,2825 0,5124 0,1571 0,0000 0,3810 0,1715 0,5003 0,0014 0,0023 0,0000 0,0699 0,3581 0,0124 0,0000 0,0002 0,2076 0,0197 0,1953 3,21* 2,52*

40 19 ТОВ "Новоб дова" в л.Дра оманова 8-а 0,2791 0,4880 0,1688 0,0000 0,5047 0,0991 0,5303 0,0018 0,0029 0,0000 0,1023 0,2289 0,0166 0,0000 0,0001 0,1664 0,0309 0,1912 3,14* 2,38*

41 20 ТОВ "Новоб дова" в л.Дра оманова 8-б 0,2794 0,7939 0,2016 0,0000 0,2444 0,0706 0,3818 0,0021 0,0035 0,0000 0,0767 0,3549 0,0163 0,0000 0,0003 0,2596 0,0261 0,1978 3,25* 2,84*

42 21 ТОВ "Новоб дова" в л.Дра оманова 31-б 0,2425 0,6007 0,1257 0,0000 0,2819 0,0682 0,4627 0,0023 0,0037 0,0000 0,0673 0,6468 0,0027 0,0000 0,0001 0,1766 0,0274 0,1977 3,25* 2,80*

43 22 ТОВ "Новоб дова" в л.Княжий Затон 2/30 0,2327 0,4957 0,1464 0,0000 0,3613 0,1047 0,4693 0,0012 0,0019 0,0000 0,0790 0,8853 0,0074 0,0000 0,0001 0,1427 0,0251 0,2155 3,54* 2,95*

44 23 ТОВ "Новоб дова" в л.Княжий Затон 11 0,2004 0,5333 0,1079 0,0000 0,3157 0,0697 0,4506 0,0027 0,0043 0,0000 0,0714 1,1561 0,0141 0,0000 0,0001 0,0851 0,0618 0,2243 3,69* 3,15*

45 24 ТОВ "Новоб дова" в л.Пчіл и Олени 3-а 0,3109 0,4138 0,1342 0,0000 0,4754 0,0640 0,5156 0,0013 0,0021 0,0000 0,1259 0,1758 0,0110 0,0000 0,0001 0,1550 0,0259 0,1759 2,89* 2,21*

46 25 ТОВ "Новоб дова" в л.Урлівсь а 16/37 0,1962 0,5327 0,3108 0,0000 0,4949 0,1168 0,4878 0,0004 0,0006 0,0000 0,0601 0,6210 0,0117 0,0000 0,0002 0,2112 0,0459 0,2255 3,71* 2,92*

47 26 ТОВ "Новоб дова" просп.Бажана Ми оли 5- 0,2620 0,6664 0,1764 0,0000 0,3045 0,1052 0,4623 0,0024 0,0040 0,0000 0,0748 0,4360 0,0148 0,0000 0,0003 0,2011 0,0218 0,1994 3,28* 2,76*

48 27 ТОВ "Новоб дова" просп.Бажана Ми оли 7-ж 0,1693 0,7905 0,1736 0,0000 0,2757 0,1045 0,4566 0,0017 0,0003 0,0000 0,0768 0,3443 0,0174 0,0000 0,0003 0,1855 0,1332 0,1992 3,28* 2,66*

49 28 ТОВ "Новоб дова" просп.Гри орен а
Петра

13-б 0,4068 0,4147 0,1499 0,0000 0,2491 0,1025 0,4746 0,0021 0,0035 0,0000 0,0860 0,3246 0,0191 0,0000 0,0005 0,2080 0,0549 0,1822 3,00* 2,51*

50 29 ТОВ "Новоб дова" просп.Гри орен а
Петра

28 0,2138 0,5394 0,1448 0,0000 0,3127 0,1027 0,4691 0,0018 0,0029 0,0000 0,0838 0,7710 0,0091 0,0000 0,0001 0,1322 0,0313 0,2054 3,38* 2,84*

51 30 ТОВ "Новоб дова" просп.Гри орен а
Петра

28-а 0,3428 0,5045 0,1848 0,0000 0,4292 0,1167 0,5365 0,0019 0,0032 0,0000 0,0807 0,5285 0,0187 0,0000 0,0002 0,1698 0,0235 0,2146 3,53* 2,85*

52 31 ТОВ "Новоб дова" просп.Гри орен а
Петра

28-б 0,3383 0,5068 0,1751 0,0000 0,4582 0,1173 0,5359 0,0019 0,0032 0,0000 0,0807 0,5212 0,0186 0,0000 0,0002 0,1978 0,0336 0,2181 3,59* 2,86*

53 32 ТОВ "Новоб дова" просп.Гри орен а
Петра

28-в 0,3858 0,4606 0,1677 0,0000 0,4591 0,1175 0,5364 0,0019 0,0032 0,0000 0,0801 0,4954 0,0187 0,0000 0,0002 0,1864 0,0246 0,2144 3,53* 2,80*

54 33 ТОВ "Новоб дова" Хар івсь е шосе 150/15 0,2378 0,6597 0,1521 0,0000 0,2269 0,0957 0,3379 0,0014 0,0022 0,0000 0,0465 0,5460 0,0066 0,0000 0,0001 0,2215 0,0308 0,1872 3,08* 2,65*

Деснянсь ий район

55 1 ЖБК "Автотранспортни 3" в л.Саб рова
Оле сандра

1-а 0,3801 0,2723 0,3054 0,0000 0,2022 0,1011 0,3744 0,0164 0,0164 0,0000 0,0000 0,2839 0,0283 0,0000 0,0000 0,1451 0,0586 0,0000 2,62* 2,19*

56 2 ЖБК "Квазар-8" просп.Мая овсь о о
Володимира

3-в 0,3122 0,3712 0,3231 0,0295 0,2058 0,0000 0,0398 0,0283 0,0113 0,0923 0,0705 0,6292 0,0000 0,0148 0,0021 0,0719 0,0135 0,0000 2,66* 2,40*

57 3 ЖБК "Хімі -17" в л.За ревсь о о
Ми оли

87-б 0,3901 0,2440 0,3153 0,0000 0,2619 0,0000 0,5245 0,0142 0,0127 0,0460 0,0377 0,2978 0,0340 0,0000 0,0000 0,1413 0,0795 0,0000 2,88* 2,47*

58 4 ЖБК "Хімі -17" в л.За ревсь о о
Ми оли

87-в 0,4003 0,2438 0,3149 0,0000 0,2616 0,0000 0,5242 0,0142 0,0127 0,0460 0,0377 0,2975 0,0338 0,0000 0,0000 0,1411 0,0794 0,0000 2,89* 2,48*

59 5 ЖБК "Хімі -17" в л.За ревсь о о
Ми оли

87- 0,4312 0,2450 0,3077 0,0000 0,2630 0,0000 0,5256 0,0143 0,0127 0,0462 0,0379 0,2990 0,0452 0,0000 0,0000 0,0529 0,0798 0,0000 2,83* 2,42*

60 6 ЖБК "Хімі -22" в л.Лавр хіна Ми оли 11 0,3978 0,1978 0,1575 0,0000 0,3512 0,1065 0,4423 0,0175 0,0000 0,0000 0,0000 0,0273 0,0000 0,0000 0,0000 0,0523 0,0002 0,0000 2,10* 1,55*

61 7 ТОВ "Житло-сервіс р п" в л.Градинсь а 7 0,2682 0,3201 0,2586 0,0097 0,4025 0,0526 0,4186 0,0222 0,0000 0,0000 0,0991 0,0826 0,0120 0,0194 0,0000 0,2366 0,1677 0,1730 2,84* 2,10*

62 8 ТОВ "Житло-сервіс р п" в л.Лавр хіна Ми оли 16 0,3473 0,3683 0,1545 0,0062 0,4480 0,0699 0,4165 0,0003 0,0000 0,0000 0,0841 0,0990 0,0129 0,0247 0,0000 0,1932 0,1705 0,1748 2,87* 2,05*

Дніпровсь ий район

63 1 ДП "Е о" в л.Челябінсь а 9-б 0,6064 0,4748 0,2195 0,0215 0,3789 0,0528 0,3656 0,0205 0,0256 0,0000 0,0000 0,6359 0,0165 0,0222 0,0000 0,0791 0,0368 0,2158 3,55* 2,99*

64 2 ЖБК "А адемічний-12" в л.Райд жна 31 0,2524 0,4952 0,2482 0,0000 0,3947 0,0355 0,4537 0,0108 0,0000 0,0000 0,0000 0,3088 0,0494 0,0154 0,0000 0,0736 0,0401 0,0000 2,85* 2,29*

65 3 ЖБК "Б дінд стрія-2" в л.Ш мсь о о Юрія 8 0,6116 0,0863 0,2704 0,0000 0,1480 0,0000 0,8220 0,0127 0,0225 0,0382 0,0000 0,0452 0,0382 0,0318 0,0000 0,2114 0,0384 0,0000 2,85* 2,63*

66 4 ЖБК "Е спрес-1" в л.Тичини Павла 12-а 0,2118 0,3281 0,1727 0,0000 0,5832 0,0277 0,3721 0,0046 0,0044 0,0000 0,0000 0,0998 0,0000 0,0000 0,0000 0,1631 0,0612 0,0000 2,43* 1,63*

67 5 ЖБК "Керамі " в л.Березня івсь а 12 0,2340 0,2433 0,1701 0,0000 0,1709 0,0000 0,3389 0,0063 0,0063 0,0089 0,0000 0,0329 0,0094 0,0000 0,0000 0,0865 0,0260 0,0000 1,60* 1,36*

68 6 ЖБК "С дноб дівни -13" в л.Райд жна 35 0,1973 0,2043 0,3456 0,0016 0,3223 0,0000 0,3620 0,0023 0,0023 0,0000 0,0566 0,0622 0,0365 0,0031 0,0000 0,0489 0,0284 0,0000 2,01* 1,59*

69 7 КП "Житло-сервіс" в л.Кра івсь а 13-б 0,4457 0,3138 0,0752 0,0005 0,1643 0,0204 0,9871 0,0018 0,0000 0,0041 0,0197 0,0931 0,0192 0,0513 0,0000 0,2787 0,1419 0,1910 3,14* 2,75*

70 8 ТОВ "Новоб дова" б льв.Верховної Ради 14-б 0,2367 0,5394 0,1426 0,0000 0,3539 0,0811 0,5894 0,0002 0,0003 0,0000 0,0223 0,5181 0,0145 0,0000 0,0001 0,2190 0,0274 0,2003 3,29* 2,74*

71 9 ТОВ "Новоб дова" в л.Ми ільсь о-
Слобідсь а

4-в 0,2629 0,5231 0,2105 0,0000 0,3722 0,0978 0,5528 0,0022 0,0036 0,0000 0,0720 0,4886 0,0113 0,0000 0,0001 0,2039 0,0336 0,2069 3,40* 2,80*

72 10 ТОВ "Новоб дова" в л.Ми ільсь о-
Слобідсь а

4- 0,3587 0,4712 0,1602 0,0000 0,2652 0,0999 0,4659 0,0028 0,0047 0,0000 0,0624 0,6312 0,0185 0,0000 0,0003 0,2750 0,0210 0,2070 3,40* 2,94*

73 11 ТОВ "Новоб дова" в л.Ми ільсь о-
Слобідсь а

4-д 0,3579 0,6436 0,1753 0,0000 0,3659 0,0891 0,5208 0,0028 0,0046 0,0000 0,0651 0,5239 0,0159 0,0000 0,0002 0,1851 0,0270 0,2173 3,57* 2,99*

74 12 ТОВ "Новоб дова" в л.Ми ільсь о-
Слобідсь а

6 0,2827 0,4371 0,2351 0,0000 0,4708 0,0937 0,5511 0,0019 0,0030 0,0000 0,0749 0,6366 0,0138 0,0000 0,0002 0,1712 0,0240 0,2187 3,60* 2,89*

75 13 ТОВ "Новоб дова" в л.Ми ільсь о-
Слобідсь а

6-б 0,2803 0,4229 0,2315 0,0000 0,4669 0,0762 0,5259 0,0018 0,0029 0,0000 0,0591 0,4639 0,0133 0,0000 0,0002 0,1449 0,0279 0,1983 3,26* 2,58*

76 14 ТОВ "Новоб дова" в л.Ми ільсь о-
Слобідсь а

6-в 0,2855 0,4200 0,2441 0,0000 0,5139 0,1034 0,4439 0,0015 0,0025 0,0000 0,0742 0,5446 0,0233 0,0000 0,0002 0,2046 0,0252 0,2107 3,46* 2,69*

77 15 ТОВ "Новоб дова" в л.Рас ової Марини 52-в 0,2624 0,4845 0,1533 0,0000 0,1913 0,0579 0,5255 0,0017 0,0029 0,0000 0,0256 0,8017 0,0139 0,0000 0,0001 0,1939 0,0123 0,1990 3,27* 2,96*

78 16 ТОВ "Сент Софія Проперті
Менеджмент"

в л.О іпної Раїси 18 1,3933 1,9645 0,1797 0,4360 1,1581 0,1229 1,7111 0,0032 0,0058 0,2105 1,3212 0,9976 0,0073 0,1933 0,0006 0,9083 0,2444 0,7924 13,03* 11,20*

Оболонсь ий район

79 1 ЖБК "Арсеналець-17" в л.Прирічна 1-а 0,2309 0,0881 0,2947 0,0251 0,4946 0,0679 0,4969 0,0721 0,0840 0,0044 0,0000 0,3767 0,0655 0,0251 0,0000 0,1025 0,0568 0,0000 2,98* 2,24*



80 2 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Навашина
А адемі а

13 1,0102 0,0858 0,7843 0,0000 0,0000 0,0000 1,7014 0,0000 0,0000 0,0908 0,0000 0,3505 0,0765 0,0338 0,0002 0,2864 0,0000 0,3226 5,30* 5,30*

81 3 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" просп.Ро оссовсь о о
Маршала

8-а 0,5565 0,1604 0,5940 0,0000 0,7592 0,0000 0,9334 0,0591 0,0000 0,0267 0,0000 0,4807 0,0000 0,0000 0,0002 0,1540 0,2056 0,2868 4,72* 3,56*

Печерсь ий район

82 1 ДП "Е о" б льв.Лесі У раїн и 5 0,6762 0,3015 0,2680 0,0173 0,1988 0,0799 0,5983 0,0340 0,0270 0,0000 0,0000 0,6515 0,0060 0,1091 0,0000 0,0951 0,0418 0,2266 3,73* 3,34*

83 2 ДП "Е о" б льв.Лесі У раїн и 10 0,6965 0,3441 0,2790 0,0043 0,2773 0,0938 0,6918 0,0023 0,0017 0,0000 0,0000 0,6768 0,0104 0,0597 0,0000 0,0695 0,0324 0,2364 3,89* 3,40*

84 3 ДП "Е о" б льв.Лесі У раїн и 12 0,6271 0,3164 0,2545 0,0019 0,3713 0,1207 0,6417 0,0039 0,0029 0,0000 0,0000 0,7075 0,0089 0,1211 0,0000 0,1153 0,0191 0,2417 3,97* 3,36*

85 4 ДП "Е о" б льв.Лесі У раїн и 36/10 0,8082 0,6789 0,2304 0,0166 0,3398 0,0602 0,7107 0,0311 0,0248 0,0000 0,0000 0,1726 0,0160 0,0270 0,0000 0,1466 0,0581 0,2424 3,99* 3,43*

86 5 ДП "Е о" б льв.Лесі У раїн и 36-б 0,4234 0,8666 0,2422 0,0099 0,3967 0,1122 0,7174 0,0309 0,0246 0,0000 0,0000 0,2250 0,0091 0,0155 0,0000 0,1798 0,0800 0,2433 4,00* 3,29*

87 6 ДП "Е о" в л.Верхня 3 0,6667 0,9370 0,2139 0,0209 0,1993 0,0556 0,7044 0,0206 0,0164 0,0000 0,0000 0,3184 0,0100 0,0517 0,0000 0,0351 0,0367 0,2399 3,94* 3,59*

88 7 ДП "Е о" в л.Каменєва
Командарма

4-а 0,4268 0,8958 0,2933 0,0102 0,3767 0,0517 0,7802 0,0202 0,0160 0,0000 0,0000 0,1542 0,0096 0,0446 0,0000 0,1050 0,1028 0,2399 3,94* 3,31*

89 8 ДП "Е о" в л.К дрі Івана 43 1,0406 0,2396 0,3487 0,0346 0,0000 0,0000 0,1344 0,0675 0,0540 0,1176 0,0000 0,7715 0,0204 0,0911 0,0000 0,0801 0,0000 0,2190 3,60* 3,60*

90 9 ДП "Е о" в л.Міч ріна 2 0,5474 0,9879 0,4586 0,0250 0,4013 0,0000 1,1940 0,0546 0,0436 0,0000 0,0000 0,0635 0,0123 0,0298 0,0000 0,2028 0,0298 0,2956 4,86* 4,34*

91 10 ДП "Е о" в л.Старонаводниць а 8-а 0,8627 0,7002 0,2568 0,0045 0,2861 0,0576 0,6429 0,0115 0,0145 0,0000 0,0000 0,2241 0,0296 0,0723 0,0000 0,1037 0,0473 0,2418 3,98* 3,51*

92 11 ДП "Е о" Кловсь ий звіз 4 0,6786 0,5106 0,2584 0,0081 0,8893 0,0000 0,7028 0,0157 0,0125 0,0000 0,0000 0,0805 0,0110 0,0164 0,0000 0,0624 0,0565 0,2410 3,96* 2,83*

93 12 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Кі відзе 14 0,8629 2,3433 0,9195 0,0000 0,0000 0,0000 0,9593 0,0981 0,2335 0,0095 0,0000 0,5758 0,0000 0,0000 0,0005 0,1674 0,0000 0,4503 7,40* 7,40*

94 13 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Кі відзе 16 1,1316 1,7859 0,8571 0,0000 0,0000 0,0000 0,0523 0,1025 0,2441 0,0206 0,0000 0,6619 0,0000 0,0000 0,0006 0,1888 0,0000 0,3682 6,05* 6,05*

95 14 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Кі відзе 17-а 0,3816 2,2402 0,9483 0,0000 0,0000 0,0000 0,0544 0,0535 0,1274 0,0162 0,0000 0,5086 0,0000 0,0000 0,0003 0,1902 0,0000 0,3299 5,42* 5,42*

96 15 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Кі відзе 17/10 0,9066 1,9674 0,7444 0,0000 0,0000 0,0000 0,8265 0,0906 0,2158 0,0264 0,0000 0,5218 0,0000 0,0000 0,0003 0,2003 0,0000 0,4014 6,60* 6,60*

97 16 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.К дрі Івана 16 1,1413 2,3036 0,7149 0,0000 0,0000 0,0000 1,0761 0,1259 0,2998 0,0474 0,0000 0,3497 0,0000 0,0417 0,0006 0,1995 0,0000 0,4598 7,56* 7,56*

98 17 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Л м мби Патріса 19 1,3331 0,5120 0,6500 0,0750 0,0000 0,0000 0,8618 0,1024 0,2437 0,1798 0,0000 0,5231 0,0932 0,0375 0,0009 0,1789 0,0000 0,3497 5,75* 5,75*

99 18 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Л м мби Патріса 11 1,1760 0,7216 0,6674 0,0000 0,0000 0,0000 1,1773 0,1793 0,4269 0,0398 0,2610 0,1865 0,0000 0,0000 0,0007 0,2490 0,0000 0,3711 6,10* 6,10*

100 19 ТОВ "Новоб дова" в л.Мос овсь а 46/2 0,1794 0,6644 0,0387 0,0000 0,3359 0,1449 0,4688 0,0024 0,0039 0,0000 0,0697 0,7253 0,0030 0,0000 0,0002 0,1237 0,0899 0,2080 3,42* 2,74*

Подільсь ий район

101 1 ЖБК "Авіатор-6" просп.Геор ія
Гон адзе

32-з 0,2116 0,0602 0,3164 0,0693 0,4507 0,1187 0,7630 0,0052 0,0050 0,0000 0,0428 0,3690 0,0000 0,0000 0,0000 0,2363 0,1027 0,0000 3,30* 2,49*

102 2 ЖБК "Верстат-10" просп.Геор ія
Гон адзе

32-ж 0,3993 0,1349 0,2924 0,0259 0,4516 0,0711 0,7054 0,0101 0,0000 0,0000 0,0427 0,3612 0,0000 0,0000 0,0000 0,2353 0,1029 0,0000 3,40* 2,65*

103 3 ЖБК "Вино радар-7" просп."Правди" 76 0,5377 0,1357 0,3433 0,0693 0,3962 0,0000 0,9111 0,0011 0,0000 0,0000 0,0428 0,2945 0,0828 0,0000 0,0000 0,0791 0,0902 0,0000 3,58* 3,00*

104 4 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" просп."Правди" 19-а 0,2790 0,2794 0,0119 0,0000 0,2755 0,0854 0,7912 0,0299 0,0000 0,0460 0,0893 0,0999 0,0110 0,0128 0,0000 0,3690 0,0790 0,1795 2,95* 2,42*

105 5 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" просп."Правди" 31-а 0,6598 0,2885 0,1471 0,0000 0,4158 0,0913 0,7422 0,0287 0,0000 0,0369 0,0981 0,0342 0,0122 0,0000 0,0000 0,2653 0,0541 0,2098 3,45* 2,78*

106 6 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" просп."Правди" 90 0,8049 0,1955 0,4695 0,0000 0,3590 0,0000 1,1528 0,0612 0,0000 0,0313 0,0000 0,4055 0,0000 0,0000 0,0002 0,1673 0,0515 0,2699 4,44* 3,95*

107 7 ТОВ "Новоб дова" в л.Виш ородсь а 23 1,3114 3,2629 0,7384 0,0000 0,0000 0,0000 0,5401 0,0080 0,0189 0,2228 0,0000 0,2374 0,0000 0,0000 0,0008 0,7289 0,0000 0,5159 8,48* 8,48*

108 8 ТОВ "Новоб дова" в л.Виш ородсь а 23-а 0,9359 3,5807 0,7343 0,0000 0,0000 0,0000 0,6724 0,0015 0,0036 0,2799 0,0000 0,2053 0,0000 0,0000 0,0006 0,6641 0,0000 0,5166 8,49* 8,49*

Святошинсь ий район

109 1 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" б льв.Кольцова 17-а 0,5654 1,9285 0,7963 0,0000 0,0000 0,0000 1,0743 0,0149 0,0354 0,0214 0,1459 0,4882 0,0000 0,0000 0,0003 0,2112 0,0000 0,3854 6,34* 6,34*

110 2 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" б льв.Кольцова 20-а 0,7377 2,0851 0,8105 0,0000 0,0000 0,0000 1,0540 0,0142 0,0337 0,0191 0,1438 0,5176 0,0000 0,0000 0,0003 0,2020 0,0000 0,4100 6,74* 6,74*

111 3 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Б лаховсь о о
А адемі а

5-б 0,5419 0,2200 0,3344 0,0000 0,3310 0,0443 0,7603 0,0056 0,0000 0,1118 0,0479 0,1767 0,0188 0,0056 0,0000 0,2678 0,0770 0,2148 3,53* 2,99*

112 4 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Б лаховсь о о
А адемі а

5-в 0,9630 0,2286 0,1992 0,0000 0,3620 0,0512 0,8241 0,0373 0,0000 0,1397 0,0888 0,2024 0,0433 0,0278 0,0002 0,6426 0,0657 0,2829 4,65* 4,08*

113 5 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Б лаховсь о о
А адемі а

5- 0,8404 0,2385 0,2131 0,0000 0,3287 0,0511 0,8262 0,0329 0,0000 0,1399 0,0890 0,2071 0,0257 0,0455 0,0002 0,6448 0,0759 0,2743 4,51* 3,96*

114 6 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Б лаховсь о о
А адемі а

5-д 0,7592 0,2591 0,1502 0,0000 0,4071 0,0566 0,7951 0,0049 0,0000 0,1300 0,0630 0,2482 0,0114 0,0117 0,0001 0,4139 0,0988 0,2488 4,09* 3,42*

115 7 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Корольова
А адемі а

9-б 1,0238 1,9844 0,8695 0,0000 0,0000 0,0000 0,9032 0,0896 0,2134 0,0175 0,0000 0,4764 0,0000 0,0000 0,0002 0,1821 0,0000 0,4204 6,91* 6,91*

116 8 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Корольова
А адемі а

9-а 0,8476 1,9489 0,7281 0,0000 0,0000 0,0000 0,9505 0,0962 0,2290 0,0188 0,0000 0,4266 0,0000 0,0000 0,0003 0,1849 0,0000 0,3963 6,52* 6,52*

117 9 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Симирен а 5-в 0,6123 0,2815 0,2012 0,0000 0,4132 0,1009 0,8875 0,0321 0,0000 0,1540 0,0579 0,3026 0,0485 0,0152 0,0001 0,4720 0,0680 0,2661 4,38* 3,68*

118 10 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Сосніних Сім'ї 12-а 0,9494 0,1957 0,0398 0,0205 0,0000 0,0000 1,3530 0,0282 0,0000 0,3923 0,0000 0,3816 0,1552 0,0205 0,0003 0,2812 0,0000 0,2786 4,58* 4,58*

119 11 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" просп.К рбаса Леся 10-в 0,6166 2,0834 0,7126 0,0000 0,0000 0,0000 1,0863 0,0163 0,0389 0,0238 0,1716 0,5242 0,0000 0,0000 0,0003 0,2245 0,0000 0,4013 6,60* 6,60*

120 12 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" просп.К рбаса Леся 18-б 0,6461 1,6966 0,8030 0,0000 0,0000 0,0000 0,9910 0,0147 0,0350 0,0310 0,1497 0,5223 0,0000 0,0000 0,0003 0,1933 0,0000 0,3709 6,10* 6,10*

121 13 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" просп.Палладина
А адемі а

25 0,4088 0,2333 0,1278 0,0000 0,2781 0,0464 0,7326 0,0119 0,0000 0,1019 0,0000 0,1895 0,0193 0,0000 0,0001 0,4189 0,0375 0,1902 3,13* 2,69*

122 14 ТОВ "Новоб дова" просп.К рбаса Леся 5-в 0,1690 0,5152 0,1643 0,0000 0,4036 0,1214 0,5699 0,0018 0,0029 0,0000 0,0844 0,3966 0,0079 0,0000 0,0001 0,1685 0,0191 0,1916 3,15* 2,50*

123 15 ТОВ "Новоб дова" просп.К рбаса Леся 7-а 0,2749 0,6561 0,2088 0,0000 0,3047 0,1193 0,5613 0,0002 0,0002 0,0000 0,0919 0,1277 0,0117 0,0000 0,0001 0,2433 0,0179 0,1911 3,14* 2,61*

124 16 ТОВ "Новоб дова" просп.Перемо и 125 0,3903 0,4762 0,1100 0,0000 0,3901 0,3601 0,5402 0,0001 0,0000 0,0000 0,0554 0,2103 0,0195 0,0000 0,0001 0,1388 0,0331 0,1988 3,27* 2,33*

Солом'янсь ий район

125 1 ВСП "Батиївсь ий" в л.Монтажни ів 40-а 0,8192 0,0000 0,3634 0,0000 0,0000 0,0000 0,5128 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1237 2,03* 2,03*

126 2 ЖБК “Колос-3” в л. Радчен а Петра 12 0,5577 0,4639 0,2695 0,0000 0,3345 0,0000 0,3784 0,0508 0,0000 0,0000 0,0000 0,1424 0,0000 0,0203 0,0008 0,2226 0,0498 0,0000 2,99* 2,53*
127 3 ЖБК "Мостостроитель" в л.К рсь а 12-б 0,4038 0,2751 0,1708 0,0000 0,2462 0,0000 0,3784 0,0126 0,0252 0,0306 0,0000 0,1389 0,0102 0,0000 0,0003 0,2940 0,0233 0,0000 2,41* 2,09*

128 4 ЖБК "Наладчи " в л.Єревансь а 14- 0,5670 0,0431 0,2876 0,0000 0,0000 0,0000 0,4271 0,0359 0,0000 0,0000 0,0000 0,2038 0,0000 0,1019 0,0000 0,3481 0,0000 0,0000 2,42* 2,42*

129 5 ЖБК "Юність-2" в л.Солом'янсь а 6-в 0,4521 0,4275 0,2641 0,0000 0,2879 0,0000 0,6962 0,0170 0,0000 0,0883 0,0000 0,2839 0,0000 0,0526 0,0000 0,2398 0,1527 0,0000 3,55* 3,03*

130 6 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Волинсь а 17/28 1,0680 0,1749 0,3174 0,0736 0,0000 0,0000 0,8226 0,0874 0,0000 0,1445 0,0000 0,4434 0,0543 0,0462 0,0002 0,1009 0,0000 0,2433 4,00* 4,00*

131 7 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Донець а 18 1,9337 0,1258 0,3415 0,0000 0,0000 0,0000 0,6636 0,1588 0,0000 0,2069 0,0000 0,6976 0,0000 0,0000 0,0006 0,0881 0,0000 0,3077 5,06* 5,06*

132 8 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Донець а 37/19 0,7723 0,2287 0,1616 0,0000 0,2692 0,0620 0,6731 0,0559 0,1330 0,0915 0,0000 0,2936 0,0700 0,0133 0,0001 0,3365 0,0787 0,2364 3,89* 3,40*

133 9 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Ернста Федора 2 0,4622 0,2400 0,1833 0,0071 0,4669 0,0757 0,8935 0,0414 0,0000 0,1566 0,0000 0,1766 0,0345 0,0198 0,0001 0,3204 0,1000 0,2319 3,81* 3,04*

134 10 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Кривоноса
Ма сима

12-а 0,9358 2,4989 0,7472 0,0000 0,0000 0,0000 0,5380 0,0706 0,1681 0,0367 0,0000 0,6444 0,0000 0,0000 0,0000 0,1705 0,0000 0,4240 6,97* 6,97*

135 11 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Кривоноса
Ма сима

12 0,9717 2,1907 0,7203 0,0000 0,0000 0,0000 0,9144 0,0722 0,1720 0,0376 0,0000 0,6667 0,0000 0,0000 0,0006 0,2029 0,0000 0,4342 7,14* 7,14*

136 12 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Освіти 22/8 1,3632 0,5611 0,6966 0,0922 0,0000 0,0000 0,9963 0,0663 0,1579 0,0262 0,1538 0,5416 0,0564 0,0205 0,0005 0,0416 0,0000 0,3484 5,73* 5,73*

137 13 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Освіти 14-а 0,3208 0,0000 0,1768 0,0000 0,6486 0,1037 0,6263 0,0435 0,1037 0,0505 0,0638 0,0889 0,0252 0,0000 0,0001 0,4742 0,0685 0,2040 3,35* 2,37*

138 14 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Освіти 16 0,8367 0,5966 0,7345 0,1371 0,0000 0,0000 0,8819 0,1207 0,2874 0,0463 0,9645 0,6942 0,0249 0,0274 0,0006 0,1865 0,0000 0,4043 6,65* 6,65*

139 15 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Освіти 16-а 1,6008 0,5752 0,6419 0,1393 0,0000 0,0000 1,0196 0,1069 0,2546 0,0170 0,8393 0,6718 0,1596 0,0265 0,0006 0,2188 0,0000 0,4582 7,53* 7,53*

140 16 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Освіти 18 0,8636 0,6356 0,6758 0,0816 0,0000 0,0000 0,8787 0,0318 0,0758 0,0321 1,3408 0,6356 0,0690 0,0251 0,0006 0,1682 0,0000 0,4024 6,62* 6,62*

141 17 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Пост-Волинсь а 2/103 1,1782 0,1393 0,6237 0,0381 0,0000 0,0000 1,1266 0,0096 0,0000 0,3153 0,0000 0,3452 0,1506 0,0381 0,0002 0,2310 0,0000 0,3062 5,04* 5,04*

142 18 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.П люя Івана 2-4 0,5977 0,2685 0,2177 0,0000 0,3569 0,0620 0,8004 0,0055 0,0000 0,1199 0,1360 0,0000 0,0261 0,0000 0,0000 0,2912 0,0771 0,2159 3,55* 2,96*

143 19 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Смілянсь а 15 0,5873 0,2950 0,1062 0,0000 0,4919 0,0428 0,8151 0,0184 0,0000 0,1300 0,0747 0,2536 0,0364 0,0000 0,0001 0,3919 0,0810 0,2426 3,99* 3,25*

144 20 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Ушинсь о о 36 0,8321 0,5387 0,8141 0,0823 0,0000 0,0000 1,1158 0,0171 0,0407 0,0234 0,1767 0,8869 0,0971 0,0183 0,0003 0,2331 0,0000 0,3559 5,85* 5,85*

145 21 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" пров.Кривоноса
Ма сима

3 1,0454 0,0861 0,7295 0,0384 0,0000 0,0000 1,0185 0,0094 0,0000 0,0892 0,0000 0,4629 0,0490 0,0279 0,0003 0,2034 0,0000 0,2744 4,51* 4,51*

146 22 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" просп.Відрадний 32 1,4094 0,1239 0,2778 0,0000 0,0000 0,0000 0,9410 0,0000 0,0000 0,2032 0,0000 0,5319 0,1383 0,0421 0,0003 0,1489 0,0000 0,2786 4,58* 4,58*

147 23 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" просп.Відрадний 32-а 0,9503 0,0885 0,4697 0,0219 0,0000 0,0000 1,0472 0,0000 0,0000 0,0933 0,0000 0,5365 0,1425 0,0402 0,0003 0,2345 0,0000 0,2646 4,35* 4,35*

148 24 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" просп.Червонозоряний 23 1,2433 0,1201 0,2783 0,0955 0,0000 0,0000 1,1066 0,0000 0,0000 0,4878 0,0000 0,4443 0,2446 0,0000 0,0011 0,2157 0,0000 0,3092 5,08* 5,08*

149 25 ЗАТ "Київпромзв'язо б д" в л.Мишина Михайла 39 0,3885 0,0000 0,2895 0,0000 0,0000 0,0000 0,5848 0,0000 0,0000 0,0259 0,0000 0,3883 0,0000 0,0000 0,0000 0,1014 0,0000 0,1298 2,13* 2,13*

150 26 КП "ПС ШРБУ" в л.Городня 32 0,7159 1,5433 0,1339 0,0000 0,0000 0,0000 0,3556 0,0101 0,0239 0,1413 0,0000 0,6869 0,0819 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2695 4,43* 4,43*

151 27 ОК "Райд а" в л.Уриць о о 11 0,2116 0,1429 0,2770 0,0000 0,0680 0,0000 0,3669 0,0025 0,0061 0,0410 0,0000 0,1778 0,0518 0,0000 0,0002 0,1475 0,0157 0,0000 1,81* 1,71*

152 28 ТОВ "Житлосервіс плюс" в л.Освіти 3-а 0,2025 0,5299 0,0396 0,0148 0,3345 0,0302 0,3427 0,0219 0,0242 0,0000 0,0343 0,1035 0,0092 0,0148 0,0000 0,0671 0,0979 0,1363 2,24* 1,69*

153 29 ТОВ "Новоб дова" в л.Амосова Ми оли 2 0,2426 0,5169 0,2337 0,0000 0,1975 0,0712 0,5332 0,0016 0,0026 0,0000 0,0566 0,3550 0,0098 0,0000 0,0002 0,2662 0,1002 0,1888 3,10* 2,66*

154 30 ТОВ "Новоб дова" в л.Машиноб дівна 21 0,3499 0,5666 0,2191 0,0000 0,4187 0,1468 0,6210 0,0026 0,0042 0,0000 0,1309 0,2224 0,0184 0,0000 0,0001 0,1567 0,0258 0,2104 3,46* 2,75*

155 31 ТОВ "Новоб дова" в л.Машиноб дівна 21-а 0,3474 0,5666 0,2124 0,0000 0,4188 0,1167 0,6175 0,0026 0,0042 0,0000 0,1298 0,2255 0,0183 0,0000 0,0001 0,1697 0,0254 0,2084 3,43* 2,75*

156 32 ТОВ "Новоб дова" в л.Яблонсь ої Тетяни 6 0,1738 0,7518 0,1919 0,0000 0,4155 0,1422 0,6161 0,0016 0,0026 0,0000 0,1290 0,1281 0,0066 0,0000 0,0001 0,2358 0,0323 0,2064 3,39* 2,69*

Шевчен івсь ий район

157 1 ДП "Е о" в л.Старо иївсь а 8/12 0,8459 0,1744 0,3007 0,0197 0,0000 0,0000 0,6120 0,0063 0,0079 0,0000 0,0000 0,7898 0,0116 0,0474 0,0000 0,0466 0,0000 0,2089 3,43* 3,43*

158 2 ЖБК "Юність" в л.М раш а Ми оли 5 0,5688 0,2014 0,2384 0,0000 0,2122 0,0000 0,3831 0,0000 0,0000 0,0142 0,0000 0,3519 0,0000 0,0000 0,0000 0,1032 0,0250 0,0000 2,52* 2,23*

159 3 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Гонти Івана 3 0,8123 0,0870 0,4463 0,0000 0,0000 0,0000 1,0128 0,0072 0,0000 0,0890 0,0000 0,6230 0,0546 0,0418 0,0003 0,2023 0,0000 0,2464 4,05* 4,05*

160 4 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Гонти Івана 5 1,1523 0,0857 0,3852 0,0000 0,0000 0,0000 1,0191 0,0000 0,0000 0,0885 0,0000 0,6709 0,0867 0,0139 0,0003 0,2178 0,0000 0,2715 4,46* 4,46*

161 5 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Гонти Івана 9 0,6043 1,8791 0,7482 0,0000 0,0000 0,0000 1,1217 0,0274 0,0651 0,0310 0,0000 0,3743 0,0000 0,0000 0,0003 0,2183 0,0000 0,3700 6,08* 6,08*

162 6 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Злато стівсь а 10/12 0,2709 0,1147 0,1159 0,0000 0,9153 0,0644 0,6217 0,0018 0,0000 0,0072 0,0000 0,0342 0,0125 0,0000 0,0001 0,1995 0,2664 0,1915 3,15* 1,65*

163 7 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Котовсь о о 29 0,8041 2,0781 0,8174 0,0000 0,0000 0,0000 1,1027 0,0109 0,0259 0,0212 0,0000 0,4662 0,0000 0,0000 0,0003 0,2150 0,0000 0,4044 6,65* 6,65*

164 8 ЖУ "Південне" ДП "Е ос" в л.Шамрила Тимофія 11-а 0,6944 0,6334 0,9212 0,0661 0,0000 0,0000 0,5429 0,0779 0,1856 0,0584 0,1703 1,1484 0,0277 0,0265 0,0003 0,2074 0,0000 0,3474 5,71* 5,71*

165 9 ПП "Сервісна омпанія
"Простір"

в л.Мельни ова 18-б 0,0417 0,8459 0,1262 0,0052 0,3119 0,0250 0,3647 0,0003 0,0003 0,0713 0,2975 0,3985 0,0015 0,0014 0,0000 0,1051 0,0800 0,1953 3,21* 2,71*

166 10 ПП "СК Майстер" в л.Коперни а 12-д 0,2340 0,3801 0,0093 0,1416 0,1948 0,0881 0,8211 0,0077 0,0068 0,0253 0,0000 0,1441 0,0064 0,0708 0,0088 0,5257 0,1226 0,2034 3,34* 2,86*

167 11 ТОВ "Новоб дова" в л.Р дансь о о
Степана

4-6 0,2083 0,5522 0,1264 0,0000 0,3050 0,1998 0,5666 0,0002 0,0003 0,0000 0,0659 0,3088 0,0085 0,0000 0,0001 0,1441 0,0547 0,1854 3,05* 2,38*

168 12 ТОВ "Новоб дова" в л.Чорновола В. 20 0,2164 0,6661 0,1211 0,0000 0,4817 0,1167 0,5067 0,0004 0,0006 0,0000 0,0556 0,1984 0,0091 0,0000 0,0001 0,1353 0,0204 0,1845 3,03* 2,29*

* Споживачам, вартири я их обладнані вартирними засобами облі холодної та арячої води, до тарифів на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій щомісячно додається вартість витрат з проведення
їх періодичної повір и, обсл ов вання і ремонт , том числі демонтаж , транспорт ванню та монтаж після повір и наст пних розмірах:

У вартирах, обладнаних одним лічильни ом 0,036 рн. (з ПДВ)
У вартирах, обладнаних двома лічильни ами 0,072 рн. (з ПДВ)
У вартирах, обладнаних чотирма лічильни ами

Заст пни олови — ерівни апарат
0,144 рн. (з ПДВ)
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Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

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

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

Про Програму соціально�економічного розвитку 
м. Києва на 2011 рік

Рішення Київської міської ради № 574/5386 від 30 грудня 2010 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму соціально�економічного розвит�
ку м. Києва на 2011 рік згідно з додатком.

2. Головному управлінню містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації) при оформлен�
ні дозвільних документів на виконання проектних робіт та
на будівництво жилих будинків передбачати виконання роз�
рахунків щодо забезпеченості населення об'єктами соціаль�
ної сфери (дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні шко�
ли, об'єкти охорони здоров'я тощо) та щодо їх розміщення
і будівництва одночасно із спорудженням жилих будинків.

3. Головному управлінню контролю за благоустроєм міс�
та Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) у разі прострочення
термінів сплати пайового внеску забудовниками (інвестора�
ми), що здійснюють будівництво (реконструкцію) об'єктів,
призупиняти дію ордера на тимчасове порушення благо�

устрою за відповідним запитом Головного управління еко�
номіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) та відновлю�
вати його дію після отримання листа від Головного управ�
ління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) про
погашення заборгованості, що виникла.

4. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) забезпечити щоквартально подання Ки�
ївській міській раді письмового звіту про хід виконання Про�
грами соціально�економічного розвитку м. Києва на 2011 рік.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 4
до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385

Показники відносин бюджету міста Києва з іншими бюджетами 
на 2011 рік.

(тис. рн)
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К
о
ш
ти
,
щ
о
п
ер
ед
аю

ть
ся

з
б
ю
д
ж
ет

м
.К
и
єв
а
д
о
Д
ер
ж
ав
но

о
б
ю
д
ж
ет

У
р
аї
ни

С
б
ве
нц
ія
з
б
ю
д
ж
ет

м
іс
та

К
и
єв
а
на

р
о
зв
и
то

м
іж
р
е
іо
на
ль
ни
х
зв
'я
з
ів

С бвенції з бюджет м.Києва в частині ви онання Про рами соціально-
е ономічно о розвит міста Києва на 2010 рі місцевом бюджет

Під ірцівсь ої сільсь ої ради Об хівсь о о район
Київсь ої області

Х
о
д
о
сі
вс
ь
о
їс
іл
ьс
ь
о
їр
ад
и

К
и
єв
о
-С
вя
то
ш
и
нс
ь
о
о
р
ай
о
н

К
и
їв
сь

о
їо
б
ла
ст
ін
а

ап
іт
ал
ьн
и
й
р
ем

о
нт

та
но
ве

б
д
ів
ни
ц
тв
о
ав
то
ш
ля
хі
в
в

с.
Х
о
д
о
сі
в
а
К
и
єв
о
-

С
вя
то
ш
и
нс
ь
о
о
р
ай
о
н

на
ап
іт
ал
ьн
и
й
р
ем

о
нт

та
но
ве

б
д
ів
ни
ц
тв
о

ав
то
д
о
р
і
в
с.
К
р
ен
и
чі

О
б
хі
вс
ь
о
о
р
ай
о
н

на
р
е
о
нс
тр

ц
ію

ар
те
зі
ан
сь

о
ї

св
ер
д
ло
ви
ни

в
с.
П
ід

ір
ц
і

О
б
хі
вс
ь
о
о
р
ай
о
н

на
б
д
ів
ни
ц
тв
о
но
во
ї

ар
те
зі
ан
сь

о
ї

св
ер
д
ло
ви
ни

в
с.
К
р
ен
и
чі

О
б
хі
вс
ь
о
о
р
ай
о
н

на
ап
іт
ал
ьн
и
й
р
ем

о
нт

та
но
ве

б
д
ів
ни
ц
тв
о

ав
то
д
о
р
і
в
с.
П
ід

ір
ц
і

О
б
хі
вс
ь
о
о
р
ай
о
н

на
б
д
ів
ни
ц
тв
о

л
б

в
с.
П
ід

ір
ц
іО

б
хі
вс
ь
о
о

р
ай
о
н

Бюджет м.Києва 1 472 041,0 1 000,0 500,0 310,0 390,0 500,0 1 500,0 2 000,0

Продовження. Початок у номері за 13 січня 2011 року

Додаток 5
до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385

Повернення кредитів до бюджету міста Києва та розподіл надання
кредитів у 2011 році 

(тис. ривень)

Код типової
відомчої
ласифі ації
видат ів
місцевих
бюджетів

Назва
оловно о

розпорядни а
оштів

Надання редитів Повернення оштів Кредит вання - всьо о
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063 Головне
правління
житлово о
забезпечення
ви онавчо о
ор ан Київ-
ради (КМДА)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 900,0 0,0 -1 900,0 0,0 -1 900,0 0,0 -1 900,0

250909 Повернення
оштів,
наданих для
редит вання
ромадян на
б дівництво
(ре онстр -
цію) та прид-
бання житла

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 900,0 0,0 -1 900,0 0,0 -1 900,0 0,0 -1 900,0

Всьо о: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 900,0 0,0 -1 900,0 0,0 -1 900,0 0,0 -1 900,0

Додаток 6
до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385

Джерела фінансування бюджету міста Києва на 2011рік
(тис. рн)

од Наймен вання За альний
фонд

Спеціальний фонд Разом

Разом т.ч.
Бюджет
розвит

1 2 3 4 5 6

За альне фінанс вання -140 185,9 117 000,0 116 500,0 -23 185,9

200000 Вн трішнє фінанс вання -21 185,9 -2 000,0 -2 000,0 -23 185,9

202000 Фінанс вання за рах но пози
бан івсь их станов

0,0 0,0 0,0

202200 Фінанс вання за рах но інших бан ів 0,0 0,0 0,0

202210 Одержано пози 0,0

202220 По ашено пози

203000 Інше вн трішнє фінанс вання -21 185,9 0,0 0,0 -21 185,9

203100 Пози и інших фінансових станов -21 185,9 0,0 0,0 -21 185,9

203110 Одержано пози 0,0

203120 По ашено пози -21 185,9 -21 185,9

206000 Зміна обся ів депозитів і цінних
паперів, що ви ористов ються для
правління лі відністю

-2 000,0 -2 000,0 -2 000,0

206200 Розміщення оштів на депозитах або
придбання цінних паперів

-2 000,0 -2 000,0 -2 000,0

300000 Зовнішнє фінанс вання 0,0 0,0 0,0

303000 Пози и, надані іноземними
омерційними бан ами

0,0 0,0 0,0

303100 Одержано пози 2 445 000,0 2 445 000,0 2 445 000,0

303200 По ашено пози -2 445 000,0 -2 445 000,0 -2 445 000,0

Передача оштів із за ально о
до спеціально о фонд

-119 000,0 119 000,0 118 500,0 0,0

За альне фінанс вання -21 185,9 117 000,0 116 500,0 95 814,1

400000 Фінанс вання за бор овими операціями -21 185,9 0,0 0,0 -21 185,9

401000 Запозичення 2 445 000,0 2 445 000,0 2 445 000,0

401100 Вн трішні запозичення 0,0 0,0 0,0

401101 Дов остро ові зобов'язання 0,0

401200 Зовнішні запозичення 2 445 000,0 2 445 000,0 2 445 000,0

401201 Дов остро ові зобов'язання 2 445 000,0 2 445 000,0 2 445 000,0

402000 По ашення -21 185,9 -2 445 000,0 -2 445 000,0 -2 466 185,9

402100 Вн трішні зобов'язання -21 185,9 0,0 0,0 -21 185,9

402101 Дов остро ові зобов'язання -21 185,9 -21 185,9

402200 Зовнішні зобов'язання 0,0 -2 445 000,0 -2 445 000,0 -2 445 000,0

402201 Дов остро ові зобов'язання -2 445 000,0 -2 445 000,0 -2 445 000,0

600000 Фінанс вання за а тивними операціями 0,0 117 000,0 116500,0 117 000,0

601000 Зміна обся ів депозитів і цінних паперів,
що ви ористов ються для правління
лі відністю

-2 000,0 -2 000,0 -2 000,0

601200 Розміщення оштів на депозитах або
придбання цінних паперів

-2 000,0 -2 000,0 -2 000,0

602000 Зміни обся ів отів ових оштів 0,0

Кошти, одержані із за ально о фонд
бюджет до бюджет розвит
(спеціально о фонд )

-119 000,0 119 000,0 118500 0,0

Додаток 7
до рішення  Київської міської ради від 30.12.2010  № 573/5385

Перелік об'єктів, видатки на які у 2011 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
тис. рн

Код типової
відомчої
ласифі ації

видат ів місцевих
бюджетів

Назва оловно о розпорядни а оштів

Назва об'є тів відповідно до прое тно- ошторисної до ментації тощо

За альний обся
фінанс вання
б дівництва

Відсото
завершеності
б дівництва
об'є тів на
майб тні
ро и

Всьо о видат ів
на завершення
б дівництва
об'є тів на

майб тні ро и

Разом
видат ів

на
поточний

ріКод тимчасової
ласифі ації
видат ів та
редит вання

місцевих бюджетів

Наймен вання од тимчасової ласифі ації видат ів
та редит вання місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7

ВСЬОГО ПО КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕННЯХ: 784649,4

030 ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 3500,0

150101 Капiтальнi в ладення ЗАБУДОВА ОЛЕКСАНДРIВСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI М.КИЄВА НА ВУЛ.ШОВКОВИЧНIЙ, 39/1 200000,0 99,5 199000,0 1000,0

том числi:

прое тнi роботи 1000,0

150119 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція спеціалізованих лі арень та
інших спеціалізованих за ладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ДОБУДОВОЮ АКУШЕРСЬКОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI
№ 1 НА ХАРКIВСЬКОМУ ШОСЕ, 121

55000,0 97,3 53500,0 1500,0
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том числi:

прое тнi роботи 1500,0

150119 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція спеціалізованих лі арень
та інших спеціалізованих за ладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ДОБУДОВОЮ ЛАБОРАТОРНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI
№ 1 НА ХАРКIВСЬКОМУ ШОСЕ, 121

35000,0 97,1 34000,0 1000,0

том числi:

прое тнi роботи 1000,0

170 ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ЕНЕРГЕТИКИ,
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТI ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

14643,7

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО СТАНЦIЙ КАТОДНОГО ЗАХИСТУ ГАЗОПРОВОДIВ ВIД КОРОЗIЇ (I ЧЕРГА) 4102,8 51,6 2118,0 1229,0

150101 Капітальні в ладення ПЕРЕКЛАДКА (ЗАМIНА) ГАЗОВИХ МЕРЕЖ, ЯКI ЗНАХОДЯТЬСЯ В УМОВАХ ПIДВИЩЕНОЇ КОРОЗIЙНОЇ
НЕБЕЗПЕКИ (I ЧЕРГА)

12151,7 77,3 9387,4 1412,5

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОМЕРЕЖI РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ.ДЕПУТАТСЬКIЙ, 2 У
СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

5666,9 8,9 502,0 1159,9

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ТП НА ВУЛ.КАШТАНОВIЙ, 8-Г IЗ ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ IТП ТА ЗАМIНОЮ
ТМ IЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО IЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ (I ЕТАП)

5805,5 17,2 1000,0 1787,9

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ЦТП НА ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО, 4 IЗ ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ
IНДИВIДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТIВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ IЗ ЗАМIНОЮ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ IЗ
ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО IЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ

9811,2 25,1 2459,4 840,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ IСНУЮЧОЇ КЛ-10 КВ ВIД ПС "ЦЕНТР" ДО РП-11 ТА БУДIВНИЦТВО КЛ-10 КВ ВIД ПС
"ОЛIМПIЙСЬКА" ДО ТП-5880 ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ГОТЕЛЬНО-ОФIСНОГО КОМПЛЕКСУ З
ЖИТЛОВИМИ АПАРТАМЕНТАМИ НА БУЛЬВ.ШЕВЧЕНКА, 28-30 У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI

4000,0 87,5 3500,0 500,0

том числi:

прое тнi роботи 500,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОМЕРЕЖ №1 ВIД РК "МОЛОДЬ" НА ДIЛЯНЦI ВIД УТ-107 ДО УТ-121 НА
ВУЛ.ЯКIРА У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

35282,4 17,1 6040,0 2014,4

150101 Капітальні в ладення ОСНАЩЕННЯ IНЖЕНЕРНИХ ВВОДIВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ ТЕПЛОЛIЧИЛЬНИКАМИ РАЗОМ З
ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦIЇ (1000 ОБ"ЄКТIВ)

29000,0 82,8 24000,0 4000,0

том числi:

прое тнi роботи 4000,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ СИСТЕМ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДIВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ З
ВСТАНОВЛЕННЯМ ТЕПЛОВИХ НАСОСIВ (17 ОБ"ЄКТIВ)

25000,0 89,2 22300,0 1700,0

060 ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ У СПРАВАХ СІМ"Ї, МОЛОДІ
ТА СПОРТУ

22918,2

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО ФIЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI НА ПРОСП.
МАЯКОВСЬКОГО, 21-Г

10300,0 18,4 1900,0 4200,0

том числi:

прое тнi роботи 800,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО СПОРТИВНОГО ПАРКУ В ПАРКУ "ДРУЖБИ НАРОДIВ" 4000,0 80,0 3200,0 800,0

том числi:

прое тнi роботи 400,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО ЦЕНТРУ ОЛIМПIЙСЬКОЇ ПIДГОТОВКИ З ВОДНИХ ВИДIВ СПОРТУ -
ВОДНОСПОРТИВНОГО СТАДIОНУ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВI (АКВАТОРIЯ МАТВIЇВСЬКОЇ ЗАТОКИ)

12200,0 83,6 10200,0 2000,0

том числi:

прое тнi роботи 1800,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО СТАДIОНУ З ТРИБУНАМИ НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А 707,0 209,9

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ФIЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛ.РАЙДУЖНIЙ, 33-А 9800,0 28,6 2800,0 3500,0

том числi:

прое тнi роботи 800,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО МАНЕЖУ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТI НА
ПРОСП.П.ТИЧИНИ, 18

15000,0 42,2 6328,0 7000,0

том числi:

прое тнi роботи 800,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БУДIВНИЦТВО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ В ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА
ВIДПОЧИНКУ "ПАРТИЗАНСЬКА СЛАВА" НА ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКIЙ, 60

3836,2 1,8 67,9 933,3

том числi:

прое тнi роботи 200,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ПО ВУЛ. ШАЛЕТТ, 1-А ТА РЕКОНСТРУКЦIЯ 3-Х СПОРТИВНИХ
МАЙДАНЧИКIВ НА ВУЛ. ШАЛЕТТ, 6

3200,0 97,7 3125,0 75,0

том числi:

прое тнi роботи 75,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО ФIЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI НА
ПРОСП.В.ПОРИКА, 5-9-А

10300,0 18,4 1900,0 4200,0

том числi:

прое тнi роботи 800,0

063 ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ЖИТЛОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

102040,4

150118 Житлове б дівництво та придбання житла для о ремих
ате орій населення

ПРИДБАННЯ (БУДIВНИЦТВО) КВАРТИР ВМС ЗС УКРАЇНИ В ПОРЯДКУ ШЕФСЬКОЇ ДОПОМОГИ В
М.СЕВАСТОПОЛI

-2500,0 2500,0

150118 Житлове б дівництво та придбання житла для о ремих
ате орій населення

Ж/Б НА ВУЛ.БАУМАНА, 25, 27, 29 96602,2 1279,2

150118 Житлове б дівництво та придбання житла для о ремих
ате орій населення

Ж/Б НА ВУЛ.БОРЩАГIВСЬКIЙ, 152-А, 152-В 113791,2 53,1 60382,8 9578,4

150118 Житлове б дівництво та придбання житла для о ремих
ате орій населення

Ж/Б НА ВУЛ.ВАСИЛЬЧЕНКА, 3 -643,2 643,2

150118 Житлове б дівництво та придбання житла для о ремих
ате орій населення

РЕКОНСТРУКЦIЯ Ж/Б НА ВУЛ.МАРТИРОСЯНА, 5 13305,0 4753,8

150118 Житлове б дівництво та придбання житла для о ремих
ате орій населення

Ж/Б НА ПРОВ.МОТОРНОМУ, 3-А, 4, 6, 8 (I ЧЕРГА) 169480,7 46,0 78036,9 14050,9

150118 Житлове б дівництво та придбання житла для о ремих
ате орій населення

Ж/Б НА ВУЛ.ПЕТРОПАВЛIВСЬКIЙ, 50, 50-Б 105720,3 53,5 56601,3 8451,0

том числi:

прое тнi роботи 132,3

150118 Житлове б дівництво та придбання житла для о ремих
ате орій населення

Ж/Б НА ВУЛ.КАЧАЛОВА, 40 510864,3 99,7 509464,0 798,0

том числi:

прое тнi роботи 798,0

150118 Житлове б дівництво та придбання житла для о ремих
ате орій населення

Ж/Б НА ВУЛ.Е.ВIЛЬДЕ, 5 101000,0 99,7 100700,0 300,0

том числi:

прое тнi роботи 300,0

150118 Житлове б дівництво та придбання житла для о ремих
ате орій населення

Ж/Б НА ВУЛ.СЄЧЕНОВА, 9 103000,0 99,7 102700,0 300,0

том числi:

прое тнi роботи 300,0

150101 Капітальні в ладення ЗОВНIШНI IНЖЕНЕРНI МЕРЕЖI НА ВУЛ.БАУМАНА, 25, 27, 29 2638,7 593,7

150118 Житлове б дівництво та придбання житла для о ремих
ате орій населення

Ж/Б № 4 54386,2 17645,5
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150118 Житлове б дівництво та придбання житла для о ремих
ате орій населення

Ж/Б № 8 47194,2 10000,0

150101 Капітальні в ладення ЗОВНIШНI IНЖЕНЕРНI МЕРЕЖI ПО Ж/М ПОЗНЯКИ,4 М-Н ДIЛ.36 4786,7 1657,4

том числi:

прое тнi роботи 300,0

150101 Капітальні в ладення ЗОВНIШНI IНЖЕНЕРНI МЕРЕЖI НА Ж/М ПОЗНЯКИ,3 ДIЛ.19 5720,0 75,2 4304,0 1416,0

том числi:

прое тнi роботи 641,0

150101 Капітальні в ладення ПОЗАМАДАНЧИКОВI IНЖЕНЕРНI МЕРЕЖI НА ВУЛ.С.ЛАЗО, 4-6 6742,1 67,9 4578,1 2164,0

том числi:

прое тнi роботи 478,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЇ К-1 ПО ВУЛ.О.БАЛЬЗАКА (ШТОЛЬНЕВА ПРОХОДКА) У 26-А МIКРОРАЙОНI
Ж.М. ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

4444,5 758,3

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО ТЕПЛОМЕРЕЖI Д-426 ВIД ТОЧКИ "А" ДО ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ №313/11-8 ПО
ВУЛ.ОНОРЕ БАЛЬЗАКА У 26-А МIКРОРАЙОНI Ж.М. ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА В ДЕСНЯНСЬКОМУ
РАЙОНI М.КИЄВА

4982,8 632,8

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО ЗОВНIШНIХ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ВУЛ.В.КИТАЇВСЬКА, 55-57 (II ЧЕРГА) 4069,4 1093,5

150101 Капітальні в ладення IНЖЕНЕРНI МЕРЕЖI, ВУЛ.РОГОЗIВСЬКА, 1-А 23640,7 32,0 7574,3 3274,7

150119 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція спеціалізованих лі арень
та інших спеціалізованих за ладів

БУДIВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ ПОЛIКЛIНIКИ, Ж/М ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА, 23 М-Н 76216,6 98,2 74813,6 150,0

том числi:

прое тнi роботи 150,0

150110 Проведення невід ладних відновлюваних робіт,
б дівництво та ре онстр ція за альноосвітніх
навчальних за ладів

БУДIВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 9 М-Н, ДIЛ.11 150195,5 66,9 100412,7 20000,0

160 ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ 160320,4

150101 Капітальні в ладення ТРОЛЕЙБУСНА ЛIНIЯ ВIД АМУРСЬКОЇ ПЛОЩI ПО ВУЛИЦЯХ О.ТРУТЕНКА, АКАДЕМIКА ВIЛЬЯМСА,
МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО ДО ВУЛ.В.КАСIЯНА

29089,1 4929,4

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ НА ДIЛЯНЦI ВIД ВУЛ.МIСЬКОЇ ДО ВУЛ.СЕЛЯНСЬКОЇ У ПУЩI-
ВОДИЦI

140000,0 98,9 138511,0 300,0

том числi:

прое тнi роботи 300,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦIЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КIЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДIВ З
ПIДХОДАМИ-ПIД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВI (2 СТАНЦIЇ)

35600,0 98,3 35000,0 600,0

том числi:

прое тнi роботи 600,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО ВУЛ.СИМОНЕНКА 20000,0 70,1 14025,8 1500,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО ДОРОГИ З МIКРОРАЙОНУ ДВРЗ НА БРОВАРСЬКИЙ ПРОСПЕКТ 20000,0 97,5 19500,0 500,0

том числi:

прое тнi роботи 500,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО ПОДIЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р.ДНIПРО 5772800,3 52,7 3041701,0 50000,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО ПОДОВЖЕННЯ ЗАЛIЗНИЧНОГО ШОСЕ ВЗДОВЖ ЗАЛIЗНИЦI ДО ВУЛ.ЛЮБЧЕНКА З
ВИХОДОМ НА ВУЛ.БОЖЕНКА

250804,5 99,5 249500,0 500,0

том числi:

прое тнi роботи 500,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БIЛЯ СТАНЦIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ "ДНIПРО" 278188,8 98,3 273586,1 500,0

том числi:

прое тнi роботи 500,0

150101 Капітальні в ладення ПIДГОТОВЧI РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПIВКIЛЬЦI
НА ДIЛЯНЦI КМ 12+240-КМ 14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВIД)

105587,1 91,5 96650,9 5000,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРОСП.ВОЗЗ'ЄДНАННЯ ВIД МОСТУ IМ.Є.О.ПАТОНА ДО ЛЕНIНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩI (I
ТА II ЧЕРГИ)

60025,3 44,5 26715,4 1000,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ.ВАСИЛЬКIВСЬКОЇ НА ДIЛЯНЦI ВIД ГОЛОСIЇВСЬКОЇ ПЛОЩI ДО АМУРСЬКОЇ
ПЛОЩI

46000,0 97,8 45000,0 1000,0

том числi:

прое тнi роботи 1000,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕТАЛЕВИХ БАР'ЄРНИХ ОГОРОДЖЕНЬ I ГРУПИ НА МАГIСТРАЛЬНИХ ДОРОГАХ ТА
ВУЛИЦЯХ М.КИЄВА ДОВЖИНОЮ 50,98 КIЛОМЕТРIВ

61500,0 87,6 53898,0 7602,0

том числi:

прое тнi роботи 398,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО ВУЛ.КОМПОЗИТОРА МЕЙТУСА 81500,0 94,0 76577,6 2000,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО ДОРОГИ ВIД ПОДIЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНIПРО ДО
ПР. ВАТУТIНА З БУД-ВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ"ЯЗКИ НА ПРИМИКАННI В УРОЧ. ГОРБАЧИХА ДО
ПОДIЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНIПРО ТА ЗАЇЗДУ З ВУЛ. В.ВАЛ ЧЕРЕЗ ГАВАНЬ
НА ПМП

400000,0 99,8 399000,0 1000,0

том числi:

прое тнi роботи 1000,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННI ПРОСП.НАУКИ ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ 855996,0 99,8 853994,7 1000,0

том числi:

прое тнi роботи 1000,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ 649966,0 99,4 645850,7 1000,0

том числi:

прое тнi роботи 101,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI ВУЛ. ЩУСЄВА З ВУЛ.ТИРАСПОЛЬСЬКОЮ
БIЛЯ СТ. М."СИРЕЦЬКА" З БУДIВНИЦТВОМ ПIДЗЕМНОГО ПIШОХIДНОГО ПЕРЕХОДУ

18233,8 721,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО ПIД'ЇЗНОЇ АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ ВIД ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ (ПОБЛИЗУ
ПРИМИКАННЯ ВУЛ.КIРОВОГРАДСЬКОЇ) ДО МIЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)

299000,0 99,1 296266,9 1000,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРОСП.БАЖАНА 374295,5 99,1 370994,4 1000,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОРОГИ КИЇВ - ГОСТОМЕЛЬ 25000,0 98,0 24500,0 500,0

том числi:

прое тнi роботи 500,0

150120 Б дівництво та розвито мережі метрополітенів КУРЕНIВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА ЛIНIЯ МЕТРОПОЛIТЕНУ. ДIЛЬНИЦЯ ВIД СТАНЦIЇ "ВИСТАВКОВИЙ
ЦЕНТР" ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩI

2486352,6 99,2 2467339,6 3000,0

том числi:

прое тнi роботи 3000,0

150120 Б дівництво та розвито мережі метрополітенів КУРЕНIВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА ЛIНIЯ МЕТРОПОЛIТЕНУ. ДIЛЬНИЦЯ ВIД СТАНЦIЇ "ЛИБIДСЬКА"
ДО СТАНЦIЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР"

2785467,5 19,9 555000,0 15000,0

150120 Б дівництво та розвито мережі метрополітенів ДIЛЬНИЦЯ ПОДIЛЬСЬКО-ВИГУРIВСЬКОЇ ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ. I ЧЕРГА. ДIЛЬНИЦЯ ВIД СТАНЦIЇ
"ГЛИБОЧИЦЬКА" ДО СТАНЦIЇ "РАЙДУЖНА" З ВIДГАЛУЖЕННЯМ У БIК ЖИТЛОВОГО МАСИВУ
ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА

5506909,9 99,0 5449909,0 4868,0

150120 Б дівництво та розвито мережі метрополітенів ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПРОХОДУ ПАСАЖИРIВ У МЕТРОПОЛIТЕН 49499,6 23,8 11773,0 1800,0

150120 Б дівництво та розвито мережі метрополітенів ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВIДЕОНАГЛЯДУ ТА ЦЕНТРУ ВIДЕОМОНIТОРIНГУ НА КИЇВСЬКОМУ
МЕТРОПОЛIТЕНI (ПIДГОТОВКА ДО ЄВРО-2012)

174000,0 99,4 173000,0 1000,0

том числi:

прое тнi роботи 1000,0

150120 Б дівництво та розвито мережі метрополітенів ОСНАЩЕННЯ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСIВ СТАНЦIЙ МЕТРОПОЛIТЕНУ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧНОГО
ПОЖЕЖЕГАСIННЯ ТА ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛIЗАЦIЇ (ПIДГОТОВКА ДО ЄВРО-2012)

19500,0 97,4 19000,0 500,0
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том числi:

прое тнi роботи 140,0

150120 Б дівництво та розвито мережі
метрополітенів

РЕКОНСТРУКЦIЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛIЗАЦIЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛIТЕНУ
(ПIДГОТОВКА ДО ЄВРО-2012)

67100,0 99,2 66560,6 500,0

том числi:

прое тнi роботи 180,0

150120 Б дівництво та розвито мережі
метрополітенів

ХIМIЧНЕ ЗАКРIПЛЕННЯ ГРУНТIВ НА ОКРЕМИХ ДIЛЯНКАХ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ТА КУРЕНIВСЬКО-
ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКОЇ ЛIНIЙ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛIТЕНУ

84040,6 95,2 80040,6 4000,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ IСНУЮЧОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТЕРМIНАЛУ З ПРИВОКЗАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ ТА ПАРКIНГОМ НА
200 АВТОМОБIЛIВ

95040,0 60,7 57643,0 22000,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗОВНIШНIХ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПIД БУДIВНИЦТВО НОВОГО МIЖНАРОДНОГО
ПАСАЖИРСЬКОГО ТЕРМIНАЛУ АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)

47877,0 51,0 24434,0 22943,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ПЕРИМЕТРАЛЬНОЇ ОГОРОЖI АЕРОДРОМУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) 6207,0 20,5 1275,5 3057,0

110 ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ КУЛЬТУРИ 14000,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЕЛЬ НА АНДРIЇВСЬКОМУ УЗВОЗI, 20 (А,Б) ПIД ТЕАТР НА ПОДОЛI 77631,0 48,2 37393,9 11000,0

том числi:

прое тнi роботи 1102,9

150101 Капітальні в ладення РЕСТАВРАЦIЯ ТА РЕАБIЛIТАЦIЯ БУДIВЛI З ТЕХНIЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ I РЕКОНСТРУКЦIЄЮ ПРИБУДОВИ
ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМIЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"
ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 53/3

168000,0 97,6 164004,9 3000,0

082 УПРАВЛIННЯ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ 3235,2

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО МIСЬКОГО КЛАДОВИЩА ДЛЯ ТВАРИН У СКЛАДI КОЛУМБАРIЮ З МОГИЛЬНИКОМ ДЛЯ
ЗАХОРОНЕННЯ ТВАРИН, КРЕМАТОРIЮ, АТП ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМIЩЕНЬ БIЛЯ ТЕЦ-6

26916,5 45,7 12307,5 1125,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ МIСЬКОГО КРЕМАТОРIЮ НА ВУЛ.БАЙКОВIЙ, 16 (II ЧЕРГА) (ГОЛОСIЇВСЬКИЙ Р-Н) 68663,4 95,1 65329,6 2110,2

том числi:

прое тнi роботи 1690,0

080 ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ
ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

12992,0

150101 Капітальні в ладення ВИКОНАННЯ РОБIТ З САНАЦIЇ ЖИЛИХ БУДИНКIВ В М.КИЄВI ЗА АДРЕСАМИ: ВУЛ. ТЕРЕМКIВСЬКА, 12,
ТЕРЕМКIВСЬКА, 14, ВАСИЛЬКIВСЬКА, 49 КОРП.1, ВАСИЛЬКIВСЬКА, 53 КОРП.1

2500,0 2500,0

150101 Капітальні в ладення ПРОГРАМА ЗАМIНИ АБО МОДЕРНIЗАЦIЇ МОРАЛЬНО ЗАСТАРIЛИХ ТА ФIЗИЧНО ЗНОШЕНИХ ЛIФТIВ У
ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ М.КИЄВА НА 2011-2015 РОКИ

218900,0 95,2 208408,0 10492,0

083 ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

82316,3

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО РЕЗЕРВУАРУ ЧИСТОЇ ВОДИ НА НС "ВИНОГРАДАР-III" 52800,0 23,9 12643,8 40000,0

том числi:

прое тнi роботи 1822,9

150101 Капітальні в ладення ПЕРЕКЛАДАННЯ ВОДОПРОВIДНОЇ МЕРЕЖI Д=900 ММ ПО ВУЛ. ШЛIХТЕРА 8000,0 87,5 7000,0 1000,0

том числi:

прое тнi роботи 500,0

150101 Капітальні в ладення ВОДОВIД Д=900 ММ ВIД ВЕЛИКОЇ КIЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДО ВУЛ.СМIЛЯНСЬКОЇ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI
М.КИЄВА

38700,8 12221,5

150101 Капітальні в ладення ПЕРЕКЛАДАННЯ IСНУЮЧОГО ВОДОПРОВОДУ Д=250 ММ ПО ВУЛ.КАЙСАРОВА ВIД ВУЛ.СМОЛЬНОЇ ДО
ВУЛ.СУМСЬКОЇ У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

2755,2 882,7

150101 Капітальні в ладення КАНАЛIЗУВАННЯ МАСИВУ "ГIДРОПАРК" 9500,0 80,2 7623,1 908,0

том числi:

прое тнi роботи 908,0

150101 Капітальні в ладення ЛIКВIДАЦIЯ АВАРIЇ НА ПОЗНЯКIВСЬКОМУ КАНАЛIЗАЦIЙНОМУ КОЛЕКТОРI НА ВУЛ.ЗДОЛБУНIВСЬКIЙ У
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI

24352,1 12,3 3000,0 3213,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО РЕЗЕРВУАРУ ЧИСТОЇ ВОДИ НА НС "КРУТОГIРНА" ПО ВУЛ.КРУТОГIРНА,12 25000,0 98,8 24700,0 300,0

том числi:

прое тнi роботи 300,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ РЕЗЕРВУАРIВ ЧИСТОЇ ВОДИ НАСОСНОЇ СТАНЦIЇ НВС-II ПО ВУЛ.ДНIПРОВСЬКА, 1-А 52400,0 99,4 52100,0 300,0

том числi:

прое тнi роботи 300,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ЧЕТВЕРТОГО РЕЗЕРВУАРУ НАСОСНОЇ СТАНЦIЇ ТРЕТЬОГО ПIДЙОМУ ДЕСНЯНСЬКОЇ
ВОДОПРОВIДНОЇ СТАНЦIЇ НА ВУЛ.СIЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

11933,3 16,8 2000,0 2276,1

том числi:

прое тнi роботи 109,9

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ РЕЗЕРВУАРУ ЧИСТОЇ ВОДИ НА "ОБОЛОНЬ-2" ПО ВУЛ.БОГАТИРСЬКIЙ,23/2-А 14400,0 97,9 14100,0 300,0

том числi:

прое тнi роботи 300,0

150101 Капітальні в ладення КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДIВ ДЛЯ УКРIПЛЕННЯ ДНIПРОВСЬКОГО СХИЛУ БIЛЯ ПIШОХIДНОГО МОСТУ
(2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

16994,2 13,5 2300,0 1873,4

150101 Капітальні в ладення ПРОТИЗСУВНI ТА УКРIПЛЮВАЛЬНI РОБОТИ НА СХИЛI НАВКОЛО СВЯТО-МАКАРIВСЬКОЇ ЦЕРКВИ
НА ВУЛ. СТАРА ПОЛЯНА, 46 У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

4618,4 73,6 3400,0 660,4

150101 Капітальні в ладення УКРIПЛЕННЯ СХИЛУ БIЛЯ БУДIВЛI НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКIВСЬКIЙ, 53 У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА 11593,8 45,7 5300,0 700,0

150101 Капітальні в ладення ПРОТИАВАРIЙНI РОБОТИ НА СХИЛI СОВСЬКОЇ БАЛКИ В РАЙОНI ВУЛ.П.РАДЧЕНКА У СОЛОМ"ЯНСЬКОМУ
РАЙОНI

14000,0 86,1 12048,8 1751,2

150101 Капітальні в ладення ПРОТИЗСУВНI ЗАХОДИ НА СХИЛАХ БОЖКОВОГО ЯРУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI 18848,4 2,9 547,5 1418,7

150101 Капітальні в ладення ПЕРШОЧЕРГОВI ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТIЙКОСТI СХИЛIВ ЗВАЛИЩА В С.ПИРОГIВ 18395,9 1238,3

том числi:

прое тнi роботи 6,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО ВОДОПРОВIДНОЇ МЕРЕЖI ПО ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКIЙ У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI 2918,2 1467,6

том числi:

прое тнi роботи 50,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=900 ММ ПО ВУЛ.БЕРЕЗНЯКIВСЬКIЙ 13387,1 59,8 8000,0 1009,1

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА МОДЕРНIЗАЦIЯ ТЕХНОЛОГIЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПIДГОТОВКИ, ПЕРЕРОБКИ ТА
ЗНЕШКОДЖЕННЯ ФIЛЬТРАЦIЙНИХ ВОД ПОЛIГОНУ ТПВ №5 В С.ПIДГIРЦI

17000,0 92,2 15675,0 662,5

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО ТЕЦ НА ВIДНОВЛЕНОМУ ПАЛИВI У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI 3600000,0 98,5 3547596,1 1404,0

том числi:

прое тнi роботи 1404,0

150101 Капітальні в ладення УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИДАЛЕННЯ ОРГАНIЧНИХ СПОЛУК I ПIДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТI
БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦIЇ АЕРАЦIЇ НА ВУЛ.КОЛЕКТОРНIЙ,1 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI

48000,0 33,3 16000,0 6498,8

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА ТЕХНIЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛIГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ № 5 В С.ПIДГIРЦI 85600,0 3,1 2626,6 2231,0

221 ПIДГIРЦIВСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА 3200,0

250380 Інші с бвенції БУДIВНИЦТВО НОВОЇ АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ В С.КРЕНИЧI ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ 2560,0 80,7 2065,0 390,0

том числi:

прое тнi роботи 100,0

2503080 Інші с бвенції РЕКОНСТРУКЦIЯ АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ В С.ПIДГIРЦI ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ 1300,0 55,0 715,0 310,0

2503080 Інші с бвенції КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДIВНИЦТВО АВТОДОРIГ В С.КРЕНИЧI ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ 14795,8 26,5 3926,1 500,0

2503080 Інші с бвенції КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДIВНИЦТВО АВТОДОРIГ В С.ПIДГIРЦI ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ 29950,2 72,8 21802,6 500,0

2503080 Інші с бвенції БУДIВНИЦТВО КЛУБУ В С. ПIДГIРЦI ОБУХIВСЬКОГО Р-НУ 2642,9 40,4 1067,9 1500,0

том числi:

прое тнi роботи 239,0

ХОДОСIВСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА 2000,0

2503080 Інші с бвенції КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДIВНИЦТВО АВТОШЛЯХIВ В С.ХОДОСIЇВКА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ 29491,4 46,4 13678,9 2000,0
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235 ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ КОНТРОЛЮ
ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МIСТА

106,4

150101 Капітальні в ладення РОЗЧИСТКА ТА РЕМОНТ СПОРУД РУСАНIВСЬКОГО КАНАЛУ 59681,0 75,9 45316,9 106,4

том числi:

прое тнi роботи 106,4

005 УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ 800,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДНIПРО", АР КРИМ, М.АЛУШТА, ВУЛ.НАБЕРЕЖНА,16 16000,0 95,0 15200,0 800,0

том числi:

прое тнi роботи 800,0

211 ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ЕКОЛОГIЇ ТА ОХОРОНИ
ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ

13037,2

150101 Капітальні в ладення ПРИДБАННЯ СПЕЦIАЛЬНОЇ ТЕХНIКИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ОБ'ЄКТАМИ ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА
МIСТА КИЄВА.

33350,0 68,2 22750,0 6967,2

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ВЕДМЕЖАТНИКА ПIД ПАВIЛЬЙОН "ТРОПIЧНI ВЕДМЕДI" 6046,7 2391,7

150101 Капітальні в ладення ТЕХНIЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ " ЖИРАФНИКА" 400,0 400,0

150101 Капітальні в ладення ТЕХНIЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ "ОСТРОВУ ЗВIРIВ" 2000,0 75,0 1500,0 500,0

150101 Капітальні в ладення ТЕХНIЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ "СЛОНОВНИКА" 900,0 900,0

150101 Капітальні в ладення ТЕХНIЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ 4-Ї ТА 5-Ї СЕКЦIЇ ПАВIЛЬОНУ "ПРИМАТИ" 578,3 578,3

150101 Капітальні в ладення ТЕХНIЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ "ПТАШНИКА" 2030,0 75,4 1530,0 500,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН ВУЛ.ПУХIВСЬКА 15700,0 98,1 15400,0 300,0

том числi:

прое тнi роботи 300,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИТУЛКУ ДЛЯ ТВАРИН З ОБЛАШТУВАННЯМ КРЕМАТОРIЮ В СМТ БОРОДЯНКА 3500,0 85,7 3000,0 500,0

том числi:

прое тнi роботи 500,0

189 ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА 291934,4

150110 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція за альноосвітніх
навчальних за ладів

БУДIВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКIЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 2 М-Н, ДIЛ.28 57212,2 26790,4

150110 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція за альноосвітніх
навчальних за ладів

БУДIВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКIЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Ж/М ОСОКОРКИ, 6 М-Н, ДIЛ.14 46463,8 32709,7

150110 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція за альноосвітніх
навчальних за ладів

ПРИБУДОВА ДИТЯЧОГО ДОШКIЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО Ж/Б НА ВУЛ.ОСIННIЙ, 33 14404,4 8055,0

150101 Капiтальнi в ладення БУДIВНИЦТВО КОМУНАЛЬНИХ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ З ПОДАЛЬШИМ ПIДКЛЮЧЕННЯМ ДО
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРУ НА ЧЕСТЬ ВОСКРЕСIННЯ ХРИСТОВА В М.КИЄВI

15000,0 4000,0

150101 Капiтальнi в ладення БУДIВНИЦТВО КОМУНАЛЬНИХ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ З ПОДАЛЬШИМ ПIДКЛЮЧЕННЯМ ДО ХРАМУ
РIЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦI УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ МОСКОВСЬКОГО
ПАТРIАРХАТУ

4000,0 75,0 3000,0 1000,0

том числi:

прое тнi роботи 1000,0

150101 Капiтальнi в ладення (За рах но с бвенції з Державно о
бюджет У раїни)

ОБЛАШТУВАННЯ ТА РЕКОН. IНЖЕНЕР. МЕРЕЖ, ГАЗОПОСТ. I ТЕПЛОПОСТАЧ., ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧ.,
ВОДОПОСТАЧ.I ВОДОВIДВЕД., МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ (ТЕЛЕФОНIЗАЦ., РАДIОФIКАЦIЇ ТОЩО) ,ЗОВНIШН.
ОСВIТЛЕННЯ, ДОРIГ, ПIД'ЇЗНИХ ШЛЯХ. I ТРОТУАРIВ, ДОЩ.КАНАЛIЗАЦIЇ,21-27 КМ СТОЛИЧНОГО
ШОСЕ

50752,9 4,4 2252,9 48500,0

150101 Капiтальнi в ладення (За рах но с бвенції з Державно о
бюджет У раїни)

ПРОВЕДЕННЯ КОНСЕРВАЦIЇ ТА СУЧАСНОЇ МУЗЕЄФIКАЦIЇ, ЗАВЕРШЕННЯ АРХЕОЛОГIЧНИХ
ДОСЛIДЖЕНЬ СТАРОКИЇВСЬКОЇ ГОРИ IЗ ЗАЛИШКАМИ ФУНДАМЕНТУ ДЕСЯТИННОЇ ЦЕРКВИ
ТЕРИТОРIЇ ПАМ'ЯТКИ АРХЕОЛОГIЇ НАЦIОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ

35000,0 42,9 15000,0 20000,0

150101 Капiтальнi в ладення БУДIВНИЦТВО ХРАМУ АПОСТОЛIВ ПЕТРА I ПАВЛА НА ВУЛ.СТЕЦЕНКА, 18 (БЕРКОВЦI) 17585,3 26,7 4694,2 6400,0

150101 Капiтальнi в ладення ВIДБУДОВА ХРАМУ СТРIТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО НА РОЗI ВУЛ.СТРIТЕНСЬКОЇ ТА ВЕЛИКОЇ
ЖИТОМИРСЬКОЇ

45600,0 97,8 44600,0 1000,0

том числi:

прое тнi роботи 1000,0

150119 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція спеціалізованих лі арень
та інших спеціалізованих за ладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ МIСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛIКАРНI НА ВУЛ.ГАМАРНИКА, 10 200000,0 99,3 198536,1 482,9

том числi:

прое тнi роботи 482,9

150119 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція спеціалізованих лі арень
та інших спеціалізованих за ладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ КОРПУСIВ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI №14 ПIД КИЇВСЬКИЙ МIСЬКИЙ
ЦЕНТР КРОВI НА ВУЛ.ЗООЛОГIЧНIЙ, 3

122310,5 67,8 82872,1 2211,9

150119 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція спеціалізованих лі арень
та інших спеціалізованих за ладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦIАЛIЗОВАНИХ ВIДДIЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ
ЛIКАРНI № 17 У ПРОВ.ЛАБОРАТОРНОМУ, 20

30000,0 98,1 29425,0 500,0

том числi:

прое тнi роботи 500,0

150119 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція спеціалізованих лі арень
та інших спеціалізованих за ладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦIАЛIЗОВАНИХ ВIДДIЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ
ЛIКАРНI № 12 НА ВУЛ.ПIДВИСОЦЬКОГО, 4-А

50000,0 85,3 42669,3 6000,0

том числi:

прое тнi роботи 4000,0

150119 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція спеціалізованих лі арень
та інших спеціалізованих за ладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI № 16 (КИЇВСЬКОГО МIСЬКОГО КЛIНIЧНОГО
ЕНДОКРИНОЛОГIЧНОГО ЦЕНТРУ) НА ВУЛ.РЕЙТАРСЬКIЙ, 22

321642,2 97,8 314675,8 3387,1

том числi:

прое тнi роботи 1387,1

150119 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція спеціалізованих лі арень
та інших спеціалізованих за ладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВIДДIЛЕННЯ ТА СПЕЦIАЛIЗОВАНИХ ВIДДIЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ
МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI №18 НА БУЛЬВАРI ШЕВЧЕНКА, 17

30000,0 98,0 29401,3 500,0

том числi:

прое тнi роботи 500,0

150119 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція спеціалізованих лі арень
та інших спеціалізованих за ладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДIВЕЛЬ ЦЕНТРУ IНФЕКЦIЙНИХ ХВОРОБ ОЛЕКСАНДРIВСЬКОЇ
КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI М.КИЄВА НА ВУЛ.ШОВКОВИЧНIЙ, 39/1

165142,0 76,8 126756,1 10245,4

150119 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція спеціалізованих лі арень
та інших спеціалізованих за ладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВIДДIЛЕННЯ ТА СПЕЦIАЛIЗОВАНИХ ВIДДIЛЕНЬ
ОЛЕКСАНДРIВСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI М.КИЄВА, БЛАГОУСТРIЙ ТЕРИТОРIЇ ТА ПРОТИЗСУВНI
РОБОТИ НА ВУЛ.ШОВКОВИЧНIЙ, 39/1

150000,0 96,5 144735,4 5000,0

том числi:

прое тнi роботи 3000,0

150101 Капiтальнi в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ ПЕРШОГО ВIДДIЛЕННЯ САНАТОРIЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПIД
ПСИХОНЕВРОЛОГIЧНИЙ IНТЕРНАТ В ПУЩА-ВОДИЦI НА ВУЛ.ГАМАРНИКА, 28

39118,6 60,2 23550,6 4000,0

том числi:

прое тнi роботи 700,0

150119 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція спеціалізованих лі арень
та інших спеціалізованих за ладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ СТАНЦIЇ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА
МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ НА ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37-Б

50000,0 96,5 48255,4 1000,0

150101 Капiтальнi в ладення БУДIВНИЦТВО ВОДОПРОВIДНОЇ МЕРЕЖI Д=1400 ММ ВIД ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ
КIЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДIЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ

236046,8 73,6 173742,2 1850,9

том числi:

прое тнi роботи 1850,9

150101 Капiтальнi в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРОХIДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д=1400 ММ ВIД СТАНЦIЇ МЕТРО
"ДНIПРО" ДО ВУЛ.КIРОВОГРАДСЬКОЇ В М.КИЄВI

38593,1 51,4 19820,0 2320,3

150101 Капiтальнi в ладення БУДIВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МIСЬКОГО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА В М.КИЄВI 874396,9 59,6 520981,9 9000,0

том числi:

прое тнi роботи 8140,0
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150101 Капiтальнi в ладення БУДIВНИЦТВО НАПIРНИХ КОЛЕКТОРIВ № 1,2 КНС "М.БОРЩАГIВКА № 1" (ДВI НИТКИ) У

СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА
13905,8 7203,3

150101 Капiтальнi в ладення БУДIВНИЦТВО ПIВДЕННО-ЗАХIДНОГО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА (I-IV П.К.) В М.КИЄВI 488233,6 46,1 225281,6 7200,0

том числi:

прое тнi роботи 5200,0

150101 Капiтальнi в ладення КАНАЛIЗАЦIЙНИЙ КОЛЕКТОР ПО ВУЛ.ЛОМОНОСОВА - ВУЛ.МЕЙТУСА В ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI 37925,4 73,0 27670,3 5000,0

том числi:

прое тнi роботи 568,0

150101 Капiтальнi в ладення ПЕРЕКЛАДАННЯ НАПIРНОГО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА ВIД НАСОСНОЇ СТАНЦIЇ Ж/М
СВЯТОШИН ДО ЧУМАКIВСЬКОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА

129785,3 1600,0

150101 Капiтальнi в ладення ПРОКЛАДАННЯ КАНАЛIЗАЦIЙНОЇ ПЕРЕМИЧКИ ПО БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ Д=600 ММ 8000,0 93,8 7500,0 500,0

том числi:

прое тнi роботи 500,0

150101 Капiтальнi в ладення ПРОКЛАДАННЯ КАНАЛIЗАЦIЙНОЇ ПЕРЕМИЧКИ ПО ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ Д=900 ММ 9000,0 94,4 8500,0 500,0

том числi:

прое тнi роботи 500,0

150101 Капiтальнi в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ III ЧЕРГИ НОВО-ДАРНИЦЬКОГО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА 533333,3 98,9 527644,8 3000,0

том числi:

прое тнi роботи 2800,0

150101 Капiтальнi в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ КАУНАСЬКОГО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА 80000,0 84,3 67444,1 11567,5

том числi:

прое тнi роботи 1367,5

150101 Капiтальнi в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ШЛIХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА 200000,0 95,2 190317,5 7600,0

том числi:

прое тнi роботи 2500,0

150101 Капiтальнi в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200 ММ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРЕНКА 77333,3 90,7 70106,9 6395,8

том числi:

прое тнi роботи 1292,8

150101 Капiтальнi в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=2400 ММ ПО ВУЛ.М.ЛЕБЕДЄВА 12000,0 37,2 4460,0 5435,8

том числi:

прое тнi роботи 1235,8

150101 Капiтальнi в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.ЛУНАЧАРСЬКОГО У ДНIПРОВСЬКОМУ
РАЙОНI

29409,8 57,9 17041,1 4017,4

150101 Капiтальнi в ладення БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1200 ММ ПО ВУЛ.СОРТУВАЛЬНIЙ 41350,3 73,1 30229,0 3712,7

том числi:

прое тнi роботи 212,7

150101 Капiтальнi в ладення БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛIКВIДАЦIЇ КНС
"НИВКИ" В М.КИЄВI

256890,3 89,0 228525,7 2041,0

том числi:

прое тнi роботи 2041,0

150101 Капiтальнi в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО СТОЛИЧНОМУ ШОСЕ 16731,5 65,6 10981,2 5231,4

том числi:

прое тнi роботи 131,4

150101 Капiтальнi в ладення БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО БУЛЬВ.Л.УКРАЇНКИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI
М.КИЄВА

54431,0 94,3 51351,3 1525,0

том числi:

прое тнi роботи 1338,2

150101 Капiтальнi в ладення БУДIВНИЦТВО IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ЗI ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ
ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ.МIСТА ШАЛЕТТ, 6

9000,0 8772,3

том числi:

прое тнi роботи 320,0

150101 Капiтальнi в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ФОНТАННОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТI (БIЛЯ
БУДНИКУ ПРОФСПIЛОК)

6100,0 3200,0

том числi:

прое тнi роботи 270,0

150101 Капiтальнi в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ ОВАЛЬНОГО ФОНТАНУ НА ВУЛ.ХРЕЩАТИК, 25 3900,0 1900,0

том числi:

прое тнi роботи 270,0

150101 Капiтальнi в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ КАСКАДНОГО ФОНТАНУ НА ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКIЙ, 119 4900,0 2217,9

том числi:

прое тнi роботи 270,0

150101 Капiтальнi в ладення НАПIРНИЙ КАНАЛIЗАЦIЙНИЙ ТРУБОПРОВIД ВIД КНС "ПУЩА-ВОДИЦЯ" ДО ВУЛ ГАЗОПРОВIДНОЇ В
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

33337,6 3186,0

том числi:

прое тнi роботи 70,3

150101 Капiтальнi в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI НА ТЕРИТОРIЇ СВЯТОШИНСЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГIЧНОГО IНТЕРНАТУ
ПIД ВЛАШТУВАННЯ МОРГУ ДЛЯ ПIДВIДОМЧИХ УСТАНОВ НА ВУЛ. КРАМСЬКОГО,16

2815,0 2815,0

том числi:

прое тнi роботи 315,0

150101 Капiтальнi в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДIВЛI КОЛИШНЬОГО ДИТСАДКА №403 ДЛЯ РОЗМIЩЕННЯ
ТЕРИТОРIАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦIАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕНСIОНЕРIВ М.КИЄВА ТА ЦЕНТРУ
СОЦIАЛЬНОЇ РЕАБIЛIТАЦIЇ ДIТЕЙ-IНВАЛIДIВ НА ВУЛ.О.ТЕЛIГИ, 37-Г

14433,8 2359,7

401 ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВI ДЕРЖАВНА
АДМIНIСТРАЦIЯ

1334,8

150101 Капітальні в ладення МЕРЕЖI ВОДОПОСТАЧАННЯ ВУЛ.СТОЛЄТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, IРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ,
ЄНIСЕЙСЬКОЇ, ПРОВ. СТРАТЕГIЧНОГО, ГРАБОВСЬКОГО, СТОЛЄТОВА

5272,0 1334,8

402 ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВI ДЕРЖАВНА
АДМIНIСТРАЦIЯ

7300,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО ГIДРОВУЗЛА, МIКРОРАЙОН БОРТНИЧI, ВУЛ.ДЯЧЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI 56163,7 64,5 36197,7 3100,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО ДОРОГИ В МКР. ОСОКОРКИ ВIД ВУЛ. КОЛЛЕКТОРНА ДО ВУЛ. ДНIПРОВСЬКА
НАБЕРЕЖНА

1520,0 1500,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО МАГIСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ.ПЕРЕЯСЛIВСЬКА, ЛЕНIНА,
ГОРЬКОГО, КОЦЮБИНСЬКОГО В М-НI БОРТНИЧI

28000,0 95,4 26700,0 300,0

том числi:

прое тнi роботи 200,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНIШНЬОГО ОСВIТЛЕННЯ МIКРОРАЙОНУ ОСОКОРКИ 965,5 28,0 270,0 660,0

том числi:

прое тнi роботи 164,5

150119 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція спеціалізованих лі арень та
інших спеціалізованих за ладів

БУДIВНИЦТВО ПОЛIКЛIНIКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ НА ВУЛ.ВИШНЯКIВСЬКIЙ, 15, Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н,
ДIЛ.4

25000,0 96,7 24175,0 500,0

том числi:

прое тнi роботи 500,0

150110 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція за альноосвітніх
навчальних за ладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДНЗ № 652 НА ВУЛ. ВОЛГО-ДОНСЬКIЙ, 21-А (ФАКТИЧНА АДРЕСА: ВУЛ.
БОРИСПIЛЬСЬКА, 28/1)

6000,0 95,0 5700,0 300,0

том числi:

прое тнi роботи 300,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМIЩЕННЯ ДЛЯ РОЗМIЩЕННЯ ДИТЯЧОЇ БIБЛIОТЕКИ В
ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ПО ВУЛ. ГРИГОРЕНКА,22/20, Ж/М ПОЗНЯКИ,2

940,0 940,0

том числi:

прое тнi роботи 80,0



403 ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВI ДЕРЖАВНА
АДМIНIСТРАЦIЯ

13121,6

150110 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція за альноосвітніх
навчальних за ладів

БУДIВНИЦТВО ДОШКIЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.ЛIСКIВСЬКIЙ, Ж/М ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА, 24
М-Н, ДIЛ.31

24000,0 13121,6

404 ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВI ДЕРЖАВНА
АДМIНIСТРАЦIЯ

5700,0

150101 Капiтальнi в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ 14855,5 3000,0

150101 Капiтальнi в ладення КАНАЛIЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ 14638,9 1114,8

150110 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція за альноосвітніх
навчальних за ладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 128 НА ВУЛ.Р.ОКIПНОЇ, 6 У
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

69733,9 91,2 63598,8 1435,2

150110 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція за альноосвітніх
навчальних за ладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ № 42 НА ВУЛ.ХОРОЛЬСЬКIЙ, 19 У ДНIПРОВСЬКОМУ
РАЙОНI М.КИЄВА

85879,5 94,4 81079,7 150,0

405 ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВI ДЕРЖАВНА
АДМIНIСТРАЦIЯ

13748,8

150119 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція спеціалізованих лі арень
та інших спеціалізованих за ладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДИТЯЧОЇ ПОЛIКЛIНIКИ № 1 НА ВУЛ.ЛАЙОША ГАВРО, 26 32620,2 11848,8

150111 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція спеціалізованих
навчальних за ладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 211 НА ВУЛ.Л.ГАВРО, 24-А 12000,0 91,7 11000,0 1000,0

том числi:

прое тнi роботи 240,0

150110 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція за альноосвітніх
навчальних за ладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДАХУ ДДЗ № 208 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 7-А 6000,0 95,0 5700,0 300,0

том числi:

прое тнi роботи 300,0

150110 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція за альноосвітніх
навчальних за ладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДАХУ ДДЗ №193 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Г 6000,0 95,0 5700,0 300,0

том числi:

прое тнi роботи 300,0

150110 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція за альноосвітніх
навчальних за ладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДАХУ ДДЗ №572 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 4-Г 6000,0 95,0 5700,0 300,0

том числi:

прое тнi роботи 300,0

406 ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВI ДЕРЖАВНА
АДМIНIСТРАЦIЯ

2000,0

150101 Капітальні в ладення ВIДНОВЛЕННЯ ДОРIГ ТА БЛАГОУСТРIЙ ТЕРИТОРIЇ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРI ВУЛ.МIЧУРIНА, В Т.Ч.
ВУЛ.МIЧУРIНА, ПИРЯТИНСЬКА, ЗЕМЛЯНСЬКА, ПРОВ.МIЧУРIНСЬКИЙ, ПИРЯТИНСЬКИЙ,
ЗЕМЛЯНСЬКИЙ

29131,0 85,6 24933,3 2000,0

407 ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВI ДЕРЖАВНА
АДМIНIСТРАЦIЯ

2200,0

150101 Капітальні в ладення КАНАЛIЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (II ЧЕРГА БУДIВНИЦТВА)
ЗАМКОВЕЦЬКО-БIЛИЦЬКОГО МАСИВУ

12454,8 76,0 9460,5 1200,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦ.ТА ВОДОПРОВIД. МЕРЕЖ З ВIДНОВЛ.ДОРОЖ. ПОКРИТТЯ В
ПРИВ.СЕКТОРI СИРЕЦ. МАСИВУ ПО ВУЛ.РИЛЄЄВА, ШПОЛЯНСЬКIЙ, ВЕРБОЛОЗНIЙ,ТАГIЛЬСЬКIЙ,
ПРОВ.РЯСНОМУ, ПРОВ.ВЕРБОЛОЗНОМУ, ТА ВОДОПРОВIД.МЕРЕЖI ВIД КIНЦЯ ВУЛ.ВЕРБОЛОЗНОЇ
ДО ВУЛ.ПЕТРОПАВЛIВСЬКОЇ

14449,1 95,2 13749,5 300,0

150101 Капітальні в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩI ТА РЕСТАВРАЦIЯ БУДIВЕЛЬ I СПОРУД НА ВУЛ.
П.САГАЙДАЧНОГО, СПОРУДЖЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА П.МОГИЛI ТА ВIДНОВЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ ГЕСТЕ ТА
МАГIСТРАТУ

333600,0 99,4 331526,1 300,0

150101 Капітальні в ладення РЕСТАВРАЦIЯ ТА РЕМОНТ ЗАБУДОВИ, БЛАГОУСТРIЙ ТЕРИТОРIЇ АНДРIЇВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА
РЕКОНСТРУКЦIЯ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЦIЄЇ ВУЛИЦI

298300,0 98,9 294982,4 400,0

409 СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

3700,0

150101 Капітальні в ладення БУДIВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛIЗАЦIЇ (ПЕРШОЧЕРГОВI ПРОТИАВАРIЙНI РОБОТИ ПО
ВОДОВIДВЕДЕННЮ) НА ДIЛЯНЦI ВУЛ. ВЧИТЕЛЬСЬКА, 3 - ВУЛ. МIЧУРIНСЬКА, 34 - ЛУГОВА, 23 У
МIКРОРАЙОНI ЖУЛЯНИ

2708,4 28,4 768,3 700,0

150101 Капітальні в ладення КАНАЛIЗАЦIЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ В МIКРОРАЙОНI СОВКИ 29728,8 64,1 19056,7 200,0

том числi:

прое тнi роботи 100,0

150101 Капітальні в ладення ПОЛIПШЕННЯ ВОДОВIДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ОЛЕКСАНДРIВСЬКОЇ СЛОБIДКА 53368,6 88,8 47414,1 700,0

том числi:

прое тнi роботи 100,0

150101 Капітальні в ладення ПОЛIПШЕННЯ ВОДОВIДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ, КАРАВАЄВI ДАЧI (II ЧЕРГА) 25702,0 72,9 18737,3 1500,0

150101 Капітальні в ладення ПОЛIПШЕННЯ ВОДОВIДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ БАТИЄВА ГОРА 14000,0 50,3 7042,6 600,0

том числi:

прое тнi роботи 100,0

410 ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

4500,0

150101 Капiтальнi в ладення РЕКОНСТРУКЦIЯ IНЖЕНЕРНИХ КОМУНIКАЦIЙ ПО ВУЛ.МЕЛЬНИКОВА, 46 У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ
РАЙОНI (СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС "АВАНГАРД")

3000,0 83,3 2500,0 500,0

том числi:

прое тнi роботи 500,0

150111 Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція спеціалізованих
навчальних за ладів

РЕСТАВРАЦIЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПIД РОЗМIЩЕННЯ ДЕРЖ.СПЕЦIАЛIЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 2 IМ.М.I.ВЕРИКIВСЬКОГО"
ОБ'ЄКТА НА ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, 2 З ПРИБУДОВОЮ ДО НЬОГО КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ

49776,0 38,5 19183,9 4000,0

001 КИЇВСЬКА МIСЬКА РАДА 4000,0

150101 Капітальні в ладення РЕМОНТ I РЕКОНСТРУКЦIЯ З ДЕЯКИМИ РЕСТАВРАЦIЙНИМИ РОБОТАМИ, ЗАМIНОЮ ЛIФТIВ В
АДМIНIСТРАТИВНОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 36

149904,5 30,0 45021,4 4000,0

ВСЬОГО ПО КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКАХ: 684012,90

001 Київсь а місь а рада (Се ретаріат) 31869,50

10116 Ор ани місцево о самовряд вання Капітальні видат и* 2617,10

250404 Іншi видат и (Про рама вирішення Київсь им місь им
оловою соціально-е ономічних проблем, ви онання
передвиборних про рам, дор чень виборців)

Капітальні видат и* 29252,40

005 Управління справами 200,00

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 200,00

020 Головне правління освіти і на и 28034,90

Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 40,00

10117

70307 За альноосвітні спеціалізовані ш оли-інтернати з
по либленим вивченням о ремих предметів і рсів для
по либленої під отов и дітей в ал зі на и і мистецтв,
фізичної льт ри і спорт , інших ал зях, ліцеї з
посиленою війсь ово-фізичною під отов ою

Капітальні видат и* 1800,00

70401 Позаш ільні за лади освіти, заходи із позаш ільної
роботи з дітьми

Капітальні видат и* 3200,00

70602 Вищі за лади освіти III та IV рівнів а редитації Капітальні видат и* 1200,00

70806 Інші за лади освіти Капітальні видат и* 600,00

70807 Інші освітні про рами Капітальні видат и* 19394,90
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250404 Іншi видат и (Місь а цільова про рама під отов и та
проведення місті Києві фінальної частини чемпіонат
Європи 2012 ро з ф тбол )

Капітальні видат и* 1800,00

030 Головне правління охорони здоров'я 101200,00

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 200,00

80101 Лі арні Капітальні видат и* 1000,00

81002 Інші заходи по охороні здоров'я Капітальні видат и* 100000,00

060 Головне правління справах сім'ї, молоді та спорт 5518,40

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 100,00

91106 Інші видат и Капітальні видат и* 1512,00

130107 Утримання та навчально-трен вальна робота дитячо-
юнаць их спортивних ш іл

Капітальні видат и* 3906,40

061 Управління справах жіно , інвалідів, ветеранів
війни та праці

37,50

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 37,50

070 Головне правління з питань надзвичайних сит ацій 12485,00

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 20,00

250404 Іншi видат и (Місь а цільова про рама під отов и та
проведення місті Києві фінальної частини чемпіонат
Європи 2012 ро з ф тбол )

Капітальні видат и* 12300,00

250404 Іншi видат и (Місь а цільова про рама розвит
територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільно о захист м.Києва на 2010-2013 ро и)

Капітальні видат и* 165,00

075 Головне правління з питань ре ляторної політи и
та підприємництва

58,00

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 58,00

161 Головне правління промислової, на ово-технічної
та інноваційної політи и

60,00

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 60,00

170 Головне правління енер ети и,
енер оефе тивності та енер озбереження

1067,70

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 70,00

180410 Інші заходи, пов`язані з е ономічною діяльністю Капітальні видат и* 997,70

191 Головне правління містоб д вання та архіте т ри 100,00

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 100,00

192 Головне правління з питань під отов и та
проведення в У раїні фінальної частини чемпіонат
Європи 2012 ро з ф тбол

103,20

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 103,20

220 Головне фінансове правління 1215,00

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 1215,00

222 Головне правління вн трішньо о фінансово о
онтролю та а дит

100,00

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 100,00

230 Головне правління е ономі и та інвестицій 100,00

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 100,00

243 Головне правління земельних рес рсів 100,00

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 100,00

050 Головне правління праці та соціально о захист 7964,90

90601 Б дин и-інтернати для малолітніх інвалідів Капітальні видат и* 1016,90

90901 Б дин и-інтернати (пансіонати) для літніх людей та
інвалідів системи соціально о захист

Капітальні видат и* 4608,60

91204 Територіальні центри і відділення соціальної допомо и на
дом

Капітальні видат и* 30,00

91212 Оброб а інформації з нарах вання та виплати допомо і
омпенсацій (Київсь ий місь ий центр по нарах ванню та
здійсненню соціальних виплат)

Капітальні видат и* 1200,00

91214 Інші станови та за лади Капітальні видат и* 731,40

*** Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри
професійної реабілітації інвалідів

Капітальні видат и* 378,00

062 Сл жба справах дітей 235,00

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 230,00

90700 Прит л и для дітей Капітальні видат и* 5,00

102 Головне правління цінової політи и 300,00

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 300,00

160 Головне правління транспорт та зв'яз 82610,30

100203 Бла о стрій міст, сіл, селищ Капітальні видат и* 15000,00

100302 Комбінати ом нальних підприємств, районні виробничі
об'єднання, інші підприємства, станови та ор анізації
житлово- ом нально о осподарства

Капітальні видат и* 30399,40

170901 Національна про рама інформатизації Капітальні видат и* 7210,90

170603 Інші заходи сфері еле тротранспорт Капітальні видат и* 30000,00

082 Управління рит альних посл 4015,00

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 15,00

100203 Бла о стрій міст, сіл, селищ Капітальні видат и* 4000,00

211 Головне правління е оло ії та охорони природних
рес рсів

1500,00

100302 Комбінати ом нальних підприємств, районні виробничі
об'єднання, інші підприємства, станови та ор анізації
житлово- ом нально о осподарства

Капітальні видат и* 1500,00

083 Головне правління ом нально о осподарства 9756,40

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 80,00

100203 Бла о стрій міст, сіл, селищ Капітальні видат и* 9341,90

100302 Комбiнати ом нальних пiдприємств, районнi виробничi
об`єднання та iншi пiдприємства, станови та ор анізації
житлово- ом нально о осподарства

Капітальні видат и* 334,50

120 Головне правління охорони льт рної спадщини 8000,00

150201 Збереження, розвито , ре онстр ція та реставрація
пам'ято історії та льт ри

Капітальні видат и* 8000,00

063 Головне правління житлово о забезпечення 9 555,0

100102 Капітальний ремонт житлово о фонд місцевих ор анів
влади

Капітальні видат и* 9 555,0

080 Головне правління житлово о осподарства 181864,20

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 67,50

100101 Житлово-е спл атаційне осподарство Капітальні видат и* 16157,50

100102 Капітальний ремонт житлово о фонд місцевих ор анів
влади

Капітальні видат и* 165639,20

110 Головне правління льт ри 4734,70

110102 Театри Капітальні видат и* 805,70

110201 Бібліоте и Капітальні видат и* 529,00

110202 М зеї і вистав и Капітальні видат и* 3323,80

Хрещатик  14 січня 2011 ДДООККУУММЕЕННТТ 1133



1144 ДДООККУУММЕЕННТТ Хрещатик  14 січня 2011

110103 Філармонії, м зичні оле тиви і ансамблі та інші мистець і за лади та заходи Капітальні видат и* 20,00

110502 Інші льт рно-освітні за лади та заходи Капітальні видат и* 56,20

401 Голосіївсь а районна в місті Києві державна адміністрація 33892,50

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 362,90

70807 Інші освітні про рами Капітальні видат и* 10078,60

100102 Капітальний ремонт житлово о фонд місцевих ор анів влади Капітальні видат и* 21550,00

100203 Бла о стрій міст, сіл, селищ Капітальні видат и* 900,00

110201 Бібліоте и Капітальні видат и* 711,00

110205 Ш оли естетично о виховання Капітальні видат и* 290,00

402 Дарниць а районна в місті Києві державна адміністрація 12875,50

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 45,00

70807 Інші освітні про рами Капітальні видат и* 6193,30

80300 Полі ліні и і амб латорії ( рім спеціалізованих полі ліні та за альних і спеціалізованих стоматоло ічних полі ліні ) Капітальні видат и* 3000,00

100102 Капітальний ремонт житлово о фонд місцевих ор анів влади Капітальні видат и* 1550,00

110201 Бібліоте и Капітальні видат и* 600,00

110204 Палаци і б дин и льт ри, л би та інші за лади л бно о тип Капітальні видат и* 500,00

110205 Ш оли естетично о виховання Капітальні видат и* 981,20

110502 Інші льт рно-освітні за лади та заходи Капітальні видат и* 6,00

403 Деснянсь а районна в місті Києві державна адміністрація 13175,70

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 1944,00

70101 Дош ільні за лади освіти Капітальні видат и* 900,00

70201 За альноосвітні ш оли (в т. ч. ш ола-дитячий садо , інтернат при ш олі), спеціалізовані ш оли, ліцеї, імназії, оле і ми Капітальні видат и* 650,00

70807 Інші освітні про рами Капітальні видат и* 1567,50

80300 Полі ліні и і амб латорії ( рім спеціалізованих полі ліні та за альних і спеціалізованих стоматоло ічних полі ліні ) Капітальні видат и* 2300,00

100102 Капітальний ремонт житлово о фонд місцевих ор анів влади Капітальні видат и* 4250,00

110201 Бібліоте и Капітальні видат и* 146,20

110204 Палаци і б дин и льт ри, л би та інші за лади л бно о тип Капітальні видат и* 127,00

110205 Ш оли естетично о виховання Капітальні видат и* 759,00

110502 Інші льт рно-освітні за лади та заходи Капітальні видат и* 32,00

130107 Утримання та навчально - трен вальна робота дитячо-юнаць их спортивних ш іл Капітальні видат и* 250,00

130106 Проведення заходів з нетрадиційних видів спорт і масових заходів з фізичної льт ри Капітальні видат и* 150,00

130110 Фінансова підтрим а спортивних спор д Капітальні видат и* 100,00

404 Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація 13740,20

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 754,20

70807 Інші освітні про рами Капітальні видат и* 5972,10

80300 Полі ліні и і амб латорії ( рім спеціалізованих полі ліні та за альних і спеціалізованих стоматоло ічних полі ліні ) Капітальні видат и* 2800,00

110201 Бібліоте и Капітальні видат и* 1668,40

110204 Палаци і б дин и льт ри, л би та інші за лади л бно о тип Капітальні видат и* 25,00

110205 Ш оли естетично о виховання Капітальні видат и* 878,50

110502 Інші льт рно-освітні за лади та заходи Капітальні видат и* 52,00

100102 Капітальний ремонт житлово о фонд місцевих ор анів влади Капітальні видат и* 1550,00

130107 Утримання та навчально-трен вальна робота дитячо-юнаць их спортивних ш іл Капітальні видат и* 40,00

405 Оболонсь а районна в місті Києві державна адміністрація 13038,50

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 544,00

70807 Інші освітні про рами Капітальні видат и* 4361,90

80300 Полі ліні и і амб латорії ( рім спеціалізованих полі ліні та за альних і спеціалізованих стоматоло ічних полі ліні ) Капітальні видат и* 1500,00

100102 Капітальний ремонт житлово о фонд місцевих ор анів влади Капітальні видат и* 4550,00

110201 Бібліоте и Капітальні видат и* 1082,60

406 Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація 32357,40

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 245,00

70101 Дош ільні за лади освіти Капітальні видат и* 1970,00

70201 За альноосвітні ш оли (в т. ч. ш ола-дитячий садо , інтернат при ш олі), спеціалізовані ш оли, ліцеї, імназії, оле і ми Капітальні видат и* 691,50

80300 Полі ліні и і амб латорії ( рім спеціалізованих полі ліні та за альних і спеціалізованих стоматоло ічних полі ліні ) Капітальні видат и* 2500,00

91105 Утримання л бів підліт ів за місцем проживання Капітальні видат и* 100,00

100102 Капітальний ремонт житлово о фонд місцевих ор анів влади Капітальні видат и* 26550,00

110201 Бібліоте и Капітальні видат и* 80,90

110205 Ш оли естетично о виховання Капітальні видат и* 220,00

407 Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація 12628,80

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 2544,00

70101 Дош ільні за лади освіти Капітальні видат и* 5080,00

70201 За альноосвітні ш оли (в т. ч. ш ола-дитячий садо , інтернат при ш олі), спеціалізовані ш оли, ліцеї, імназії, оле і ми Капітальні видат и* 483,80

80300 Полі ліні и і амб латорії ( рім спеціалізованих полі ліні та за альних і спеціалізованих стоматоло ічних полі ліні ) Капітальні видат и* 500,00

91105 Утримання л бів підліт ів за місцем проживання Капітальні видат и* 200,00

100102 Капітальний ремонт житлово о фонд місцевих ор анів влади Капітальні видат и* 3420,00

110201 Бібліоте и Капітальні видат и* 100,00

110205 Ш оли естетично о виховання Капітальні видат и* 301,00

408 Святошинсь а районна в місті Києві державна адміністрація 13311,70

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 683,70

70101 Дош ільні за лади освіти Капітальні видат и* 3301,30

70201 За альноосвітні ш оли (в т. ч. ш ола-дитячий садо , інтернат при ш олі), спеціалізовані ш оли, ліцеї, імназії, оле і ми Капітальні видат и* 3809,50

70304 Спеціальні за альноосвітні ш оли-інтернати, ш оли та інші за лади освіти для дітей з вадами фізичном чи роз мовом розвит Капітальні видат и* 49,40

70401 Позаш ільні за лади освіти, заходи із позаш ільної роботи з дітьми Капітальні видат и* 58,50

70804 Централізовані б х алтерії обласних, місь их, районних відділів освіти Капітальні видат и* 5,00

80300 Полі ліні и і амб латорії ( рім спеціалізованих полі ліні та за альних і спеціалізованих стоматоло ічних полі ліні ) Капітальні видат и* 983,00

91105 Утримання л бів підліт ів за місцем проживання Капітальні видат и* 196,40

100102 Капітальний ремонт житлово о фонд місцевих ор анів влади Капітальні видат и* 3488,80

110201 Бібліоте и Капітальні видат и* 284,00

110204 Палаци і б дин и льт ри, л би та інші за лади л бно о тип Капітальні видат и* 81,70

110205 Ш оли естетично о виховання Капітальні видат и* 360,20

110502 Інші льт рно-освітні за лади та заходи Капітальні видат и* 10,20

409 Солом'янсь а районна в місті Києві державна адміністрація 13153,00

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 44,00

70807 Інші освітні про рами Капітальні видат и* 7439,70

80300 Полі ліні и і амб латорії ( рім спеціалізованих полі ліні та за альних і спеціалізованих стоматоло ічних полі ліні ) Капітальні видат и* 2100,00

100102 Капітальний ремонт житлово о фонд місцевих ор анів влади Капітальні видат и* 1550,00

110201 Бібліоте и Капітальні видат и* 1369,30

110205 Ш оли естетично о виховання Капітальні видат и* 650,00

410 Шевчен івсь а районна в місті Києві державна адміністрація 33054,90

10117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві Капітальні видат и* 100,70

70101 Дош ільні за лади освіти Капітальні видат и* 4000,00

70201 За альноосвітні ш оли (в т. ч. ш ола-дитячий садо , інтернат при ш олі), спеціалізовані ш оли, ліцеї, імназії, оле і ми Капітальні видат и* 1671,10

70301 Спеціальні за альноосвітні ш оли-інтернати, ш оли та інші за лади освіти для дітей з вадами фізичном чи роз мовом розвит Капітальні видат и* 600,00

80300 Полі ліні и і амб латорії ( рім спеціалізованих полі ліні та за альних і спеціалізованих стоматоло ічних полі ліні ) Капітальні видат и* 3000,00

100102 Капітальний ремонт житлово о фонд місцевих ор анів влади Капітальні видат и* 21550,00

110201 Бібліоте и Капітальні видат и* 116,10

110205 Ш оли естетично о виховання Капітальні видат и* 2017,00

РАЗОМ 1468662,30

Заст пни місь о о олови — се ретар Київсь ої місь ої ради О. Дов ий
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Додаток 8

до рішення Київської міської ради від 30.12.2010  № 573/5385

Перелік державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва у 2011 році
(тис. грн)

Код типової
відомчої
ласифі ації
видат ів
місцевих
бюджетів

Назва оловно о розпорядни а оштів За альний фонд Спеціальний фонд Разом

Код тимчасової
ласифі ації
видат ів та
редит вання
місцевих
бюджетів

Наймен вання од тимчасової ласифі ації видат ів
та редит вання місцевих бюджетів

Наймен вання про рами С ма Наймен вання про рами С ма С ма

030 Головне правління охорони здоров'я ви онавчо о ор ан
Київради (КМДА)

081002 Інші заходи по охороні здоров'я Місь а між ал зева омпле сна про рама "Здоров'я
иян" на 2003-2011 ро и

56 446,6 - 56 446,6

081006 Про рами і централізовані заходи з ім нопрофіла ти и Місь а між ал зева омпле сна про рама "Здоров'я
иян" на 2003-2011 ро и

600,0 - 600,0

081007 Про рами і централізовані заходи боротьби з т бер льозом Місь а між ал зева омпле сна про рама "Здоров'я
иян" на 2003-2011 ро и

850,0 - 850,0

081008 Про рами і централізовані заходи профіла ти и СНІД Місь а між ал зева омпле сна про рама "Здоров'я
иян" на 2003-2011 ро и

2 550,0 - 2 550,0

081009 Забезпечення централізованих заходів з лі вання хворих на
ц ровий та нец ровий діабет

Місь а між ал зева омпле сна про рама "Здоров'я
иян" на 2003-2011 ро и

33 617,9 - 33 617,9

081010 Централізовані заходи з лі вання он оло ічних хворих Місь а між ал зева омпле сна про рама "Здоров'я
иян" на 2003-2011 ро и

2 342,0 - 2 342,0

020 Головне правління освіти і на и ви онавчо о ор ан Київради
(КМДА)

091108 Заходи з оздоровлення та відпочин дітей, рім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рах но оштів на
оздоровлення ромадян, я і постраждали внаслідо Чорнобильсь ої
атастрофи

Місь а про рама оздоровлення та відпочин дітей
м.Києва на 2010-2013 ро и

8 844,3 - 8 844,3

010 Головне правління з питань вн трішньої політи и та зв'яз ів з
ромадсь істю ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

250404 Інші видат и Про рама сприяння розвит ромадсь о о с спільства
на 2009 - 2011 ро и

3 171,4 - 3 171,4

250404 Інші видат и Про рама сприяння місцевом самовряд ванню,
підтрим и діяльності ор анів самоор анізації населення
та місцевих ініціатив м. Києві на 2007-2011 ро и

19 500,0 - 19 500,0

006 Апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА)

250404 Інші видат и Про рама зміцнення і розвит міжнародних зв`яз ів
2009 - 2014 ро и

3 400,0 - 3 400,0

250404 Інші видат и Про рама зміцнення за онності, посилення боротьби зі
злочинністю місті Києві на 2007-2011 ро и

800,0 - 800,0

001 Київсь а місь а рада (се ретаріат)

250404 Інші видат и Про рама вирішення деп татами Київсь ої місь ої ради
соціально-е ономічних проблем, ви онання
передвиборчих про рам ( тримання 120 деп татсь их
приймалень)

12 686,0 - 12 686,0

250404 Інші видат и Про рама вирішення Київсь им місь им оловою
соціально - е ономічних проблем, ви онання
передвиборчих про рам, дор чень виборців

48 747,6 29 252,4 78 000,0

050 Головне правління праці та соціально о захист населення
ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

091108 Заходи з оздоровлення та відпочин дітей, рім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рах но оштів на
оздоровлення ромадян, я і постраждали внаслідо Чорнобильсь ої
атастрофи

Місь а про рама оздоровлення та відпочин дітей м.
Києва на 2010-2013 ро и

500,0 - 500,0

060 Головне правління справах сім`ї, молоді та спорт
ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

091101 Утримання центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

3 387,0 - 3 387,0

091102 Про рами і заходи центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

900,0 - 900,0

091103 Соціальні про рами і заходи державних ор анів справах молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

3 397,1 - 3 397,1

091106 Інші видат и За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

4 586,7 За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я,
діти, молодь міста Києва 2009-2011ро и"

1 512,0 6 098,7

091107 Соціальні про рами і заходи державних ор анів справах cім’ї За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

1 789,4 - 1 789,4

091108 Заходи з оздоровлення та відпочин дітей, рім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рах но оштів на
оздоровлення ромадян, я і постраждали внаслідо Чорнобильсь ої
атастрофи

Місь а про рама оздоровлення та відпочин дітей м.
Києва на 2010-2013 ро и

9 632,6 - 9 632,6

062 Сл жба справах дітей ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

091108 Заходи з оздоровлення та відпочин дітей, рім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рах но оштів на
оздоровлення ромадян, я і постраждали внаслідо Чорнобильсь ої
атастрофи

Місь а про рама оздоровлення та відпочин дітей м.
Києва на 2010-2013 ро и

500,0 - 500,0

070 Головне правління з питань надзвичайних сит ацій
ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

250404 Інші видат и Місь а цільова про рама під отов и та проведення в м.
Києві фінальної частини чемпіонат Європи 2012 ро з
ф тбол

4 800,0 Місь а цільова про рама під отов и та
проведення в м. Києві фінальної частини
чемпіонат Європи 2012 ро з ф тбол

12 300,0 17 100,0

250404 Інші видат и Місь а про рама розвит ом нальної аварійно-
рят вальної сл жби "Київсь а сл жба порят н " на 2007-
2011 ро и

7 260,0 - 7 260,0

250404 Інші видат и Місь а цільова про рама розвит територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільно о захист
м. Києва на 2010-2013 ро и

435,0 Місь а цільова про рама розвит територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільно о
захист м. Києва на 2010-2013 ро и

165,0 600,0

075 Головне правління з питань ре ляторної політи и
та підприємництва ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

180404 Підтрим а мало о та середньо о підприємництва Київсь а місь а про рама сприяння розвит мало о та
середньо о підприємництва на 2011-2012 ро и

47 000,0 - 47 000,0

161 Головне правління промислової, на ово-технічної та
інноваційної політи и ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

180404 Підтрим а мало о та середньо о підприємництва Київсь а місь а про рама сприяння розвит мало о та
середньо о підприємництва на 2011-2012 ро и

2 000,0 - 2 000,0

110 Головне правління льт ри ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

110102 Театри Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

100 035,4 Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

805,7 100 841,1

110103 Фiлармонiї, м зичнi оле тиви i ансамблi та iншi мистець і за лади та
заходи

Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

29 226,6 Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

20,0 29 246,6

110201 Бiблiоте и Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

11 019,7 Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

529,0 11 548,7

110202 М зеї i вистав и Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

38 905,9 Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

3 323,8 42 229,7

110205 Ш оли естетично о виховання дiтей Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

6 135,2 - 6 135,2

110300 Кiнемато рафiя Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

1 305,0 - 1 305,0

110502 Iншi льт рно-освiтнi за лади та заходи Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

9 543,4 Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

56,2 9 599,6

150101 Капітальні в ладення - Місь а цільова про рама під отов и та
проведення в м. Києві фінальної частини
чемпіонат Європи 2012 ро з ф тбол

11 000,0 11 000,0

189 Головне правління апітально о б дівництва м. Києва
ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

150119 Проведення невід ладних відновлювальних робіт, б дівництво та
ре онстр ція спеціалізованих лі арень та інших спеціалізованих
за ладів

- Місь а цільова про рама під отов и та
проведення в м. Києві фінальної частини
чемпіонат Європи 2012 ро з ф тбол

15 211,9 15 211,9

160 Головне правління транспорт та зв'яз ви онавчо о ор ан
Київради (КМДА)

150101 Капітальні в ладення - Місь а цільова про рама під отов и та
проведення в м. Києві фінальної частини
чемпіонат Європи 2012 ро з ф тбол

25 000,0 25 000,0

083 Головне правління ом нально о осподарства ви онавчо о
ор ан Київради (КМДА)



250404 Інші видат и Місь а цільова про рама під отов и та проведення в
м. Києві фінальної частини чемпіонат Європи 2012 ро
з ф тбол

7 822,4 - 7 822,4

100203 Бла о стрій міст, сіл, селищ Про рама омпле сно о розвит зеленої зони м. Києва
до 2015 ро та онцепція форм вання зелених
насаджень в центральній частині міста

2 943,5 - 2 943,5

192 Головне правління з питань під отов и та проведення
в У раїні Євро-2012 ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

250404 Інші видат и Місь а цільова про рама під отов и та проведення в м.
Києві фінальної частини чемпіонат Європи 2012 ро з
ф тбол

12 640,0 - 12 640,0

100 Головне правління вн трішньої тор івлі та поб тово о
обсл ов вання ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

250404 Інші видат и Місь а цільова про рама під отов и та проведення в м.
Києві фінальної частини чемпіонат Європи 2012 ро з
ф тбол

500,0 - 500,0

211 Головне правління е оло ії та охорони природних рес рсів
ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

100302 Комбiнати ом нальних пiдприємств, районнi виробничi об`єднання та
iншi пiдприємства, станови та ор анізації житлово- ом нально о
осподарства

Київсь а місь а про рама ре лювання чисельності
безприт льних тварин манними методами

12 548,1 - 12 548,1

100203 Бла о стрій міст, сіл, селищ Про рама омпле сно о розвит зеленої зони м. Києва
до 2015 ро та онцепція форм вання зелених
насаджень в центральній частині міста

100 052,2 - 100 052,2

110502 Iншi льт рно-освiтнi за лади та заходи Місь а про рама розвит Київсь о о зооло ічно о пар
на 2009-2013 ро и

14 171,9 - 14 171,9

160600 Лісове осподарство і мисливство - Про рама омпле сно о розвит зеленої зони м.
Києва до 2015 ро та онцепція форм вання
зелених насаджень в центральній частині міста

1 800,0 1 800,0

240900 Цільові фонди, творені Верховною Радою Автономної Респ блі и
Крим, ор анами місцево о самовряд вання і місцевими ор анами
ви онавчої влади

- Про рама омпле сно о розвит зеленої зони м
Києва до 2015 ро та онцепція форм вання
зелених насаджень в центральній частині міста

8 500,0 8 500,0

401 Голосіївсь а районна в місті Києві державна адміністрація

091101 Утримання центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

846,0 - 846,0

091102 Про рами і заходи центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

50,0 - 50,0

091103 Соціальні про рами і заходи державних ор анів справах молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

80,6 - 80,6

091105 Утримання л бів підліт ів за місцем проживання За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

893,3 - 893,3

091107 Соціальні про рами і заходи державних ор анів справах сім'ї За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

33,0 - 33,0

100302 Комбiнати ом нальних пiдприємств, районнi виробничi об`єднання та
iншi пiдприємства, станови та ор анізації житлово- ом нально о
осподарства

Київсь а місь а про рама ре лювання чисельності
безприт льних тварин манними методами

605,0 - 605,0

110201 Бiблiоте и Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

5 092,7 Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

711,0 5 803,7

110204 Палаци i б дин и льт ри, л би та iншi за лади л бно о тип Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

1 739,5 - 1 739,5

110205 Ш оли естетично о виховання дiтей Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

7 204,3 Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

290,0 7 494,3

110502 Iншi льт рно-освiтнi за лади та заходи Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

477,1 - 477,1

402 Дарниць а районна в місті Києві державна адміністрація

091101 Утримання центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

1 240,1 - 1 240,1

091102 Про рами і заходи центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

100,0 - 100,0

091103 Соціальні про рами і заходи державних ор анів справах молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

57,2 - 57,2

091105 Утримання л бів підліт ів за місцем проживання За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

1 529,9 - 1 529,9

091106 Інші видат и За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

241,2 - 241,2

100302 Комбiнати ом нальних пiдприємств, районнi виробничi об`єднання та
iншi пiдприємства, станови та ор анізації житлово- ом нально о
осподарства

Київсь а місь а про рама ре лювання чисельності
безприт льних тварин манними методами

322,6 - 322,6

110201 Бiблiоте и Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

4 564,3 Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

600,0 5 164,3

110204 Палаци i б дин и льт ри, л би та iншi за лади л бно о тип Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

2 106,1 Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

500,0 2 606,1

110205 Ш оли естетично о виховання дiтей Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

7 042,9 Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

981,2 8 204,1

110502 Iншi льт рно-освiтнi за лади та заходи Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

701,3 Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

6,0 707,3

403 Деснянсь а районна в місті Києві державна адміністрація

091101 Утримання центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

1 166,7 - 1 166,7

091102 Про рами і заходи центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

45,4 - 45,4

091103 Соціальні про рами і заходи державних ор анів справах молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

135,2 - 135,2

091106 Інші видат и За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

365,8 - 365,8

100302 Комбiнати ом нальних пiдприємств, районнi виробничi об`єднання та
iншi пiдприємства, станови та ор анізації житлово- ом нально о
осподарства

Київсь а місь а про рама ре лювання чисельності
безприт льних тварин манними методами

263,3 - 263,3

110201 Бiблiоте и Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

3 500,6 Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

146,2 3 646,8

110204 Палаци i б дин и льт ри, л би та iншi за лади л бно о тип Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

1 639,4 Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

127,0 1 766,4

110205 Ш оли естетично о виховання дiтей Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

5 941,9 Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

759,0 6 700,9

110502 Iншi льт рно-освiтнi за лади та заходи Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

418,8 Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

32,0 450,8

404 Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація

091101 Утримання центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

1 150,8 - 1 150,8

091102 Про рами і заходи центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

87,0 - 87,0

091103 Соціальні про рами і заходи державних ор анів справах молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

32,5 - 32,5

091105 Утримання л бів підліт ів за місцем проживання За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

3 243,6 - 3 243,6

091107 Соціальні про рами і заходи державних ор анів справах сім'ї За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

43,4 - 43,4

100302 Комбiнати ом нальних пiдприємств, районнi виробничi об`єднання та
iншi пiдприємства, станови та ор анізації житлово- ом нально о
осподарства

Київсь а місь а про рама ре лювання чисельності
безприт льних тварин манними методами

389,8 - 389,8

110102 Театри Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

394,4 - 394,4

110201 Бiблiоте и Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

6 677,7 Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

1 668,4 8 346,1

110204 Палаци i б дин и льт ри, л би та iншi за лади л бно о тип Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

1 070,8 Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

25,0 1 095,8

110205 Ш оли естетично о виховання дiтей Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

15 044,5 Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

878,5 15 923,0

110502 Iншi льт рно-освiтнi за лади та заходи Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

503,5 Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

52,0 555,5

405 Оболонсь а районна в місті Києві державна адміністрація

091101 Утримання центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

1 083,4 - 1 083,4

091102 Про рами і заходи центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

160,0 - 160,0

091105 Утримання л бів підліт ів за місцем проживання За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

1 722,0 За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я,
діти, молодь міста Києва 2009-2011ро и"

1 000,0 2 722,0

091106 Інші видат и За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

136,3 - 136,3
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091108 Заходи з оздоровлення та відпочин дітей, рім заходів з оздоровлення дітей, що
здійснюються за рах но оштів на оздоровлення ромадян, я і постраждали
внаслідо Чорнобильсь ої атастрофи

Місь а про рама оздоровлення та відпочин дітей
м.Києва на 2010-2013 ро и

271,0 - 271,0

100302 Комбiнати ом нальних пiдприємств, районнi виробничi об`єднання та iншi
пiдприємства, станови та ор анізації житлово- ом нально о осподарства

Київсь а місь а про рама ре лювання чисельності
безприт льних тварин манними методами

139,8 - 139,8

110103 Фiлармонiї, м зичнi оле тиви i ансамблi та iншi мистець і за лади та заходи Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

72,5 - 72,5

110201 Бiблiоте и Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

4 983,9 Місь а омпле сна про рама "Столична
льт ра і мистецтво на 2011-2015ро и"

1 082,6 6 066,5

110205 Ш оли естетично о виховання дiтей Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

10 477,9 - 10 477,9

110502 Iншi льт рно-освiтнi за лади та заходи Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

471,2 - 471,2

406 Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація

091101 Утримання центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

923,2 - 923,2

091102 Про рами і заходи центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

70,7 - 70,7

091105 Утримання л бів підліт ів за місцем проживання За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

1 372,0 За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я,
діти, молодь міста Києва 2009-2011ро и"

100,0 1 472,0

100302 Комбiнати ом нальних пiдприємств, районнi виробничi об`єднання та iншi
пiдприємства, станови та ор анізації житлово- ом нально о осподарства

Київсь а місь а про рама ре лювання чисельності
безприт льних тварин манними методами

248,0 - 248,0

110102 Театри Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

800,6 - 800,6

110103 Фiлармонiї, м зичнi оле тиви i ансамблi та iншi мистець і за лади та заходи Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

422,5 - 422,5

110201 Бiблiоте и Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

4 118,1 Місь а омпле сна про рама "Столична
льт ра і мистецтво на 2011-2015ро и"

80,9 4 199,0

110205 Ш оли естетично о виховання дiтей Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

10 680,0 Місь а омпле сна про рама "Столична
льт ра і мистецтво на 2011-2015ро и"

220,0 10 900,0

110502 Iншi льт рно-освiтнi за лади та заходи Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

308,7 - 308,7

407 Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація

091101 Утримання центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

815,8 - 815,8

091102 Про рами і заходи центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

108,2 - 108,2

091103 Соціальні про рами і заходи державних ор анів справах молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

10,0 - 10,0

091105 Утримання л бів підліт ів за місцем проживання За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

2 825,8 За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я,
діти, молодь міста Києва 2009-2011ро и"

200,0 3 025,8

091106 Інші видат и За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

367,4 - 367,4

091107 Соціальні про рами і заходи державних ор анів справах сім'ї За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

20,0 - 20,0

091108 Заходи з оздоровлення та відпочин дітей, рім заходів з оздоровлення дітей, що
здійснюються за рах но оштів на оздоровлення ромадян, я і постраждали
внаслідо Чорнобильсь ої атастрофи

Місь а про рама оздоровлення та відпочин дітей
м.Києва на 2010-2013 ро и

300,0 - 300,0

100302 Комбiнати ом нальних пiдприємств, районнi виробничi об`єднання та iншi
пiдприємства, станови та ор анізації житлово- ом нально о осподарства

Київсь а місь а про рама ре лювання чисельності
безприт льних тварин манними методами

258,5 - 258,5

110103 Фiлармонiї, м зичнi оле тиви i ансамблi та iншi мистець і за лади та заходи Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

150,0 - 150,0

110201 Бiблiоте и Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

4 189,0 Місь а омпле сна про рама "Столична
льт ра і мистецтво на 2011-2015ро и"

100,0 4 289,0

110205 Ш оли естетично о виховання дiтей Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

13 698,1 Місь а омпле сна про рама "Столична
льт ра і мистецтво на 2011-2015ро и"

301,0 13 999,1

110502 Iншi льт рно-освiтнi за лади та заходи Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

382,8 - 382,8

408 Святошинсь а районна в місті Києві державна адміністрація

091101 Утримання центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

810,5 - 810,5

091102 Про рами і заходи центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

133,1 - 133,1

091103 Соціальні про рами і заходи державних ор анів справах молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

28,0 - 28,0

091105 Утримання л бів підліт ів за місцем проживання За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

2 009,1 За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я,
діти, молодь міста Києва 2009-2011ро и"

196,4 2 205,5

091107 Соціальні про рами і заходи державних ор анів справах сім'ї За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

8,3 - 8,3

091211 Централізовані б х алтерії За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

216,7 - 216,7

100302 Комбiнати ом нальних пiдприємств, районнi виробничi об`єднання та iншi
пiдприємства, станови та ор анізації житлово- ом нально о осподарства

Київсь а місь а про рама ре лювання чисельності
безприт льних тварин манними методами

312,5 - 312,5

110103 Фiлармонiї, м зичнi оле тиви i ансамблi та iншi мистець і за лади та заходи Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

232,7 - 232,7

110201 Бiблiоте и Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

3 885,5 Місь а омпле сна про рама "Столична
льт ра і мистецтво на 2011-2015ро и"

284,0 4 169,5

110204 Палаци i б дин и льт ри, л би та iншi за лади л бно о тип Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

944,2 Місь а омпле сна про рама "Столична
льт ра і мистецтво на 2011-2015ро и"

81,7 1 025,9

110205 Ш оли естетично о виховання дiтей Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

9 951,5 Місь а омпле сна про рама "Столична
льт ра і мистецтво на 2011-2015ро и"

360,2 10 311,7

110502 Iншi льт рно-освiтнi за лади та заходи Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

491,3 Місь а омпле сна про рама "Столична
льт ра і мистецтво на 2011-2015ро и"

10,2 501,5

250404 Інші видат и Про рама зміцнення за онності, посилення боротьби зі
злочинністю місті Києві на 2007-2011 ро и

827,7 - 827,7

409 Солом'янсь а районна в місті Києві державна адміністрація

091101 Утримання центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

1 029,6 - 1 029,6

091102 Про рами і заходи центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

130,0 - 130,0

091103 Соціальні про рами і заходи державних ор анів справах молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

10,0 - 10,0

091105 Утримання л бів підліт ів за місцем проживання За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

1 681,2 - 1 681,2

091107 Соціальні про рами і заходи державних ор анів справах сім'ї За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

10,0 - 10,0

100302 Комбiнати ом нальних пiдприємств, районнi виробничi об`єднання та iншi
пiдприємства, станови та ор анізації житлово- ом нально о осподарства

Київсь а місь а про рама ре лювання чисельності
безприт льних тварин манними методами

247,5 - 247,5

110102 Театри Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

415,6 - 415,6

110201 Бiблiоте и Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

5 405,4 Місь а омпле сна про рама "Столична
льт ра і мистецтво на 2011-2015ро и"

1 369,3 6 774,7

110204 Палаци i б дин и льт ри, л би та iншi за лади л бно о тип Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

166,8 - 166,8

110205 Ш оли естетично о виховання дiтей Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

12 973,5 Місь а омпле сна про рама "Столична
льт ра і мистецтво на 2011-2015ро и"

650,0 13 623,5

110502 Iншi льт рно-освiтнi за лади та заходи Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

413,9 - 413,9

410 Шевчен івсь а районна в місті Києві державна адміністрація

091101 Утримання центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

924,0 - 924,0

091102 Про рами і заходи центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

68,2 - 68,2

091103 Соціальні про рами і заходи державних ор анів справах молоді За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

25,0 - 25,0

091107 Соціальні про рами і заходи державних ор анів справах сім'ї За альномісь а омпле сна про рама "Сім`я, діти,
молодь міста Києва 2009-2011ро и"

25,0 - 25,0

100302 Комбiнати ом нальних пiдприємств, районнi виробничi об`єднання та iншi
пiдприємства, станови та ор анізації житлово- ом нально о осподарства

Київсь а місь а про рама ре лювання чисельності
безприт льних тварин манними методами

595,0 - 595,0

110102 Театри Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

593,1 - 593,1

110103 Фiлармонiї, м зичнi оле тиви i ансамблi та iншi мистець і за лади та заходи Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

10,0 - 10,0

110201 Бiблiоте и Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

6 742,2 Місь а омпле сна про рама "Столична
льт ра і мистецтво на 2011-2015ро и"

116,1 6 858,3

110205 Ш оли естетично о виховання дiтей Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

22 237,8 Місь а омпле сна про рама "Столична
льт ра і мистецтво на 2011-2015ро и"

2 017,0 24 254,8

110502 Iншi льт рно-освiтнi за лади та заходи Місь а омпле сна про рама "Столична льт ра і
мистецтво на 2011-2015ро и"

613,4 - 613,4

Всьо о 838 390,8 124 421,7 962 812,5

Заст пни місь о о олови — се ретар Київсь ої місь ої ради О.Дов ий
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Код Наймен вання доходів з ідно із бюджетною ласифі ацією За альний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4

11010100* Подато з доходів найманих працівни ів Державна подат ова адміністрація м. Києві

11010200* Подато з доходів фізичних осіб - с б`є тів підприємниць ої діяльності і незалежної професійної діяльності Державна подат ова адміністрація м. Києві

11010300* Подато з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті Державна подат ова адміністрація м. Києві

11010400* Фі сований подато на доходи фізичних осіб від зайняття підприємниць ою діяльністю Державна подат ова адміністрація м. Києві

11010500* Надходження с м рестр т рованої забор ованості зі сплати подат з доходів фізичних осіб Державна подат ова адміністрація м. Києві

11010600* Подато з доходів фізичних осіб ви ляді ви рашів або призів, отриманих внаслідо проведення он рсів та
інших розі рашів, ви рашів в азартні і ри

Державна подат ова адміністрація м. Києві

11010700* Подато з доходів фізичних осіб - нерезидентів Державна подат ова адміністрація м. Києві

11010800* Подато з доходів фізичних осіб - війсь овосл жбовців та осіб рядово о і начальниць о о с лад Державна подат ова адміністрація м. Києві

11011000* Подато з доходів фізичних осіб - працівни ів за ордонних дипломатичних станов У раїни з фонд оплати
праці в національній валюті

Державна подат ова адміністрація м. Києві

11011100* Подато з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності Державна подат ова адміністрація м. Києві

11011200* Подато з доходів фізичних осіб від продаж нер хомо о майна та надання нер хомості в оренд (с боренд ),
житловий найм (піднайм)

Державна подат ова адміністрація м. Києві

11011300* Подато з доходів фізичних осіб від продаж р хомо о майна та надання р хомо о майна в оренд (с боренд ) Державна подат ова адміністрація м. Києві

11011400* Подато з доходів фізичних осіб від отримано о платни ом доход внаслідо прийняття ним спадщин майна,
оштів, майнових чи немайнових прав

Державна подат ова адміністрація м. Києві

11020200* Подато на приб то підприємств і ор анізацій, що належать до ом нальної власності Державна подат ова адміністрація м. Києві

12020400* Подато з власни ів водних транспортних засобів Державна подат ова адміністрація м. Києві

12020500* Подато з власни ів наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб),
зареєстрованих місті Києві

Державна подат ова адміністрація м. Києві

12020600* Подато з власни ів наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з ромадян),
зареєстрованих місті Києві

Державна подат ова адміністрація м. Києві

13010200* Збір за спеціальне ви ористання лісових рес рсів місцево о значення та орист вання земельними ділян ами
лісово о фонд

Державна подат ова адміністрація м. Києві

13010300* Надходження с м рестр т рованої забор ованості зі сплати збор за спеціальне ви ористання лісових
рес рсів та орист вання земельними ділян ами лісово о фонд

Державна подат ова адміністрація м. Києві

13020000* Збір за спеціальне водо орист вання Державна подат ова адміністрація м. Києві

13030000* Платежі за орист вання надрами Державна подат ова адміністрація м. Києві

13030500* Надходження с м рестр т рованої забор ованості зі сплати платежів за спеціальне ви ористання орисних
опалин

Державна подат ова адміністрація м. Києві

13050100* Земельний подато з юридичних осіб Державна подат ова адміністрація м. Києві

13050200* Орендна плата з юридичних осіб Державна подат ова адміністрація м. Києві, Головне правління
земельних рес рсів ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

13050300* Земельний подато з фізичних осіб Державна подат ова адміністрація м. Києві

13050400* Рестр т рована с ма забор ованості плати за землю Державна подат ова адміністрація м. Києві

13050500* Орендна плата з фізичних осіб Державна подат ова адміністрація м. Києві, Головне правління
земельних рес рсів ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

13070000* Плата за ви ористання інших природних рес рсів Державна подат ова адміністрація м. Києві

14060100* Подато на промисел Державна подат ова адміністрація м. Києві

14060200* Плата за видач ліцензій та сертифі атів Державний омітет У раїни з питань ре ляторної політи и та
підприємництва

14060300* Плата за державн реєстрацію с б'є тів підприємниць ої діяльності Державна подат ова адміністрація м.Києві за а тами перевіро ,
районні державні адміністрації

14060400* Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних с б'є тів осподарсь ої діяльності Державна подат ова адміністрація м. Києві

14060500* Плата за ліцензії на виробництво спирт етилово о, оньячно о і плодово о, ал о ольних напоїв та тютюнових
виробів

Державна подат ова адміністрація м. Києві

14060600* Плата за ліцензії на право е спорт , імпорт та оптової тор івлі спирт етилово о, оньячно о та плодово о Державна подат ова адміністрація м. Києві

14060700* Плата за ліцензії на право е спорт , імпорт ал о ольними напоями та тютюновими виробами Державна подат ова адміністрація м. Києві

14060900* Плата за державн реєстрацію, рім плати за державн реєстрацію с б'є тів підприємниць ої діяльності Державна подат ова адміністрація м. Києві

14061000* Плата за ліцензії на право оптової тор івлі ал о ольними напоями та тютюновими виробами Державна подат ова адміністрація м. Києві

14061100* Плата за ліцензії на право роздрібної тор івлі ал о ольними напоями та тютюновими виробами Державна подат ова адміністрація м. Києві

16010000* Місцеві подат и і збори (т ристичний збір та збір за місця пар вання транспортних засобів) Державна подат ова адміністрація м. Києві

16040100* Фі сований сільсь о осподарсь ий подато , нарахований після 1 січня 2001 ро Державна подат ова адміністрація м. Києві

16040200* Фі сований сільсь о осподарсь ий подато , нарахований до 1 січня 2001 ро Державна подат ова адміністрація м. Києві

16040300* Надходження с м рестр т рованої забор ованості зі сплати фі совано о сільсь о осподарсь о о подат Державна подат ова адміністрація м. Києві

16050100* Єдиний подато на підприємниць діяльність з юридичних осіб Державна подат ова адміністрація м. Києві

16050200* Єдиний подато на підприємниць діяльність з фізичних осіб Державна подат ова адміністрація м. Києві

16070000* Збір за провадження дея их видів підприємниць ої діяльності Державна подат ова адміністрація м. Києві

19010000* Е оло ічний подато Державна подат ова адміністрація м.Києві,
Державне правління е оло ії та природних
рес рсів в м.Києві

21010300* Частина чисто о приб т (доход ) ом нальних нітарних підприємств та їх об'єднань, що вил чається до
бюджет

Державна подат ова адміністрація м. Києві, Головне правління
ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київради
(КМДА)

21010800* Дивіденди, нараховані на а ції (част и, паї) осподарсь их товариств, стат тних апіталах я их є власність
Автономної Респ блі и Крим, інша ом нальна власність

Державна подат ова адміністрація м. Києві за
а тами перевіро , Головне правління
ом нальної власності м. Києва ви онавчо о
ор ан Київради (КМДА), Контрольно-ревізійне
правління в м. Києві (за рез льтатами реалізації
матеріалів ревізій та перевіро )

21030000* Відрах вання оштів, отриманих від проведення державних рошових лотерей Державна подат ова адміністрація м. Києві

21050000* Надходження с м відсот ів за орист вання тимчасово вільними бюджетними оштами місцевих бюджетів Головне фінансове правління ви онавчо о ор ан Київради
(КМДА), Контрольно-ревізійне правління в м. Києві (за а тами
перевіро )

21080500* Інші надходження Державна подат ова адміністрація м. Києві за а тами перевіро ,
Контрольно-ревізійне правління в м. Києві за рез льтатами
реалізації матеріалів ревізій та перевіро

Органи, які забезпечують контроль за надходженнями податків і зборів до бюджету м.Києва

Додаток 9
до рішення Київської міської Ради 

від 30.12.2010   № 573/5385
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21080900* Штрафні сан ції за пор шення за онодавства про патент вання, за пор шення норм ре лювання обі отів и

та про застос вання реєстраторів розрах н ових операцій сфері тор івлі, ромадсь о о харч вання та посл
Державна подат ова адміністрація м. Києві

21081100* Адміністративні штрафи та інші сан ції Державна подат ова адміністрація м.Києві, Державна
ви онавча сл жба, се тор забезпечення роботи адміністративної
омісії при ви онавчом ор ані Київради (КМДА)

21110000* Надходження оштів від відш од вання втрат сільсь о осподарсь о о і лісо осподарсь о о виробництва Головне правління земельних рес рсів
ви онавчо о ор ан Київради (КМДА), Головне
правління е оло ії та охорони природних
рес рсів ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

22020000* Плата за тримання дітей ш олах-інтернатах Головне правління освіти і на и ви онавчо о ор ан Київради
(КМДА), Контрольно-ревізійне правління м.Києві за
рез льтатами реалізації матеріалів ревізій та перевіро

22080400* Надходження від орендної плати за орист вання цілісним майновим омпле сом та іншим майном, що
ом нальній власності

Головне правління ом нальної власності м. Києва ви онавчо о
ор ан Київради (КМДА), Державна подат ова адміністрація
м.Києві за а тами перевіро , Контрольно-ревізійне правління в
м. Києві (за рез льтатами реалізації матеріалів ревізій та
перевіро )

22090100* Державне мито, що сплач ється за місцем роз ляд та оформлення до ментів, том числі за оформлення
до ментів на спадщин і дар вання

Державна подат ова адміністрація м.Києві за а тами перевіро ,
Державна ви онавча сл жба

22090400* Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням за ордонних паспортів (посвідо ) та паспортів ромадян
У раїни

Державна подат ова адміністрація м.Києві за а тами перевіро ,
Головне правління МВС У раїни в м.Києві

24030000* Надходження с м редиторсь ої та депонентсь ої забор ованості підприємств, ор анізацій та станов, щодо
я их мин в стро позовної давності

Контрольно-ревізійне правління в м.Києві (за рез льтатами
реалізації матеріалів ревізій та перевіро )

24060300* Інші надходження Державна подат ова адміністрація м. Києві, Контрольно-
ревізійне правління в м.Києві

24060800* Надходження від збор за проведення астрольних заходів Державна подат ова адміністрація м. Києві,
Головне правління льт ри і мистецтв
ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

24062100* Грошові стя нення за ш од , заподіян пор шенням за онодавства про охорон нав олишньо о природно о
середовища внаслідо осподарсь ої та іншої діяльності

Державне правління е оло ії та природних
рес рсів в м.Києві, Державна подат ова
адміністрація м.Києві за а тами перевіро

24110900* Відсот и за орист вання дов остро овим редитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім`ям та
одино им молодим ромадянам на б дівництво (ре онстр цію) та придбання житла

Головне правління житлово о забезпечення
ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

25010000* Плата за посл и, що надаються бюджетними становами Головні правління та відділи ви онавчо о ор ан
Київради (КМДА), Контрольно-ревізійне
правління в м.Києві (за рез льтатами реалізації
матеріалів ревізій та перевіро )

25010100* Плата за посл и, що надаються бюджетними становами з ідно з ф н ціональними повноваженнями Головні правління та відділи ви онавчо о ор ан
Київради (КМДА), Контрольно-ревізійне
правління в м.Києві (за рез льтатами реалізації
матеріалів ревізій та перевіро )

25010200* Кошти, що отрим ються бюджетними становами від осподарсь ої та/або виробничої діяльності Головні правління та відділи ви онавчо о ор ан
Київради (КМДА), Контрольно-ревізійне
правління в м.Києві (за рез льтатами реалізації
матеріалів ревізій та перевіро )

25010300* Плата за оренд майна бюджетних станов Головні правління та відділи ви онавчо о ор ан
Київради (КМДА),Головне правління ом нальної
власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київради
(КМДА), Контрольно-ревізійне правління в
м.Києві (за рез льтатами реалізації матеріалів
ревізій та перевіро )

25010400* Кошти, що отрим ються бюджетними становами від реалізації майна Головні правління та відділи ви онавчо о ор ан
Київради (КМДА), Контрольно-ревізійне
правління в м.Києві (за рез льтатами реалізації
матеріалів ревізій та перевіро )

25020000* Інші джерела власних надходжень бюджетних станов Головні правління та відділи ви онавчо о ор ан
Київради (КМДА), Контрольно-ревізійне
правління в м.Києві (за рез льтатами реалізації
матеріалів ревізій та перевіро )

25020100* Бла одійні внес и, ранти та дар н и, отримані бюджетними становами Головні правління та відділи ви онавчо о ор ан
Київради (КМДА), Контрольно-ревізійне
правління в м.Києві (за рез льтатами реалізації
матеріалів ревізій та перевіро )

25020200* Надходження, що отрим ються бюджетними становами на ви онання о ремих дор чень та інвестиційних
прое тів

Головні правління та відділи ви онавчо о ор ан
Київради (КМДА), Контрольно-ревізійне
правління в м.Києві (за рез льтатами реалізації
матеріалів ревізій та перевіро )

31010200* Кошти від реалізації безхазяйно о майна, знахідо , спад ово о майна, майна, одержано о територіальною
ромадою в поряд спад вання чи дар вання, а та ож валютні цінності і рошові ошти, власни и я их
невідомі

Державна подат ова адміністрація м. Києві

31020000* Надходження оштів від Державно о фонд доро оцінних металів і доро оцінно о аміння Державна подат ова адміністрація м. Києві (за а тами
перевір и), Державне сховище доро оцінних металів
і доро оцінно о аміння У раїни

31030000* Надходження від відч ження майна, я е належить Автономній Респ бліці Крим, та майна, що знаходиться
ом нальній власності

Головне правління ом нальної власності м.
Києва ви онавчо о ор ан Київради (КМДА),
Ре іональне відділення Фонд Державно о майна
У раїни по м.Києв

33010000* Надходження від продаж землі Головне правління земельних рес рсів
ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

50110000* Цільові фонди, творені Верховною Радою Автономної Респ блі и Крим, ор анами місцево о самовряд вання
та місцевими ор анами ви онавчої влади

Державна подат ова адміністрація м.Києві (за
а тами перевіро )

50110001* Пайові ошти інвесторів (заб довни ів) на розвито інженерно-транспортної та соціальної інфрастр т ри та
ошти, що сплач ються в поряд омпенсації за інженерн під отов території

Головне правління е ономі и та інвестицій
ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

50110002* Кошти від інвестиційних од Головне правління е ономі и та інвестицій
ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

50110003* Кошти, отримані при б дівництві житла і я і спрямов ються на розвито житлово о б дівництва Головне правління житлово о забезпечення
ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

50110005* Кошти від плати за право тимчасово о ви ористання місць (для розташ вання об'є тів зовнішньої ре лами), я і
переб вають ом нальній власності територіальної ромади м. Києва, та ошти від плати за розміщення
ре лами на транспорті ом нальної власності

Головне правління з питань ре лами
ви онавчо о ор ан Київради (КМДА), Головне
правління транспорт ви онавчо о ор ан
Київради (КМДА)

50110006* Кошти від продаж за альної площі жилих б дин ів Головне правління житлово о забезпечення
ви онавчо о ор ан Київради (КМДА)

50110009* Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підля ають видаленню на території міста Києва Головне правління е оло ії та охорони
природних рес рсів ви онавчо о ор ан Київради
(КМДА)

* Головне управління Державного казначейства України у м. Києві здійснює контроль бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень та проведенні платежів за всіма кодами бюджетної класифікації

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О.Дов ий
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Додаток 10
до рішення Київської міської ради

від 30.12.2010 № 573/5385

Положення
про формування та використання коштів цільового фонду спеціального

фонду бюджету міста Києва у 2011 році

Додаток 11
до рішення Київської міської ради

від 30.12.2010 № 573/5385

Умови здійснення місцевих запозичень 
до бюджету міста Києва в 2011 році:

1. Цільовий фонд є складовою частиною доходів та видат(
ків спеціального фонду бюджету міста Києва, формується за
рахунок коштів, передбачених п. 2 цього положення, та спря(
мовується на цілі, регламентовані п. 3 цього положення.

2. Джерелами формування коштів цільового фонду спеці(
ального фонду бюджету міста Києва є:

2.1. Пайові кошти інвесторів (забудовників) на розвиток ін(
женерно(транспортної та соціальної інфраструктури та кошти,
що сплачуються в порядку компенсації за інженерну підготов(
ку території, крім пайових внесків на розвиток інженерно(транс(
портної та соціальної інфраструктури міста Києва, що надхо(
дять від КП “Житлоінвестбуд(УКБ”, АТ ХК “Київміськбуд”, по зе(
мельних ділянках, які відведені відповідним суб’єктам госпо(
дарювання.

2.2. Кошти від плати за право тимчасового використання
місць (для розташування об’єктів зовнішньої реклами), які пе(
ребувають у комунальній власності територіальної громади
міста Києва, та кошти від плати за розміщення реклами на
транспорті комунальної власності.

2.3. Кошти, що надходять відповідно до умов інвестиційних
угод та аукціонів.

2.4. Кошти, отримані внаслідок реалізації пункту 25 цього
рішення та кошти, що надходять в якості пайових внесків на
розвиток інженерно(транспортної та соціальної інфраструкту(
ри міста Києва, в тому числі від КП “Житлоінвестбуд(УКБ”, АТ
ХК “Київміськбуд”, по земельних ділянках, які відведені відпо(
відним суб’єктам господарювання.

2.5. Кошти, які передаються забудовниками в якості відра(
хувань, що встановлені рішеннями Київської міської ради про
відведення земельних ділянок під будівництво, виходячи з ви(
трат на будівництво загальної площі житлових будинків, роз(
рахованої на основі опосередкованої вартості спорудження
житла, установленої Державним комітетом України з будівниц(
тва та архітектури для міста Києва станом на 1 січня поточно(
го року, в якому проводиться оплата згідно рішення Київської
міської ради “Про бюджет міста Києва”.

2.6. Залишки коштів цільового фонду, що склались станом
на 01 січня 2011 року.

2.7. Кошти відновної вартості зелених насаджень, що під(
лягають видаленню на території міста Києва.

3. Кошти цільового фонду спеціального фонду бюджету міс(
та Києва спрямовуються:

3.1. На капітальні вкладення, погашення кредитів, взятих ко(
мунальними підприємствами у відповідності до рішень Київ(
ської міської ради.

3.2. На надання підтримки з бюджету міста Києва для бу(
дівництва (придбання) доступного житла у м. аКиєві, згідно рі(
шення Київської міської ради від 16.09.2010 р. № 30/4842 та
інших категорій черговиків квартирного обліку (за програма(
ми 70х30, 50х50, 50х30х20) після пропорційного надходження
коштів від АТ ХК “Київміськбуд”, комунального підприємства
“Житлоінвестбуд(УКБ”, Головного управління житлового за(

безпечення та інвесторів; на виплату компенсації на здешев(
лення вартості будівництва (реконструкції) житла та на пога(
шення відсотків за користування пільговими довготермінови(
ми іпотечними кредитами, наданими у 2005(2008 рр. відпо(
відно до Положення про Порядок фінансово(кредитної під(
тримки молодих громадян на будівництво (реконструкцію) жит(
ла в місті Києві та на відшкодування витрат, пов’язаних з на(
данням та обслуговуванням (супроводженням) таких кредитів,
наданих згідно з цим Порядком; на будівництво житла та ін(
женерних мереж до житлових будинків для громадян, що пе(
ребувають на квартирному обліку у районних у місті Києві дер(
жавних адміністраціях, відселення з ділянок забудови, старих
та непридатних для проживання будинків та на будівництво жит(
ла для соціально(незахищених верств населення, які перебу(
вають на соціальному квартирному обліку, за рахунок джерел,
визначених пунктами 2.4. та 2.5. цього Положення.

3.3. На видатки підприємств, установ, організацій терито(
ріальної громади міста Києва.

3.4. На створення та відновлення зелених насаджень, їх ка(
пітальний ремонт, захист зелених насаджень від шкідників та
збудників хвороб, підживлення зелених насаджень, проведен(
ня наукових досліджень з визначення передумов погіршення
стану зелених насаджень та здійснення комплексу заходів з йо(
го покращення, розвиток розсадницької справи, закупівлю са(
дивного матеріалу декоративних дерев і кущів, квіткової роз(
сади, насіння газонних трав і квітів, родючого ґрунту, на фі(
нансування заходів з оновлення зеленої зони м. Києва за ра(
хунок джерел, визначених пунктом 2.7 цього Положення.

4. Облік доходів цільового фонду проводиться в складі до(
ходів спеціального фонду бюджету міста Києва за кодом бю(
джетної класифікації 5000, облік видатків в складі видатків спе(
ціального фонду бюджету міста Києва за функціональним ко(
дом бюджетної класифікації 240900 органами Державного каз(
начейства.

5. Кошти цільового фонду зберігаються на казначейських
рахунках балансового рахунку 3152, мають постійне бюджет(
не призначення і вилученню не підлягають.

6. Письмова інформація про хід наповнення і витрачання
коштів цільового фонду щоквартально подається Київській місь(
кій раді одночасно з поданням інформації про хід виконання
бюджету.

7. Звіт про доходи і видатки цільового фонду розглядаєть(
ся на сесії Київської міської ради одночасно із розглядом зві(
ту про виконання бюджету за відповідний рік.

8. Контроль за виконанням положення Про формування та
використання коштів цільового фонду спеціального фонду бю(
джету міста Києва покладається на постійну комісію Київської
міської ради з питань бюджету та соціально(економічного роз(
витку.

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

I. Запозичення до бюджету м. Києва в 2011 році здійсню(
ються згідно з наступними умовами:

1. Істотні умови запозичень до бюджету м. Києва:
1.1. розмір запозичень (основна сума) — не більше 2

445 000,0 тис. грн.:
* зовнішні запозичення — до 300,0 млн. доларів США;
1.2. відсоткова ставка за користування залученими кошта(

ми відповідно до кон’юнктури ринку капіталу:
* по зовнішніх запозиченнях:
у разі застосування фіксованої процентної ставки:
для запозичень строком до 1 року — не вище 9,8 % річних;
для запозичень строком від 1 до 3 років — не вище 10 %

річних;
для запозичень строком понад 3 роки — не вище 11 % річ(

них;
у разі застосування плаваючої процентної ставки — не ви(

ще ставки LIBOR для тримісячних депозитів у доларах США
плюс 750 базисних пунктів.

1.3. строки сплати: погашення основної суми боргу — не
пізніше 31 грудня 2021 року, сплата відсотків — квартальни(
ми, піврічними або щорічними платежами у строки та згідно з
умовами, встановленими відповідними угодами.

Мета запозичень: залучення коштів для фінансування ви(
трат бюджету розвитку бюджету м. Києва, у тому числі для ви(

конання зобов’язань по угодах, укладених Київським міським
головою від імені Київради з метою залучення до міського бю(
джету м. Києва зовнішніх запозичень;

2. Запозичення до бюджету м. Києва здійснюються у фор(
мі:

— зовнішні запозичення — у формі укладення угод про от(
римання кредитів та/або позик від іноземних юридичних осіб
(установ та організацій), у тому числі для тих, що фінансують(
ся шляхом випуску іноземним кредитором (позикодавцем) цін(
них паперів на міжнародних ринках капіталу. При цьому поряд
з кредитною угодою (угодою позики) можуть укладатися інші
угоди, необхідні згідно з міжнародною практикою для здійс(
нення таких запозичень (угоди про підписку, угоди про відшко(
дування агенту і повіреному, тощо);

4. Граничні суми витрат, пов’язаних зі здійсненням запози(
чень до бюджету м. Києва:

— комісія та накладні витрати за запозиченням — не вище
1,4 % від загального розміру запозичень.

II. Погашення основної суми боргу здійснюється відповід(
но до статті 71 Бюджетного кодексу України та залучення (при
необхідності) коштів цільового фонду.

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

Додаток 12
до рішення  Київської міської ради 

від 30.12.2010  № 573/5385

ПОЛОЖЕННЯ
про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 

І. Загальні положення
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяль(

ності встановлений згідно з Податковим кодексом України.

ІІ. Порядок придбання та використання торгово�
го патенту

2.1. Торговий патент — державне свідоцтво з обмеже(

ним строком дії на провадження певного виду підприєм(
ницької діяльності та користування яким передбачає своє(
часне внесення до бюджету відповідного збору.

2.2.1. Для провадження передбачених цим Положенням
видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання
подає до органу державної податкової служби за місцем
сплати збору заявку на придбання торгового патенту.

2.2.3. Торговий патент видається особисто фізичній осо(
бі — підприємцю або особі, уповноваженій юридичною осо(
бою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки.
Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому да(
та.

2.2.4. Бланк торгового патенту є документом суворого об(
ліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику
збору видається дублікат торгового патенту.

2.2.5. Для провадження торговельної діяльності, діяль(
ності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі ва(
лютними цінностями для кожного відокремленого підрозді(
лу, який не є платником податку на прибуток, торгові па(
тенти придбаються суб’єктами господарювання за місцем
реєстрації такого відокремленого підрозділу.

2.2.6. Для провадження торговельної діяльності, діяль(
ності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі ва(
лютними цінностями торгові патенти придбаються окремо
для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання плат(
них послуг, пункту обміну іноземної валюти.

2.2.7. У разі проведення ярмарків, виставок(продажів та
інших короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстра(
цією та продажем товарів, суб’єкт господарювання придбає
короткотерміновий торговий патент.

2.2.8. Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий
патент придбається для кожного окремого грального міс(
ця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних
гральних місць, торговий патент придбається окремо для
кожного з них.

2.2.9. Форма торгового патенту та порядок його запов(
нення встановлюються центральним органом державної по(
даткової служби.

2.3. Порядок використання торгового патенту.
2.3.1. Оригінал торгового патенту повинен бути розмі(

щений:
на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності — бі(

ля реєстратора розрахункових операцій;
на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;
на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших ви(

дах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, при(
лавках та інших видах торговельних точок, відкритих у від(
ведених для торговельної діяльності місцях;

у пунктах обміну іноземної валюти;
у приміщеннях для надання платних послуг, а також у

приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.
2.3.2. Торговий патент повинен бути відкритий та до(

ступний для огляду. Дозволяється розміщувати нотаріаль(
но засвідчені копії торгових патентів у визначених цією час(
тиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен
зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарюван(
ня або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка
зобов’язана надавати його для огляду уповноваженим за(
коном особам.

2.3.3. Торговий патент діє на території, на яку поширюю(
ться повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’(
єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокрем(
леного підрозділу.

2.3.4. Передача торгового патенту іншому суб’єкту гос(
подарювання або іншому відокремленому підрозділу тако(
го суб’єкта не дозволяється.

2.3.5. Торговий патент, виданий для провадження тор(
говельної діяльності з використанням пересувної торговель(
ної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території
України.

ІІ. Платники збору
Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридич(

ні особи та фізичні особи — підприємці), їх відокремлені під(
розділи, які отримують в установленому цією статтею по(
рядку торгові патенти та провадять такі види підприємниць(
кої діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;
б) діяльність з надання платних побутових послуг за пе(

реліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іно(

земної валюти;
г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних

грошових лотерей).
ІІІ. Суб’єкти господарювання, що не є платника�

ми збору
Не є платниками збору за провадження торговельної ді(

яльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єк(
ти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній
власності;

б) фізичні особи — підприємці, які провадять торговель(
ну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

в) фізичні особи — підприємці, які здійснюють продаж ви(
рощених в особистому підсобному господарстві, на приса(
дибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослин(
ництва і тваринництва, свійської худоби та птиці, продукції
власного бджільництва;

ґ) фізичні особи — підприємці, які сплачують державне
мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження
власного майна, якщо товари кожної окремої категорії від(
чужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими ор(
ганізаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із

законодавством та здійснюють торгівлю виключно продо(
вольчими товарами вітчизняного виробництва та продук(
цією, виготовленою на підприємствах “Українське товари(
ство сліпих”, “Українське товариство глухих”, а також фізич(
ними особами — інвалідами, зареєстрованими відповідно до
закону як підприємці;

е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну
діяльність виключно з використанням таких видів товарів
вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; бо(
рошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і
кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і
вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячо(
го харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина
та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед
та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби за(
хисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм
для продажу населенню;

є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію
власного виробництва фізичним особам, які перебувають з
ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів,
вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що
належать такому суб’єкту;

ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із
закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), як(
що подальша реалізація такої продукції відбувається за роз(
рахунками у безготівковій формі (пункти приймання скло(
тари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчірко(
вих; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів
її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять ді(
яльність у торговельно(виробничій сфері (ресторанне гос(
подарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуго(
вування виключно працівників таких підприємств, установ
та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закла(
дах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфе(
рі розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ю(
терні та відеоігри.

ІV. Пільговий торговий патент
4.1. З придбанням пільгового торгового патенту прова(

диться торговельна діяльність виключно з використанням та(
ких товарів (незалежно від країни їх походження):

а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, ви(
роби медичного призначення для індивідуального користу(
вання, технічні та інші засоби реабілітації через торговель(
ні установи, утворені з цією метою громадськими організа(
ціями інвалідів;

б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжит(
ку для військовослужбовців на території військових частин
і військових навчальних закладів;

в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштан(
них, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів
та картоплі;

г) сірників;
ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.
4.2. З придбанням пільгового торгового патенту прова(

диться торговельна діяльність виключно з використанням та(
ких товарів вітчизняного виробництва:

а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти
непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, ви(
готовлена з дерева, паперу та картону, яка використовує(
ться для поштових відправлень підприємствами, що нале(
жать до сфери управління центрального органу виконавчої
влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;

б) товари народних промислів, крім антикварних та тих,
що становлять культурну цінність згідно з переліком, за(
твердженим центральним органом виконавчої влади у сфе(
рі культури;

в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, ме(
дикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали
та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, там(
пони, інші види санітарно(гігієнічних виробів із целюлози або
її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного при(
значення для індивідуального користування інвалідами, тех(
нічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі
пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас
освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брике(
ти і дрова для продажу населенню, газ скраплений у бало(
нах, що реалізується населенню за місцем проживання для
використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

д) проїзні квитки;
е) зошити.
4.3. З придбанням пільгового торгового патенту прова(

диться торговельна діяльність виключно з використанням пе(
ріодичних видань друкованих засобів масової інформації віт(
чизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва,
видані в установленому порядку, а також книг, брошур, аль(
бомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної про(
дукції, що видаються юридичними особами — резидентами
України.

При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці пер(
шому цього підпункту, платники збору можуть одночасно
здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від кра(
їни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслен(
ня, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинни(
ки та закріплювачі для малювання та живопису, полотна,
багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, ін(
ші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім ви(
готовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

V. Ставка збору
5.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльно(

сті та діяльності з надання платних послуг встановлюється



з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмі(
рі від мінімальної заробітної плати, установленої законом
на 1 січня календарного року (далі — мінімальна заробітна
плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезна(
ходження пункту продажу товарів (зон, що враховують міс(
церозташування суб’єктів підприємницької діяльності у Ки(
єві (табл.1)) та асортименту товарів, пункту з надання плат(
них послуг та виду платних послуг згідно диференційова(
них ставок збору (табл.2).

5.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльно(
сті (крім провадження торговельної діяльності нафтопро(
дуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням
пістолетних паливно(роздавальних колонок на стаціонар(
них, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях,
заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг
встановлюється в таких межах — від 0,08 до 0,4 розміру мі(
німальної заробітної плати.

5.3. У разі якщо пункти продажу товарів (надання послуг)
розташовані в курортній місцевості або на території, при(
леглій до митниці, інших пунктів переміщення через мит(
ний кордон, ставка збору збільшується від встановленої в
пункті 2 цього розділу, але не більш як 0,4 розміру міні(
мальної заробітної плати.

5.4. Ставка збору за провадження торговельної діяльно(
сті нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на
стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних
станціях, заправних пунктах встановлюється в межах від
0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати залежно від
місця розташування таких пунктів продажу.

5.5. Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цін(
ностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мі(
німальної заробітної плати.

5.6. Ставка збору за здійснення діяльності у сфері роз(
ваг на квартал становить:

5.6.1. для використання грального автомата (грального
автомата “кран(машина”, грального автомата, на якому про(
водяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначе(
ного для проведення платних розважальних ігор) — розмір
мінімальної заробітної плати;

5.6.2. для використання гральних жолобів (доріжок) ке(
гельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою же(
тона, монети або без них,— розмір мінімальної заробітної
плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (до(
ріжку);

5.6.4. для використання столів для більярда, що вводять(
ся в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім сто(
лів для більярда, що використовуються для спортивних ама(
торських змагань,— розмір мінімальної заробітної плати за
кожний стіл для більярда;

5.6.5. для проведення інших оплатних розважальних
ігор — розмір мінімальної заробітної плати за кожне окре(
ме гральне місце.

5.7. Ставка збору за провадження торговельної діяльно(
сті із придбанням пільгового торгового патенту встановлює(
ться в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати що(
річно.

5.8. Ставка збору за провадження торговельної діяльно(
сті із придбанням короткотермінового торгового патенту за
один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної
плати.

5.9. Ставки збору, визначені відповідно до цього розді(
лу, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 ко(
пійок і більше округляється до однієї гривні).

VІ. Порядок та строки сплати збору
6.1. Порядок сплати збору платниками збору, які:
а) провадять торговельну діяльність або надають платні

послуги (крім пересувної торговельної мережі) — збір спла(
чується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або

пункту з надання платних послуг;
б) здійснюють торгівлю валютними цінностями — за міс(

цезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;
в) здійснюють діяльність у сфері розваг — за місцезна(

ходженням пункту надання послуг у сфері розваг;
г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну ме(

режу — за місцем реєстрації таких платників;
ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках(продажах

та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демон(
страцією та продажем товарів,— за місцем провадження та(
кої діяльності.

6.2. Строки сплати збору:
а) за провадження торговельної діяльності з придбанням

короткотермінового торгового патенту — не пізніш як за
один календарний день до початку провадження такої діяль(
ності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торго(
вельної діяльності з придбанням короткотермінового торго(
вого патенту), діяльності з надання платних послуг, здійс(
нення торгівлі валютними цінностями — щомісяця не пізні(
ше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг — щокварталь(
но не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному квар(
талу.

6.3. Під час придбання торгового патенту суб’єкт госпо(
дарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На
суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту,
зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній
місяць (квартал) його дії.

6.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору аван(
совим внеском до кінця календарного року.

6.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вва(
жаються податковим боргом і стягуються до бюджету згід(
но з положеннями Податкового Кодексу України.

VІІ. Відповідальність платників та контроль подат�
кових органів

Суб’єкти господарювання, що проводять торговельну ді(
яльність, здійснюють торгівлю готівковими валютними цін(
ностями, діяльність у сфері розваг та надають платні послу(
ги за порушення порядку отримання і використання торго(
вого патенту та несплату (неперерахування) суб’єктом гос(
подарювання сум збору сплачують штрафи згідно статті 125
Податкового кодексу України.

VІІІ. Строки дії торгового патенту та податковий
період.

8.1. Строк дії торгового і пільгового патенту, крім корот(
котермінового торгового патенту та торгового патенту на
здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 кален(
дарних місяців.

8.2. Строк дії короткотермінового торгового патенту ста(
новить від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

8.3. Строк дії торгового патенту на здійснення діяльно(
сті у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

8.4. У разі невнесення суб’єктом господарювання збору
у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту ану(
люється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у
якому відбулося таке порушення.

8.5. Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність,
яка відповідно до цього Кодексу підлягає патентуванню, до
15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідом(
ляє про це відповідному органу державної податкової служ(
би. При цьому торговий патент підлягає поверненню орга(
ну державної податкової служби, який його видав, а суб’єк(
ту господарювання повертається надмірно сплачена сума
збору.

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

Таблиця № 1 до додатку № 12
до рішення Київської міської ради

від 30.12.2010 № 573/5385

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ СТАВКИ
збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання

платних послуг

№ п/п Вид діяльності Центр міста I зона II зона

1. Тор овельна діяльність за отів ові ошти, інші отів ові платіжні
засоби та з ви ористанням редитних арто

1.1. Оптові бази, с лади-ма азини або інші приміщення, я і
ви ористов ються для здійснення оптової тор івлі

Для всіх зон міста 0,4

1.2. Ма азини та інші тор ові точ и, я і знаходяться в о ремих
приміщеннях, б дівлях або їх частинах і мають тор овельний зал для
по пців або ви ористов ють для тор івлі йо о частин (по тор івлі
продовольчими товарами)

1.2.1. В я их реаліз ються ал о ольні напої та тютюнові вироби Для всіх зон міста 0,4

1.2.2. Без реалізації ал о ольних напоїв та тютюнових виробів Для всіх зон міста 0,4

1.3. Ма азини та інші тор ові точ и, я і знаходяться в о ремих
приміщеннях, б дівлях або їх частинах і мають тор овельний зал для
по пців або ви ористов ють для тор івлі йо о частин (по тор івлі
непродовольчими товарами)

1.3.1. Універма и Для всіх зон міста 0,4

1.3.2. По тор івлі а діо-, відеотехні ою; поб товими приладами; засобами
зв'яз ; іно-, фототехні ою; авто-, мототоварами; доро оцінними
металами та амінням; меблями; х тром; одя ом та вз ттям;
б дматеріалами

Для всіх зон міста 0,4

1.3.3. По тор івлі а діо-, відеотехні ою; поб товими приладами; іно-,
фототехні ою; засобами зв'яз ; авто-, мототоварами; доро оцінними
металами та амінням; меблями; х тром; одя ом та вз ттям;
б дматеріалами ( разі реалізації товарів ви лючно вітчизняно о
виробництва)

Для всіх зон міста 0,4

1.3.4. По тор івлі ниж овою прод цією ( разі реалізації прод ції
ви лючно вітчизняних видавництв)

0,28 0,26 0,23

1.3.5. По тор івлі ниж овою прод цією (ви лючно іноземними ниж ами) Для всіх зон міста 0,4

1.3.6. Інші ма азини та тор ові точ и, я і знаходяться в о ремих
приміщеннях, б дівлях або їх частинах і мають тор овельний зал для
по пців або ви ористов ють для тор івлі йо о частин

Для всіх зон міста 0,4

1.3.7. Інші ма азини та тор ові точ и, я і знаходяться в о ремих
приміщеннях, б дівлях або їх частинах і мають тор овельний зал для
по пців або ви ористов ють для тор івлі йо о частин ( разі
реалізації товарів ви лючно вітчизняно о виробництва)

0,30 0,25 0,20

1.4. Спеціалізовані ма азини по обсл ов ванню піль ових ате орій
по пців (ветеранів війни, хворих на ц ровий діабет, дитячо о
харч вання, ба атодітних сімей та інші)

Для всіх зон міста 0,13

1.5. Спеціалізовані ма азини "Опти а", в я их реаліз ється о лярна
опти а та с п тні товари до неї

Для всіх зон міста 0,4

1.5.1. Спеціалізовані ма азини "Опти а", в я их реаліз ється о лярна
опти а за соціальними цінами

0,19 0,16 0,13

1.6. Кіос и, палат и та інші малі архіте т рні форми, я і займають о ремі
приміщення, але не мають вб довано о тор овельно о зал для
по пців

0,4 0,32 0,3

1.7. Автома азини, розвоз и та інші види перес вної тор овельної мережі Для всіх зон міста 0,4

1.8. Лот и, прилав и та інші види тор ових точо відведених для
тор овельної діяльності місцях

0,4 0,35 0,3

1.9. Стаціонарні, мало абаритні і перес вні автозаправні станції, заправні
п н ти, я і здійснюють тор івлю нафтопрод тами та стисн тим азом

Для всіх зон міста 0,4

1.10. Фабри и- хні, фабри и-за отівельні, цехи по ви отовленню
напівфабри атів, цехи- ондитерсь і

0,4 0,35 0,3

1.11. Ресторани, бари Для всіх зон міста 0,4

1.12. Кафе Для всіх зон міста 0,4

1.13. Їдальні та за сочні за альнодост пної мережі 0,4 0,35 0,3

1.14. Їдальні та б фети за рито о тип 0,32 0,30 0,28

1.15. Павільйони, від риті літні майданчи и, іос и, інші п н ти
ромадсь о о харч вання

0,4 0,35 0,30

2. Діяльність з надання поб тових посл за отів ові ошти, а та ож з
ви ористанням інших форм розрах н ів, в лючаючи редитні арт и

2.1. Пошиття тентів, чохлів, штор, драпірово ( од 01.024.03, 01.024.04 ) Для всіх зон міста 0,4

2.2. Ремонт радіотелевізійної, а діо- та відеоапарат ри ( од 01.080.01 -
01.080.66 )

Для всіх зон міста 0,4

2.3. Заміна елементів живлення 0,4 0,35 0,30

2.4. Ремонт та ви отовлення ювелірних виробів ( од 01.100.01 -
01.100.06, 01.100.12, 01.110.01 - 01.110.09)

Для всіх зон міста 0,4

2.5. Ремонт та ви отовлення металовиробів ( од 01.094.01 - 01.094.08,
01.094.11 - 01.094.15 , 01.095.01 - 01.095.10, 01.095.12 - 01.095.16,
01.095.28, 01.095.29 )

Для всіх зон міста 0,4

2.6. Ремонт та технічне обсл ов вання технічних засобів, що належать
ромадянам ( од 01.070.01 - 01.070.03, 01.070.06 - 01.070.25,
01.071.01, 01.071.02)

Для всіх зон міста 0,4

2.7. Ремонт та б дівництво індивід ально о житла ( вартир), садових
б диноч ів, аражів ( од 01.060.01 - 01.060.02, 01.060.03
(заводсь о о ви отовлення), 01.060.04 - 01.060.14, 01.060.15 ( рім
металевих), 01.060.16 - 01.060.25, 01.061.01-01.061.13,01.061.14
( рім металевих), 01.061.15 )

Для всіх зон міста 0,4

2.8. Пер арсь і посл и ( од 01.180.10 - 01.180.31, 01.180.40 -
01.180.77, 01.181.81)

Для всіх зон міста 0,4

2.8.1. Пер арні, що визначені місцевими ор анами для обсл ов вання
соціально незахищених ате орій населення

0,21 0,16 0,13

2.9. Про ат а діо-, відео асет, CD-дис ів ( од 01.130.02, 01.130.03) 0,28 0,26 0,23

2.10. Про ат транспортних засобів, мотоци лів, моторолерів, мопедів,
ле ових і вантажних автомобілів, причепів до автомобілів та інших
пристроїв, про ат велосипедів водних і водних лиж, човнів та атерів
( од 01.130.09, 01.130.10)

Для всіх зон міста 0,4

2.11. Про ат весільно о вбрання та одя для рочистих подій ( од
01.130.22)

Для всіх зон міста 0,4

2.12. Фотопосл и та посл и фотолабораторій, посл и з оброб и пліво
( од 01.140.01 - 01.140.12, 01.141.01 - 01.141.09, 01.141.11 -
01.141.19)

Для всіх зон міста 0,4

2.13. Посл и з тираж вання відеозаписів та зв озаписів за індивід альним
замовленням ( од 01.240.00, 01.241.00)

Для всіх зон міста 0,4

Таблиця № 2 до додатка № 12
до рішення Київської міської ради

від 30.12.2010 № 573/5385

Зони,
що враховують місцерозташування

суб’єктів підприємницької діяльності у Києві

Центр міста: вулиці Хрещатик, Пушкінська (від пл. Льва
Толстого до вул. Прорізної), Червоноармійська (до вул.
Тельмана), Богдана Хмельницького (до вул. Михайла Ко(
цюбинського), Прорізна, Бориса Грінченка, майдан Неза(
лежності, Володимирська (від вул. Льва Толстого до вул.
Велика Житомирська), вул. архітектора Городецького, вул.
Інститутська (від вул. Хрещатик до вул. Банківської), вул.
Лютеранська, Музейний пров., Крутий узвіз (до вул. Круг(
лоуніверситетська), вул. Круглоуніверситетська (до пров.
Дзержинського), Бесарабська пл., вул. Шота Руставелі, ву(
лиці Льва Толстого (до вул. Горького), Саксаганського (між
вулицями Горького та Шота Руставелі), Фізкультурна (між
вулицями Горького та Червоноармійською), вул. Занько(
вецької, вул. Жилянська (між вулицями Горького та Шота
Руставелі), вул. Терещенківська, Басейна, бульвар Шевчен(
ка (від Бесарабської пл. до пл. Перемоги), вулиці Черво(
ноармійська, Саксаганського, Жилянська, Богдана Хмель(
ницького, Володимирська, Фізкультурна, Інститутська, Кру(
тий узвіз, Круглоуніверситетська (в частині, що не ввійш(
ла до ядра), Кропивницького, Ярославів Вал, бульв. Лесі
Українки (до Печерського мосту), вулиці Софіївська, Мала
Житомирська, Трьохсвятительська, Михайлівська, пров.
Шевченка, вул. Велика Житомирська, Костьольна, пров.
Рильського, вул. Олеся Гончара. Пров. Георгіївський, ву(
лиці Івана Франка, Чапаєва, Пирогова, Леонтовича, Льва
Толстого, Федорова, Ульянових, Щорса, Велика Либідська,
Тельмана, Стрілецька, Десятинна, Михайла Грушевського,
Академіка Богомольця, Липська, Шовковична, Пилипа Ор(
лика, Московська, Кутузова, Кловський узвіз, Печерський
узвіз, Різницька, Рибальська, Гусовського, Панаса Мирно(
го, вулиці Немировича(Данченка, Лєскова, Арсенальна, Ес(
планадна, Кловська, Горького, Лисенка, Тарасівська, Ко(
мінтерну, Михайлівська пл., просп. Перемоги (до вул. По(
літехнічної), вул. Андрющенка, вул. Шолуденко (від просп.
Перемоги до вул. Андрющенка), вул. Косіора, вул. Арте(

ма, Львівська пл., вул. Павлівська, вул. Юрія Коцюбин(
ського, вул. Воровського, вул. Михайла Коцюбинського,
Чехівський пров., вул. Лисенка, вул. Рейтарська, вул. Ма(
лопідвальна, вулиці Гоголівська, Тургенєвська, Дмитрів(
ська (від вул. Косіора до пл. Перемоги), Володарського,
Повітрофлотський просп. (до Севастопольської пл.)

Межі першої зони: (входять всі вулиці, які не ввійшли
до ядра та центру) — від моста ім. Патона по бульв. Друж(
би Народів, Московській пл., Червонозоряному просп.,
вул. Кіровоградській, Протасовому Яру, Клінічній, Народ(
ній, Севастопольській пл., вул. Смілянській, Ушинського,
Індустріальній, Олександра Довженка, Олени Теліги до
просп. Червоних козаків по вул. Новокостянтинівській, На(
бережно(Луговій, Набережно(Хрещатицькій, Набережно(
му шосе до бульв. Дружби Народів.

Межі другої зони — вулиці, що знаходяться за межею
першої зони: масиви Лівобережний, Русанівка, від Ленін(
градської пл. по Харківському шосе, вул. Привокзальній,
Бориспільській, Вересневій, Тростянецькій, знову по Хар(
ківському шосе, Харківській пл., просп. Миколи Бажана,
вул. Промисловій, Столичному шосе, вул. Академіка Забо(
лотного, Великій кільцевій дорозі, просп. Перемоги, вул.
Ушакова, Уборевича, Наумова, просп. Академіка Палладі(
на, вул. Синьоозерній, просп. Правди, просп. Рад. Укра(
їни, вул. Косенка, Семашка, Мінському просп., вул. Юрія
Кондратюка, Майорова, Полярній, Лисенка, Великій окруж(
ній, Богатирській, Озерній, Північній, просп. Героїв Сталін(
града через Московський міст по вулиці Генерала Ватуті(
на, вулиці Кібальчича, Курнатовського, Червоноградській,
Бакінських комісарів, Празькій до Ленінградської пл., ма(
сиви Теремки(1, Кібернетичний центр.

До зон входять також вулиці, які їх обмежують.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий
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Додаток 13
до рішення Київської міської ради

від 30.12.2010 № 573/5385

ПОЛОЖЕННЯ 
про збір за місця для паркування транспортних засобів в м. Києві

1. Платники збору
1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відді�

лення, представництва), фізичні особи — підприємці, які
згідно з рішенням Київської міської ради організовують та
провадять діяльність із забезпечення паркування транспорт�
них засобів на майданчиках для платного паркування та спе�
ціально відведених автостоянках.

2. Об'єкт і база оподаткування збором
2.1. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згід�

но з рішенням Київської міської ради спеціально відведена
для забезпечення паркування транспортних засобів на ав�
томобільних дорогах загального користування, тротуарах
або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, пар�
кінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за раху�
нок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земель�
ної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування
транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону Укра�
їни "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки,
відведена для паркування, а також площа комунальних га�
ражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які
побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Ставки збору
3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день про�

вадження діяльності із забезпечення паркування транспорт�
них засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земель�
ної ділянки, відведеної для організації та провадження такої
діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,06 відсотка мінімальної
заробітної плати, установленої Законом на 1 січня податко�
вого (звітного) року відповідно до рішення та згідно затвер�
дженого переліку (табл. 1, 2), а саме:

3.1.1. у розмірі 0,03 відсотка:
— в межах третьої зони місцерозташування паркувальних

майданчиків

3.1.2. у розмірі 0,04 відсотка
— в межах другої зони місцерозташування паркувальних

майданчиків
3.1.3 у розмірі 0,06 відсотка
— в межах першої зони місцерозташування паркуваль�

них майданчиків
4. Порядок обчислення та строки сплати збору
4.1. Збір сплачується до бюджету міста Києва авансови�

ми внесками до 30 числа (включно) кожного місяця кварта�
лу (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування
спеціально відведеного місця для паркування транспортних
засобів у розмірах встановлених п.3 цього положення та в
межах територіальних зон міста Києва (табл. 3).

Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відоб�
ражаються у квартальній податковій декларації, яка подаєть�
ся у строки передбачені для квартального податкового пе�
ріоду. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до по�
даткової декларації за податковий (звітний) квартал (з ура�
хуванням фактично внесених авансових платежів), сплачує�
ться у строки, визначені для квартального податкового пе�
ріоду.

4.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юри�
дичної особи, що провадить діяльність із забезпечення пар�
кування транспортних засобів на земельній ділянці не за
місцем реєстрації такого платника збору, зобов'язаний за�
реєструвати такий підрозділ як платника збору в органі дер�
жавної податкової служби за місцезнаходженням земельної
ділянки.

5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календар�

ному кварталу.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київсь ої місь ої ради О. Дов ий

Таблиця №1 до додатку №13
до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385

Паркувальні майданчики, які закріплені за комунальним
підприємством "Київтранспарксервіс"

Місце знаходження (адреса) Кіль ість м/м
відповідно до
схеми ОДР

Площа
( в. м)

Технічне
облашт вання

Денні пар вальні майданчи и

Голосіївсь ий

в л. Горь о о, 51 - 59 19 218,50 стовпчи и,
дорожні зна и

просп. Гл ш ова а адемі а (НВЦ) заходи 130 1495,00 дорожні зна и

в л. Заболотно о а адемі а (Авторино ) 71 816,50 дорожні зна и

в л. Заболотно о а адемі а (Пиро ово) сезон з 15.04-
15.10

45 517,50 дорожні зна и

в л. Ізюмсь а 32 368,00 дорожні зна и

просп. Голосіївсь ий, 6-8 18 207,00 дорожні зна и

в л. Фіз льт ри, 12 22 253,00 дорожні зна и

в л. Любчен а Панаса 28 322,00 дорожні зна и

в л. Горь о о, 41 - 47/12 13 149,50 дорожні зна и

в л. Лятошинсь о о, 14-18 21 241,50 дорожні зна и

в л. Червоноармійсь а, 94-88 29 333,50 дорожні зна и

в л. Червоноармійсь а, 84-74 27 310,50 дорожні зна и

в л. Червоноармійсь а, 72-60 21 241,50 дорожні зна и

в л. Червоноармійсь а, 58-52 27 310,50 дорожні зна и

в л. Василь івсь а, 4-8 31 356,50 дорожні зна и

в л. Са са ансь о о, 53/80-61 25 287,50 дорожні зна и

в л. Червоноармійсь а, 40-44 19 218,50 дорожні зна и

в л. Червоноармійсь а, 24/1-38 11 126,50 дорожні зна и

в л. Володимиро-Либідсь а, 16 52 598,00 пар омат, дорожні
зна и

в л. Горь о о, 115 (Володимир. рино ) 23 264,50 пар омат, дорожні
зна и

в л. Са са ансь о о, 26-40, 33-51 33 379,50 дорожні зна и

Дарниць ий

в л. Бориспільсь а, 3-3б 45 517,50 дорожні зна и

в л. Рев ць о о, 14-22 13 149,50 дорожні зна и

в л. Рев ць о о, 38/1-40, 35-37 47 540,50 дорожні зна и

в л. Сормовсь а, 19а, в л. Севастопольсь а, 1/1-7/3 52 598,00 дорожні зна и

в л. Дра оманова,27-31 112 1288,00 дорожні зна и

в л. Де абристів, 12/37 (рино ) 9 103,50 дорожні зна и

в л. Приво зальна, 3 32 368,00 дорожні зна и

в л. Ялтинсь а, 7-5 36 414,00 дорожні зна и

Деснянсь ий

в л. Братиславсь а (рино "Юність") 24 276,00 дорожні зна и

в л. Крайня (рино "Троєщина") 41 471,50 дорожні зна и

в л. Шолом-Алейхема (проїзд) 31 356,50 дорожні зна и

в л. Шолом-Алейхема, 1, 4-6 28 322,00 дорожні зна и

в л. Братиславсь а (рино "Лісовий") 70 805,00 дорожні зна и

в л. Еле тротехнічна ("Троєщина") 59 678,50 дорожні зна и

в л. Кіото, 19 61 701,50 дорожні зна и

в л. Кіото, 23 10 115,00 дорожні зна и

в л. Поп дрен а (ст. м. Лісова) 26 299,00 дорожні зна и

вл . Поп дрен а, 54 40 460,00 дорожні зна и

в л. Миропільсь а (рино "Лісовий") 57 655,50 дорожні зна и

пар "Др жби Народів" (сезон з 01.05-01.09) 20 230,00 дорожні зна и

Еле тротехнічна,2 (рино "Глорія") 388 4462,00 дорожні зна и

Дніпровсь ий

в л. О іпної Раїси, 3 (Домотехні а) 40 460,00 дорожні зна и

пр. Возз'єднання, 15 50 575,00 дорожні зна и

б л. Перова, 23 10 115,00 дорожні зна и

в л. Миропільсь а, 23 11 126,50 дорожні зна и

в л. Миропільсь а, 29-35, 25-27/16 50 575,00 дорожні зна и

в л. Ми итен а Івана, 1/38-5 33 379,50 дорожні зна и

в л. Стальсь о о С леймана, 2/34-20 16 184,00 дорожні зна и

в л. Стальсь о о С леймана (Авторино ) 83 954,50 дорожні зна и

в л. Малиш а Андрія, 3 77 885,50 стовпчи , пант с, дорожні зна и

б льв. Перова, 15-17 20 230,00 дорожні зна и

б льв. Перова, 30-32 20 230,00 дорожні зна и

б льв. Перова, 40 16 184,00 дорожні зна и

в л. Л начарсь о о, 10 9 103,50 дорожні зна и

в л. Л начарсь о о, 22-24 19 218,50 дорожні зна и

в л. Поп дрен а, 22/14-26/9 17 195,50 дорожні зна и

б льв. Перова, 36 17 195,50 дорожні зна и

просп. Броварсь ий ( ідропар - північ) 70 805,00 дорожні зна и

в л. Поп дрен а, 10/1 38 437,00 дорожні зна и

в л. Рас ової Марини, 8-8А, 23-9 77 885,50 дорожні зна и

б льв. Перова, 19а (Авторино ) 26 299,00 пар омат, дорожні зна и

Оболонсь ий

в л. Мар а Вовч а, 21 35 402,50 дорожні зна и

пл. Фр нзе/пл. Петропавлівсь а, 1 14 161,00 дорожні зна и

просп. Мос овсь ий, 6-8 72 828,00 дорожні зна и

в л. Героїв Дніпра, 32-62, 39-73 (1-й ар ) 34 391,00 дорожні зна и

просп. Оболонсь ий, 15 14 161,00 дорожні зна и

просп. Оболонсь ий, 52а -52 80 920,00 дорожні зна и

в л. Фр нзе, 160а 45 517,50 дорожні зна и

в л. Малиновсь о о маршала, 12 42 483,00 дорожні зна и

в л. Вербова, 17 104 1196,00 пар омати, дорожні зна и

в л. Вербова, 21 205 2357,50 дорожні зна и, пар омати

просп. Оболонсь ий, 18-20В,15 192 2208,00 дорожні зна и

просп. Оболонсь ий, 14-16, 13-9 478 5497,00 дорожні зна и

просп. Мос овсь ий, 10 14 161,00 дорожні зна и

пл. Др жби Народів, 6 (Вели а Кишеня) 66 759,00 дорожні зна и

Печерсь ий

б льв. Лесі У раїн и, 27, 34 26 299,00 дорожні зна и

б льв. Лесі У раїн и, 2-20 70 805,00 дорожні зна и

Залізничне шосе, 53-57 104 1196,00 дорожні зна и

б льв. Лесі У раїн и, 26 72 828,00 шла ба м, дорожні зна и

в л. Бастіонна, 39/9-15 (2 ар .) 92 1058,00 дорожні зна и

в л. Тимірязевсь а, 2-10/15 37 425,50 дорожні зна и

в л. Тельмана, 1/32 157 1805,50 дорожні зна и

в л. Городець о о архіте тора 48 552,00 дорожні зна и

Набережне шосе, 25 (ст. м. "Дніпро") 23 264,50 дорожні зна и

в л. Червоноармійсь а, 111/113 16 184,00 стовпчи и, ланцю , дорожні зна и

в л. Червоноармійсь а, 71-67/7 19 218,50 дорожні зна и

в л. Червоноармійсь а, 101-89 25 287,50 дорожні зна и

в л. Червоноармійсь а, 65-57/3 19 218,50 дорожні зна и

в л. Шота Р ставелі, 40/10-26, 39/40-25 50 575,00 пар омат, стовпчи и, дорожні зна и

в л. Кр тий звіз, 2 16 184,00 стовпчи и, дорожні зна и

пл. Фран а Івана 59 678,50 дорожні зна и

Спортивна площа, 1 (Сл жбов. хід) 82 943,00 дорожні зна и, пар омати

Спортивна площа ( аси) 31 356,50 дорожні зна и

Спортивна площа (фонтан) 60 690,00 стовпчи и, дорожні зна и, панд с

в л. Гр шевсь о о Михайла, 1б (пар
Хрещатий)

30 345,00 дорожні зна и

в л. Еспланадна, 20-34/2 16 184,00 пар омат, дорожні зна и

в л. Предславинсь а, 35 під час заходів 22 253,00 дорожні зна и

в л. Предславинсь а, 8-32/1 під час заходів 21 241,50 дорожні зна и

в л. Тверсь а під час заходів 23 264,50 дорожні зна и

в л. Еспланадна, 2-8/10 22 253,00 дорожні зна и

в л. Лютерансь а, 2-6а, 7/10-3 24 276,00 дорожні зна и

в л. Червоноармійсь а, 35-25 19 218,50 стовпчи и, дорожні зна и

Хрещати ,(б льв. Т.Шевчен а -
в л.Б.Хмельниць о о)

55 632,50 дорожні зна и

Хрещати ,(в л. Прорізна - в л.
Б.Хмельниць о о)

110 1265,00 дорожні зна и

Хрещати ,(в л. Прорізна - в л. Городець о о) 89 1023,50 дорожні зна и

Хрещати , (від Майдан Незалежності до
в л.Трьохсвятительсь ої)

58 667,00 дорожні зна и

в л. Басейна, 23/52-11 37 425,50 дорожні зна и

в л. Басейна, 3-7 30 345,00 дорожні зна и

в л. С ворова, 2-4 48 552,00 пар омат, дорожні зна и

б льв. Лесі У раїн и, 24 34 391,00 пар омат, дорожні зна и

б льв. Лесі У раїн и, 28 24 276,00 пар омат, дорожні зна и

б льв. Лесі У раїн и, 17-19 20 230,00 пар омат, дорожні зна и

Печерсь а площа, 1 34 391,00 пар омат, дорожні зна и

в л. Зань овець а, 10/1-3/1 22 253,00 пар омат, дорожні зна и

Бессарабсь а площа, 7-9/1, 1/2а 28 322,00 пар омат, дорожні зна и

Бессарабсь а площа, 2 33 379,50 пар омат, дорожні зна и

в л. Р ставелі Шота, 11-1, 14/5-4а 17 195,50 пар омат, стовпчи и, дорожні зна и

Подільсь ий

в л. Ярославсь а, 56/58, 51-57 56 644,00 дорожні зна и

Контра това площа, 12 25 287,50 дорожні зна и

просп. Пори а Василя, 13-15/1-14-2 43 494,50 дорожні зна и

в л. Спась а, 9-13 18 207,00 дорожні зна и

в л. Хорива, 1, 2-4 40 460,00 дорожні зна и

Контра това площа, 4 (пам'ятни Самсон ) 55 632,50 дорожні зна и

в л. С овороди Гри орія, 2-4, 1-5 27 310,50 дорожні зна и

в л. С овороди Гри орія, 6 30 345,00 дорожні зна и

в л. Костянтинівсь а, 2а 40 460,00 дорожні зна и

в л. Верхній Вал, 16 17 195,50 пар омат, дорожні зна и

Контра това площа 99 1138,50 пар омат, дорожні зна и

в л. Житньоторзь а (Рино ) 21 241,50 пар омат, дорожні зна и

Контра това площа, 2 21 241,50 пар омати, дорожні зна и

Святошинсь ий

просп. Перемо и, 108/1-112 51 586,50 дорожні зна и

в л. Чорнобильсь а, 15/4-21, 16/80-22 55 632,50 дорожні зна и

в л. Зодчих, 52-54 41 471,50 дорожні зна и

просп. Перемо и, 136 48 552,00 дорожні зна и

в л. Симирен а, 5 (рино "Дніпро") 80 920,00 дорожні зна и
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в л. Зодчих, 62 22 253,00 дорожні зна и

в л. Вели а Кільцева (рино "Шпалерний") 43 494,50 дорожні зна и

б льв. Кольцова, 17-19 56 644,00 дорожні зна и

просп. Перемо и, 121-119 43 494,50 дорожні зна и

Кільцева доро а (рино Борща івсь ий) 40 460,00 дорожні зна и

Кільцева доро а - Гри оровича-Барсь о о
сезон з 15.04 до 01.11

28 322,00 дорожні зна и

Солом’янсь ий

пл. Во зальна, 1 226 2599,00 дорожні зна и

б льв. Лепсе Івана, 8 48 552,00 дорожні зна и

в л. Ушинсь о о, 14-4, 11-3 98 1127,00 дорожні зна и

в л. Ушинсь о о, 1 25 287,50 дорожні зна и

в л. Протасів Яр, 48 30 345,00 дорожні зна и

в л. Волинсь а, 47 42 483,00 дорожні зна и

в л. Петрозаводсь а (Південний во зал) 12 138,00 пар омат, дорожні зна и

вл. Повз нова (Південний во зал) 16 184,00 пар омат, дорожні зна и

Шевчен івсь ий

в л. Дмитрівсь а, 2 24 276,00 дорожні зна и

в л. Воровсь о о, 2-16 21 241,50 дорожні зна и

в л. Пиро ова, 9-1/35, 2/37-4 41 471,50 дорожні зна и

в л. Смирнова-Ласточ іна, 8-14 38 437,00 дорожні зна и

в л. Глибочиць а, 44, 53 41 471,50 дорожні зна и

в л. Лисен а, 2-8, 5-1 78 897,00 дорожні зна и

в л. Воровсь о о, 24-26, 37/14-31а 36 414,00 дорожні зна и

просп. Перемо и, 48 28 322,00 дорожні зна и

в л. Володимирсь а, 3-11/6 67 770,50 дорожні зна и

в л. Комінтерн , 25-29, 30-32 52 598,00 дорожні зна и

в л. Де тярівсь а, 3-5 17 195,50 дорожні зна и

в л. Комінтерн , 2/4 (Ботан. сад) 24 276,00 дорожні зна и

в л. Комінтерн , 20-28 - в л. Жилянсь а, 120-146 104 1196,00 дорожні зна и

в л. Старово зальна, 13а-5, 1 16 184,00 дорожні зна и

в л. Леонтовича, Ботанічна пл. 47 540,50 пант с, дорожні зна и

в л. Хмельниць о о Бо дана, 50-25/40,27/31-
17/52

60 690,00 дорожні зна и

Львівсь а площа 15 172,50 дорожні зна и

в л. Воровсь о о (в л. Дмитрівсь а, 1, 2/4) 22 253,00 дорожні зна и

в л. П ш інсь а, 42/4-36, 45/2-39 42 483,00 дорожні зна и

в л. Хмельниць о о Бо дана, 11-9а, 8-12 34 391,00 дорожні зна и

в л. Хмельниць о о Бо дана, 2-4, 3б-1/40 23 264,50 дорожні зна и

в л. Володимирсь а (б льв. Т. Шевчен а — в л.
Б. Хмельниць о о)

25 287,50 дорожні зна и

в л. Го олівсь а, 11/39-1/3 23 264,50 дорожні зна и

в л. Білор сь а, 1, 10/18-22 27 310,50 дорожні зна и

в л. Толсто о Льва, 3-5 25 287,50 дорожні зна и

в л. Басейна, 6 9 103,50 дорожні зна и

в л. Червоноармійсь а, 2-12 23 264,50 дорожні зна и

в л. Грінчен а Бориса, 3-1, 2-3а 24 276,00 дорожні зна и

в л. Фран а Івана, 27/31-храм, 34/33-46 92 1058,00 дорожні зна и

в л. Костьольна, 11-3 21 241,50 дорожні зна и

в л. Коцюбинсь о о Михайла, 1 24 276,00 дорожні зна и

в л. Мала Житомирсь а, 1/2-11 72 828,00 пар омат, дорожні зна и

в л. Прорізна, 27-19 22 253,00 дорожні зна и

в л. Прорізна, 3-1, 8-4 34 391,00 дорожні зна и

в л. Прорізна, 10-16, 17-7 48 552,00 дорожні зна и

в л. П ш інсь а (б л. Т.Шевчен а -
в л. Б. Хмельниць о о)

52 598,00 дорожні зна и

в л. П ш інсь а, 13/6-7, 16/8-8 46 529,00 дорожні зна и

в л. П ш інсь а, 39-29, 34-28/9 38 437,00 дорожні зна и

в л. Салютна, 5а-1б, 2б 95 1092,50 дорожні зна и

в л. Софіївсь а, 20/21-2/1 47 540,50 дорожні зна и

в л. Трьохсвятительсь а 40 460,00 дорожні зна и

Хрещати (б льв. Т.Шевчен а - в л.
Б.Хмельниць о о)

63 724,50 дорожні зна и

Хрещати (б льв. Т.Шевчен а - в л.
Б.Хмельниць о о)

52 598,00 дорожні зна и

просп. Перемо и, 31-29 11 126,50 дорожні зна и

пров. Чеховсь ий, 50/1-11 39 448,50 дорожні зна и

в л. Зооло ічна (1-й ар ш) 40 460,00 дорожні зна и

в л. Зооло ічна (2-й ар ш) 26 299,00 дорожні зна и

просп. Перемо и, 30-32 44 506,00 пар омат, дорожні зна и

просп. Перемо и, 27-17 22 253,00 пар омат, дорожні зна и

в л. Володимирсь а (напр. б д. №60) 46 529,00 пар омат, дорожні зна и

в л. Терещен івсь а, 11-12, 2/15-4а 62 713,00 пар омат, дорожні зна и

в л. Хмельниць о о Бо дана, 15 25 287,50 дорожні зна и

в л. Хмельниць о о Бо дана, 42/32-44 10 115,00 дорожні зна и

Пар вальні майданчи и по до оворам

Голосіївсь ий

в л. Жилянсь а, 43 16 184,00 дорожні зна и

в л. Жилянсь а, 48-50 23 264,50 дорожні зна и

в л. Толсто о Льва, 43 11 126,50 дорожні зна и

в л. Горь о о, 22 2 23,00 дорожні зна и

в л. Са са ансь о о, 42 5 57,50 дорожні зна и

в л. Пан івсь а, 11 10 115,00 дорожні зна и

в л. Жилянсь а, 75 12 138,00 дорожні зна и

в л. Жилянсь а, 19 6 69,00 дорожні зна и

в л. Жилянсь а, 59 6 69,00 дорожні зна и

в л. Са са ансь о о, 43 2 23,00 дорожні зна и

в л. Вели а Василь івсь а, 84/20 2 23,00 дорожні зна и

в л. Горь о о, 172 8 92,00 дорожні зна и

в л. Горь о о, 48-а 4 46,00 дорожні зна и

в л. Горь о о, 45 2 23,00 дорожні зна и

в л. Горь о о, 18 3 34,50 дорожні зна и

в л. Саперно-Слобідсь а, 10 33 379,50 дорожні зна и

в л. Жилянсь а, 59 3 34,50 дорожні зна и

в л. Вели а Василь івсь а, 32 4 46,00 дорожні зна и

Столичне шосе/в л. Заболотно о 195 2242,50 дорожні зна и

в л. Са са ансь о о, 105 8 92,00 дорожні зна и

просп. Червонозоряний, 57 5 57,50 дорожні зна и

в л. Пань івсь а, 2/25 10 115,00 дорожні зна и

в л. Толсто о Льва, 25/17 10 115,00 дорожні зна и

в л. Толсто о Льва, 25 8 92,00

Дарниць ий дорожні зна и

в л. Старобориспільсь а (м. Бориспільсь а) 2 23,00 дорожні зна и

в л. Рев ць о о, 2 7 80,50 дорожні зна и

в л. Бажана Ми оли, 36 1 11,50 дорожні зна и

в л. Таш ентсь а (м. Бориспільсь а) 2 23,00 дорожні зна и

Деснянсь ий дорожні зна и

просп. Броварсь ий (біля станції метро "Лісова") 4 46,00 дорожні зна и

просп. Броварсь ий (біля станції метро "Лісова") 13 149,50 дорожні зна и

пр. Поп дрен а 52-а 3 34,50 дорожні зна и

пр. Поп дрен а 52-а 1 11,50 дорожні зна и

в л. Еле тротехнічна (рино "Фермер") 45 517,50 дорожні зна и

просп. Броварсь ий (біля станції метро "Лісова") 3 34,50 дорожні зна и

пр. Поп дрен а 52-а 2 23,00 дорожні зна и

просп. Мая овсь о о, 43/2 10 115,00 дорожні зна и

просп. Броварсь ий (біля станції метро "Лісова") 4 46,00 дорожні зна и

просп. Броварсь ий (біля станції метро "Лісова") 2 23,00 дорожні зна и

Оболонсь ий дорожні зна и

пр-т Хвой и Ві ентія, 18/14 22 253,00 дорожні зна и

Печерсь ий дорожні зна и

в л. Кропивниць о о, 16 7 80,50 дорожні зна и

в л. Дарвіна (вздовж в лиці з обох бо ів) 66 759,00 дорожні зна и

в л. Вели а Василь івсь а, 45 2 23,00 дорожні зна и

в л. Федорова, 4 11 126,50 дорожні зна и

пров. М зейний, 8 12 138,00 дорожні зна и

пров. М зейний, 6 31 356,50 дорожні зна и

в л.Ро нідинсь а, 1 18 207,00 дорожні зна и

в л. Вели а Василь івсь а, 15/2 10 115,00 дорожні зна и

в л. Василь овс ая, 77 8 92,00 дорожні зна и

в л. Січнево о повстання, 44 18 207,00 дорожні зна и

в л. Басейна, 2 4 46,00 дорожні зна и

в л. Вели а Василь івсь а, 23 2 23,00 дорожні зна и

в л. Немировича-Данчен а, 14/13 2 23,00 дорожні зна и

в л. Мазепи, 11-13 50 575,00 дорожні зна и

в л. Мос овсь а, 27 4 46,00 дорожні зна и

в л. Мечни ова, 9 8 92,00 дорожні зна и

в л. Мирно о Панаса, 2/44 22 253,00 дорожні зна и

в л. Набережна-Печерсь а, 31 1 11,50 дорожні зна и

в л. Басейна,2 5 57,50 дорожні зна и

в л. Задніпровсь о о Михайла 30 345,00 дорожні зна и

в л. Еспланадна,2 4 46,00 дорожні зна и

в л. Гр шевсь о о Михайла, 4 4 46,00 дорожні зна и

в л. Гр шевсь о о Михайла, 28 4 46,00 дорожні зна и

в л. Кловсь ий звіз, 9/1 13 149,50 дорожні зна и

в л. Гр шевсь о о Михайла, 8/16 15 172,50 дорожні зна и

б льв. Лесі У раїн и, 20/22 3 34,50 дорожні зна и

б льв. Лесі У раїн и, 16 8 92,00 дорожні зна и

в л. Мечни ова, 9 14 161,00 дорожні зна и

в л. Мечни ова, 18 15 172,50 дорожні зна и

в л. Мечни ова, 3а 20 230,00 дорожні зна и

в л. Вели а Василь івсь а, 49А 2 23,00 дорожні зна и

в л. Вели а Василь івсь а, 57/3 4 46,00 дорожні зна и

в л.Хрещати , 1/2 24 276,00 дорожні зна и

б льв. Др жби Народів, 7 5 57,50 дорожні зна и

в л. Са са ансь о о,7 2 23,00 дорожні зна и

в л. Вели а Василь івсь а, 1-3/2 4 46,00 дорожні зна и

в л. Лєс ова, 9 5 57,50 дорожні зна и

в л. Ро нідинсь а, 6/16 7 80,50 дорожні зна и

в л. Л.У раїн и, 31-А 5 57,50 дорожні зна и

б льв. Л. У раїн и, 3 2 23,00 дорожні зна и

в л. Інстит тсь а, 25-А 5 57,50 дорожні зна и

в л. Мос овсь а, 27 3 34,50 дорожні зна и

в л. Інстит тсь а, 27/6-а 5 57,50 дорожні зна и

в л. П. Орли а, 6 2 23,00 дорожні зна и

в л. В. Василь івсь а, 43 2 23,00 дорожні зна и

в л. Ро нідинсь а, 2/15 2 23,00 дорожні зна и

Подільсь ий дорожні зна и

в л. Набережно-Хрещатиць а, 11 5 57,50 дорожні зна и

в л. В. Вал, 22-24 4 46,00 дорожні зна и

в л. Ільїнсь а, 8 4 46,00 дорожні зна и

в л. І орівсь а, 14-а 11 126,50 дорожні зна и

в л. І орівсь а, 3/25 15 172,50 дорожні зна и

Контра това площа, 10А 10 115,00 дорожні зна и

в л. Верхній Вал, 4а 4 46,00 дорожні зна и

в л. Спась а, 30 43 494,50 дорожні зна и

в л. І орівсь а, 16 7 80,50 дорожні зна и

в л. Андріївсь а, 11/7 2 23,00 дорожні зна и

в л. Са айдачно о, 27 5 57,50 дорожні зна и

в л. Іллінсь а, 18 3 34,50 дорожні зна и

в л. Боричів Ті , 35-а 4 46,00 дорожні зна и

в л. Осиповсь о о, 9 3 34,50 дорожні зна и

в л. Іллінсь а, 14/6 4 46,00 дорожні зна и

в л. Ярославсь а, 19 3 34,50 дорожні зна и

в л. В. Хвой и, 15/15 13 149,50 дорожні зна и

в л. Воздвиженсь а, 2 18 207,00 дорожні зна и

в л. В. Хвой и, 15/15 3 34,50 дорожні зна и

Святошинсь ий район

в л. Зодчих, 58-А 20 230,00 дорожні зна и

пр-т Перемо и, 142 5 57,50 дорожні зна и

пр-т Перемо и, 142 2 23,00 дорожні зна и

Шевчен івсь ий

в л. Воровсь о о, 32 3 34,50 дорожні зна и

в л. Рейтарсь а, 37 3 34,50 дорожні зна и

в л. Ярославів Вал, 16 8 92,00 дорожні зна и

в л. П ш інсь а, 9 2 23,00 дорожні зна и

в л. Б.Хмельниць о о, 32 4 46,00 дорожні зна и

в л. Володимирсь а, 52 2 23,00 дорожні зна и

в л. Хмельниць о о Бо дана, 30 1 11,50 дорожні зна и

в л. Комінтерн , 28 4 46,00 дорожні зна и

в л. Хмельниць о о Бо дана, 30 4 46,00 дорожні зна и

в л. Володимирсь а, 52 15 172,50 дорожні зна и

в л. Комінтерн , 14 5 57,50 дорожні зна и
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в л. Ярославів Вал, 22 8 92,00 дорожні зна и

в л. П ш інсь а, 42/4 5 57,50 дорожні зна и

Геор ієвсь ій пров., 2 3 34,50 дорожні зна и

в л. П ш інсь а, 5-7 13 149,50 дорожні зна и

в л. Воровсь о о, 11-Б 5 57,50 дорожні зна и

в л. Обсерваторна, 12-а 7 80,50 дорожні зна и

в л. Володимирсь а, 46 9 103,50 дорожні зна и

в л. Володимирсь а, 40/2 3 34,50 дорожні зна и

в л. Артема, 82 6 69,00 дорожні зна и

в л. Хмельниць о о Бо дана, 53 5 57,50 дорожні зна и

в л. Ба ов тівсь а, 12 3 34,50 дорожні зна и

в л. Хмельниць о о Бо дана, 59 3 34,50 дорожні зна и

в л. Глибочиць а, 44 7 80,50 дорожні зна и

пров. Рильсь ий, 5 3 34,50 дорожні зна и

в л. Вєтрова, 5 3 34,50 дорожні зна и

в л. Са са ансь о о, 112А 3 34,50 дорожні зна и

в л. Де тярівсь а, 51 4 46,00 дорожні зна и

в л. Хмельниць о о Бо дана, 17/52 14 161,00 дорожні зна и

пров. Рильсь ий, 1-б/20 3 34,50 дорожні зна и

в л. Дмитрівсь а, 69 3 34,50 дорожні зна и

пров. Рильсь о о, 1-б/20 3 34,50 дорожні зна и

в л. Володимирсь а, 47 4 46,00 дорожні зна и

в л. Воровсь о о, 2-4 10 115,00 дорожні зна и

в л. Гончара, 15/3 2 23,00 дорожні зна и

в л. Володимирсь а, 38 8 92,00 дорожні зна и

в л. О. Гончара, 57-Б 4 46,00 дорожні зна и

в л. Жилянсь а, 85 30 345,00 дорожні зна и

в л. Володимирсь а, 52/17 4 46,00 дорожні зна и

в л. Рейтарс а, 28 1 11,50 дорожні зна и

в л. Т р енєвсь а, 76-78 4 46,00 дорожні зна и

в л. Ярославів Вал, 23 8 92,00 дорожні зна и

в л.Хмельниць о о Бо дана, 32 2 23,00 дорожні зна и

в л. Лисен а, 10/30 2 23,00 дорожні зна и

в л. І. Фран а, 4-Б 10 115,00 дорожні зна и

в л. Жилянсь а, 85 30 345,00 дорожні зна и

в л. Володимирсь а, 36 1 11,50 дорожні зна и

пров. Рильс ий, 6 14 161,00 дорожні зна и

в л. Довжен о, 3 2 23,00 дорожні зна и

в л. Софіївсь а, 25 3 34,50 дорожні зна и

в л. В. Чорновола,25 3 34,50 дорожні зна и

в л. Т р енівсь а, 55 6 69,00 дорожні зна и

в л. Котовсь о о, 11 15 172,50 дорожні зна и

в л. Де тярівсь а, 51-53 61 701,50 дорожні зна и

в л. Прорізна, 8 2 23,00 дорожні зна и

в л. Мельни ова, 83-д 12 138,00 дорожні зна и

в л. Са са ансь о о, 115 10 115,00 дорожні зна и

в л. Б. Хмельниць о о, 63 5 57,50 дорожні зна и

Пар вальні майданчи и нічно о пар вання

Деснянсь ий район

в л. Братиславсь а, 38 25 287,50 дорожні зна и

в л. Бальза а, 6 30 345,00 дорожні зна и

в л. Рад нсь а, 26 20 230,00 дорожні зна и

в л. Вол ова, 2 40 460,00 дорожні зна и

пр-т Лісовий, 6 40 460,00 дорожні зна и

в л. Мілютен а, 42 30 345,00 дорожні зна и

в л. К рчатова, 5 40 460,00 дорожні зна и

в л. Мілютен а, 29 16 184,00 дорожні зна и

пр-т Лісовий, 26 30 345,00 дорожні зна и

пр-т Лісовий, 43 40 460,00 дорожні зна и

в л. Саб рова, 3 40 460,00 дорожні зна и

в л. Драйзера, 26 20 230,00 дорожні зна и

в л. Шолом-Алейхема, 21/25 25 287,50 дорожні зна и

в л. Бальза а (навпроти б д. 4) 55 632,50 дорожні зна и

в л. Милославсь а, 25 30 345,00 дорожні зна и

в л. Бальза а, 61-б 20 230,00 дорожні зна и

в л. Ж ова, 21а 20 230,00 дорожні зна и

в л. Дань евича, 16 96 1104,00 дорожні зна и

в л. В. Беретті, 4-8 50 575,00 дорожні зна и

в л. Ж ова, 26 30 345,00 дорожні зна и

в л. За ревсь о о, 65-67 30 345,00 дорожні зна и

в л. Шолом-Алейхема, 5б 142 1633,00 дорожні зна и

пр-т Мая овсь о о, 89 13 149,50 дорожні зна и

в л. П хівсь а, 2 10 115,00 дорожні зна и

в л. За ревсь о о, 38 (біля ГАК Троещина, 2) 15 172,50 дорожні зна и

в л. За ревсь о о, 47-48/1 100 1150,00 дорожні зна и

в л. Каштанова, 8 13 149,50 дорожні зна и

в л. М.Цветаєвої, 14-16 30 345,00 дорожні зна и

в л. Милославсь а, 19-21 30 345,00 дорожні зна и

в л. К рчатова, 3 60 690,00 дорожні зна и

в л. Бальза а, 8в 50 575,00 дорожні зна и

в л. Бальза а (між а/с №6 та мостом) 70 805,00 дорожні зна и

в л. Еле тротехнічна (біля ГКБ "Алмаз") 200 2300,00 дорожні зна и

в л. Бальза а, 83а (між а/с №2) 20 230,00 дорожні зна и

в л. Еле тротехнічна, 63 100 1150,00 дорожні зна и

в л. Еле тротехнічна (від в л. Саб рова до а/с "Обрій-2000") 189 2173,50 дорожні зна и

в л. Братиславсь а, 14а 63 724,50 дорожні зна и

в л. Мая овсь о о, 47 85 977,50 дорожні зна и

в л. За ревсь о о, напроти б дин ів №№ 71, 73 30 345,00 дорожні зна и

в л. Милославсь а, 41-47 100 1150,00 дорожні зна и

в л. Братиславсь а, 6-8 40 460,00 дорожні зна и

в л. Мілютен а, 44 40 460,00 дорожні зна и

в л. Милославсь а, 41-47 60 690,00 дорожні зна и

в л. Ма арен а 30 345,00 дорожні зна и

в л. Ліс івсь а, 11 60 690,00 дорожні зна и

в л. Бальза а, 49-а 100 1150,00 дорожні зна и

в л. Милославсь а, 49 40 460,00 дорожні зна и

в л. Бальза а Оноре, 46а 216 2484,00 дорожні зна и

в л. Шолом-Алейхема, 17б 17 195,50 дорожні зна и

в л. За ревсь о о, 63 34 391,00 дорожні зна и

в л. Милославсь а, 31 13 149,50 дорожні зна и

в л. Милославсь а, 35 13 149,50 дорожні зна и

в л. Градинсь а, 10-18 16 184,00 дорожні зна и

в л. Вол ова, 4 20 230,00 дорожні зна и

в л. Милославсь а, 49 21 241,50 дорожні зна и

в л. Рад нсь а, 42/10 13 149,50 дорожні зна и

в л. Ш.Алейхема, 5в 34 391,00 дорожні зна и

в л .К рчатова, 3б 25 287,50 дорожні зна и

просп. Лісовий, 11 23 264,50 дорожні зна и

в л.Бальза а, 4а 25 287,50 дорожні зна и

в л. За ревсь о о, 42 (навпроти б дин ) 63 724,50 дорожні зна и

в л За ревсь о о, 93 40 460,00 дорожні зна и

в л. Саб рова, 9/61 20 230,00 дорожні зна и

в л.Саб рова, 16 37 425,50 дорожні зна и

в л.Бальза а, 73 156 1794,00 дорожні зна и

в л. Бальза а, 65/1 171 1966,50 дорожні зна и

в л. Бальза а, 52/22 27 310,50 дорожні зна и

Шевчен івсь ий район

в л. Б.Хмельниць о о, 57-57Б 10 115,00 дорожні зна и

в л. Петлюри, 27 25 287,50 дорожні зна и

в л. Салютна, 4а-14/51 22 253,00 дорожні зна и

в л. Жилянсь а-в л. С. Петлюри 34 391,00 дорожні зна и

в л. Борща івсь а, 2-8 62 713,00 дорожні зна и

в л. С.Перовсь ої (навпроти стадіон ) 28 322,00 дорожні зна и

в л. Тимофєєвої, 3 16 184,00 дорожні зна и

просп. Перемо и, 34 40 460,00 дорожні зна и

в л. Жилянсь а, 120б 15 172,50 дорожні зна и

Голосіївсь ий район

просп. На и, 86 13 149,50 дорожні зна и

в л. Саперно-Слобідсь а, 8-10 66 759,00 дорожні зна и

Дарниць ий

в л. Срібно ільсь а, 24 18 207,00 дорожні зна и

в л. Вишня івсь а, 11-19/19, 12-15/14 65 747,50 дорожні зна и

в л. Ахматової, 45-47 70 805,00 дорожні зна и

Дніпровсь ий район

б л. Перова, 1 45 517,50 дорожні зна и

в л. Поп дрен а, 10/1 20 230,00 дорожні зна и

в л. М. Рас ової, 52-В 72 828,00 дорожні зна и

в л.Алма-Атинсь а, 74 70 805,00 дорожні зна и

в л. Азербайджансь а перетин в л. Червоно вардійсь а 77 885,50 дорожні зна и

Оболонсь ий район

в л.Гавро, 17 33 379,50 дорожні зна и

в л. Іваш евича, 14 32 368,00 дорожні зна и

в л. Гайдара, 31б 31 356,50 дорожні зна и

в л. Північна, 3 72 828,00 дорожні зна и

просп. Героїв Сталін рад , 40 21 241,50 дорожні зна и

в л. Автозаводсь а, 61 24 276,00

в л. Малиновсь о о маршала, 11 24 276,00

просп. Героїв Сталін рада, 2 22 253,00 дорожні зна и

просп. Оболонсь ий/в л. Малиновсь о о 48 552,00 дорожні зна и

в л. Малиновсь о о маршала,8 18 207,00 дорожні зна и

Печерсь ий район

б льв. Др жби Народів, 28 25 287,50 дорожні зна и

б льв. Др жби Народів, 38 30 345,00 дорожні зна и

в л. І Мазепи, 44 18 207,00 дорожні зна и

Подільсь ий район

в л. Виш ородсь а, 47 70 805,00 дорожні зна и

просп. Правди, 39 14 161,00 дорожні зна и

в л. Фр нзе, 127 15 172,50 дорожні зна и

просп. Гон адзе Геор ія, 18з 61 701,50 дорожні зна и

в л. Греч а - просп. Правди 90 1035,00 дорожні зна и

в л. Мостиць а, 4 55 632,50 дорожні зна и

просп. Правди, 31а 100 1150,00 дорожні зна и

просп. Правди, 96 16 184,00 дорожні зна и

в л. Світлиць о о, 35 32 368,00 дорожні зна и

в л. Мостиць а, 9 28 322,00 дорожні зна и

просп. Гон адзе, 22-26 25 287,50 дорожні зна и

в л. Світлиць о о, 23-19, 24-28 30 345,00 дорожні зна и

просп. Свободи, 6-6а, 5-3 20 230,00 дорожні зна и

просп. Правди, 33-31 10 115,00 дорожні зна и

просп. Правди, навпроти б д. 80 14 161,00 дорожні зна и

в л. Пори а Василя, 18-20 60 690,00 дорожні зна и

в л. Пори а Василя, 7б-9а-9 63 724,50 дорожні зна и

в л. Пори а Василя, 7б-9а-9 62 713,00 дорожні зна и

в л. Ново остянтинівсь а, 18 45 517,50 дорожні зна и

Святошинсь ий район

в л. Гри оровича-Барсь о о, 2 40 460,00 дорожні зна и

в л. Б л а ова, 7-13 47 540,50 дорожні зна и

б льв. Кольцова, 3-7, 17-19 40 460,00 дорожні зна и

в л. Зодчих, 34-48 22 253,00 дорожні зна и

в л. Ролана, 2-4, 3-5 100 1150,00 дорожні зна и

в л. Ролана, 13 45 517,50 дорожні зна и

просп. Палладіна, 23а 211 2426,50 дорожні зна и

в л. Підлісна, 1-3, 2-6 44 506,00 дорожні зна и

в л. Чорнобильсь а, 3, 2/-14б 36 414,00 дорожні зна и

в л. Чорнобильсь а, 5/7-11, 4-12 30 345,00 дорожні зна и

в л. Чорнобильсь а, 17-21, 16-22 30 345,00 дорожні зна и

в л. Б лаховсь о о, 28 50 575,00 дорожні зна и

в л. Семаш о, 12-16; 11-17 40 460,00 дорожні зна и

в л. Генерала На мова навпроти б дин № 35Б 29 333,50 дорожні зна и

в л. Б лаховсь о о, 3 72 828,00 дорожні зна и

в л. А. Вернадсь о о, 79-75а 70 805,00 дорожні зна и

в л. Зодчих, 3а 100 1150,00 дорожні зна и

в л. Зодчих, 46-52 29 333,50 дорожні зна и

в л. Клавдіївсь а, 38 21 241,50 дорожні зна и

просп.Перемо и, 131 14 161,00 дорожні зна и

Корольва просп., 2в-4, 1 110 1265,00 дорожні зна и

в л. Зодчих,52 37 425,50 дорожні зна и

Солом'янсь ий район

в л. Героїв Севастополя, 42 27 310,50 дорожні зна и

в л. Ернста, 3б 25 287,50 дорожні зна и

в л. Климен а, 25 36 414,00 дорожні зна и

в л. К рсь а, 13б, в, е 41 471,50 дорожні зна и



Хрещатик  14 січня 2011 ДДООККУУММЕЕННТТ 2255

За інчення найближчом номері “Хрещати а”

в л. Дра оманова, 18 60 690,00 дорожні зна и

в л. Здолб нівсь а, 1 80 920,00 дорожні зна и

в л. Здолб нівсь а, 11, 11а, 11б 170 1 955,00 дорожні зна и

в л. Здолб нівсь а, 2 300 58 937,50 дорожні зна и

в л. Здолб нівсь а (озеро Гаряч а) 400 дорожні зна и

в л. Здолб нівсь а (озеро Гаряч а) 300 дорожні зна и

в л. Зрош вальна, 11 50 дорожні зна и

в л. Княжий Затон, 12 40 дорожні зна и

в л. Княжий Затон, 14 170 1 955,00 дорожні зна и

в л. Княжий Затон, 15 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. Княжий Затон, 16а 36 414,00 дорожні зна и

в л. Княжий Затон, 2 70 805,00 дорожні зна и

в л. Коле торна, 17 600 6 900,00 дорожні зна и

в л.Кошиця, 1/38 40 460,00 дорожні зна и

в л. Кр шельниць ої Соломії, 7 95 1 092,50 дорожні зна и

в л. Кр шельниць ої Соломії, 5 160 1 840,00 дорожні зна и

в л. Кр шельниць ої Соломії - пер. Р ден а 300 3 450,00 дорожні зна и

в л. Леніна - в л. Автотранспортна 200 2 300,00 дорожні зна и

М. "Осо ор и"(3 стоян и) 295 3 392,50 дорожні зна и

М. "Позня и" 40 460,00 дорожні зна и

М. "Позня и" 100 1 150,00 дорожні зна и

М. "Хар івсь а" (під мостом (3 шт.)) 160 1 840,00 дорожні зна и

в л. Миш и, 4/1 (2 стоян и) 250 2 875,00 дорожні зна и

в л. Новодарниць а, 1 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Олени Бджіл и, 4 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Олени Бджіл и, 2 120 1 380,00 дорожні зна и

в л. При олійна, 12 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. При олійна, 21 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Причальна, 2 (автосалон) 60 690,00 дорожні зна и

в л. Рев ць о о, 1 1000 11 500,00 дорожні зна и

в л. Рев ць о о, 1 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Рев ць о о, 13 104 1 196,00 дорожні зна и

в л. Рев ць о о, 14 350 4 025,00 дорожні зна и

в л. Рев ць о о, 15 40 460,00 дорожні зна и

в л. Рев ць о о, 19/1 85 977,50 дорожні зна и

в л. Рев ць о о, 19 224 2 576,00 дорожні зна и

в л. Рев ць о о, 25 350 4 025,00 дорожні зна и

в л. Рев ць о о, 44 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Рев ць о о, 36/2 65 747,50 дорожні зна и

в л. Рев ць о о - в л. Вишня івсь а 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Р ден о Лариси, 10а 270 3 105,00 дорожні зна и

в л. Р ден о Лариси, 9а 40 460,00 дорожні зна и

в л. Срібно ільсь а, 1-3 300 3 450,00 дорожні зна и

в л. Срібно ільсь а, 14 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Срібно ільсь а, 14а 125 1 437,50 дорожні зна и

в л. Срібно ільсь а, 18 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Срібно ільсь а, 8 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Тростянець а, 58а 30 345,00 дорожні зна и

в л. Тростянець а, 76 60 690,00 дорожні зна и

в л. Урлівсь а, 10 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Урлівсь а, 4а 350 4 025,00 дорожні зна и

в л. Урлівсь а, 21 75 862,50 дорожні зна и

Хар івсь е шосе, 125 (територія лі арні) 128 1 472,00 дорожні зна и

Хар івсь е шосе, 164 ( ніверсам "Київ") 64 736,00 дорожні зна и

Хар івсь е шосе, 146 60 690,00 дорожні зна и

Хар івсь е шосе, 148 50 575,00 дорожні зна и

Хар івсь е шосе, 150/15 60 690,00 дорожні зна и

Хар івсь е шосе, 154 50 575,00 дорожні зна и

Хар івсь е шосе, 156 50 575,00 дорожні зна и

Хар івсь е шосе, 160 80 920,00 дорожні зна и

Хар івсь е шосе, 160а 55 632,50 дорожні зна и

Хар івсь е шосе, 168е 70 805,00 дорожні зна и

Хар івсь е шосе, 170 57 655,50 дорожні зна и

Хар івсь е шосе, 174в 60 690,00 дорожні зна и

Хар івсь е шосе, 180/21 (2 автостоян и) 140 1 610,00 дорожні зна и

ж/м Позня и-Східні, 4 м р, діл 51 100 1 150,00 дорожні зна и

Оболонсь ий

в л. Автозаводсь а, 5 180 2 070,00 дорожні зна и

в л. Бережансь а, 15 60 690,00 дорожні зна и

в л. Бо атирсь а, 2 300 3 450,00 дорожні зна и

в л. Бо атирсь а, 4 40 460,00 дорожні зна и

в л. Вербова, 6 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. Вербова, 23 18 207,00 дорожні зна и

в л. Виш ородсь а, 4а 156 1 794,00 дорожні зна и

в л. Гайдай Зої, 12/10 30 345,00 дорожні зна и

в л. Гайдай Зої, 10 (6 а) 40 460,00 дорожні зна и

м. Героїв Дніпра 900 10 350,00 дорожні зна и

в л. Героїв Дніпра, 12 28 322,00 дорожні зна и

в л. Героїв Дніпра, 3а 26 299,00 дорожні зна и

в л. Героїв Дніпра, 51 34 391,00 дорожні зна и

в л. Героїв Дніпра, 59 35 402,50 дорожні зна и

просп. Героїв Сталін рада, 12 300 3 450,00 дорожні зна и

просп. Героїв Сталін рада, 16 28 322,00 дорожні зна и

просп. Героїв Сталін рада, 20 90 1 035,00 дорожні зна и

просп. Героїв Сталін рада, 26а 90 1 035,00 дорожні зна и

просп. Героїв Сталін рада, 27а 50 575,00 дорожні зна и

просп. Героїв Сталін рада, 37 22 253,00 дорожні зна и

просп. Героїв Сталін рада, 39а 100 1 150,00 дорожні зна и

просп. Героїв Сталін рада, 43 20 230,00 дорожні зна и

просп. Героїв Сталін рада, 59 32 368,00 дорожні зна и

просп. Героїв Сталін рада, 61 32 368,00 дорожні зна и

в л. Г ла а Ми оли 20 230,00 дорожні зна и

Дибен а, 6 (в л. Полярна) 30 345,00 дорожні зна и

в л. Д бровиць а, 8 60 690,00 дорожні зна и

в л. Д бровиць а, 12а 70 805,00 дорожні зна и

в л. Кондратю а, 1-3 т Ро осовсь о о 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Кондратю а, 10а 40 460,00 дорожні зна и

в л. Лайоша Гавро, 9 120 1 380,00 дорожні зна и

в л. Лайоша Гавро, 9 30 345,00 дорожні зна и

в л. Лайоша Гавро,11 10 115,00 дорожні зна и

в л. Майорова, 1-3 40 460,00 дорожні зна и

просп. Відрадний, 59-67 22 253,00 дорожні зна и

в л. Уриць о о, 24-28 18 207,00 дорожні зна и

пл. Космонавтів 21 241,50 дорожні зна и

Голосіївсь ий район

в л. Божен а, 86 20 230,00 дорожні зна и

в л. Божен а, 32 120 1 380,00 дорожні зна и

в л.Божен а, 56 60 690,00 дорожні зна и

в л. Божен а, 86 в 14 161,00 дорожні зна и

в л. Божен а, 86 а 30 345,00 дорожні зна и

в л. Василь івсь а, 35 30 345,00 дорожні зна и

в л. Вільямса, 9 300 3 450,00 дорожні зна и

в л. Гайдара, 27 38 437,00 дорожні зна и

в л. Горь о о, 138 80 920,00 дорожні зна и

в л. Горь о о, 110-112 45 517,50 дорожні зна и

в л. Горь о о, 103а (105) 70 805,00 дорожні зна и

в л. Деміївсь а, 37 80 920,00 дорожні зна и

в л. Заболотно о, 94 65 747,50 дорожні зна и

в л. Заболотно о, 15 - дорожні зна и

в л. Касіяна Василя, 1 70 805,00 дорожні зна и

в л. Кірово радсь а, 36 170 1 955,00 дорожні зна и

в л. Конєва, 2 95 1 092,50 дорожні зна и

в л. Конєва, 7-17/11 - дорожні зна и

в л. Королен овсь а, 20 40 460,00 дорожні зна и

в л. Крейсера Аврори, 4 60 690,00 дорожні зна и

в л. Ломоносова, 33/43 60 690,00 дорожні зна и

в л. Лятошинсь о о, 2а 45 517,50 дорожні зна и

в л. Лятошинсь о о, 4-8 60 690,00 дорожні зна и

просп. На и, 3 75 862,50 дорожні зна и

просп. На и, 49 320 3 680,00 дорожні зна и

просп. На и, 57 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Родимцева, 11а 60 690,00 дорожні зна и

в л. Терем івсь а, 2а 60 690,00 дорожні зна и

в л. Тр тен о, 2 30 345,00 дорожні зна и

в л. Червонопрапорна, 34б 11 126,50 дорожні зна и

в л. Ямсь а, 13 250 2 875,00 дорожні зна и

просп. 40-річчя Жовтня, 50 30 345,00 дорожні зна и

просп. 40-річчя Жовтня, 116 50 575,00 дорожні зна и

Дарниць ий

в л. Ахматової, 35д 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Ахматової, 45 70 805,00 дорожні зна и

в л. Ахматової - Дніпровсь а набережна 80 920,00 дорожні зна и

в л.Ахматової, 25/Гри орен а 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Ахматової, 15 100 1 150,00 дорожні зна и

просп. Бажана, 24/1 300 3 450,00 дорожні зна и

просп. Бажана, 30 50 575,00 дорожні зна и

просп. Бажана, 32 243 2 794,50 дорожні зна и

просп. Бажана, 20а 190 2 185,00 дорожні зна и

просп. Бажана, 36 170 1 955,00 дорожні зна и

просп. Бажана, 5 45 517,50 дорожні зна и

просп. Бажана, 6а 155 1 782,50 дорожні зна и

просп. Бажана, 16а 550 6 325,00 дорожні зна и

просп. Бажана, 22/24 200 2 300,00 дорожні зна и

просп. Бажана, 22/24 100 1 150,00 дорожні зна и

просп. Бажана/просп. Гри орен а 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. Бориспільсь а (біля ртожит ів) 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Бориспільсь а, 12 140 1 610,00 дорожні зна и

в л. Бориспільсь а, 15 40 460,00 дорожні зна и

в л. Бориспільсь а, 19 250 2 875,00 дорожні зна и

в л. Вербиць о о, 1-1а 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Вербиць о о, 1а 500 5 750,00 дорожні зна и

в л. Вербиць о о, 3а 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Вереснева, 24 120 1 380,00 дорожні зна и

в л. Вишня івсь а, 3 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Вишня івсь а, 5в 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Вишня івсь а, 1 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Вишня івсь а, 6а 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. Вишня івсь а, 13 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Вірменсь а, 2 500 5 750,00 дорожні зна и

в л. Вірменсь а, 6 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Гмирі, 13 250 2 875,00 дорожні зна и

в л. Гмирі, 5 (напроти) 420 4 830,00 дорожні зна и

в л. Гмирі, 5 50 575,00 дорожні зна и

в л. Гри орен а, 40 - в л. Кр шельниць ої 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Гри орен а, 1 50 575,00 дорожні зна и

в л. Гри орен а , 19-19а 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Гри орен а, 25 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. Гри орен а, 31 50 575,00 дорожні зна и

в л. Гри орен а, 31 100 1 150,00 дорожні зна и

в л. Гри орен а, 39 б 50 575,00 дорожні зна и

в л. Гри орен а, 39 б - дорожні зна и

просп. Гри орен а (вздовж трамвайних олій) 1640 18 860,00 дорожні зна и

просп. Гри орен а (між т/ц Метро та Епіцентр) 150 1 725,00 дорожні зна и

просп. Гри орен а, 13 125 1 437,50 дорожні зна и

просп. Гри орен а, 31 100 1 150,00 дорожні зна и

просп. Гри орен а, 39 150 1 725,00 дорожні зна и

просп. Гри орен а, 9 60 690,00 дорожні зна и

в л. Гриш о, 3 150 1 725,00 дорожні зна и

в л. Де абристів, 9 40 460,00 дорожні зна и

в л. Де абристів, 3 50 575,00 дорожні зна и

Дніпровсь а набережна, 19 130 1 495,00 дорожні зна и

в л. Дра оманова, 13/10 35 402,50 дорожні зна и

в л. Дра оманова, 17 40 460,00 дорожні зна и

в л. Дра оманова, 1а 250 2 875,00 дорожні зна и

в л. Дра оманова, 2 250 2 875,00 дорожні зна и

в л. Дра оманова, 23б 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Дра оманова, 31а 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Дра оманова, 31в 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Дра оманова, 4 300 3 450,00 дорожні зна и

в л. Дра оманова, 40 250 2 875,00 дорожні зна и

в л. Дра оманова, 42 200 2 300,00 дорожні зна и

в л. Дра оманова, 8-12 100 1 150,00 дорожні зна и
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КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

Кошти,� сплачені� �часни�ом� �он��рс�� в

я�ості�реєстраційно�о�внес��,�поверненню�не

підля�ають.

3.6. Переможцем� �он��рс�� визнається

претендент,� пропозиції� я�о�о� відповідають

�мовам� �он��рс�� та� я�ий� запропон�вав

найбільш� ви�ідні� �мови� для� територіальної

�ромади�м.�Києва.

3.7. Інвестиційний� до�овір� ��ладається

протя�ом� 30� �алендарних� днів� з� дня� отри-

мання�переможцем��он��рс��а�цепт���он��р-

сних� пропозицій.� Я�що� протя�ом� 30� �ален-

дарних�днів�інвестиційний�до�овір�не���ладе-

ний,�рез�льтати�інвестиційно�о��он��рс��про

визначення�переможця�підля�ають�с�ас�ван-

ню���встановленом��поряд��.

3.8. Термін�реалізації�інвестиційно�о�про-

е�т��повинен�б�ти�не�більше�нормативно�о,

що�визначається�прое�тно-�ошторисною�до-

��ментацією.� Інвестор�(переможець��он��р-

с�)� зобов’яз�ється� розробити,� по�одити� та

затвердити���встановленом��поряд���прое�т-

но-�ошторисн��до��ментацію�не�пізніше,�ніж

через� 12� місяців� з� дня� ��ладання� інвес-

тиційно�о�до�овор�.�На�підставі�затвердженої

прое�тно-�ошторисної�до��ментації�протя�ом

60� днів� з� момент�� її� затвердження� сторони

до�овор��визначають��рафі��фінанс�вання�та

реалізації�прое�т��шляхом�підписання�додат-

�ової���оди�до�інвестиційно�о�до�овор�,�я�а

б�де�йо�о�невід’ємною�частиною.

3.9. У�випад���належно�о�ви�онання�інве-

стором� взятих� на� себе� за� до�овором� зо-

бов’язань,�що� підтверджено� іншими� сторо-

нами�до�овор�,�інвестор�має�право���встанов-

леном��поряд���першочер�ово�подати�заяв-

�и�на�право�оренди�частини�об’є�та�інвест�-

вання,�що�належить�територіальній��ромаді�м.

Києва,�та�її�ви��п�.

3.10. У�разі�оформлення�інвестором�пра-

ва�власності�на�частин��об’є�та� інвест�ван-

ня,�що� належала� територіальній� �ромаді� м.

Києва,�балансо�трим�вач�б�дин���протя�ом

10�днів�надає�відмовний�лист�від�об’є�та�та

земельної�ділян�и�(��разі�необхідності).

3.11. Інвестор�(переможець��он��рс�)�зо-

бов’яз�ється� що�вартально� в� письмовій

формі�подавати�ор�анізатор���он��рс��інфор-

мацію�щодо� стан�� реалізації� інвестиційно�о

прое�т��в�цілом��та�о�ремих�йо�о�етапів�за

формою,�затвердженою��омісією.

3.12. Ор�анізатор� �он��рс�� має� право

розірвати�до�овір�в�односторонньом��поряд-

��� �� випад��� неви�онання� або� неналежно�о

ви�онання� інвестором� взятих� на� себе� зо-

бов’язань�зо�рема�пп.�3.3,�3.4,�3.8,�3.11��мов

�он��рс��або�інших�вимо��інвестиційно�о�до-

�овор�.

4. Додат�ові��мови��он��рс�:

4.1. Учасни�� �он��рс�� має� право� надати

додат�ові� пропозиції,� спрямовані� на� най-

більш� ефе�тивн�� реалізацію� інвестиційно�о

прое�т�.

4.2. Надання� �часни�ом� �он��рс�� най-

ви�ідніших��мов�сплати�ор�анізатор���он��р-

с�� �оштів� на� створення� соціальної� та� інже-

нерно-транспортної� інфрастр��т�ри� міста

Києва.

4.3. Надання��часни�ом��он��рс��додат�о-

вих� пропозицій,� спрямованих� зо�рема� на

створення� соціальної� та� інженерно-транс-

портної�інфрастр��т�ри�міста,�нових�робочих

місць.

5. Основні� �ритерії� визначення� пере-

можця��он��рс�:

5.1. Най�ращі� пропозиції� щодо� розмір�

внес�ів,�спрямованих�на�створення�соціаль-

ної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�-

ри�міста.

5.2. Най�раща�пропозиція�щодо�поліпшен-

ня� частини� об’є�та� інвест�вання,� я�а� зали-

шається���власності�територіальної��ромади

м.�Києва.

5.3. Найбільш� ви�ідна� та� надійна� схема

фінанс�вання�прое�т��(на�стадії�ре�онстр��ції

об’є�та�інвест�вання).

5.4. Найбільша�част�а�власних��оштів,�що

в�ладаються� �часни�ом� �� фінанс�вання

об’є�та�інвест�вання.

5.5. Най�ращі��мови�ви�ористання�об’є�та

інвест�вання�для�надання�посл���щодо�задо-

волення��ромадсь�их�потреб.

6. До��часті�в��он��рсі�не�доп�с�ають-

ся�особи,�я�і:

6.1. Визнані�бан�р�тами�або�стосовно�я�их

пор�шено�справ��про�бан�р�тство.

6.2. Не�надали�відповідних�фінансових�до-

��ментів,� я�і� б� підтвердж�вали� їх� фінансові

можливості�щодо� забезпечення� ви�онання

�мов��он��рс�.

6.3. Знаходяться�в�стадії�лі�відації.

6.4. Майно� (частина�майна)�я�их�переб�-

ває�в�подат�овій�заставі�або�на�це�майно�на-

�ладено�арешт.

6.5. Мають� забор�ованість� �� сплаті� по-

дат�ів,�зборів�(обов’яз�ових�платежів).

6.6. Не�ви�онали��мови�попередніх�інвес-

тиційних�до�оворів.

7. Кон��рсна�до��ментація��часни�ам��он-

��рс��видається�за�адресою:�01004,�м.�Київ,

в�л.�Хрещати�,�36,��ім.�610,�тел.�254-12-42,

254-19-21�(понеділо��—�п’ятниця�з�10.00�до

17.00)� з� дня� о�олошення� �он��рс�� та� до

22.02.2011� р.� при� наявності� до��мента,�що

підтвердж�є�сплат���часни�ом�реєстраційно-

�о� внес��.� День� оп�блі��вання� о�олошення

про�проведення��он��рс��в�ЗМІ�вважається

днем�йо�о�о�олошення.

8. Кон��рсні� пропозиції� �часни�ами� �он-

��рс�� особисто� або� через� �повноважених

представни�ів�подаються�за�адресою:�01044,

м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,��ім.�610,�тел.�254-

12-42,� 254-19-21� (понеділо��—� п’ятниця� з

10.00�до�17.00)� з�дня�о�олошення� �он��рс�

та�до�22.02.2011�р.

9. За�отриманням�роз’яснень�та�додат�о-

вої� інформації� щодо� об’є�тів� інвест�вання

звертатись�за�адресою:�01044,�м.�Київ,�в�л.

Хрещати�,�36,��ім.�610,�тел.�254-12-42,�254-

19-21� (понеділо�� —� п’ятниця� з� 10.00� до

17.00).

10. У�разі�зміни�дати�проведення��он��р-

с���часни����он��рс��в�обов’яз�овом��поряд-

���надсилається�повідомлення�про�дат��про-

ведення��он��рс�.

1.�Кон��рс�проводиться�Головним��правлінням�е�ономі�и�та�інвестицій�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.05.2007�№528/1189�“Про�затвердження�Положення�про�порядо��проведення

інвестиційних��он��рсів�для�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�незавершено�о�б�дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва”,�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�22.10.2007�№1403�“Про�затвердження�с�лад��постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�незавершено�о

б�дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва”�(із�змінами),�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.06.2004�№322/1532�“Про�затвердження�перелі���нежилих�б�дин�ів��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва,�я�і

підля�ають� ре�онстр��ції� або� реставрації� за� зал�чені� �ошти”� (із� змінами� і� доповненнями)� та� розпорядження� Київсь�ої�місь�ої� державної� адміністрації� від� 07.11.2008�№1571� “Про� проведення� інвестиційних� �он��рсів� на� зал�чення� інвесторів� до

фінанс�вання�б�дівництва�та�ре�онстр��ції�об’є�тів�соціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�м.�Києва”.

2.� Інформація�про�інвест�вання�ре�онстр��ції�нежило�о�б�дин����ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва,�що�знаходиться�за�адресою:�в�л.�Дмитрівсь�а,�23�літ.�А���Шевчен�івсь�ом��районі:

2.1. За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�до�ре�онстр��ції�—�141,00��в.�м,�я�а�належить�територіальній��ромаді�м. Києва

(балансо�трим�вач�—�КП�“Київжитлоспеце�спл�атація”).

2.2. За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�після�ре�онстр��ції�—�726,81��в.�м,�з�я�ої:

� 141,00��в.�м�—�власність�територіальної��ромади�м.�Києва;�

� 585,81��в.�м�—�переходить���власність�інвестора.

2.3. Орієнтовна�вартість�ре�онстр��ції�1��в.�м�об’є�та�інвест�вання:�7,577�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�1,263�тис.��рн.

2.4. За�альна�орієнтовна�вартість�ре�онстр��ції�об’є�та�інвест�вання�—�5�507,04�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�917,84�тис.��рн.

2.5. Переможець��он��рс�-інвестор�ре�онстр��ції�визначається�рішенням�постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню

інвесторів�та�затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

2.6. Проведення� ре�онстр��ції� відб�вається� шляхом� ��ладання� інвестиційно�о� до�овор�� між� інвестором,

балансо�трим�вачем�б�дин���(КП�“Київжитлоспеце�спл�атація”),�Головним��правлінням��ом�нальної�власності�міста�Києва

та�ор�анізатором��он��рс�.

2.7. Питання� �з�одження� з� орендарями�проведення� ре�онстр��ції� виріш�ється� інвестором� та� Головним� �правлінням

�ом�нальної�власності�міста�Києва�після���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

2.8. Частина� об’є�та� інвест�вання� (�рім� власності� територіальної� �ромади)� �� встановленом�� поряд��� передається� �

власність�інвестора�відповідно�до��мов�інвестиційно�о��он��рс��та�до�овор��після�отримання�а�т��державної��омісії�щодо

прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію.

2.9. Інженерні� мережі,� я�і� належать� до� �ом�нальної� власності� територіальної� �ромади�м.� Києва� і� попадають� в� зон�

ре�онстр��ції,� в� �становленом�� поряд��� демонт�ються,� і� за� �ошти� інвестора� створюються� нові,� я�і� передаються� до

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва.

3. Основні��мови��он��рс�:

3.1. Фінанс�вання�інвестором��сіх�витрат,�пов’язаних�з�прое�т�ванням�та�ре�онстр��цією�об’є�та�інвест�вання.

3.2. Надання� �часни�ом� �он��рс�� �он��рсно�о� забезпечення�—� �арантій� (бан�івсь�і� �арантії,� пор��а� тощо)�щодо

забезпечення�ви�онання�ним�зобов’язань,�що�вини�ають���зв’яз���з�поданням��он��рсних�пропозицій.

3.3. Сплата� ор�анізатор�� �он��рс�� �оштів� на� створення� соціальної� та� інженерно-транспортної� інфрастр��т�ри�міста

Києва���розмірі�5%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�об’є�та�інвест�вання�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�229,46�тис. �рн,

��разі�визнання��часни�а�переможцем.

Зазначені��ошти�інвестором�сплач�ються���наст�пном��поряд��:

- 25%��оштів�—�не�пізніше�10�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 25%��оштів�—�не�пізніше�6�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 50%��оштів�—�не�пізніше�12�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

3.4. Компенсація� ор�анізатор�� �он��рс�� витрат,� пов’язаних� з� під�отов�ою� та� проведенням� інвестиційно�о� �он��рс�,

� розмірі�1%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�ре�онстр��ції�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�45,89�тис.��рн,

� разі�визнання��часни�а�переможцем,�сплач�ється�протя�ом�10�робочих�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

Кошти,�сплачені�інвестором�в�я�ості��омпенсації�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням

інвестиційно�о� �он��рс�,� �� розмірі� 1%� від� за�альної� орієнтовної� вартості� ре�онстр��ції� об’є�та� без� �рах�вання�ПДВ,

поверненню�не�підля�ають.

3.5. Сплата� реєстраційно�о� внес��� в� розмірі� 1� 700,00� �рн� на� розрах�н�овий� рах�но��№31515934700001� в� ГУ�ДКУ� �

м. Києві,�МФО�820019,��од�ЄДРПОУ�24262621,�одерж�вач�—�ГУ�ДКУ���м.�Києві�(призначення�платеж��—�плата�за��часть�в

�он��рсі�на�зал�чення�інвестора�до�ре�онстр��ції�нежило�о�б�дин���на�в�л.�Дмитрівсь�а,�23�літ.�А���Шевчен�івсь�ом��районі).

2.�Інформація�про�інвест�вання�ре�онстр��ції�нежило�о�б�дин����ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

що�знаходиться�за�адресою:�в�л.�Ломоносова,�73���Голосіївсь�ом��районі:

2.1. За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�до�ре�онстр��ції�—�331,02��в.�м,�я�а�належить�територіальній��ромаді�м.�Києва

(балансо�трим�вач�—�КП�“Київжитлоспеце�спл�атація”).

2.2. За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�після�ре�онстр��ції�—�669,0��в.�м,�з�я�ої:

� 331,02��в.�м�—�власність�територіальної��ромади�м.�Києва;�

� 337,98��в.�м�—�переходить���власність�інвестора.

2.3. Орієнтовна�вартість�ре�онстр��ції�1��в.�м�об’є�та�інвест�вання:�7,577�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�1,263�тис.��рн.

2.4. За�альна�орієнтовна�вартість�ре�онстр��ції�об’є�та�інвест�вання�—�5�069,013�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�844,836�тис.��рн.

2.5. Переможець��он��рс�-інвестор�ре�онстр��ції�визначається�рішенням�постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню

інвесторів�та�затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

2.6. Проведення� ре�онстр��ції� відб�вається� шляхом� ��ладання� інвестиційно�о� до�овор�� між� інвестором,

балансо�трим�вачем�б�дин���(КП�“Київжитлоспеце�спл�атація”),�Головним��правлінням��ом�нальної�власності�міста�Києва

та�ор�анізатором��он��рс�.

2.7. Питання� �з�одження� з� орендарями� проведення� ре�онстр��ції� виріш�ється� інвестором� та� Головним� �правлінням

�ом�нальної�власності�міста�Києва�після���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

2.8. Частина� об’є�та� інвест�вання� (�рім� власності� територіальної� �ромади)� �� встановленом�� поряд��� передається� �

власність�інвестора�відповідно�до��мов�інвестиційно�о��он��рс��та�до�овор��після�отримання�а�т��державної��омісії�щодо

прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію.

2.9. Інженерні�мережі,� я�і� належать� до� �ом�нальної� власності� територіальної� �ромади�м.� Києва� і� попадають� в� зон�

ре�онстр��ції,�в��становленом��поряд���демонт�ються,�і�за��ошти�інвестора�створюються�нові,�я�і�передаються�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�м.�Києва.

3. Основні��мови��он��рс�:

3.1. Фінанс�вання�інвестором��сіх�витрат,�пов’язаних�з�прое�т�ванням�та�ре�онстр��цією�об’є�та�інвест�вання.

3.2. Надання� �часни�ом� �он��рс�� �он��рсно�о� забезпечення�—� �арантій� (бан�івсь�і� �арантії,� пор��а� тощо)�щодо

забезпечення�ви�онання�ним�зобов’язань,�що�вини�ають���зв’яз���з�поданням��он��рсних�пропозицій.

3.3. Сплата�ор�анізатор���он��рс���оштів�на�створення�соціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва

��розмірі�5%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�об’є�та�інвест�вання�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�211,209�тис.��рн,

��разі�визнання��часни�а�переможцем.

Зазначені��ошти�інвестором�сплач�ються���наст�пном��поряд��:

- 25%��оштів�—�не�пізніше�10�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 25%��оштів�—�не�пізніше�6�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 50%��оштів�—�не�пізніше�12�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

3.4. Компенсація�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням�інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі

1%� від� за�альної� орієнтовної� вартості� ре�онстр��ції� об’є�та� без� �рах�вання�ПДВ,�що� становить� 42,242� тис.� �рн,� �� разі

визнання��часни�а�переможцем,�сплач�ється�протя�ом�10�робочих�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

Кошти,�сплачені�інвестором�в�я�ості��омпенсації�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням

інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі�1%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�ре�онстр��ції�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�поверненню

не�підля�ають.

3.5. Сплата� реєстраційно�о� внес��� в� розмірі� 1� 700,00� �рн� на� розрах�н�овий� рах�но��№31515934700001� в� ГУ�ДКУ� �

м. Києві,�МФО�820019,��од�ЄДРПОУ�24262621,�одерж�вач�—�ГУ�ДКУ���м.�Києві�(призначення�платеж��—�плата�за��часть�в

�он��рсі�на�зал�чення�інвестора�до�ре�онстр��ції�нежило�о�б�дин���на�в�л.�Ломоносова,�73���Голосіївсь�ом��районі).

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА
1.�Кон��рс�проводиться�Головним��правлінням�е�ономі�и�та�інвестицій�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.05.2007�№528/1189�“Про�затвердження�Положення�про�порядо��проведення�інвестиційних

�он��рсів�для�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�незавершено�о�б�дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва”,�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

від�22.10.2007�№1403�“Про�затвердження�с�лад��постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�незавершено�о�б�дівництва,

інженерно-транспортної� інфрастр��т�ри�міста�Києва”� (із� змінами),� рішення�Київсь�ої�місь�ої� ради� від� 24.06.2004�№322/1532� “Про� затвердження� перелі��� нежилих�б�дин�ів� �ом�нальної� власності� територіальної� �ромади�м.� Києва,� я�і� підля�ають

ре�онстр��ції�або�реставрації�за�зал�чені��ошти”�(із�змінами�і�доповненнями)�та�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�07.04.2009�№349�“Про�проведення��он��рсів�із�зал�чення�інвесторів�для�реалізації�інвестиційних�прое�тів”.

2.�Інформація�про�інвест�вання�ре�онстр��ції�нежило�о�б�дин����ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

що�знаходиться�за�адресою:�в�л.�Лисо�ірсь�а,�6,�літ.�В���Голосіївсь�ом��районі:

2.1.�За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�до�ре�онстр��ції�—�70,30��в.�м,�я�а�належить�територіальній��ромаді�м.�Києва

(балансо�трим�вач�—�КП�“Київжитлоспеце�спл�атація”).

2.2.�За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�після�ре�онстр��ції�—�151,50��в.�м,�з�я�ої:

� 70,30��в.�м�—�власність�територіальної��ромади�м.�Києва;�

� 81,20��в.�м�—�переходить���власність�інвестора.

2.3.�Орієнтовна�вартість�ре�онстр��ції�1��в.�м�об’є�та�інвест�вання:�7,577�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�1,263�тис.��рн.

2.4.�За�альна�орієнтовна�вартість�ре�онстр��ції�об’є�та�інвест�вання�—�1�147,92�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�191,32�тис.��рн.

2.5.�Переможець��он��рс�-інвестор�ре�онстр��ції�визначається�рішенням�постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню

інвесторів�та�затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

2.6.� Проведення� ре�онстр��ції� відб�вається� шляхом� ��ладання� інвестиційно�о� до�овор�� між� інвестором,

балансо�трим�вачем�б�дин���(КП�“Київжитлоспеце�спл�атація”),�Головним��правлінням��ом�нальної�власності�міста�Києва

та�ор�анізатором��он��рс�.

2.7.�Питання� �з�одження� з� орендарями� проведення� ре�онстр��ції� виріш�ється� інвестором� та� Головним� �правлінням

�ом�нальної�власності�міста�Києва�після���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

2.8.� Частина� об’є�та� інвест�вання� (�рім� власності� територіальної� �ромади)� �� встановленом�� поряд��� передається� �

власність�інвестора�відповідно�до��мов�інвестиційно�о��он��рс��та�до�овор��після�отримання�а�т��державної��омісії�щодо

прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію.

2.9.� Інженерні�мережі,� я�і� належать� до� �ом�нальної� власності� територіальної� �ромади�м.� Києва� і� попадають� в� зон�

ре�онстр��ції,�в��становленом��поряд���демонт�ються,�і�за��ошти�інвестора�створюються�нові,�я�і�передаються�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�м.�Києва.

3.�Основні��мови��он��рс�:

3.1.�Фінанс�вання�інвестором��сіх�витрат,�пов’язаних�з�прое�т�ванням�та�ре�онстр��цією�об’є�та�інвест�вання.

3.2.�Надання� �часни�ом� �он��рс�� �он��рсно�о� забезпечення�—� �арантій� (бан�івсь�і� �арантії,� пор��а� тощо)�щодо

забезпечення�ви�онання�ним�зобов’язань,�що�вини�ають���зв’яз���з�поданням��он��рсних�пропозицій.

3.3.�Сплата�ор�анізатор���он��рс���оштів�на�створення�соціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва

��розмірі�5%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�об’є�та�інвест�вання�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�47,83�тис.��рн,��

разі�визнання��часни�а�переможцем.

Зазначені��ошти�інвестором�сплач�ються���наст�пном��поряд��:

- 25%��оштів�—�не�пізніше�10�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 25%��оштів�—�не�пізніше�6�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 50%��оштів�—�не�пізніше�12�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

3.4.�Компенсація�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням�інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі

1%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�ре�онстр��ції�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�9,57�тис.��рн,���разі�визнання

�часни�а�переможцем,�сплач�ється�протя�ом�10�робочих�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

Кошти,�сплачені�інвестором�в�я�ості��омпенсації�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням

інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі�1%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�ре�онстр��ції�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�поверненню

не�підля�ають.

3.5.� Сплата� реєстраційно�о� внес��� в� розмірі� 1� 700,00� �рн� на� розрах�н�овий� рах�но��№31515934700001� в� ГУ�ДКУ� �

м. Києві,�МФО�820019,��од�ЄДРПОУ�24262621,�одерж�вач�—�ГУ�ДКУ���м.�Києві�(призначення�платеж��—�плата�за��часть�в

�он��рсі�на�зал�чення�інвестора�до�ре�онстр��ції�нежило�о�б�дин���на�в�л.�Лисо�ірсь�а,�6�літ.�В���Голосіївсь�ом��районі).

2.�Інформація�про�інвест�вання�ре�онстр��ції�нежило�о�б�дин����ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

що�знаходиться�за�адресою:�в�л.�П.�Орли�а,�3,�літ.�А���Печерсь�ом��районі:

2.1.�За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�до�ре�онстр��ції�—�928,10��в.�м,�я�а�належить�територіальній��ромаді�м.�Києва

(балансо�трим�вач�—�КП�“Київжитлоспеце�спл�атація”).

2.2.�За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�після�ре�онстр��ції�—�1�243,00��в.�м,�з�я�ої:

� 928,10��в.�м�—�власність�територіальної��ромади�м.�Києва;�

� 314,90��в.�м�—�переходить���власність�інвестора.

2.3.�Орієнтовна�вартість�ре�онстр��ції�1��в.�м�об’є�та�інвест�вання:�7,577�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�1,263�тис.��рн.

2.4.�За�альна�орієнтовна�вартість�ре�онстр��ції�об’є�та�інвест�вання�—�9�418,21�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�1�569,70�тис.��рн.

2.5.�Переможець��он��рс�-інвестор�ре�онстр��ції�визначається�рішенням�постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню

інвесторів�та�затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

2.6.� Проведення� ре�онстр��ції� відб�вається� шляхом� ��ладання� інвестиційно�о� до�овор�� між� інвестором,

балансо�трим�вачем�б�дин���(КП�“Київжитлоспеце�спл�атація”),�Головним��правлінням��ом�нальної�власності�міста�Києва

та�ор�анізатором��он��рс�.

2.7.�Питання� �з�одження� з� орендарями� проведення� ре�онстр��ції� виріш�ється� інвестором� та� Головним� �правлінням

�ом�нальної�власності�міста�Києва�після���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

2.8.� Частина� об’є�та� інвест�вання� (�рім� власності� територіальної� �ромади)� �� встановленом�� поряд��� передається� �

власність�інвестора�відповідно�до��мов�інвестиційно�о��он��рс��та�до�овор��після�отримання�а�т��державної��омісії�щодо

прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію.

2.9.� Інженерні�мережі,� я�і� належать� до� �ом�нальної� власності� територіальної� �ромади�м.� Києва� і� попадають� в� зон�

ре�онстр��ції,�в��становленом��поряд���демонт�ються,�і�за��ошти�інвестора�створюються�нові,�я�і�передаються�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�м.�Києва.

3.�Основні��мови��он��рс�:

3.1.�Фінанс�вання�інвестором��сіх�витрат,�пов’язаних�з�прое�т�ванням�та�ре�онстр��цією�об’є�та�інвест�вання.

3.2.�Надання� �часни�ом� �он��рс�� �он��рсно�о� забезпечення�—� �арантій� (бан�івсь�і� �арантії,� пор��а� тощо)�щодо

забезпечення�ви�онання�ним�зобов’язань,�що�вини�ають���зв’яз���з�поданням��он��рсних�пропозицій.

3.3.�Сплата�ор�анізатор���он��рс���оштів�на�створення�соціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва

��розмірі�5%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�об’є�та�інвест�вання�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�392,43�тис.��рн,��

разі�визнання��часни�а�переможцем.

Зазначені��ошти�інвестором�сплач�ються���наст�пном��поряд��:

- 25%��оштів�—�не�пізніше�10�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 25%��оштів�—�не�пізніше�6�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 50%��оштів�—�не�пізніше�12�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

3.4.�Компенсація�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням�інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі

1%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�ре�онстр��ції�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�78,49�тис.��рн,���разі�визнання

�часни�а�переможцем,�сплач�ється�протя�ом�10�робочих�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

Кошти,�сплачені�інвестором�в�я�ості��омпенсації�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням

інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі�1%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�ре�онстр��ції�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�поверненню

не�підля�ають.

3.5.� Сплата� реєстраційно�о� внес��� в� розмірі� 1� 700,00� �рн� на� розрах�н�овий� рах�но��№31515934700001� в� ГУ�ДКУ� �

м. Києві,�МФО�820019,��од�ЄДРПОУ�24262621,�одерж�вач�—�ГУ�ДКУ���м.�Києві�(призначення�платеж��—�плата�за��часть�в

�он��рсі�на�зал�чення�інвестора�до�ре�онстр��ції�нежило�о�б�дин���на�в�л.�П.Орли�а,�3�літ.�А���Печерсь�ом��районі).

Кошти,� сплачені� �часни�ом� �он��рс�� в

я�ості�реєстраційно�о�внес��,�поверненню�не

підля�ають.

3.6. Переможцем� �он��рс�� визнається

претендент,� пропозиції� я�о�о� відповідають

�мовам� �он��рс�� та� я�ий� запропон�вав

найбільш� ви�ідні� �мови� для� територіальної

�ромади�м.�Києва.

3.7. Інвестиційний� до�овір� ��ладається

протя�ом�30��алендарних�днів�з�дня�отриман-

ня�переможцем��он��рс��а�цепт���он��рсних

пропозицій.�Я�що�протя�ом�30��алендарних

днів� інвестиційний� до�овір� не� ��ладений,

рез�льтати�інвестиційно�о��он��рс��про�виз-

начення�переможця�підля�ають�с�ас�ванню��

встановленом��поряд��.

3.8. Термін�реалізації�інвестиційно�о�про-

е�т��повинен�б�ти�не�більше�нормативно-

�о,� що� визначається� прое�тно-�ошторис-

ною�до��ментацією.�Інвестор�(переможець

�он��рс�)�зобов’яз�ється�розробити,�по�о-

дити�та�затвердити���встановленом��поряд-

��� прое�тно-�ошторисн�� до��ментацію� не

пізніше,�ніж�через�12�місяців�з�дня���ладан-

ня�інвестиційно�о�до�овор�.�На�підставі�за-

твердженої�прое�тно-�ошторисної�до��мен-

тації�протя�ом�60�днів�з�момент��її�затвер-

дження� сторони� до�овор�� визначають

�рафі��фінанс�вання� та� реалізації� прое�т�

шляхом� підписання� додат�ової� ��оди� до

інвестиційно�о� до�овор�,� я�а� б�де� йо�о

невід’ємною�частиною.

3.9. У�випад���належно�о�ви�онання�інве-

стором� взятих� на� себе� за� до�овором� зо-

бов’язань,� що� підтверджено� іншими

сторонами� до�овор�,� інвестор� має� право� �

встановленом��поряд���першочер�ово�пода-

ти�заяв�и�на�право�оренди�частини�об’є�та

інвест�вання,�що� належить� територіальній

�ромаді�м.�Києва,�та�її�ви��п�.



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

3.10. У�разі�оформлення�інвестором�пра-

ва�власності�на�частин��об’є�та� інвест�ван-

ня,�що� належала� територіальній� �ромаді� м.

Києва,�балансо�трим�вач�б�дин���протя�ом

10�днів�надає�відмовний�лист�від�об’є�та�та

земельної�ділян�и�(��разі�необхідності).

3.11. Інвестор�(переможець��он��рс�)�зо-

бов’яз�ється� що�вартально� в� письмовій

формі�подавати�ор�анізатор���он��рс��інфор-

мацію�щодо� стан�� реалізації� інвестиційно�о

прое�т��в�цілом��та�о�ремих�йо�о�етапів�за

формою,�затвердженою��омісією.

3.12. Ор�анізатор� �он��рс�� має� право

розірвати�до�овір�в�односторонньом��поряд-

��� �� випад��� неви�онання� або� неналежно�о

ви�онання� інвестором� взятих� на� себе� зо-

бов’язань,�зо�рема�пп.�3.3,�3.4,�3.8,�3.11��мов

�он��рс��або�інших�вимо��інвестиційно�о�до-

�овор�.

4. Додат�ові��мови��он��рс�:

4.1. Учасни�� �он��рс�� має� право� надати

додат�ові� пропозиції,� спрямовані� на

найбільш� ефе�тивн�� реалізацію� інвес-

тиційно�о�прое�т�.

4.2. Надання� �часни�ом� �он��рс�� най-

ви�ідніших��мов�сплати�ор�анізатор���он��р-

с�� �оштів� на� створення� соціальної� та� інже-

нерно-транспортної� інфрастр��т�ри� міста

Києва.

4.3. Надання��часни�ом��он��рс��додат�о-

вих� пропозицій,� спрямованих� зо�рема� на

створення� соціальної� та� інженерно-транс-

портної�інфрастр��т�ри�міста,�нових�робочих

місць.

5. Основні� �ритерії� визначення� пере-

можця��он��рс�:

5.1. Най�ращі� пропозиції� щодо� розмір�

внес�ів,�спрямованих�на�створення�соціаль-

ної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�-

ри�міста.

5.2. Най�раща�пропозиція�щодо�поліпшен-

ня� частини� об’є�та� інвест�вання,� я�а� зали-

шається���власності�територіальної��ромади

м.�Києва.

5.3. Найбільш� ви�ідна� та� надійна� схема

фінанс�вання�прое�т��(на�стадії�ре�онстр��ції

об’є�та�інвест�вання).

5.4. Найбільша�част�а�власних��оштів,�що

в�ладаються� �часни�ом� �� фінанс�вання

об’є�та�інвест�вання.

5.5. Най�ращі��мови�ви�ористання�об’є�та

інвест�вання�для�надання�посл���щодо�задо-

волення��ромадсь�их�потреб.

6. До� �часті� в� �он��рсі� не� доп�с�а-

ються�особи,�я�і:

6.1. Визнані�бан�р�тами�або�стосовно�я�их

пор�шено�справ��про�бан�р�тство.

6.2. Не�надали�відповідних�фінансових�до-

��ментів,� я�і� б� підтвердж�вали� їх� фінансові

можливості�щодо� забезпечення� ви�онання

�мов��он��рс�.

6.3. Знаходяться�в�стадії�лі�відації.

6.4. Майно� (частина�майна)�я�их�переб�-

ває�в�подат�овій�заставі�або�на�це�майно�на-

�ладено�арешт.

6.5. Мають� забор�ованість� �� сплаті� по-

дат�ів,�зборів�(обов’яз�ових�платежів).

6.6. Не�ви�онали��мови�попередніх�інвес-

тиційних�до�оворів.

7. Кон��рсна�до��ментація��часни�ам��он-

��рс��видається�за�адресою:�01004,�м.�Київ,

в�л.�Хрещати�,�36,��ім.�610,�тел.�254-12-42,

254-19-21�(понеділо��—�п’ятниця�з�10.00�до

17.00)� з� дня� о�олошення� �он��рс�� та� до

22.02.2011� р.� при� наявності� до��мента,�що

підтвердж�є�сплат���часни�ом�реєстраційно-

�о� внес��.� День� оп�блі��вання� о�олошення

про�проведення� �он��рс�� в�ЗМІ� вважається

днем�йо�о�о�олошення.

8. Кон��рсні� пропозиції� �часни�ами� �он-

��рс�� особисто� або� через� �повноважених

представни�ів�подаються�за�адресою:�01044,

м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,��ім.�610,�тел.�254-

12-42,� 254-19-21� (понеділо��—� п’ятниця� з

10.00�до�17.00)�з�дня�о�олошення��он��рс��та

до�22.02.2011�р.

9. За�отриманням�роз’яснень�та�додат�ової

інформації�щодо�об’є�тів�інвест�вання�зверта-

тись�за�адресою:�01044,�м.�Київ,�в�л. Хреща-

ти�,�36,��ім.�610,�тел.�254-12-42,�254-19-21�(по-

неділо��—�п’ятниця�з�10.00�до�17.00).

10. У�разі�зміни�дати�проведення��он��р-

с���часни����он��рс��в�обов’яз�овом��поряд-

���надсилається�повідомлення�про�дат��про-

ведення��он��рс�.

Кошти,� сплачені� �часни�ом� �он��рс�� в

я�ості�реєстраційно�о�внес��,�поверненню�не

підля�ають.

3.6. Переможцем� �он��рс�� визнається

претендент,� пропозиції� я�о�о� відповідають

�мовам� �он��рс�� та� я�ий� запропон�вав

найбільш� ви�ідні� �мови� для� територіальної

�ромади�м.�Києва.

3.7. Інвестиційний� до�овір� ��ладається

протя�ом�30��алендарних�днів�з�дня�отриман-

ня�переможцем��он��рс��а�цепт���он��рсних

пропозицій.�Я�що�протя�ом�30��алендарних

днів� інвестиційний� до�овір� не� ��ладений,

рез�льтати�інвестиційно�о��он��рс��про�виз-

начення�переможця�підля�ають�с�ас�ванню��

встановленом��поряд��.

3.8. Термін�реалізації� інвестиційно�о�про-

е�т��повинен�б�ти�не�більше�нормативно�о,

що�визначається�прое�тно-�ошторисною�до-

��ментацією.� Інвестор� (переможець��он��р-

с�)� зобов’яз�ється� розробити,� по�одити� та

затвердити���встановленом��поряд���прое�т-

но-�ошторисн��до��ментацію�не�пізніше,�ніж

через� 12� місяців� з� дня� ��ладання� інвес-

тиційно�о�до�овор�.�На�підставі�затвердженої

прое�тно-�ошторисної�до��ментації�протя�ом

60�днів�з�момент��її�затвердження�сторони�до-

�овор�� визначають� �рафі��фінанс�вання� та

реалізації�прое�т��шляхом�підписання�додат-

�ової���оди�до� інвестиційно�о�до�овор�,�я�а

б�де�йо�о�невід’ємною�частиною.

3.9. У�випад���належно�о�ви�онання�інве-

стором� взятих� на� себе� за� до�овором� зо-

бов’язань,�що� підтверджено� іншими� сторо-

нами�до�овор�,�інвестор�має�право���встанов-

леном��поряд���першочер�ово�подати�заяв-

�и�на�право�оренди�частини�об’є�та�інвест�-

вання,�що�належить�територіальній��ромаді�м.

Києва,�та�її�ви��п�.

3.10. У�разі�оформлення�інвестором�пра-

ва�власності�на�частин��об’є�та� інвест�ван-

ня,�що� належала� територіальній� �ромаді� м.

Києва,�балансо�трим�вач�б�дин���протя�ом

10�днів�надає�відмовний�лист�від�об’є�та�та

земельної�ділян�и�(��разі�необхідності).

3.11. Інвестор�(переможець��он��рс�)�зо-

бов’яз�ється� що�вартально� в� письмовій

формі�подавати�ор�анізатор���он��рс��інфор-

мацію�щодо� стан�� реалізації� інвестиційно�о

прое�т��в�цілом��та�о�ремих�йо�о�етапів�за

формою,�затвердженою��омісією.

3.12. Ор�анізатор� �он��рс�� має� право

розірвати�до�овір�в�односторонньом��поряд-

��� �� випад��� неви�онання� або� неналежно�о

ви�онання� інвестором� взятих� на� себе� зо-

бов’язань,�зо�рема�пп.�3.3,�3.4,�3.8,�3.11��мов

�он��рс��або�інших�вимо��інвестиційно�о�до-

�овор�.

4. Додат�ові��мови��он��рс�:

4.1. Учасни�� �он��рс�� має� право� надати

додат�ові�пропозиції,�спрямовані�на�найбільш

ефе�тивн��реалізацію�інвестиційно�о�прое�-

т�.

4.2. Надання� �часни�ом� �он��рс�� най-

ви�ідніших��мов�сплати�ор�анізатор���он��р-

с�� �оштів� на� створення� соціальної� та� інже-

нерно-транспортної� інфрастр��т�ри� міста

Києва.

4.3. Надання��часни�ом��он��рс��додат�о-

вих� пропозицій,� спрямованих� зо�рема� на

створення� соціальної� та� інженерно-транс-

портної�інфрастр��т�ри�міста,�нових�робочих

місць.

5. Основні� �ритерії� визначення� пере-

можця��он��рс�:

5.1. Най�ращі� пропозиції� щодо� розмір�

внес�ів,�спрямованих�на�створення�соціаль-

ної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�-

ри�міста.

5.2. Най�раща�пропозиція�щодо�поліпшен-

ня� частини� об’є�та� інвест�вання,� я�а� зали-

шається���власності�територіальної��ромади

м.�Києва.

5.3. Найбільш� ви�ідна� та� надійна� схема

фінанс�вання�прое�т��(на�стадії�ре�онстр��ції

об’є�та�інвест�вання).

5.4. Найбільша�част�а�власних��оштів,�що

в�ладаються� �часни�ом� �� фінанс�вання

об’є�та�інвест�вання.

5.5. Най�ращі��мови�ви�ористання�об’є�та

інвест�вання�для�надання�посл���щодо�задо-

волення��ромадсь�их�потреб.

6. До� �часті� в� �он��рсі� не� доп�с�а-

ються�особи,�я�і:

6.1. Визнані�бан�р�тами�або�стосовно�я�их

пор�шено�справ��про�бан�р�тство.

6.2. Не�надали�відповідних�фінансових�до-

��ментів,� я�і� б� підтвердж�вали� їх� фінансові

можливості�щодо� забезпечення� ви�онання

�мов��он��рс�.

6.3. Знаходяться�в�стадії�лі�відації.

6.4. Майно� (частина�майна)�я�их�переб�-

ває�в�подат�овій�заставі�або�на�це�майно�на-

�ладено�арешт.

6.5. Мають� забор�ованість� �� сплаті� по-

дат�ів,�зборів�(обов’яз�ових�платежів).

6.6. Не�ви�онали��мови�попередніх�інвес-

тиційних�до�оворів.

7. Кон��рсна�до��ментація��часни�ам��он-

��рс��видається�за�адресою:�01004,�м.�Київ,

в�л.�Хрещати�,�36,��ім.�610,�тел.�254-12-42,

254-19-21�(понеділо��—�п’ятниця�з�10.00�до

17.00)� з� дня� о�олошення� �он��рс�� та� до

22.02.2011� р.� при� наявності� до��мента,�що

підтвердж�є�сплат���часни�ом�реєстраційно-

�о� внес��.� День� оп�блі��вання� о�олошення

про�проведення� �он��рс�� в�ЗМІ� вважається

днем�йо�о�о�олошення.

8. Кон��рсні�пропозиції��часни�ами��он��р-

с�� особисто� або� через� �повноважених� пред-

ставни�ів�подаються�за�адресою:�01044,�м. Київ,

в�л.� Хрещати�,� 36,� �ім.� 610,� тел.� 254-12-42,�

254-19-21� (понеділо��—�п’ятниця� з� 10.00�до

17.00)� з� дня� о�олошення� �он��рс�� та� до

22.02.2011�р.

9. За�отриманням�роз’яснень�та�додат�о-

вої� інформації� щодо� об’є�тів� інвест�вання

звертатись� за� адресою:� 01044,� м.� Київ,

в�л. Хрещати�,�36,��ім.�610,�тел.�254-12-42,

254-19-21�(понеділо��—�п’ятниця�з�10.00�до

17.00).

10. У�разі�зміни�дати�проведення��он��р-

с���часни����он��рс��в�обов’яз�овом��поряд-

���надсилається�повідомлення�про�дат��про-

ведення��он��рс�.
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КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

1.�Кон��рс�проводиться�Головним��правлінням�е�ономі�и�та�інвестицій�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.05.2007�№528/1189�“Про�затвердження�Положення�про�порядо��проведення

інвестиційних��он��рсів�для�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�незавершено�о�б�дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва”,�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�22.10.2007�№1403�“Про�затвердження�с�лад��постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�незавершено�о

б�дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва”�(із�змінами),�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.06.2004�№322/1532�“Про�затвердження�перелі���нежилих�б�дин�ів��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва,�я�і

підля�ають�ре�онстр��ції�або�реставрації�за�зал�чені��ошти”�(із�змінами�і�доповненнями)�та�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�07.04.2009�№349�“Про�проведення��он��рсів�із�зал�чення�інвесторів�для�реалізації�інвестиційних

прое�тів”.

1.�Кон��рс�проводиться�Головним��правлінням�е�ономі�и�та�інвестицій�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.05.2007�№528/1189�“Про�затвердження�Положення�про�порядо��проведення�інвестиційних

�он��рсів�для�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�незавершено�о�б�дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва”,�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

від�22.10.2007�№1403�“Про�затвердження�с�лад��постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�незавершено�о�б�дівництва,

інженерно-транспортної� інфрастр��т�ри�міста�Києва”� (із� змінами),� рішення�Київсь�ої�місь�ої� ради� від� 24.06.2004�№322/1532� “Про� затвердження� перелі��� нежилих�б�дин�ів� �ом�нальної� власності� територіальної� �ромади�м.� Києва,� я�і� підля�ають

ре�онстр��ції�або�реставрації�за�зал�чені��ошти”�(із�змінами�і�доповненнями)�та�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�07.04.2009�№349�“Про�проведення��он��рсів�із�зал�чення�інвесторів�для�реалізації�інвестиційних�прое�тів”.

2.�Інформація�про�інвест�вання�ре�онстр��ції�нежило�о�б�дин����ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

що�знаходиться�за�адресою:�в�л.�Хорива,�1�літ.�Г���Подільсь�ом��районі:

2.1.�За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�до�ре�онстр��ції�—�1�207,00��в.�м,�я�а�належить�територіальній��ромаді�м. Києва

(балансо�трим�вач�—�КП�“Київжитлоспеце�спл�атація”).

2.2.�За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�після�ре�онстр��ції�—�1�625,20��в.�м,�з�я�ої:

� 1�207,00��в.�м�—�власність�територіальної��ромади�м.�Києва;�

� 418,20��в.�м�—�переходить���власність�інвестора.

2.3.�Орієнтовна�вартість�ре�онстр��ції�1��в.�м�об’є�та�інвест�вання:�7,577�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�1,263�тис.��рн.

2.4.�За�альна�орієнтовна�вартість�ре�онстр��ції�об’є�та�інвест�вання�—�12�314,14�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�2�052,36�тис.��рн.

2.5.�Переможець��он��рс�-інвестор�ре�онстр��ції�визначається�рішенням�постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню

інвесторів�та�затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

2.6.� Проведення� ре�онстр��ції� відб�вається� шляхом� ��ладання� інвестиційно�о� до�овор�� між� інвестором,

балансо�трим�вачем�б�дин���(КП�“Київжитлоспеце�спл�атація”),�Головним��правлінням��ом�нальної�власності�міста�Києва

та�ор�анізатором��он��рс�.

2.7.�Питання� �з�одження� з� орендарями� проведення� ре�онстр��ції� виріш�ється� інвестором� та� Головним� �правлінням

�ом�нальної�власності�міста�Києва�після���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

2.8.� Частина� об’є�та� інвест�вання� (�рім� власності� територіальної� �ромади)� �� встановленом�� поряд��� передається� �

власність�інвестора�відповідно�до��мов�інвестиційно�о��он��рс��та�до�овор��після�отримання�а�т��державної��омісії�щодо

прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію.

2.9.� Інженерні�мережі,� я�і� належать� до� �ом�нальної� власності� територіальної� �ромади�м.� Києва� і� попадають� в� зон�

ре�онстр��ції,�в��становленом��поряд���демонт�ються,�і�за��ошти�інвестора�створюються�нові,�я�і�передаються�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�м.�Києва.

3.�Основні��мови��он��рс�:

3.1.�Фінанс�вання�інвестором��сіх�витрат,�пов’язаних�з�прое�т�ванням�та�ре�онстр��цією�об’є�та�інвест�вання.

3.2.�Надання� �часни�ом� �он��рс�� �он��рсно�о� забезпечення�—� �арантій� (бан�івсь�і� �арантії,� пор��а� тощо)�щодо

забезпечення�ви�онання�ним�зобов’язань,�що�вини�ають���зв’яз���з�поданням��он��рсних�пропозицій.

3.3.�Сплата�ор�анізатор���он��рс���оштів�на�створення�соціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва

��розмірі�5%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�об’є�та�інвест�вання�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�513,09�тис.��рн,��

разі�визнання��часни�а�переможцем.

Зазначені��ошти�інвестором�сплач�ються���наст�пном��поряд��:

- 25%��оштів�—�не�пізніше�10�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 25%��оштів�—�не�пізніше�6�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 50%��оштів�—�не�пізніше�12�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

3.4.�Компенсація�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням�інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі

1%� від� за�альної� орієнтовної� вартості� ре�онстр��ції� об’є�та� без� �рах�вання�ПДВ,�що� становить� 102,62� тис.� �рн,� �� разі

визнання��часни�а�переможцем,�сплач�ється�протя�ом�10�робочих�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

Кошти,�сплачені�інвестором�в�я�ості��омпенсації�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням

інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі�1%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�ре�онстр��ції�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�поверненню

не�підля�ають.

3.5.� Сплата� реєстраційно�о� внес��� в� розмірі� 2� 550,00� �рн� на� розрах�н�овий� рах�но��№31515934700001� в� ГУ�ДКУ� �

м. Києві,�МФО�820019,��од�ЄДРПОУ�24262621,�одерж�вач�—�ГУ�ДКУ���м.�Києві�(призначення�платеж��—�плата�за��часть�в

�он��рсі�на�зал�чення�інвестора�до�ре�онстр��ції�нежило�о�б�дин���на�в�л.�Хорива,�1�літ.�Г���Подільсь�ом��районі).

2.�Інформація�про�інвест�вання�ре�онстр��ції�нежило�о�б�дин����ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

що�знаходиться�за�адресою:�в�л.�Ярославсь�а/Костянтинівсь�а,�17/22�літ.�Г���Подільсь�ом��районі:

2.1.�За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�до�ре�онстр��ції�—�1�067,90��в.�м,�я�а�належить�територіальній��ромаді�м. Києва

(балансо�трим�вач�—�КП�“Київжитлоспеце�спл�атація”).

2.2.�За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�після�ре�онстр��ції�—�1�457,80��в.�м,�з�я�ої:

� 1�067,90��в.�м�—�власність�територіальної��ромади�м.�Києва;�

� 389,90��в.�м�—�переходить���власність�інвестора.

2.3.�Орієнтовна�вартість�ре�онстр��ції�1��в.�м�об’є�та�інвест�вання:�7,577�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�1,263�тис.��рн.

2.4.�За�альна�орієнтовна�вартість�ре�онстр��ції�об’є�та�інвест�вання�—�11�045,75�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�1�840,96�тис.��рн.

2.5.�Переможець��он��рс�-інвестор�ре�онстр��ції�визначається�рішенням�постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню

інвесторів�та�затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

2.6.� Проведення� ре�онстр��ції� відб�вається� шляхом� ��ладання� інвестиційно�о� до�овор�� між� інвестором,

балансо�трим�вачем�б�дин���(КП�“Київжитлоспеце�спл�атація”),�Головним��правлінням��ом�нальної�власності�міста�Києва

та�ор�анізатором��он��рс�.

2.7.�Питання� �з�одження� з� орендарями� проведення� ре�онстр��ції� виріш�ється� інвестором� та� Головним� �правлінням

�ом�нальної�власності�міста�Києва�після���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

2.8.� Частина� об’є�та� інвест�вання� (�рім� власності� територіальної� �ромади)� �� встановленом�� поряд��� передається� �

власність�інвестора�відповідно�до��мов�інвестиційно�о��он��рс��та�до�овор��після�отримання�а�т��державної��омісії�щодо

прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію.

2.9.� Інженерні�мережі,� я�і� належать� до� �ом�нальної� власності� територіальної� �ромади�м.� Києва� і� попадають� в� зон�

ре�онстр��ції,�в��становленом��поряд���демонт�ються,�і�за��ошти�інвестора�створюються�нові,�я�і�передаються�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�м.�Києва.

3.�Основні��мови��он��рс�:

3.1.�Фінанс�вання�інвестором��сіх�витрат,�пов’язаних�з�прое�т�ванням�та�ре�онстр��цією�об’є�та�інвест�вання.

3.2.�Надання� �часни�ом� �он��рс�� �он��рсно�о� забезпечення�—� �арантій� (бан�івсь�і� �арантії,� пор��а� тощо)�щодо

забезпечення�ви�онання�ним�зобов’язань,�що�вини�ають���зв’яз���з�поданням��он��рсних�пропозицій.

3.3.�Сплата�ор�анізатор���он��рс���оштів�на�створення�соціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва

��розмірі�5%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�об’є�та�інвест�вання�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�460,24�тис.��рн,��

разі�визнання��часни�а�переможцем.

Зазначені��ошти�інвестором�сплач�ються���наст�пном��поряд��:

- 25%��оштів�—�не�пізніше�10�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 25%��оштів�—�не�пізніше�6�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 50%��оштів�—�не�пізніше�12�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

3.4.�Компенсація�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням�інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі

1%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�ре�онстр��ції�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�92,05�тис.��рн,���разі�визнання

�часни�а�переможцем,�сплач�ється�протя�ом�10�робочих�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

Кошти,�сплачені�інвестором�в�я�ості��омпенсації�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням

інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі�1%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�ре�онстр��ції�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�поверненню

не�підля�ають.

3.5.�Сплата�реєстраційно�о�внес���в�розмірі�1�700,00��рн�на�розрах�н�овий�рах�но��№31515934700001�в�ГУ�ДКУ���м.�Києві,

МФО�820019,��од�ЄДРПОУ�24262621,�одерж�вач�—�ГУ�ДКУ���м.�Києві�(призначення�платеж��—�плата�за��часть�в��он��рсі�на

зал�чення�інвестора�до�ре�онстр��ції�нежило�о�б�дин���на�в�л.�Ярославсь�а/Костянтинівсь�а,�17/22,�літ.�Г���Подільсь�ом��районі).

2.�Інформація�про�інвест�вання�ре�онстр��ції�нежило�о�б�дин����ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

що�знаходиться�за�адресою:�в�л.�Володимирсь�а,�44�літ.�А���Шевчен�івсь�ом��районі:

2.1.�За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�до�ре�онстр��ції�—�943,80��в.�м,�я�а�належить�територіальній��ромаді�м.�Києва

(балансо�трим�вач�—�КП�“Київжитлоспеце�спл�атація”).

2.2.�За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�після�ре�онстр��ції�—�1�394,60��в.�м,�з�я�ої:

� 943,80��в.�м�—�власність�територіальної��ромади�м.�Києва;�

� 450,80��в.�м�—�переходить���власність�інвестора.

2.3.�Орієнтовна�вартість�ре�онстр��ції�1��в.�м�об’є�та�інвест�вання:�7,577�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�1,263�тис.��рн.

2.4.�За�альна�орієнтовна�вартість�ре�онстр��ції�об’є�та�інвест�вання�—�10�566,88�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�1�761,15�тис.��рн.

2.5.�Переможець��он��рс�-інвестор�ре�онстр��ції�визначається�рішенням�постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню

інвесторів�та�затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

2.6.� Проведення� ре�онстр��ції� відб�вається� шляхом� ��ладання� інвестиційно�о� до�овор�� між� інвестором,

балансо�трим�вачем�б�дин���(КП�“Київжитлоспеце�спл�атація”),�Головним��правлінням��ом�нальної�власності�міста�Києва

та�ор�анізатором��он��рс�.

2.7.�Питання��з�одження�з�орендарями�проведення�ре�онстр��ції�виріш�ється�інвестором�та�Головним��правлінням��о-

м�нальної�власності�міста�Києва�після���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

2.8.� Частина� об’є�та� інвест�вання� (�рім� власності� територіальної� �ромади)� �� встановленом�� поряд��� передається� �

власність�інвестора�відповідно�до��мов�інвестиційно�о��он��рс��та�до�овор��після�отримання�а�т��державної��омісії�щодо

прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію.

2.9.�Інженерні�мережі,�я�і�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва�і�попадають�в�зон��ре-

�онстр��ції,�в��становленом��поряд���демонт�ються,�і�за��ошти�інвестора�створюються�нові,�я�і�передаються�до��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва.

3.�Основні��мови��он��рс�:

3.1.�Фінанс�вання�інвестором��сіх�витрат,�пов’язаних�з�прое�т�ванням�та�ре�онстр��цією�об’є�та�інвест�вання.

3.2.�Надання��часни�ом��он��рс���он��рсно�о�забезпечення�—��арантій�(бан�івсь�і��арантії,�пор��а�тощо)�щодо�забез-

печення�ви�онання�ним�зобов’язань,�що�вини�ають���зв’яз���з�поданням��он��рсних�пропозицій.

3.3.�Сплата�ор�анізатор���он��рс���оштів�на�створення�соціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва

��розмірі�5%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�об’є�та�інвест�вання�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�440,29�тис.��рн,��

разі�визнання��часни�а�переможцем.

2.�Інформація�про�інвест�вання�ре�онстр��ції�нежило�о�б�дин����ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

що�знаходиться�за�адресою:�в�л.�Воровсь�о�о,�29-31-31�А�літ.�И���Шевчен�івсь�ом��районі:

2.1.�За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�до�ре�онстр��ції�—�840,10��в.�м,�я�а�належить�територіальній��ромаді�м.�Києва

(балансо�трим�вач�—�КП�“Київжитлоспеце�спл�атація”).

2.2.�За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�після�ре�онстр��ції�—�2�690,94��в.�м,�з�я�ої:

� 840,10��в.�м�—�власність�територіальної��ромади�м.�Києва;�

� 1�850,84��в.�м�—�переходить���власність�інвестора.

2.3.�Орієнтовна�вартість�ре�онстр��ції�1��в.�м�об’є�та�інвест�вання:�7,577�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�1,263�тис.��рн.

2.4.�За�альна�орієнтовна�вартість�ре�онстр��ції�об’є�та�інвест�вання�—�20389,252�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�3�398,21�тис.��рн.

2.5.�Переможець��он��рс�-інвестор�ре�онстр��ції�визначається�рішенням�постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню

інвесторів�та�затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

2.6.� Проведення� ре�онстр��ції� відб�вається� шляхом� ��ладання� інвестиційно�о� до�овор�� між� інвестором,

балансо�трим�вачем�б�дин���(КП�“Київжитлоспеце�спл�атація”),�Головним��правлінням��ом�нальної�власності�міста�Києва

та�ор�анізатором��он��рс�.

2.7.�Питання��з�одження�з�орендарями�проведення�ре�онстр��ції�виріш�ється�інвестором�та�Головним��правлінням��о-

м�нальної�власності�міста�Києва�після���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

2.8.� Частина� об’є�та� інвест�вання� (�рім� власності� територіальної� �ромади)� �� встановленом�� поряд��� передається� �

власність�інвестора�відповідно�до��мов�інвестиційно�о��он��рс��та�до�овор��після�отримання�а�т��державної��омісії�щодо

прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію.

2.9.�Інженерні�мережі,�я�і�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва�і�попадають�в�зон��ре-

�онстр��ції,�в��становленом��поряд���демонт�ються,�і�за��ошти�інвестора�створюються�нові,�я�і�передаються�до��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва.

3.�Основні��мови��он��рс�:

3.1.�Фінанс�вання�інвестором��сіх�витрат,�пов’язаних�з�прое�т�ванням�та�ре�онстр��цією�об’є�та�інвест�вання.

3.2.�Надання��часни�ом��он��рс���он��рсно�о�забезпечення�—��арантій�(бан�івсь�і��арантії,�пор��а�тощо)�щодо�забез-

печення�ви�онання�ним�зобов’язань,�що�вини�ають���зв’яз���з�поданням��он��рсних�пропозицій.

3.3.�Сплата�ор�анізатор���он��рс���оштів�на�створення�соціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва

��розмірі�5%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�об’є�та�інвест�вання�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�849,55�тис.��рн,��

разі�визнання��часни�а�переможцем.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Зазначені��ошти�інвестором�сплач�ються���наст�пном��поряд��:

- 25%��оштів�—�не�пізніше�10�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 25%��оштів�—�не�пізніше�6�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 50%��оштів�—�не�пізніше�12�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

3.4.�Компенсація�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням�інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі

1%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�ре�онстр��ції�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�88,06�тис.��рн,���разі�виз-

нання��часни�а�переможцем,�сплач�ється�протя�ом�10�робочих�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

Кошти,�сплачені�інвестором�в�я�ості��омпенсації�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведен-

ням�інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі�1%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�ре�онстр��ції�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�по-

верненню�не�підля�ають.

3.5.�Сплата�реєстраційно�о�внес���в�розмірі�1�700,00��рн�на�розрах�н�овий�рах�но��№31515934700001�в�ГУ�ДКУ���м.�Києві,

МФО�820019,��од�ЄДРПОУ�24262621,�одерж�вач�—�ГУ�ДКУ���м.�Києві�(призначення�платеж��—�плата�за��часть�в��он��рсі�на

зал�чення�інвестора�до�ре�онстр��ції�нежило�о�б�дин���на�в�л.�Володимирсь�а,�44�літ.�А���Шевчен�івсь�ом��районі).

Зазначені��ошти�інвестором�сплач�ються���наст�пном��поряд��:

- 25%��оштів�—�не�пізніше�10�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 25%��оштів�—�не�пізніше�6�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 50%��оштів�—�не�пізніше�12�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

3.4.�Компенсація�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням�інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі

1%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�ре�онстр��ції�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�169,91�тис.��рн,���разі�виз-

нання��часни�а�переможцем,�сплач�ється�протя�ом�10�робочих�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

Кошти,�сплачені�інвестором�в�я�ості��омпенсації�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведен-

ням�інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі�1%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�ре�онстр��ції�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�по-

верненню�не�підля�ають.

3.5.�Сплата�реєстраційно�о�внес���в�розмірі�2�550,00��рн�на�розрах�н�овий�рах�но��№31515934700001�в�ГУ�ДКУ���м.�Києві,

МФО�820019,��од�ЄДРПОУ�24262621,�одерж�вач�—�ГУ�ДКУ���м.�Києві�(призначення�платеж��—�плата�за��часть�в��он��рсі�на

зал�чення�інвестора�до�ре�онстр��ції�нежило�о�б�дин���на�в�л.�Воровсь�о�о,�29-31-31�А�літ.�И���Шевчен�івсь�ом��районі).

Кошти,� сплачені� �часни�ом� �он��рс�� в

я�ості�реєстраційно�о�внес��,�поверненню�не

підля�ають.

3.6. Переможцем� �он��рс�� визнається

претендент,� пропозиції� я�о�о� відповідають

�мовам� �он��рс�� та� я�ий� запропон�вав

найбільш� ви�ідні� �мови� для� територіальної

�ромади�м.�Києва.

3.7. Інвестиційний� до�овір� ��ладається

протя�ом�30��алендарних�днів�з�дня�отриман-

ня�переможцем��он��рс��а�цепт���он��рсних

пропозицій.�Я�що�протя�ом�30��алендарних

днів� інвестиційний� до�овір� не� ��ладений,

рез�льтати�інвестиційно�о��он��рс��про�виз-

начення�переможця�підля�ають�с�ас�ванню��

встановленом��поряд��.

3.8. Термін�реалізації� інвестиційно�о�про-

е�т��повинен�б�ти�не�більше�нормативно�о,

що�визначається�прое�тно-�ошторисною�до-

��ментацією.� Інвестор� (переможець��он��р-

с�)� зобов’яз�ється� розробити,� по�одити� та

затвердити���встановленом��поряд���прое�т-

но-�ошторисн��до��ментацію�не�пізніше,�ніж

через� 12� місяців� з� дня� ��ладання� інвес-

тиційно�о�до�овор�.�На�підставі�затвердженої

прое�тно-�ошторисної�до��ментації�протя�ом

60�днів�з�момент��її�затвердження�сторони�до-

�овор�� визначають� �рафі��фінанс�вання� та

реалізації�прое�т��шляхом�підписання�додат-

�ової���оди�до� інвестиційно�о�до�овор�,�я�а

б�де�йо�о�невід’ємною�частиною.

3.9. У�випад���належно�о�ви�онання�інве-

стором� взятих� на� себе� за� до�овором� зо-

бов’язань,� що� підтверджено� іншими

сторонами� до�овор�,� інвестор� має� право� �

встановленом��поряд���першочер�ово�пода-

ти�заяв�и�на�право�оренди�частини�об’є�та

інвест�вання,�що� належить� територіальній

�ромаді�м.�Києва,�та�її�ви��п�.

3.10. У�разі�оформлення�інвестором�пра-

ва�власності�на�частин��об’є�та� інвест�ван-

ня,�що� належала� територіальній� �ромаді� м.

Києва,�балансо�трим�вач�б�дин���протя�ом

10�днів�надає�відмовний�лист�від�об’є�та�та

земельної�ділян�и�(��разі�необхідності).

3.11. Інвестор�(переможець��он��рс�)�зо-

бов’яз�ється� що�вартально� в� письмовій

формі�подавати�ор�анізатор���он��рс��інфор-

мацію�щодо� стан�� реалізації� інвестиційно�о

прое�т��в�цілом��та�о�ремих�йо�о�етапів�за

формою,�затвердженою��омісією.

3.12. Ор�анізатор� �он��рс�� має� право

розірвати�до�овір�в�односторонньом��поряд-

��� �� випад��� неви�онання� або� неналежно�о

ви�онання� інвестором� взятих� на� себе� зо-

бов’язань,�зо�рема�пп.�3.3,�3.4,�3.8,�3.11��мов

�он��рс��або�інших�вимо��інвестиційно�о�до-

�овор�.

4. Додат�ові��мови��он��рс�:

4.1. Учасни�� �он��рс�� має� право� надати

додат�ові�пропозиції,�спрямовані�на�найбільш

ефе�тивн��реалізацію�інвестиційно�о�прое�-

т�.

4.2. Надання� �часни�ом� �он��рс�� най-

ви�ідніших��мов�сплати�ор�анізатор���он��р-

с�� �оштів� на� створення� соціальної� та� інже-

нерно-транспортної� інфрастр��т�ри� міста

Києва.

4.3. Надання��часни�ом��он��рс��додат�о-

вих� пропозицій,� спрямованих� зо�рема� на

створення� соціальної� та� інженерно-транс-

портної�інфрастр��т�ри�міста,�нових�робочих

місць.

5. Основні��ритерії�визначення�пере-

можця��он��рс�:

5.1. Най�ращі� пропозиції� щодо� розмір�

внес�ів,�спрямованих�на�створення�соціаль-

ної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�-

ри�міста.

5.2. Най�раща�пропозиція�щодо�поліпшен-

ня� частини� об’є�та� інвест�вання,� я�а� зали-

шається���власності�територіальної��ромади

м.�Києва.

5.3. Найбільш� ви�ідна� та� надійна� схема

фінанс�вання�прое�т��(на�стадії�ре�онстр��ції

об’є�та�інвест�вання).

5.4. Найбільша�част�а�власних��оштів,�що

в�ладаються� �часни�ом� �� фінанс�вання

об’є�та�інвест�вання.

5.5. Най�ращі��мови�ви�ористання�об’є�та

інвест�вання�для�надання�посл���щодо�задо-

волення��ромадсь�их�потреб.

6. До� �часті� в� �он��рсі� не� доп�с�а-

ються�особи,�я�і:

6.1. Визнані�бан�р�тами�або�стосовно�я�их

пор�шено�справ��про�бан�р�тство.

6.2. Не�надали�відповідних�фінансових�до-

��ментів,� я�і� б� підтвердж�вали� їх� фінансові

можливості�щодо� забезпечення� ви�онання

�мов��он��рс�.

6.3. Знаходяться�в�стадії�лі�відації.

6.4. Майно� (частина�майна)�я�их�переб�-

ває�в�подат�овій�заставі�або�на�це�майно�на-

�ладено�арешт.

6.5. Мають� забор�ованість� �� сплаті� по-

дат�ів,�зборів�(обов’яз�ових�платежів).

6.6. Не�ви�онали��мови�попередніх�інвес-

тиційних�до�оворів.

7. Кон��рсна�до��ментація��часни�ам��он-

��рс��видається�за�адресою:�01004,�м.�Київ,

в�л.�Хрещати�,�36,��ім.�610,�тел.�254-12-42,

254-19-21�(понеділо��—�п’ятниця�з�10.00�до

17.00)� з� дня� о�олошення� �он��рс�� та� до

22.02.2011� р.� при� наявності� до��мента,�що

підтвердж�є�сплат���часни�ом�реєстраційно-

�о� внес��.� День� оп�блі��вання� о�олошення

про�проведення� �он��рс�� в�ЗМІ� вважається

днем�йо�о�о�олошення.

8. Кон��рсні� пропозиції� �часни�ами� �он-

��рс�� особисто� або� через� �повноважених

представни�ів�подаються�за�адресою:�01044,

м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,��ім.�610,�тел.�254-

12-42,� 254-19-21� (понеділо��—� п’ятниця� з

10.00�до�17.00)�з�дня�о�олошення��он��рс��та

до�22.02.2011�р.

9. За�отриманням�роз’яснень�та�додат�о-

вої� інформації� щодо� об’є�тів� інвест�вання

звертатись�за�адресою:�01044,�м.�Київ,�в�л.

Хрещати�,�36,��ім.�610,�тел.�254-12-42,�254-

19-21� (понеділо�� —� п’ятниця� з� 10.00� до

17.00).

10. У�разі�зміни�дати�проведення��он��р-

с���часни����он��рс��в�обов’яз�овом��поряд-

���надсилається�повідомлення�про�дат��про-

ведення��он��рс�.

Кошти,� сплачені� �часни�ом� �он��рс�� в

я�ості�реєстраційно�о�внес��,�поверненню�не

підля�ають.

3.6. Переможцем� �он��рс�� визнається

претендент,� пропозиції� я�о�о� відповідають

�мовам� �он��рс�� та� я�ий� запропон�вав

найбільш� ви�ідні� �мови� для� територіальної

�ромади�м.�Києва.

3.7. Інвестиційний� до�овір� ��ладається

протя�ом�30��алендарних�днів�з�дня�отриман-

ня�переможцем��он��рс��а�цепт���он��рсних

пропозицій.�Я�що�протя�ом�30��алендарних

днів� інвестиційний� до�овір� не� ��ладений,

рез�льтати�інвестиційно�о��он��рс��про�виз-

начення�переможця�підля�ають�с�ас�ванню��

встановленом��поряд��.

3.8. Термін�реалізації� інвестиційно�о�про-

е�т��повинен�б�ти�не�більше�нормативно�о,

що�визначається�прое�тно-�ошторисною�до-

��ментацією.� Інвестор� (переможець��он��р-

с�)� зобов’яз�ється� розробити,� по�одити� та

затвердити���встановленом��поряд���прое�т-

но-�ошторисн��до��ментацію�не�пізніше,�ніж

через� 12� місяців� з� дня� ��ладання� інвес-

тиційно�о�до�овор�.�На�підставі�затвердженої

прое�тно-�ошторисної�до��ментації�протя�ом

60�днів�з�момент��її�затвердження�сторони�до-

�овор�� визначають� �рафі��фінанс�вання� та

реалізації�прое�т��шляхом�підписання�додат-

�ової���оди�до� інвестиційно�о�до�овор�,�я�а

б�де�йо�о�невід’ємною�частиною.

3.9. У�випад���належно�о�ви�онання�інве-

стором� взятих� на� себе� за� до�овором� зо-

бов’язань,� що� підтверджено� іншими

сторонами� до�овор�,� інвестор� має� право� �

встановленом��поряд���першочер�ово�пода-

ти�заяв�и�на�право�оренди�частини�об’є�та

інвест�вання,�що� належить� територіальній

�ромаді�м.�Києва,�та�її�ви��п�.

3.10. У�разі�оформлення�інвестором�пра-

ва�власності�на�частин��об’є�та� інвест�ван-

ня,�що� належала� територіальній� �ромаді� м.

Києва,�балансо�трим�вач�б�дин���протя�ом

10�днів�надає�відмовний�лист�від�об’є�та�та

земельної�ділян�и�(��разі�необхідності).

3.11. Інвестор�(переможець��он��рс�)�зо-

бов’яз�ється� що�вартально� в� письмовій

формі�подавати�ор�анізатор���он��рс��інфор-

мацію�щодо� стан�� реалізації� інвестиційно�о

прое�т��в�цілом��та�о�ремих�йо�о�етапів�за

формою,�затвердженою��омісією.

3.12. Ор�анізатор� �он��рс�� має� право

розірвати�до�овір�в�односторонньом��поряд-

��� �� випад��� неви�онання� або� неналежно�о

ви�онання� інвестором� взятих� на� себе� зо-

бов’язань,�зо�рема�пп.�3.3,�3.4,�3.8,�3.11��мов

�он��рс��або�інших�вимо��інвестиційно�о�до-

�овор�.

4. Додат�ові��мови��он��рс�:

4.1. Учасни�� �он��рс�� має� право� надати

додат�ові�пропозиції,�спрямовані�на�найбільш

ефе�тивн��реалізацію�інвестиційно�о�прое�-

т�.

4.2. Надання� �часни�ом� �он��рс�� най-

ви�ідніших��мов�сплати�ор�анізатор���он��р-

с�� �оштів� на� створення� соціальної� та� інже-

нерно-транспортної� інфрастр��т�ри� міста

Києва.

4.3. Надання��часни�ом��он��рс��додат�о-

вих� пропозицій,� спрямованих� зо�рема� на

створення� соціальної� та� інженерно-транс-

портної�інфрастр��т�ри�міста,�нових�робочих

місць.

5. Основні� �ритерії� визначення� пере-

можця��он��рс�:

5.1. Най�ращі� пропозиції� щодо� розмір�

внес�ів,�спрямованих�на�створення�соціаль-

ної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�-

ри�міста.

5.2. Най�раща�пропозиція�щодо�поліпшен-

ня� частини� об’є�та� інвест�вання,� я�а� зали-

шається���власності�територіальної��ромади

м.�Києва.

5.3. Найбільш� ви�ідна� та� надійна� схема

фінанс�вання�прое�т��(на�стадії�ре�онстр��ції

об’є�та�інвест�вання).

5.4. Найбільша�част�а�власних��оштів,�що

в�ладаються� �часни�ом� �� фінанс�вання

об’є�та�інвест�вання.

5.5. Най�ращі��мови�ви�ористання�об’є�та

інвест�вання�для�надання�посл���щодо�задо-

волення��ромадсь�их�потреб.

6. До� �часті� в� �он��рсі� не� доп�с�а-

ються�особи,�я�і:

6.1. Визнані�бан�р�тами�або�стосовно�я�их

пор�шено�справ��про�бан�р�тство.

6.2. Не�надали�відповідних�фінансових�до-

��ментів,� я�і� б� підтвердж�вали� їх� фінансові

можливості�щодо� забезпечення� ви�онання

�мов��он��рс�.

6.3. Знаходяться�в�стадії�лі�відації.

6.4. Майно� (частина�майна)�я�их�переб�-

ває�в�подат�овій�заставі�або�на�це�майно�на-

�ладено�арешт.

6.5. Мають� забор�ованість� �� сплаті� по-

дат�ів,�зборів�(обов’яз�ових�платежів).

6.6. Не�ви�онали��мови�попередніх�інвес-

тиційних�до�оворів.

7. Кон��рсна�до��ментація��часни�ам��он-

��рс��видається�за�адресою:�01004,�м.�Київ,

в�л.�Хрещати�,�36,��ім.�610,�тел.�254-12-42,

254-19-21�(понеділо��—�п’ятниця�з�10.00�до

17.00)� з� дня� о�олошення� �он��рс�� та� до

22.02.2011� р.� при� наявності� до��мента,�що

підтвердж�є�сплат���часни�ом�реєстраційно-

�о� внес��.� День� оп�блі��вання� о�олошення

про�проведення� �он��рс�� в�ЗМІ� вважається

днем�йо�о�о�олошення.

8. Кон��рсні� пропозиції� �часни�ами� �он-

��рс�� особисто� або� через� �повноважених

представни�ів�подаються�за�адресою:�01044,

м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,��ім.�610,�тел.�254-

12-42,� 254-19-21� (понеділо��—� п’ятниця� з

10.00�до�17.00)�з�дня�о�олошення��он��рс��та

до�22.02.2011�р.

9. За�отриманням�роз’яснень�та�додат�о-

вої� інформації� щодо� об’є�тів� інвест�вання

звертатись�за�адресою:�01044,�м.�Київ,�в�л.

Хрещати�,�36,��ім.�610,�тел.�254-12-42,�254-

19-21� (понеділо�� —� п’ятниця� з� 10.00� до

17.00).

10. У�разі�зміни�дати�проведення��он��р-

с���часни����он��рс��в�обов’яз�овом��поряд-

���надсилається�повідомлення�про�дат��про-

ведення��он��рс�.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА
1.�Кон��рс�проводиться�Головним��правлінням�е�ономі�и�та�інвестицій�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.05.2007�№528/1189�“Про�затвердження�Положення�про�порядо��проведення�інвестиційних

�он��рсів�для�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�незавершено�о�б�дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва”,�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від

22.10.2007�№1403�“Про�затвердження�с�лад��постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�незавершено�о�б�дівництва,�інженерно-

транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва”�(із�змінами),�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.06.2004�№322/1532�“Про�затвердження�перелі���нежилих�б�дин�ів��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва,�я�і�підля�ають�ре�онстр��ції�або

реставрації�за�зал�чені��ошти”�(із�змінами�і�доповненнями)�та�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�07.04.2009�№349�“Про�проведення��он��рсів�із�зал�чення�інвесторів�для�реалізації�інвестиційних�прое�тів”.

2.�Інформація�про�інвест�вання�ре�онстр��ції�нежило�о�б�дин����ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�що

знаходиться�за�адресою:�просп.�Перемо�и,�25�літ.�А���Шевчен�івсь�ом��районі:

2.1.�За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�до�ре�онстр��ції�—�1�303,20��в.�м,�з�я�ої:�1�233,8��в.�м�належить�територіальній��ро-

маді�м.�Києва�(балансо�трим�вач�—�КП�“Київжитлоспеце�спл�атація”);�69,4��в.�м�—���власності�ТОВ�“Правенс”.

2.2.�За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�після�ре�онстр��ції�—�2�297,33��в.�м,�з�я�ої:

� 1�233,8��в.�м�—�власність�територіальної��ромади�м.�Києва;�

� 69,4��в.�м�—�власність�ТОВ�“Правенс”;

� 994,13��в.�м�—�переходить���власність�інвестора.

2.3.�Орієнтовна�вартість�ре�онстр��ції�1��в.�м�об’є�та�інвест�вання:�7,577�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�1,263�тис.��рн.

2.4.�За�альна�орієнтовна�вартість�ре�онстр��ції�об’є�та�інвест�вання�—�17�406,87�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�2�901,14�тис.��рн.

2.5.�Переможець��он��рс�-інвестор�ре�онстр��ції�визначається�рішенням�постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інве-

сторів�та�затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

2.6.�Проведення�ре�онстр��ції�відб�вається�шляхом���ладання�інвестиційно�о�до�овор��між�інвестором,�балансо�трим�вачем

б�дин���(КП�“Київжитлоспеце�спл�атація”),�Головним��правлінням��ом�нальної�власності�міста�Києва�та�ор�анізатором��он��рс�.

2.7.�Питання��з�одження�з�орендарями�проведення�ре�онстр��ції�виріш�ється�інвестором�та�Головним��правлінням��ом�наль-

ної�власності�міста�Києва�після���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

2.8.�Частина�об’є�та�інвест�вання�(�рім�власності�територіальної��ромади)���встановленом��поряд���передається���власність

інвестора�відповідно�до��мов�інвестиційно�о��он��рс��та�до�овор��після�отримання�а�т��державної��омісії�щодо�прийняття�об’є�та

в�е�спл�атацію.

2.9.�Інженерні�мережі,�я�і�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва�і�попадають�в�зон��ре�онстр��ції,

в��становленом��поряд���демонт�ються,�і�за��ошти�інвестора�створюються�нові,�я�і�передаються�до��ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�м.�Києва.

2.10.�Питання��з�одження�з�співвласни�ом�проведення�ре�онстр��ції�виріш�ється�після���ладання�інвестиційно�о�до�овор��інве-

стором�спільно�з�Головним��правлінням��ом�нальної�власності�міста�Києва.

3.�Основні��мови��он��рс�:

3.1.�Фінанс�вання�інвестором��сіх�витрат,�пов’язаних�з�прое�т�ванням�та�ре�онстр��цією�об’є�та�інвест�вання.

3.2.�Надання��часни�ом��он��рс���он��рсно�о�забезпечення�—��арантій�(бан�івсь�і��арантії,�пор��а�тощо)�щодо�забезпечення

ви�онання�ним�зобов’язань,�що�вини�ають���зв’яз���з�поданням��он��рсних�пропозицій.

3.3.�Сплата�ор�анізатор���он��рс���оштів�на�створення�соціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва���розмірі

5%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�об’є�та�інвест�вання�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�725,29�тис.��рн,���разі�визнання

�часни�а�переможцем.

Зазначені��ошти�інвестором�сплач�ються���наст�пном��поряд��:

- 25%��оштів�—�не�пізніше�10�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 25%��оштів�—�не�пізніше�6�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 50%��оштів�—�не�пізніше�12�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

3.4.�Компенсація�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням�інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі

1%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�ре�онстр��ції�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�145,06�тис.��рн,���разі�визнання

�часни�а�переможцем,�сплач�ється�протя�ом�10�робочих�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

Кошти,�сплачені�інвестором�в�я�ості��омпенсації�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням�інве-

стиційно�о��он��рс�,���розмірі�1%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�ре�онстр��ції�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�поверненню�не

підля�ають.

3.5.�Сплата�реєстраційно�о�внес���в�розмірі�2�550,00��рн�на�розрах�н�овий�рах�но��№31515934700001�в�ГУ�ДКУ���м. Києві,

МФО�820019,��од�ЄДРПОУ�24262621,�одерж�вач�—�ГУ�ДКУ���м.�Києві�(призначення�платеж��—�плата�за��часть�в��он��рсі�на�за-

л�чення�інвестора�до�ре�онстр��ції�нежило�о�б�дин���на�просп.�Перемо�и,�25�літ.�А���Шевчен�івсь�ом��районі).

2.� Інформація�про�інвест�вання�ре�онстр��ції�нежило�о�б�дин����ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва,�що�знаходиться�за�адресою:�в�л.�Ст�дентсь�а,�5-7�літ.�А���Шевчен�івсь�ом��районі:

2.1.�За�альна�площа�об’є�та� інвест�вання�до�ре�онстр��ції�—�821,80��в.�м,�я�а�належить� територіальній� �ромаді�м.

Києва�(балансо�трим�вач�—�КП�“Київжитлоспеце�спл�атація”).

2.2.�За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�після�ре�онстр��ції�—�1�035,90��в.�м,�з�я�ої:

� 821,80��в.�м�—�власність�територіальної��ромади�м.�Києва;�

� 214,10��в.�м�—�переходить���власність�інвестора.

2.3.�Орієнтовна�вартість�ре�онстр��ції�1��в.�м�об’є�та�інвест�вання:�7,577�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�1,263�тис.��рн.

2.4.�За�альна�орієнтовна�вартість�ре�онстр��ції�об’є�та� інвест�вання�—�7�849,01�тис.� �рн,�в� т.ч.�ПДВ�—

1�308,17�тис.��рн.

2.5.�Переможець��он��рс�-інвестор�ре�онстр��ції�визначається�рішенням�постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню

інвесторів�та�затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

2.6.� Проведення� ре�онстр��ції� відб�вається� шляхом� ��ладання� інвестиційно�о� до�овор�� між� інвестором,

балансо�трим�вачем�б�дин���(КП�“Київжитлоспеце�спл�атація”),�Головним��правлінням��ом�нальної�власності�міста�Києва

та�ор�анізатором��он��рс�.

2.7.�Питання� �з�одження�з�орендарями�проведення�ре�онстр��ції� виріш�ється� інвестором�та�Головним��правлінням

�ом�нальної�власності�міста�Києва�після���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

2.8.� Частина� об’є�та� інвест�вання� (�рім� власності� територіальної� �ромади)� �� встановленом�� поряд��� передається� �

власність�інвестора�відповідно�до��мов�інвестиційно�о��он��рс��та�до�овор��після�отримання�а�т��державної��омісії�щодо

прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію.

2.9.� Інженерні� мережі,� я�і� належать� до� �ом�нальної� власності� територіальної� �ромади�м.� Києва� і� попадають� в� зон�

ре�онстр��ції,� в� �становленом�� поряд��� демонт�ються,� і� за� �ошти� інвестора� створюються� нові,� я�і� передаються� до

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва.

3.�Основні��мови��он��рс�:

3.1.�Фінанс�вання�інвестором��сіх�витрат,�пов’язаних�з�прое�т�ванням�та�ре�онстр��цією�об’є�та�інвест�вання.

3.2.� Надання� �часни�ом� �он��рс�� �он��рсно�о� забезпечення�—� �арантій� (бан�івсь�і� �арантії,� пор��а� тощо)�щодо

забезпечення�ви�онання�ним�зобов’язань,�що�вини�ають���зв’яз���з�поданням��он��рсних�пропозицій.

3.3.� Сплата� ор�анізатор�� �он��рс�� �оштів� на� створення� соціальної� та� інженерно-транспортної� інфрастр��т�ри�міста

Києва���розмірі�5%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�об’є�та�інвест�вання�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�327,04�тис.

�рн,���разі�визнання��часни�а�переможцем.

Зазначені��ошти�інвестором�сплач�ються���наст�пном��поряд��:

- 25%��оштів�—�не�пізніше�10�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 25%��оштів�—�не�пізніше�6�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 50%��оштів�—�не�пізніше�12�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

3.4.�Компенсація�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням�інвестиційно�о��он��рс�,��

розмірі�1%�від�за�альної�орієнтовної�вартості�ре�онстр��ції�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�65,41�тис.��рн,��

разі�визнання��часни�а�переможцем,�сплач�ється�протя�ом�10�робочих�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

Кошти,�сплачені�інвестором�в�я�ості��омпенсації�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням

інвестиційно�о� �он��рс�,� �� розмірі� 1%� від� за�альної� орієнтовної� вартості� ре�онстр��ції� об’є�та� без� �рах�вання�ПДВ,

поверненню�не�підля�ають.

3.5.�Сплата�реєстраційно�о�внес���в�розмірі�1�700,00��рн�на�розрах�н�овий�рах�но��№31515934700001�в�ГУ�ДКУ���м. Києві,

МФО�820019,��од�ЄДРПОУ�24262621,�одерж�вач�—�ГУ�ДКУ���м.�Києві�(призначення�платеж��—�плата�за��часть�в��он��рсі

на�зал�чення�інвестора�до�ре�онстр��ції�нежило�о�б�дин���на�в�л.�Ст�дентсь�а,�5-7�літ.�А���Шевчен�івсь�ом��районі).

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА
1.� Кон��рс� проводиться� Головним� �п-

равлінням�е�ономі�и�та�інвестицій�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�відповідно

до� рішення� Київсь�ої� місь�ої� ради� від

24.05.2007�№528/1189� “Про� затверджен-

ня� Положення� про� порядо�� проведення

інвестиційних� �он��рсів� для� б�дівництва,

ре�онстр��ції,� реставрації� тощо� об’є�тів

житлово�о� та� нежитлово�о� призначення,

незавершено�о� б�дівництва,� інженерно-

транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва”,

розпорядження� Київсь�ої� місь�ої� держав-

ної� адміністрації� від� 22.10.2007� №1403

“Про�затвердження�с�лад��постійно�діючої

�он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів

до� фінанс�вання� б�дівництва,� ре�он-

стр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житло-

во�о� та� нежитлово�о� призначення,� неза-

вершено�о�б�дівництва,� інженерно-транс-

портної� інфрастр��т�ри� міста� Києва”� (із

змінами),� рішення� Київсь�ої� місь�ої� ради

від� 24.06.2004�№322/1532� “Про� затверд-

ження�перелі���нежилих�б�дин�ів��ом�наль-

ної� власності� територіальної� �ромади� м.

Києва,�я�і�підля�ають�ре�онстр��ції�або�ре-

ставрації� за� зал�чені� �ошти”� (із� змінами� і

доповненнями)�та�розпорядження�Київсь�ої

місь�ої� державної� адміністрації� від

07.04.2009�№349� “Про� проведення� �он-

��рсів�із�зал�чення�інвесторів�для�реалізації

інвестиційних�прое�тів”.

2.� Інформація� про� інвест�вання� ре�он-

стр��ції�нежило�о�б�дин����ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва,�що

знаходиться�за�адресою:�в�л.�К�дрявсь�а,

9�літ.�Б���Шевчен�івсь�ом��районі:

2.1. За�альна�площа�об’є�та�інвест�ван-

ня�до�ре�онстр��ції�—�508,80��в.�м,�я�а�на-

лежить� територіальній� �ромаді� м.� Києва

(балансо�трим�вач� —� КП� “Київжитлоспе-

це�спл�атація”).

2.2. За�альна�площа�об’є�та�інвест�ван-

ня� після� ре�онстр��ції� —� 737,42� �в.� м,� з

я�ої:

� 508,80� �в.� м� —� власність� тери-

торіальної��ромади�м.�Києва;�

� 228,62� �в.� м� —� переходить� �

власність�інвестора.

2.3. Орієнтовна� вартість� ре�онстр��ції

1 �в.�м�об’є�та�інвест�вання:�7,577�тис.��рн,

в�т.ч.�ПДВ�—�1,263�тис.��рн.

2.4. За�альна� орієнтовна� вартість

ре�онстр��ції� об’є�та� інвест�вання� —�

5�587,43 тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�931,24�тис.��рн.

2.5. Переможець� �он��рс�-інвестор� ре-

�онстр��ції� визначається� рішенням

постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�-

ченню� інвесторів� та� затвердж�ється� роз-

порядженням� Київсь�ої� місь�ої� державної

адміністрації.



1.�Кон��рс�проводиться�Головним��правлінням�е�ономі�и�та�інвестицій�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.05.2007�№528/1189�“Про�затвердження�Положення�про�порядо��проведення�інвестиційних

�он��рсів�для�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�незавершено�о�б�дівниц-

тва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва”,�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�22.10.2007

№1403�“Про�затвердження�с�лад��постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівництва,�ре�он-

стр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�незавершено�о�б�дівництва,�інженерно-транспортної

інфрастр��т�ри�міста�Києва”�(із�змінами)�та�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�15.03.2010�№319�“Про

прое�т�вання�та�б�дівництво�ба�атоповерхових�пар�ін�ів���м.�Києві”.

2.�Інформація�про�інвест�вання�прое�т�вання�та�б�дівництва�ба�атоповерхово�о�пар�ін���за�адресою:�в�л.�Святошинсь�а�—

просп.�Перемо�и:

2.1. Площа�земельної�ділян�и�—�8�060��в.�м�

2.2. За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�—�18�205,00��в.�м

2.3. Орієнтовна�вартість�б�дівництва�1��в.�м�об’є�та�інвест�вання�—�5,67�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�0,945�тис.��рн.

2.4. Орієнтовна�вартість�б�дівництва�об’є�та�інвест�вання�(пар�ін��)�—�103�201,776�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�17�200,296�тис.��рн.

2.5. Орієнтовна�вартість�пере�лад�и�1��в.�м�інженерних�мереж�з-під�плями�заб�дови�та�про�ладання�інженерних�мереж

життєзабезпечення�об’є�та�інвест�вання�—�1,326�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�0,221�тис.��рн.

2.6. Вартість�пере�лад�и�інженерних�мереж�з-під�плями�заб�дови�та�про�ладання�інженерних�мереж�життєзабезпечен-

ня —�10�606,849�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�1�767,808�тис.��рн.

2.7. За�альна�орієнтовна�вартість�б�дівництва�об’є�та�інвест�вання�—�113�808,625�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�18�968,104�тис.��рн.

2.8. Хара�теристи�а�об’є�та�інвест�вання:�пар�ін��11-поверховий�автоматизований�на�600�машиномісць�та�ви�он�є�ф�н�цію

перехоплюючо�о.

2.9. Б�дівництво�пар�ін���здійснюється�я��перший�етап�б�дівництва�транспортно-пересадочно�о�в�зла�на�перетині�в�л. Свя-

тошинсь�ої�та�просп.�Перемо�и�(площа�Героїв�Бреста)�та�тор�ово-розважально�о�центр�.�

2.10. Переможець��он��рс�-інвестор�визначається�рішенням�постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів

та�затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

2.11. Прое�т�вання�та�б�дівництво�відб�вається�після���ладання�інвестиційно�о�до�овор��між�інвестором,�замовни�ом�(КП

“Київтранспар�сервіс”)�та�ор�анізатором��он��рс�.

2.12. Інженерні�мережі,� я�і� належать� до� �ом�нальної� власності� територіальної� �ромади�м.� Києва� і� попадають� в� зон�

б�дівництва,�в��становленом��поряд���демонт�ються,�і�за��ошти�інвестора�створюються�нові,�я�і�передаються�до��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва.

2.13. Б�дівництво�здійснюється�разом�із�замовни�ом�б�дівництва�(КП�“Київтранспар�сервіс”)�відповідно�до�підписано�о

інвестиційно�о�до�овор�.

2.14. Після�введення�об’є�та�інвест�вання�в�е�спл�атацію�інвестор���встановленом��поряд���оформляє�на�ньо�о�право

власності,��рім�інженерних�мереж,�я�і�після�за�інчення�б�дівельних�робіт�передаються�та�зарахов�ються�до�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва.

2.15. Земельні�ділян�и�на�час�реалізації�прое�т��б�дівництва�об’є�та�інвест�вання�знаходяться����орист�ванні�замовни�а

б�дівництва�(КП�“Київтранспар�сервіс”).�

2.16. Після�належно�о�ви�онання�інвестором�всіх��мов�інвестиційно�о�до�овор��та�введення�об’є�та�інвест�вання�в�е�с-

пл�атацію�інвестор���встановленом��поряд���оформляє�право�власності�або��орист�вання�земельними�ділян�ами,�на�я�их

реалізовано�прое�т�б�дівництва�об’є�та�інвест�вання.

3. Основні��мови��он��рс�:

3.1. Фінанс�вання�інвестором��сіх�витрат,�пов’язаних�з�прое�т�ванням�та�б�дівництвом�об’є�та�інвест�вання.

3.2. Надання��часни�ом��он��рс���он��рсно�о�забезпечення�—��арантій�(бан�івсь�і��арантії,�пор��а�тощо)�щодо�забезпе-

чення�ви�онання�ним�зобов’язань,�що�вини�ають���зв’яз���з�поданням��он��рсних�пропозицій.

3.3. Сплата�ор�анізатор���он��рс���оштів�на�створення�соціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва

��розмірі�5%�від�орієнтовної�вартості�б�дівництва�об’є�та�інвест�вання�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�4�300,074�тис.

�рн,���разі�визнання��часни�а�переможцем.

Зазначені��ошти�інвестором�сплач�ються���наст�пном��поряд��:

- 25%��оштів�—�не�пізніше�10�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 25%��оштів�—�не�пізніше�6�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 50%��оштів�—�не�пізніше�12�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

3.4. Компенсація� ор�анізатор�� �он��рс�� витрат,� пов’язаних� з� під�отов�ою� та� проведенням� інвестиційно�о� �он��рс�,� �

розмірі�1%�від�орієнтовної�вартості�б�дівництва�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�860,015�тис.��рн,���разі�визнан-

ня��часни�а�переможцем,�сплач�ється�протя�ом�10�робочих�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

Кошти,�сплачені�інвестором�в�я�ості��омпенсації�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням

інвестиційно�о� �он��рс�,� �� розмірі� 1%�від� орієнтовної� вартості� б�дівництва� об’є�та� без� �рах�вання�ПДВ,� поверненню�не

підля�ають.

3.5. Сплата�реєстраційно�о�внес���в�розмірі�3�400,00��рн�на�розрах�н�овий�рах�но��№31515934700001�в�ГУ�ДКУ���м.�Києві,

МФО�820019,��од�ЄДРПОУ�24262621,�одерж�вач�—�ГУ�ДКУ���м.�Києві�(призначення�платеж��—�плата�за��часть�в��он��рсі�на

зал�чення�інвестора�до�прое�т�вання�та�б�дівництва�ба�атоповерхово�о�пар�ін���за�адресою:�в�л.�Святошинсь�а�—�просп. Пе-

ремо�и).

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА
1.�Кон��рс�проводиться�Головним��правлінням�е�ономі�и�та�інвестицій�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.05.2007�№528/1189�“Про�затвердження�Положення�про�поря-

до��проведення�інвестиційних��он��рсів�для�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�не-

житлово�о�призначення,�незавершено�о�б�дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва”,�розпо-

рядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�22.10.2007�№1403�“Про�затвердження�с�лад��постійно�діючої

�он��рсної��омісії�по�зал�ченню� інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації� тощо�об’є�тів

житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�незавершено�о�б�дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста

Києва”�(із�змінами)�та�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�21.02.2007�№170�“Про�прове-

дення��он��рсів�із�зал�чення�інвесторів�для�реалізації�інвестиційних�прое�тів”.

2.� Інформація�про� інвест�вання�б�дівництва�житлово�о�б�дин���з�вб�дованими�нежитловими�приміщеннями�та

пар�ін�ом�за�адресою:�в�л.�Здолб�нівсь�а,�12���Дарниць�ом��районі:

2.1. За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�—�87�602,00��в.�м

2.2. Орієнтовна�вартість�б�дівництва�1��в.�м�вб�довано-приб�дованих�нежитлових�приміщень�об’є�та�інвест�ван-

ня�—�7,577�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�1,263�тис.��рн.

2.3. Орієнтовна�вартість�б�дівництва�1��в.�м�житлових�приміщень�об’є�та� інвест�вання�—�5,207�тис.� �рн,�в�т.ч.

ПДВ�—�0,868�тис.��рн.

2.4. Орієнтовна� вартість� б�дівництва� об’є�та� інвест�вання� —� 500� 967,42� тис.� �рн,� в� т.ч.� ПДВ� —�

83�494,57�тис.��рн.

2.5. До�с�лад��об’є�та�інвест�вання�входить:

2.5.1.�Житлові�приміщення�(656��вартир).

За�альна�площа�житлових�приміщень�—�68�689,00��в.�м

2.5.2.�Вб�довано-приб�довані�нежитлові�приміщення.

За�альна�площа�вб�довано-приб�дованих�нежитлових�приміщень�—�10�028,00��в.�м

2.5.3.�Пар�ін�.

За�альна�площа�пар�ін���(328�машиномісць)�—�8�885,00��в.�м

2.6. Переможець��он��рс�-інвестор�визначається�рішенням�постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інве-

сторів�та�затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

2.7. Б�дівництво�відб�вається�після���ладання�інвестиційно�о�до�овор��між�інвестором,�замовни�ом�(КП�“Київсь�е

інвестиційне�а�ентство”)�та�ор�анізатором��он��рс�.

2.8. Інженерні�мережі,�я�і�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва�і�попадають�в�зо-

н��б�дівництва,�в��становленом��поряд���демонт�ються,� і�за��ошти� інвестора�створюються�нові,�я�і�передаються

до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва.

2.9. Після�введення�об’є�та� інвест�вання�в�е�спл�атацію� інвестор���встановленом��поряд���оформляє�на�ньо�о

право�власності,��рім�інженерних�мереж,�я�і�після�за�інчення�б�дівельних�робіт�передаються�та�зарахов�ються�до

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

2.10. Земельні�ділян�и�на�час�реалізації�прое�т��б�дівництва�об’є�та�інвест�вання�знаходяться����орист�ванні�за-

мовни�а�б�дівництва�(КП�“Київсь�е�інвестиційне�а�ентство”).

2.11. Після�належно�о�ви�онання�інвестором�всіх��мов�інвестиційно�о�до�овор��та�введення�об’є�та�інвест�ван-

ня� в� е�спл�атацію� інвестор� �� встановленом�� поряд��� оформляє� право� власності� або� �орист�вання� земельними

ділян�ами,�на�я�их�реалізовано�прое�т�б�дівництва�об’є�та�інвест�вання.

3. Основні��мови��он��рс�:

3.1. Фінанс�вання�інвестором��сіх�витрат,�пов’язаних�з�прое�т�ванням�та�б�дівництвом�об’є�та�інвест�вання.

3.2. Надання��часни�ом��он��рс���он��рсно�о�забезпечення�—��арантій�(бан�івсь�і��арантії,�пор��а�тощо)�щодо

забезпечення�ви�онання�ним�зобов’язань,�що�вини�ають���зв’яз���з�поданням��он��рсних�пропозицій.

3.3. Сплата� ор�анізатор�� �он��рс�� �оштів� на� створення� соціальної� та� інженерно-транспортної� інфрастр��т�ри

міста�Києва���розмірі�5%�від�орієнтовної�вартості�б�дівництва�об’є�та�інвест�вання�без��рах�вання�ПДВ,�що�стано-

вить�20�873,643�тис.��рн,���разі�визнання��часни�а�переможцем.

Зазначені��ошти�інвестором�сплач�ються���наст�пном��поряд��:

- 25%��оштів�—�не�пізніше�10�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 25%��оштів�—�не�пізніше�6�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 50%��оштів�—�не�пізніше�12�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

3.4. Компенсація�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням�інвестиційно�о��он��р-

с�,���розмірі�1%�від�орієнтовної�вартості�б�дівництва�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�4�174,729�тис.��рн,

��разі�визнання��часни�а�переможцем,�сплач�ється�протя�ом�10�робочих�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до-

�овор�.

Кошти,�сплачені�інвестором�в�я�ості��омпенсації�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�про-

веденням�інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі�1%�від�орієнтовної�вартості�б�дівництва�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,

поверненню�не�підля�ають.

3.5. Сплата�реєстраційно�о�внес���в�розмірі�4�250,00��рн�на�розрах�н�овий�рах�но��№31515934700001�в�ГУ�ДКУ

��м.�Києві,�МФО�820019,��од�ЄДРПОУ�24262621,�одерж�вач�—�ГУ�ДКУ���м.�Києві�(призначення�платеж��—�плата�за

�часть�в��он��рсі�на�зал�чення�інвестора�до�б�дівництва�житлово�о�б�дин���з�вб�дованими�нежитловими�приміщен-

нями�та�пар�ін�ом�за�адресою:�в�л.�Здолб�нівсь�а,�12���Дарниць�ом��районі).
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

2.6. Проведення� ре�онстр��ції� відб�-

вається� шляхом� ��ладання� інвестиційно�о

до�овор��між� інвестором,� балансо�трим�-

вачем�б�дин���(КП�“Київжитлоспеце�спл�-

атація”),� Головним��правлінням��ом�наль-

ної�власності�міста�Києва�та�ор�анізатором

�он��рс�.

2.7. Питання� �з�одження� з� орендарями

проведення�ре�онстр��ції�виріш�ється�інве-

стором�та�Головним��правлінням��ом�наль-

ної� власності�міста�Києва�після� ��ладання

інвестиційно�о�до�овор�.

2.8. Частина� об’є�та� інвест�вання� (�рім

власності� територіальної� �ромади)���вста-

новленом��поряд���передається���власність

інвестора�відповідно�до��мов�інвестиційно-

�о� �он��рс�� та� до�овор�� після� отримання

а�т�� державної� �омісії� щодо� прийняття

об’є�та�в�е�спл�атацію.

2.9. Інженерні� мережі,� я�і� належать� до

�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади� м.� Києва� і� попадають� в� зон�� ре�он-

стр��ції,� в� �становленом�� поряд��

демонт�ються,� і� за� �ошти� інвестора� ство-

рюються�нові,�я�і�передаються�до��ом�наль-

ної� власності� територіальної� �ромади� м.

Києва.

3. Основні��мови��он��рс�:

3.1. Фінанс�вання� інвестором� �сіх� вит-

рат,�пов’язаних�з�прое�т�ванням�та�ре�он-

стр��цією�об’є�та�інвест�вання.

3.2. Надання��часни�ом��он��рс���он��р-

сно�о�забезпечення�—��арантій�(бан�івсь�і

�арантії,�пор��а�тощо)�щодо�забезпечення

ви�онання�ним�зобов’язань,�що�вини�ають

�� зв’яз��� з� поданням� �он��рсних� пропо-

зицій.

3.3. Сплата�ор�анізатор���он��рс���оштів

на� створення� соціальної� та� інженерно-

транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва��

розмірі� 5%� від� за�альної� орієнтовної� вар-

тості� об’є�та� інвест�вання�без� �рах�вання

ПДВ,�що�становить�232,81�тис.��рн,���разі

визнання��часни�а�переможцем.

Зазначені��ошти�інвестором�сплач�ють-

ся���наст�пном��поряд��:

- 25%��оштів�—�не�пізніше�10�днів�з�дня

��ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 25%��оштів�—�не�пізніше�6�місяців� з

дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 50%��оштів�—�не�пізніше�12�місяців�з

дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

3.4. Компенсація� ор�анізатор�� �он��рс�

витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�прове-

денням� інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі

1%� від� за�альної� орієнтовної� вартості

ре�онстр��ції�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,

що�становить�46,56�тис.��рн,���разі�визнан-

ня��часни�а�переможцем,�сплач�ється�про-

тя�ом�10�робочих�днів�з�дня���ладання�інве-

стиційно�о�до�овор�.

Кошти,�сплачені�інвестором�в�я�ості��ом-

пенсації� ор�анізатор�� �он��рс�� витрат,

пов’язаних� з� під�отов�ою� та� проведенням

інвестиційно�о� �он��рс�,� �� розмірі� 1%� від

за�альної�орієнтовної�вартості�ре�онстр��ції

об’є�та� без� �рах�вання� ПДВ,� поверненню

не�підля�ають.

3.5. Сплата� реєстраційно�о� внес��� в

розмірі�1�700,00��рн�на�розрах�н�овий�ра-

х�но�� №31515934700001� в� ГУ� ДКУ� �� м.

Києві,�МФО�820019,��од�ЄДРПОУ�24262621,

одерж�вач�—�ГУ�ДКУ���м.�Києві�(призначен-

ня�платеж��—�плата�за��часть�в��он��рсі�на

зал�чення� інвестора� до� ре�онстр��ції� не-

жило�о�б�дин���на� в�л.�К�дрявсь�а,� 9� літ.

Б���Шевчен�івсь�ом��районі).

Кошти,� сплачені� �часни�ом� �он��рс�� в

я�ості�реєстраційно�о�внес��,�поверненню

не�підля�ають.

3.6. Переможцем� �он��рс�� визнається

претендент,�пропозиції�я�о�о�відповідають

�мовам� �он��рс�� та� я�ий� запропон�вав

найбільш�ви�ідні��мови�для�територіальної

�ромади�м.�Києва.

3.7. Інвестиційний� до�овір� ��ладається

протя�ом�30��алендарних�днів�з�дня�отри-

мання�переможцем��он��рс��а�цепт�� �он-

��рсних�пропозицій.�Я�що�протя�ом�30��а-

лендарних� днів� інвестиційний� до�овір� не

��ладений,�рез�льтати�інвестиційно�о��он-

��рс��про�визначення�переможця�підля�а-

ють�с�ас�ванню���встановленом��поряд��.

3.8. Термін�реалізації�інвестиційно�о�про-

е�т��повинен�б�ти�не�більше�нормативно-

�о,� що� визначається� прое�тно-�ошторис-

ною�до��ментацією.�Інвестор�(переможець

�он��рс�)�зобов’яз�ється�розробити,�по�о-

дити�та�затвердити���встановленом��поряд-

��� прое�тно-�ошторисн�� до��ментацію� не

пізніше,� ніж� через� 12� місяців� з� дня� ��ла-

дання�інвестиційно�о�до�овор�.�На�підставі

затвердженої� прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�протя�ом�60�днів�з�момент�� її�за-

твердження�сторони�до�овор��визначають

�рафі��фінанс�вання� та� реалізації� прое�т�

шляхом� підписання� додат�ової� ��оди� до

інвестиційно�о� до�овор�,� я�а� б�де� йо�о

невід’ємною�частиною.

3.9. У�випад���належно�о�ви�онання�інве-

стором� взятих� на� себе� за� до�овором� зо-

бов’язань,� що� підтверджено� іншими

сторонами�до�овор�,�інвестор�має�право��

встановленом��поряд���першочер�ово�по-

дати� заяв�и� на� право� оренди� частини

об’є�та� інвест�вання,� що� належить� тери-

торіальній��ромаді�м.�Києва,�та�її�ви��п�.

3.10. У�разі�оформлення�інвестором�пра-

ва�власності�на�частин��об’є�та�інвест�ван-

ня,�що�належала�територіальній��ромаді�м.

Києва,� балансо�трим�вач� б�дин��� протя-

�ом� 10� днів� надає� відмовний� лист� від

об’є�та� та� земельної� ділян�и� (�� разі� не-

обхідності).

3.11. Інвестор� (переможець� �он��рс�)

зобов’яз�ється�що�вартально� в� письмовій

формі� подавати� ор�анізатор�� �он��рс�

інформацію� щодо� стан�� реалізації� інвес-

тиційно�о�прое�т��в�цілом��та�о�ремих�йо-

�о� етапів� за� формою,� затвердженою

�омісією.

3.12. Ор�анізатор� �он��рс�� має� право

розірвати� до�овір� в� односторонньом�� по-

ряд�����випад���неви�онання�або�неналеж-

но�о�ви�онання�інвестором�взятих�на�себе

зобов’язань,�зо�рема�пп.�3.3,�3.4,�3.8,�3.11

�мов� �он��рс�� або� інших� вимо�� інвес-

тиційно�о�до�овор�.

4. Додат�ові��мови��он��рс�:

4.1. Учасни���он��рс��має�право�надати

додат�ові� пропозиції,� спрямовані� на

найбільш� ефе�тивн�� реалізацію� інвес-

тиційно�о�прое�т�.

4.2. Надання� �часни�ом� �он��рс�� най-

ви�ідніших� �мов� сплати� ор�анізатор�� �он-

��рс�� �оштів� на� створення� соціальної� та

інженерно-транспортної� інфрастр��т�ри

міста�Києва.

4.3. Надання��часни�ом��он��рс��додат-

�ових�пропозицій,�спрямованих�зо�рема�на

створення� соціальної� та� інженерно-транс-

портної�інфрастр��т�ри�міста,�нових�робо-

чих�місць.

5. Основні��ритерії�визначення�пере-

можця��он��рс�:

5.1. Най�ращі� пропозиції� щодо� розмір�

внес�ів,�спрямованих�на�створення�соціаль-

ної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��-

т�ри�міста.

5.2. Най�раща� пропозиція� щодо� поліп-

шення� частини� об’є�та� інвест�вання,� я�а

залишається� �� власності� територіальної

�ромади�м.�Києва.

5.3. Найбільш� ви�ідна� та� надійна� схема

фінанс�вання� прое�т�� (на� стадії

ре�онстр��ції�об’є�та�інвест�вання).

5.4. Найбільша�част�а�власних��оштів,�що

в�ладаються� �часни�ом� �� фінанс�вання

об’є�та�інвест�вання.

5.5. Най�ращі� �мови� ви�ористання

об’є�та� інвест�вання� для� надання� посл��

щодо�задоволення��ромадсь�их�потреб.

6. До� �часті� в� �он��рсі� не� доп�с�а-

ються�особи,�я�і:

6.1. Визнані� бан�р�тами� або� стосовно

я�их�пор�шено�справ��про�бан�р�тство.

6.2. Не� надали� відповідних� фінансових

до��ментів,�я�і�б�підтвердж�вали�їх�фінан-

сові�можливості�щодо�забезпечення�ви�о-

нання��мов��он��рс�.

6.3. Знаходяться�в�стадії�лі�відації.

6.4.Майно�(частина�майна)�я�их�переб�-

ває� в� подат�овій� заставі� або� на� це�майно

на�ладено�арешт.

6.5. Мають� забор�ованість� �� сплаті� по-

дат�ів,�зборів�(обов’яз�ових�платежів).

6.6. Не�ви�онали��мови�попередніх�інве-

стиційних�до�оворів.

7. Кон��рсна� до��ментація� �часни�ам

�он��рс��видається�за�адресою:�01004,�м.

Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,��ім.�610,�тел.�254-

12-42,�254-19-21� (понеділо��—�п’ятниця�з

10.00�до�17.00)�з�дня�о�олошення��он��р-

с��та�до�22.02.2011�р.�при�наявності�до��-

мента,� що� підтвердж�є� сплат�� �часни�ом

реєстраційно�о� внес��.� День� оп�блі��ван-

ня�о�олошення�про�проведення��он��рс��в

ЗМІ�вважається�днем�йо�о�о�олошення.

8. Кон��рсні�пропозиції��часни�ами��он-

��рс�� особисто� або� через� �повноважених

представни�ів� подаються� за� адресою:

01044,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,��ім.�610,

тел.� 254-12-42,� 254-19-21� (понеділо��—

п’ятниця�з�10.00�до�17.00)�з�дня�о�олошен-

ня��он��рс��та�до�22.02.2011�р.

9. За�отриманням�роз’яснень�та�додат-

�ової�інформації�щодо�об’є�тів�інвест�ван-

ня�звертатись�за�адресою:�01044,�м.�Київ,

в�л.� Хрещати�,� 36,� �ім.� 610,� тел.� 254-12-

42,� 254-19-21� (понеділо�� —� п’ятниця� з

10.00�до�17.00).

10. У� разі� зміни� дати� проведення� �он-

��рс�� �часни��� �он��рс�� в� обов’яз�овом�

поряд��� надсилається� повідомлення� про

дат��проведення��он��рс�.

Кошти,� сплачені� �часни�ом� �он��рс�� в

я�ості� реєстраційно�о� внес��,� поверненню

не�підля�ають.

3.6. Переможцем� �он��рс�� визнається

претендент,� пропозиції� я�о�о� відповідають

�мовам� �он��рс�� та� я�ий� запропон�вав

найбільш�ви�ідні� �мови�для� територіальної

�ромади�м.�Києва.

3.7. Інвестиційний� до�овір� ��ладається

протя�ом�30� �алендарних�днів� з�дня�отри-

мання� переможцем� �он��рс�� а�цепт�� �он-

��рсних�пропозицій.�Я�що�протя�ом�30��а-

лендарних� днів� інвестиційний� до�овір� не

��ладений,�рез�льтати� інвестиційно�о��он-

��рс��про�визначення�переможця�підля�ають

с�ас�ванню���встановленом��поряд��.

3.8. Термін�реалізації�інвестиційно�о�про-

е�т��повинен�б�ти�не�більше�нормативно�о,

що�визначається�прое�тно-�ошторисною�до-

��ментацією.�Інвестор�(переможець��он��р-

с�)� зобов’яз�ється� розробити,� по�одити� та

затвердити� �� встановленом�� поряд��� про-

е�тно-�ошторисн��до��ментацію�не�пізніше,

ніж�через�12�місяців�з�дня���ладання�інвес-

тиційно�о�до�овор�.�На�підставі�затвердже-

ної�прое�тно-�ошторисної�до��ментації�про-

тя�ом�60�днів�з�момент��її�затвердження�сто-

рони� до�овор�� визначають� �рафі�� фінанс�-

вання� та� реалізації� прое�т��шляхом� підпи-

сання�додат�ової���оди�до�інвестиційно�о�до-

�овор�,�я�а�б�де�йо�о�невід’ємною�частиною.

3.9. Після�оформлення�інвестором�права

власності�на�об’є�т� інвест�вання�замовни�

б�дівництва�протя�ом�10�днів�надає�відмов-

ний�лист�від�земельної�ділян�и.

3.10. Інвестор�(переможець��он��рс�)�зо-

бов’яз�ється� що�вартально� в� письмовій

формі�подавати�ор�анізатор���он��рс��інфор-

мацію�щодо�стан��реалізації� інвестиційно�о

прое�т��в�цілом��та�о�ремих�йо�о�етапів�за

формою,�затвердженою��омісією.

3.11. Ор�анізатор� �он��рс�� має� право

розірвати�до�овір�в�односторонньом��поряд��

��випад���неви�онання�або�неналежно�о�ви�о-

нання�інвестором�взятих�на�себе�зобов’язань,

зо�рема�пп.�3.3,�3.4,�3.8,�3.10��мов��он��рс�

або�інших�вимо��інвестиційно�о�до�овор�.

3.12. Інвестор�(переможець��он��рс�)�зо-

бов’яз�ється�реаліз�вати�прое�т�та�здійсни-

ти� всі� належні� відрах�вання� відповідно� до

чинно�о�за�онодавства�У�раїни���сфері�жит-

лово�о�б�дівництва.

4. Додат�ові��мови��он��рс�:

4.1. Учасни�� �он��рс��має�право�надати

додат�ові� пропозиції,� спрямовані� на

найбільш� ефе�тивн�� реалізацію� інвес-

тиційно�о�прое�т�.

4.2. Надання� �часни�ом� �он��рс�� най-

ви�ідніших� �мов� сплати� ор�анізатор�� �он-

��рс�� �оштів� на� створення� соціальної� та

інженерно-транспортної� інфрастр��т�ри

міста�Києва.

4.3. Надання��часни�ом��он��рс��додат-

�ових�пропозицій,�спрямованих�зо�рема�на

створення� соціальної� та� інженерно-транс-

портної� інфрастр��т�ри�міста,�нових�робо-

чих�місць.

5. Основні��ритерії�визначення�пере-

можця��он��рс�:

5.1. Най�ращі� пропозиції� щодо� розмір�

внес�ів,�спрямованих�на�створення�соціаль-

ної�та� інженерно-транспортної� інфрастр��-

т�ри�міста.

5.2. Най�раща� пропозиція� щодо� поліп-

шення�або�створення�частини�об’є�та�інве-

ст�вання,�я�а�залишається�або�передається

�� власність� територіальної� �ромади

м. Києва.

5.3. Найбільш� ви�ідна� та� надійна� схема

фінанс�вання� прое�т�� (на� стадії� б�дівниц-

тва�об’є�та�інвест�вання).

5.4. Найбільша�част�а�власних��оштів,�що

в�ладаються� �часни�ом� �� фінанс�вання

об’є�та�інвест�вання.

5.5. Най�ращі� �мови� ви�ористання

об’є�та� інвест�вання� для� надання� посл��

щодо�задоволення��ромадсь�их�потреб.

6. До� �часті� в� �он��рсі� не� доп�с�а-

ються�особи,�я�і:

6.1. Визнані� бан�р�тами� або� стосовно

я�их�пор�шено�справ��про�бан�р�тство.

6.2. Не� надали� відповідних� фінансових

до��ментів,� я�і� б� підтвердж�вали� їх�фінан-

сові� можливості�щодо� забезпечення� ви�о-

нання��мов��он��рс�.

6.3. Знаходяться�в�стадії�лі�відації.

6.4. Майно�(частина�майна)�я�их�переб�-

ває�в�подат�овій�заставі�або�на�це�майно�на-

�ладено�арешт.

6.5. Мають� забор�ованість� �� сплаті� по-

дат�ів,�зборів�(обов’яз�ових�платежів).

6.6. Не�ви�онали��мови�попередніх�інве-

стиційних�до�оворів.

7. Кон��рсна� до��ментація� �часни�ам

�он��рс�� видається� за� адресою:� 01004,

м. Київ,� в�л.� Хрещати�,� 36,� �ім.� 610,� тел.

254-12-42,�254-19-21�(понеділо��—�п’ятни-

ця�з�10.00�до�17.00)�з�дня�о�олошення��он-

��рс��та�до�22.02.2011�р.�при�наявності�до-

��мента,�що�підтвердж�є�сплат���часни�ом

реєстраційно�о�внес��.�День�оп�блі��вання

о�олошення�про�проведення��он��рс��в�ЗМІ

вважається�днем�йо�о�о�олошення.

8. Кон��рсні�пропозиції��часни�ами��он-

��рс�� особисто� або� через� �повноважених

представни�ів� подаються� за� адресою:

01044,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,��ім.�610,

тел.� 254-12-42,� 254-19-21� (понеділо�� —

п’ятниця�з�10.00�до�17.00)�з�дня�о�олошен-

ня��он��рс��та�до�22.02.2011�р.

9. За�отриманням�роз’яснень�та�додат�о-

вої� інформації� щодо� об’є�тів� інвест�вання

звертатись� за� адресою:� 01044,� м.� Київ,

в�л. Хрещати�,� 36,� �ім.� 610,� тел.� 254-12-42,

254-19-21� (понеділо��—�п’ятниця� з�10.00�до

17.00).

10. У�разі�зміни�дати�проведення��он��р-

с�� �часни��� �он��рс�� в� обов’яз�овом�� по-

ряд���надсилається�повідомлення�про�дат�

проведення��он��рс�.
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1.�Кон��рс�проводиться�Головним��правлінням�е�ономі�и�та�інвестицій�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.05.2007�№528/1189�“Про�затвердження�Положення�про�порядо��проведення�інвес-

тиційних��он��рсів�для�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�неза-

вершено�о�б�дівництва,� інженерно-транспортної� інфрастр��т�ри�міста�Києва”,� розпорядження�Київсь�ої�місь�ої� державної

адміністрації�від�22.10.2007�№1403�“Про�затвердження�с�лад��постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до

фінанс�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�незавершено�о

б�дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва”�(із�змінами)�та�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�21.02.2007�№171�“Про�проведення��он��рсів�із�зал�чення�інвесторів�для�реалізації�інвестиційних�прое�тів”.

2.�Інформація�про�інвест�вання�б�дівництва�підземно�о�пішохідно�о�переход��з�б�дівництвом�нежитлових�приміщень

тор�івельно-вистав�ово�о��омпле�с��за�адресою:�перетин�в�л.�Тичини�та�в�л.�Ш�мсь�о�о:

2.1. За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�—�10�627,97��в.�м

2.2. Орієнтовна�вартість�б�дівництва�1��в.�м�об’є�та�інвест�вання:�7,577�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�1,263�тис.��рн.

2.3. Орієнтовна�вартість�б�дівництва�об’є�та�інвест�вання�—�80�528,129�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�13�421,355�тис.��рн.

2.4. До�с�лад��об’є�та�інвест�вання�входить:

2.4.1.�Надземна�частина,���т.ч.:�тор�овельно-вистав�овий��омпле�с;�вхід-вихід�пішохідно�о�переход�.

За�альна�площа�надземної�частини�—�2�326,37��в.�м

2.4.2.�Підземна�частина,���т.ч.:�тор�овельні�приміщення;�вистав�ові�приміщення;�транзит;�вхідна��р�па;�технічні�приміщен-

ня;�підсобні�приміщення.

За�альна�площа�підземної�частини�—�8�301,60��в.�м

2.5. Переможець��он��рс�-інвестор�визначається�рішенням�постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�та

затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

2.6. Б�дівництво�відб�вається�після���ладання�інвестиційно�о�до�овор��між�інвестором,�замовни�ом�(КП�“Київсь�е�інвес-

тиційне�а�ентство”)�та�ор�анізатором��он��рс�.

2.7. Інженерні�мережі,�я�і�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва�і�попадають�в�зон��б�дівниц-

тва,�в��становленом��поряд���демонт�ються,�і�за��ошти�інвестора�створюються�нові,�я�і�передаються�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�м.�Києва.

2.8. Після�введення�об’є�та�інвест�вання�в�е�спл�атацію�інвестор���встановленом��поряд���оформляє�на�ньо�о�право�влас-

ності,��рім�інженерних�мереж,�я�і�після�за�інчення�б�дівельних�робіт�передаються�та�зарахов�ються�до�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

2.9. Земельні�ділян�и�на�час�реалізації�прое�т��б�дівництва�об’є�та� інвест�вання�знаходяться����орист�ванні�замовни�а

б�дівництва�(КП�“Київсь�е�інвестиційне�а�ентство”).

2.10. Після�належно�о�ви�онання�інвестором�всіх��мов�інвестиційно�о�до�овор��та�введення�об’є�та�інвест�вання�в�е�с-

пл�атацію�інвестор���встановленом��поряд���оформляє�право�власності�або��орист�вання�земельними�ділян�ами,�на�я�их�ре-

алізовано�прое�т�б�дівництва�об’є�та�інвест�вання.

3. Основні��мови��он��рс�:

3.1. Фінанс�вання�інвестором��сіх�витрат,�пов’язаних�з�прое�т�ванням�та�б�дівництвом�об’є�та�інвест�вання.

3.2. Надання��часни�ом��он��рс���он��рсно�о�забезпечення�—��арантій�(бан�івсь�і��арантії,�пор��а�тощо)�щодо�забезпе-

чення�ви�онання�ним�зобов’язань,�що�вини�ають���зв’яз���з�поданням��он��рсних�пропозицій.

3.3. Сплата�ор�анізатор���он��рс���оштів�на�створення�соціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва

��розмірі�5%�від�орієнтовної�вартості�б�дівництва�об’є�та�інвест�вання�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�3�355,339�тис.��рн,

��разі�визнання��часни�а�переможцем.

Зазначені��ошти�інвестором�сплач�ються���наст�пном��поряд��:

- 25%��оштів�—�не�пізніше�10�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 25%��оштів�—�не�пізніше�6�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 50%��оштів�—�не�пізніше�12�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

3.4. Компенсація�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням�інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі

1%�від�орієнтовної�вартості�б�дівництва�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�671,068�тис.��рн,���разі�визнання��часни-

�а�переможцем,�сплач�ється�протя�ом�10�робочих�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

Кошти,�сплачені�інвестором�в�я�ості��омпенсації�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням

інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі�1%�від�орієнтовної�вартості�б�дівництва�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�поверненню�не�підля-

�ають.

3.5. Сплата�реєстраційно�о�внес���в�розмірі�3�400,00��рн�на�розрах�н�овий�рах�но��№31515934700001�в�ГУ�ДКУ���м.�Києві,

МФО�820019,��од�ЄДРПОУ�24262621,�одерж�вач�—�ГУ�ДКУ���м.�Києві�(призначення�платеж��—�плата�за��часть�в��он��рсі�на

зал�чення�інвестора�до�б�дівництва�підземно�о�пішохідно�о�переход��з�б�дівництвом�нежитлових�приміщень�тор�івельно-ви-

став�ово�о��омпле�с��за�адресою:�перетин�в�л.�Тичини�та�в�л.�Ш�мсь�о�о).

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА
1.�Кон��рс�проводиться�Головним��правлінням�е�ономі�и�та�інвестицій�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.05.2007�№528/1189�“Про�затвердження�Положення�про�порядо��проведення�інве-

стиційних��он��рсів�для�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�не-

завершено�о�б�дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва”,�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�від�22.10.2007�№1403�“Про�затвердження�с�лад��постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвес-

торів�до�фінанс�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�не-

завершено�о�б�дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва”�(із�змінами)�та�розпорядження�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�від�17.07.2007�№914�“Про�проведення��он��рс��із�зал�чення�інвесторів�для�б�дівництва

підземних�(надземних)�пішохідних�переходів�з�об’є�тами�тор�івлі�та�соціальної�інфрастр��т�ри�міста”.

2.�Інформація�про�інвест�вання�б�дівництва�підземно�о�пішохідно�о�переход��з�нежитловими�приміщеннями

тор�овельно�о�призначення�за�адресою:�просп.�Героїв�Сталін�рада�(поблиз��в�л.�Маршала�Тимошен�а):

2.1. За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�—�13�080,00��в.�м

2.2. Орієнтовна�вартість�б�дівництва�1��в.�м�об’є�та�інвест�вання:�7,577�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�1,263�тис.��рн.

2.3. Орієнтовна�вартість�б�дівництва�об’є�та�інвест�вання�—�99�107,160�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�16�517,860�тис.��рн.

2.4. До�с�лад��об’є�та�інвест�вання�входить:

2.4.1.�Підземний�пішохідний�перехід.

За�альна�площа�підземно�о�пішохідно�о�переход��—�5�760,00��в.�м

2.4.2.�Інвестиційні�приміщення.

За�альна�площа�інвестиційних�приміщень�—�7�320,00��в.�м

2.5. Переможець��он��рс�-інвестор�визначається�рішенням�постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів

та�затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

2.6. Б�дівництво�відб�вається�після���ладання�інвестиційно�о�до�овор��між�інвестором,�замовни�ом�(КП�“Київсь�е�інве-

стиційне�а�ентство”)�та�ор�анізатором��он��рс�.

2.7. Інженерні� мережі,� я�і� належать� до� �ом�нальної� власності� територіальної� �ромади�м.� Києва� і� попадають� в� зон�

б�дівництва,�в��становленом��поряд���демонт�ються,�і�за��ошти�інвестора�створюються�нові,�я�і�передаються�до��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва.

2.8. Після�введення�об’є�та�інвест�вання�в�е�спл�атацію�інвестор���встановленом��поряд���оформляє�на�ньо�о�право

власності,��рім�інженерних�мереж,�я�і�після�за�інчення�б�дівельних�робіт�передаються�та�зарахов�ються�до�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва.

2.9. Земельні�ділян�и�на�час�реалізації�прое�т��б�дівництва�об’є�та�інвест�вання�знаходяться����орист�ванні�замовни-

�а�б�дівництва�(КП�“Київсь�е�інвестиційне�а�ентство”).

2.10. Після�належно�о�ви�онання�інвестором�всіх��мов�інвестиційно�о�до�овор��та�введення�об’є�та�інвест�вання�в�е�-

спл�атацію� інвестор���встановленом��поряд���оформляє�право�власності�або��орист�вання�земельними�ділян�ами,�на

я�их�реалізовано�прое�т�б�дівництва�об’є�та�інвест�вання.

3. Основні��мови��он��рс�:

3.1. Фінанс�вання�інвестором��сіх�витрат,�пов’язаних�з�прое�т�ванням�та�б�дівництвом�об’є�та�інвест�вання.

3.2. Надання��часни�ом��он��рс���он��рсно�о�забезпечення�—��арантій�(бан�івсь�і��арантії,�пор��а�тощо)�щодо�забез-

печення�ви�онання�ним�зобов’язань,�що�вини�ають���зв’яз���з�поданням��он��рсних�пропозицій.

3.3. Сплата� ор�анізатор�� �он��рс�� �оштів� на� створення� соціальної� та� інженерно-транспортної� інфрастр��т�ри�міста

Києва���розмірі�5%�від�орієнтовної�вартості�б�дівництва�об’є�та�інвест�вання�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�4�129,465

тис.��рн,���разі�визнання��часни�а�переможцем.

Зазначені��ошти�інвестором�сплач�ються���наст�пном��поряд��:

- 25%��оштів�—�не�пізніше�10�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 25%��оштів�—�не�пізніше�6�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 50%��оштів�—�не�пізніше�12�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

3.4. Компенсація�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням�інвестиційно�о��он��рс�,��

розмірі�1%�від�орієнтовної�вартості�б�дівництва�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�825,893�тис.��рн,���разі�виз-

нання��часни�а�переможцем,�сплач�ється�протя�ом�10�робочих�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

Кошти,�сплачені�інвестором�в�я�ості��омпенсації�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведен-

ням�інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі�1%�від�орієнтовної�вартості�б�дівництва�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�поверненню

не�підля�ають.

3.5. Сплата�реєстраційно�о�внес���в�розмірі�3�400,00��рн�на�розрах�н�овий�рах�но��№31515934700001�в�ГУ�ДКУ���м.

Києві,�МФО�820019,��од�ЄДРПОУ�24262621,�одерж�вач�—�ГУ�ДКУ���м.�Києві�(призначення�платеж��—�плата�за��часть�в

�он��рсі�на�зал�чення�інвестора�до�б�дівництва�підземно�о�пішохідно�о�переход��з�нежитловими�приміщеннями�тор�о-

вельно�о�призначення�за�адресою:�просп.�Героїв�Сталін�рада�(поблиз��в�л.�Маршала�Тимошен�а).

Кошти,�сплачені��часни�ом��он��рс��в�я�ості

реєстраційно�о�внес��,�поверненню�не�підля�а-

ють.

3.6. Переможцем��он��рс��визнається�пре-

тендент,�пропозиції�я�о�о�відповідають��мовам

�он��рс��та�я�ий�запропон�вав�найбільш�ви�ідні

�мови�для�територіальної��ромади�м.�Києва.

3.7. Інвестиційний�до�овір���ладається�про-

тя�ом�30��алендарних�днів�з�дня�отримання�пе-

реможцем��он��рс��а�цепт���он��рсних�пропо-

зицій.�Я�що�протя�ом�30��алендарних�днів�інве-

стиційний�до�овір�не���ладений,�рез�льтати�інве-

стиційно�о��он��рс��про�визначення�перемож-

ця�підля�ають�с�ас�ванню���встановленом��по-

ряд��.

3.8. Термін�реалізації�інвестиційно�о�прое�т�

повинен�б�ти�не�більше�нормативно�о,�що�виз-

начається� прое�тно-�ошторисною� до��мен-

тацією.� Інвестор� (переможець� �он��рс�)� зо-

бов’яз�ється�розробити,�по�одити�та�затверди-

ти� �� встановленом��поряд���прое�тно-�ошто-

рисн�� до��ментацію� не� пізніше,� ніж� через

12 місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�о-

вор�.�На�підставі�затвердженої�прое�тно-�ошто-

рисної�до��ментації�протя�ом�60�днів�з�момен-

т�� її� затвердження�сторони�до�овор��визнача-

ють� �рафі��фінанс�вання� та�реалізації� прое�т�

шляхом�підписання�додат�ової���оди�до�інвес-

тиційно�о�до�овор�,�я�а�б�де�йо�о�невід’ємною

частиною.

3.9. Після� оформлення� інвестором� права

власності� на� об’є�т� інвест�вання� замовни�

б�дівництва�протя�ом�10�днів�надає�відмовний

лист�від�земельної�ділян�и.

3.10. Інвестор� (переможець� �он��рс�)� зо-

бов’яз�ється�що�вартально�в�письмовій�формі

подавати�ор�анізатор���он��рс��інформацію�що-

до�стан��реалізації�інвестиційно�о�прое�т��в�ціло-

м��та�о�ремих�йо�о�етапів�за�формою,�затвер-

дженою��омісією.

3.11. Ор�анізатор� �он��рс�� має� право

розірвати�до�овір�в�односторонньом��поряд����

випад���неви�онання�або�неналежно�о�ви�онан-

ня� інвестором� взятих� на� себе� зобов’язань,

зо�рема�пп.�3.3,�3.4,�3.8,�3.10��мов��он��рс��або

інших�вимо��інвестиційно�о�до�овор�.

3.12. Інвестор� (переможець� �он��рс�)� зо-

бов’яз�ється�реаліз�вати�прое�т�та�здійснити�всі

належні�відрах�вання�відповідно�до�чинно�о�за�о-

нодавства�У�раїни���сфері�житлово�о�б�дівництва.

4. Додат�ові��мови��он��рс�:

4.1. Учасни���он��рс��має�право�надати�до-

дат�ові�пропозиції,�спрямовані�на�найбільш�ефе�-

тивн��реалізацію�інвестиційно�о�прое�т�.

4.2. Надання� �часни�ом� �он��рс�� най-

ви�ідніших� �мов�сплати�ор�анізатор�� �он��рс�

�оштів�на� створення�соціальної� та� інженерно-

транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва.

4.3. Надання��часни�ом��он��рс��додат�ових

пропозицій,�спрямованих�зо�рема�на�створен-

ня�соціальної�та�інженерно-транспортної�інфра-

стр��т�ри�міста,�нових�робочих�місць.

5. Основні��ритерії�визначення�перемож-

ця��он��рс�:

5.1. Най�ращі� пропозиції� щодо� розмір�

внес�ів,� спрямованих�на� створення�соціальної

та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста.

5.2. Най�раща�пропозиція�щодо�поліпшення

або�створення�частини�об’є�та�інвест�вання,�я�а

залишається�або�передається���власність�тери-

торіальної��ромади�м.�Києва.

5.3. Найбільш�ви�ідна�та�надійна�схема�фінан-

с�вання�прое�т��(на�стадії�б�дівництва�об’є�та

інвест�вання).

5.4. Найбільша�част�а�власних� �оштів,�що

в�ладаються��часни�ом���фінанс�вання�об’є�та

інвест�вання.

5.5. Най�ращі� �мови�ви�ористання�об’є�та

інвест�вання�для�надання�посл���щодо�задово-

лення��ромадсь�их�потреб.

6. До��часті�в��он��рсі�не�доп�с�аються

особи,�я�і:

6.1. Визнані�бан�р�тами�або�стосовно�я�их

пор�шено�справ��про�бан�р�тство.

6.2. Не�надали�відповідних�фінансових�до��-

ментів,�я�і�б�підтвердж�вали� їх�фінансові�мож-

ливості�щодо�забезпечення�ви�онання��мов��он-

��рс�.

6.3. Знаходяться�в�стадії�лі�відації.

6.4. Майно�(частина�майна)�я�их�переб�ває

в�подат�овій�заставі�або�на�це�майно�на�ладе-

но�арешт.

6.5. Мають�забор�ованість���сплаті�подат�ів,

зборів�(обов’яз�ових�платежів).

6.6. Не�ви�онали� �мови�попередніх� інвес-

тиційних�до�оворів.

7. Кон��рсна�до��ментація� �часни�ам� �он-

��рс��видається�за�адресою:�01004,�м.�Київ,�в�л.

Хрещати�,�36,��ім.�610,�тел.�254-12-42,�254-19-

21�(понеділо��—�п’ятниця�з�10.00�до�17.00)�з�дня

о�олошення� �он��рс�� та�до�22.02.2011�р.� при

наявності� до��мента,�що�підтвердж�є�сплат�

�часни�ом�реєстраційно�о�внес��.�День�оп�блі��-

вання�о�олошення�про�проведення��он��рс��в

ЗМІ�вважається�днем�йо�о�о�олошення.

8. Кон��рсні�пропозиції��часни�ами��он��р-

с��особисто�або�через��повноважених�представ-

ни�ів�подаються�за�адресою:�01044,�м.�Київ,�в�л.

Хрещати�,�36,��ім.�610,�тел.�254-12-42,�254-19-

21�(понеділо��—�п’ятниця�з�10.00�до�17.00)�з�дня

о�олошення��он��рс��та�до�22.02.2011�р.

9. За�отриманням�роз’яснень�та�додат�ової

інформації�щодо�об’є�тів� інвест�вання�зверта-

тись�за�адресою:�01044,�м.�Київ,�в�л. Хрещати�,

36,��ім.�610,�тел.�254-12-42,�254-19-21�(понеділо�

—�п’ятниця�з�10.00�до�17.00).

10. У�разі�зміни�дати�проведення��он��рс�

�часни����он��рс��в�обов’яз�овом��поряд���над-

силається�повідомлення�про�дат��проведення

�он��рс�.

1.�Кон��рс�проводиться�Головним��правлінням�е�ономі�и�та�інвестицій�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої� ради� від� 24.05.2007�№528/1189� “Про� затвердження�Положення�про�порядо��проведення

інвестиційних� �он��рсів�для�б�дівництва,�ре�онстр��ції,� реставрації� тощо�об’є�тів�житлово�о� та�нежитлово�о�призначення,

незавершено�о�б�дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва”,�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�22.10.2007�№1403�“Про�затвердження�с�лад��постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до

фінанс�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�незавершено�о

б�дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва”�(із�змінами)�та�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�07.04.2003�№614�“Про�проведення��он��рсів�із�зал�чення�інвесторів�для�реалізації�інвестиційних�прое�тів”.

2.� Інформація� про� інвест�вання�завершення� б�дівництва� підземно�о� простор�� над� проміжним� вестибюлем

ст. Печерсь�а:

2.1.�За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�—�468,60��в.�м

Площа�підземно�о�простор��над�проміжним�вестибюлем�(3�поверхи)�—�1�246��в.�м

2.2.�Орієнтовна�вартість�б�дівництва�1��в.�м�об’є�та�інвест�вання:�7,577�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�1,263�тис.��рн.

2.3. Орієнтовна�вартість�б�дівництва�об’є�та�інвест�вання�—�3�550,582�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�591,764�тис.��рн.

2.4. Орієнтовна� вартість�робіт� по�пере�ладці� інженерних�мереж� з-під� плями� заб�дови�—�274,32� тис.�рн,� в� т.ч.�ПДВ�—�

45,72�тис.��рн�(��цінах�2003�ро��);�орієнтовна�вартість�робіт�по�про�ладанню�інженерних�мереж�життєзабезпечення�підземно�о

простор��—�501,432�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�83,572�тис.��рн�(��цінах�2003�ро��).

2.5. До�с�лад��об’є�та�інвест�вання�входить:

2.5.1.�Панд�сний�вхід.

За�альна�площа�панд�сно�о�вход��—�242,70��в.�м

2.5.2.�Сходовий�вхід.�

За�альна�площа�сходово�о�вход��—�225,90��в.�м

2.5.3.�Підземний�простір�над�проміжним�вестибюлем.

За�альна�площа�підземно�о�простор��над�проміжним�вестибюлем�—�1�246,00��в.�м

2.6. Переможець��он��рс�-інвестор�визначається�рішенням�постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�та

затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

2.7. Б�дівництво� відб�вається�після� ��ладання� інвестиційно�о�до�овор��між� інвестором,� замовни�ом� (КП� “Київсь�ий

метрополітен”)�та�ор�анізатором��он��рс�.

2.8. Інженерні�мережі,�я�і�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва�і�попадають�в�зон��б�дівництва,

в��становленом��поряд���демонт�ються,�і�за��ошти�інвестора�створюються�нові,�я�і�передаються�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�м.�Києва.

2.9. Після� введення�об’є�та� інвест�вання� в� е�спл�атацію� інвестор� �� встановленом��поряд��� оформляє�на� ньо�о� право

власності,� �рім� інженерних�мереж,� я�і� після� за�інчення�б�дівельних�робіт� передаються� та� зарахов�ються�до� власності

територіальної��ромади�міста�Києва.

2.10. Земельні�ділян�и�на�час�реалізації�прое�т��б�дівництва�об’є�та�інвест�вання�знаходяться����орист�ванні�замовни�а

б�дівництва�(КП�“Київсь�ий�метрополітен”).

2.11. Після� належно�о� ви�онання� інвестором�всіх� �мов� інвестиційно�о�до�овор�� та� введення�об’є�та� інвест�вання� в

е�спл�атацію�інвестор���встановленом��поряд���оформляє�право�власності�або��орист�вання�земельними�ділян�ами,�на�я�их

реалізовано�прое�т�б�дівництва�об’є�та�інвест�вання.

3. Основні��мови��он��рс�:

3.1. Фінанс�вання�інвестором��сіх�витрат,�пов’язаних�з�прое�т�ванням�та�б�дівництвом�об’є�та�інвест�вання.

3.2. Надання��часни�ом��он��рс���он��рсно�о�забезпечення�—��арантій�(бан�івсь�і��арантії,�пор��а�тощо)�щодо�забезпечення

ви�онання�ним�зобов’язань,�що�вини�ають���зв’яз���з�поданням��он��рсних�пропозицій.

3.3. Сплата�ор�анізатор���он��рс���оштів�на�створення�соціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва

��розмірі�5%�від�орієнтовної�вартості�б�дівництва�об’є�та�інвест�вання�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�147,941�тис.��рн,��

разі�визнання��часни�а�переможцем.

Зазначені��ошти�інвестором�сплач�ються���наст�пном��поряд��:

- 25%��оштів�—�не�пізніше�10�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 25%��оштів�—�не�пізніше�6�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 50%��оштів�—�не�пізніше�12�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

3.4. Компенсація�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням�інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі

1%�від�орієнтовної�вартості�б�дівництва�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�що�становить�29,588�тис.��рн,���разі�визнання��часни�а

переможцем,�сплач�ється�протя�ом�10�робочих�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

Кошти,�сплачені�інвестором�в�я�ості��омпенсації�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням

інвестиційно�о� �он��рс�,� �� розмірі� 1%�від� орієнтовної� вартості� б�дівництва�об’є�та�без� �рах�вання�ПДВ,� поверненню�не

підля�ають.

3.5. Сплата�реєстраційно�о�внес���в�розмірі�1�700,00��рн�на�розрах�н�овий�рах�но��№31515934700001�в�ГУ�ДКУ���м.�Києві,

МФО�820019,��од�ЄДРПОУ�24262621,�одерж�вач�—�ГУ�ДКУ���м.�Києві�(призначення�платеж��—�плата�за��часть�в��он��рсі�на

зал�чення�інвестора�до�завершення�б�дівництва�підземно�о�простор��над�проміжним�вестибюлем�ст.�Печерсь�а).

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА
1.� Кон��рс� проводиться� Головним� �правлінням� е�ономі�и� та� інвестицій� Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

відповідно� до� рішення� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 24.05.2007�№528/1189� “Про� затвердження�Положення� про� порядо�

проведення�інвестиційних��он��рсів�для�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о

призначення,�незавершено�о�б�дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва”,�розпорядження�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�від�22.10.2007�№1403�“Про�затвердження�с�лад��постійно�діючої��он��рсної��омісії�по

зал�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о

призначення,� незавершено�о� б�дівництва,� інженерно-транспортної� інфрастр��т�ри� міста� Києва”� (із� змінами)� та

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�17.07.2007�№914�“Про�проведення��он��рс�� із�зал�чення

інвесторів�для�б�дівництва�підземних�(надземних)�пішохідних�переходів�з�об’є�тами�тор�івлі�та�соціальної�інфрастр��т�ри

міста”.

2.�Інформація�про�інвест�вання�б�дівництва�тор�овельних�приміщень���підземном��пішохідном��переході

в�районі�станції�метрополітен��“Житомирсь�а”�на�перехресті�просп.�Перемо�и�та�в�л.�Семаш�а:

2.1. За�альна�площа�об’є�та�інвест�вання�—�2�820,00��в.�м

2.2. Орієнтовна�вартість�б�дівництва�1��в.�м�об’є�та�інвест�вання:�7,577�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�1,263�тис.��рн.

2.3. Орієнтовна�вартість�б�дівництва�об’є�та�інвест�вання�—�21�367,149�тис.��рн,�в�т.ч.�ПДВ�—�3�561,190�тис.��рн.

2.4. До�с�лад��об’є�та�інвест�вання�входить:

2.4.1.�Підземний�пішохідний�перехід.

За�альна�площа�підземно�о�пішохідно�о�переход��—�1�140,00��в.�м

2.4.2.�Інвестиційні�приміщення.�

За�альна�площа�інвестиційних�приміщень —�1�680,00��в.�м

2.4.3.�Вартість�винесення�інженерних�мереж�з-під�плями�заб�дови�та�інженерне�забезпечення�—�5�544,76�тис.��рн,�в

т.ч.�ПДВ�—�924,13�тис.��рн.

2.5.� За�альна� орієнтовна� вартість� б�дівництва� об’є�та� інвест�вання� —� 26� 912,90� тис.� �рн,� в� т.ч.� ПДВ� —�

4�485,48�тис.��рн.

2.6.�Переможець��он��рс�-інвестор�визначається�рішенням�постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів

та�затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

2.7.Б�дівництво� відб�вається� після� ��ладання� інвестиційно�о� до�овор�� між� інвестором,� замовни�ом� (КП� “Київсь�е

інвестиційне�а�ентство”)�та�ор�анізатором��он��рс�.

2.8.� Інженерні�мережі,�я�і�належать�до��ом�нальної�власності� територіальної� �ромади�м.�Києва� і�попадають�в�зон�

б�дівництва,� в� �становленом�� поряд��� демонт�ються,� і� за� �ошти� інвестора� створюються� нові,� я�і� передаються� до

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва.

2.9.Після�введення�об’є�та�інвест�вання�в�е�спл�атацію�інвестор���встановленом��поряд���оформляє�на�ньо�о�право

власності,��рім� інженерних�мереж,�я�і�після�за�інчення�б�дівельних�робіт�передаються�та�зарахов�ються�до�власності

територіальної��ромади�міста�Києва.

2.10. Земельні�ділян�и�на�час�реалізації�прое�т��б�дівництва�об’є�та�інвест�вання�знаходяться����орист�ванні�замовни�а

б�дівництва�(КП�“Київсь�е�інвестиційне�а�ентство”).

2.11. Після� належно�о� ви�онання� інвестором� всіх� �мов� інвестиційно�о� до�овор�� та� введення� об’є�та� інвест�вання� в

е�спл�атацію�інвестор���встановленом��поряд���оформляє�право�власності�або��орист�вання�земельними�ділян�ами,�на�я�их

реалізовано�прое�т�б�дівництва�об’є�та�інвест�вання.

3. Основні��мови��он��рс�:

3.1. Фінанс�вання�інвестором��сіх�витрат,�пов’язаних�з�прое�т�ванням�та�б�дівництвом�об’є�та�інвест�вання.

3.2. Надання��часни�ом��он��рс���он��рсно�о�забезпечення�—��арантій�(бан�івсь�і��арантії,�пор��а�тощо)�щодо�забезпечення

ви�онання�ним�зобов’язань,�що�вини�ають���зв’яз���з�поданням��он��рсних�пропозицій.

3.3.Сплата�ор�анізатор���он��рс���оштів�на�створення�соціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри

міста�Києва���розмірі�5%�від�орієнтовної�вартості�б�дівництва�об’є�та� інвест�вання�без��рах�вання�ПДВ,�що

становить�890,298�тис. �рн,���разі�визнання��часни�а�переможцем.

Зазначені��ошти�інвестором�сплач�ються���наст�пном��поряд��:

- 25%��оштів�—�не�пізніше�10�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 25%��оштів�—�не�пізніше�6�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�;

- 50%��оштів�—�не�пізніше�12�місяців�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

3.4. Компенсація�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням�інвестиційно�о��он��рс�,��

розмірі� 1%� від� орієнтовної� вартості� б�дівництва� об’є�та� без� �рах�вання�ПДВ,�що� становить� 178,060� тис.� �рн,� �� разі

визнання��часни�а�переможцем,�сплач�ється�протя�ом�10�робочих�днів�з�дня���ладання�інвестиційно�о�до�овор�.

Кошти,�сплачені�інвестором�в�я�ості��омпенсації�ор�анізатор���он��рс��витрат,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням

інвестиційно�о��он��рс�,���розмірі�1%�від�орієнтовної�вартості�б�дівництва�об’є�та�без��рах�вання�ПДВ,�поверненню�не

підля�ають.

3.5. Сплата�реєстраційно�о�внес���в�розмірі�2�550,00��рн�на�розрах�н�овий�рах�но��№31515934700001�в�ГУ�ДКУ��

м. Києві,�МФО�820019,��од�ЄДРПОУ�24262621,�одерж�вач�—�ГУ�ДКУ���м.�Києві�(призначення�платеж��—�плата�за��часть

в��он��рсі�на�зал�чення�інвестора�до�б�дівництва�тор�овельних�приміщень���підземном��пішохідном��переході�в�районі

станції�метрополітен��“Житомирсь�а”�на�перехресті�просп.�Перемо�и�та�в�л.�Семаш�а).

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



За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�
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Кошти,� сплачені� �часни�ом� �он��рс�� в

я�ості�реєстраційно�о�внес��,�поверненню�не

підля�ають.

3.6. Переможцем� �он��рс�� визнається

претендент,� пропозиції� я�о�о� відповідають

�мовам� �он��рс�,� та� я�ий� запропон�вав

найбільш� ви�ідні� �мови� для� територіальної

�ромади�м.�Києва.

3.7. Інвестиційний� до�овір� ��ладається

протя�ом�30��алендарних�днів�з�дня�отриман-

ня�переможцем��он��рс��а�цепт���он��рсних

пропозицій.�Я�що�протя�ом�30��алендарних

днів�інвестиційний�до�овір�не���ладений,�ре-

з�льтати�інвестиційно�о��он��рс��про�визна-

чення� переможця� підля�ають� с�ас�ванню� �

встановленом��поряд��.

3.8. Термін�реалізації�інвестиційно�о�про-

е�т��повинен�б�ти�не�більше�нормативно�о,

що� визначається� прое�тно-�ошторисною

до��ментацією.�Інвестор�(переможець��он-

��рс�)�зобов’яз�ється�розробити,�по�одити

та�затвердити���встановленом��поряд���про-

е�тно-�ошторисн��до��ментацію�не�пізніше

ніж�через�12�місяців�з�дня���ладання�інвес-

тиційно�о�до�овор�.�На�підставі�затвердже-

ної�прое�тно-�ошторисної�до��ментації�про-

тя�ом�60�днів�з�момент��її�затвердження�сто-

рони�до�овор��визначають��рафі��фінанс�-

вання� та� реалізації� прое�т��шляхом�підпи-

сання� додат�ової� ��оди� до� інвестиційно�о

до�овор�,�я�а�б�де�йо�о�невід’ємною�части-

ною.

3.9. Після� оформлення� інвестором� права

власності� на� об’є�т� інвест�вання� замовни�

б�дівництва�протя�ом�10�днів�надає�відмов-

ний�лист�від�земельної�ділян�и.

3.10. Інвестор�(переможець��он��рс�)�зо-

бов’яз�ється� що�вартально� в� письмовій

формі�подавати�ор�анізатор���он��рс��інфор-

мацію�щодо� стан�� реалізації� інвестиційно�о

прое�т��в�цілом��та�о�ремих�йо�о�етапів�за

формою,�затвердженою��омісією.

3.11. Ор�анізатор� �он��рс�� має� право

розірвати�до�овір�в�односторонньом��поряд-

��� �� випад��� неви�онання� або� неналежно�о

ви�онання� інвестором� взятих� на� себе� зо-

бов’язань,� зо�рема:� пп.� 3.3,� 3.4,� 3.8,� 3.10

�мов��он��рс��або�інших�вимо��інвестиційно-

�о�до�овор�.

3.12. Інвестор�(переможець��он��рс�)�зо-

бов’яз�ється�реаліз�вати�прое�т�та�здійсни-

ти�всі�належні�відрах�вання�відповідно�до�чин-

но�о�за�онодавства�У�раїни���сфері�житлово-

�о�б�дівництва.

4. Додат�ові��мови��он��рс�:

4.1. Учасни���он��рс��має�право�надати�до-

дат�ові� пропозиції,� спрямовані� на� найбільш

ефе�тивн��реалізацію�інвестиційно�о�прое�т�.

4.2. Надання� �часни�ом� �он��рс�� най-

ви�ідніших��мов�сплати�ор�анізатор���он��р-

с�� �оштів� на� створення� соціальної� та� інже-

нерно-транспортної� інфрастр��т�ри� міста

Києва.

4.3. Надання��часни�ом��он��рс��додат�о-

вих� пропозицій,� спрямованих,� зо�рема,� на

створення� соціальної� та� інженерно-транс-

портної�інфрастр��т�ри�міста,�нових�робочих

місць.

5. Основні� �ритерії� визначення� пере-

можця��он��рс�:

5.1. Най�ращі� пропозиції� щодо� розмір�

внес�ів,�спрямованих�на�створення�соціаль-

ної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�-

ри�міста.

5.2. Най�раща�пропозиція�щодо�поліпшен-

ня�або�створення�частини�об’є�та�інвест�ван-

ня,� я�а� залишається� або� передається� �

власність�територіальної��ромади�м.�Києва.

5.3. Найбільш� ви�ідна� та� надійна� схема

фінанс�вання�прое�т��(на�стадії�б�дівництва

об’є�та�інвест�вання).

5.4. Найбільша�част�а�власних��оштів,�що

в�ладаються� �часни�ом� �� фінанс�вання

об’є�та�інвест�вання.

5.5. Най�ращі��мови�ви�ористання�об’є�та

інвест�вання�для�надання�посл���щодо�задо-

волення��ромадсь�их�потреб.

6. До��часті�в��он��рсі�не�доп�с�ають-

ся�особи,�я�і:

6.1. Визнані� бан�р�тами,� або� стосовно

я�их�пор�шено�справ��про�бан�р�тство.

6.2. Не�надали�відповідних�фінансових�до-

��ментів,� я�і� б� підтвердж�вали� їх� фінансові

можливості�щодо� забезпечення� ви�онання

�мов��он��рс�.

6.3. Знаходяться�в�стадії�лі�відації.

6.4. Майно� (частина�майна)�я�их�переб�-

ває�в�подат�овій�заставі�або�на�це�майно�на-

�ладено�арешт.

6.5. Мають� забор�ованість� �� сплаті� по-

дат�ів,�зборів�(обов’яз�ових�платежів).

6.6. Не�ви�онали��мови�попередніх�інвес-

тиційних�до�оворів.

7. Кон��рсна�до��ментація��часни�ам��он-

��рс��видається�за�адресою:�01004,�м.�Київ,

в�л.�Хрещати�,�36,��ім.�610,�тел.�254-12-42,

254-19-21�(понеділо��—�п’ятниця�з�10.00�до

17.00)� з� дня� о�олошення� �он��рс�� та� до

22.02.2011� р.� при� наявності� до��мента,�що

підтвердж�є�сплат���часни�ом�реєстраційно-

�о� внес��.� День� оп�блі��вання� о�олошення

про�проведення� �он��рс�� в�ЗМІ� вважається

днем�йо�о�о�олошення.

8. Кон��рсні� пропозиції� �часни�ами� �он-

��рс�� особисто� або� через� �повноважених

представни�ів�подаються�за�адресою:�01044,

м.� Київ,� в�л.� Хрещати�,� 36,� �ім.� 610,� тел.�

254-12-42,�254-19-21�(понеділо��—�п’ятниця

з�10.00�до�17.00)�з�дня�о�олошення��он��р-

с��та�до�22.02.2011�р.

9. За�отриманням�роз’яснень�та�додат�о-

вої� інформації� щодо� об’є�тів� інвест�вання

звертатись� за� адресою:� 01044,� м.� Київ,�

в�л.�Хрещати�,�36,��ім.�610,�тел.�254-12-42,

254-19-21�(понеділо��—�п’ятниця�з�10.00�до

17.00).

10. У�разі�зміни�дати�проведення��он��р-

с���часни����он��рс��в�обов’яз�овом��поряд-

���надсилається�повідомлення�про�дат��про-

ведення��он��рс�.

ЗАКРИТЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО�“СТРАХОВА�КОМПАНІЯ�“ІНТЕҐРІТІ”
�од�ЄДРПОУ�21607657�(далі�—�Товариство),

повідомляє,�що�позачер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів�відб�д�ться�1�березня�2011�ро���о�14.00�за

адресою:�01033,�м.�Київ,�в�л.�Тарасівсь�а,�б�д.�19,�1-й�поверх,��імн.�103.

Реєстрація��часни�ів�за�альних�зборів�а�ціонерів�б�де�здійснюватись�в�день�та�за�місцем�їх�проведення�з�13.15�до�13.45

на�підставі�перелі���а�ціонерів,�я�і�мають�право�на��часть���за�альних�зборах,�с�ладено�о�станом�на�1�березня�2011�ро��.

А�ціонерам�для�реєстрації�необхідно�мати�паспорт,�а�представни�ам�а�ціонерів�—�паспорт�та�довіреність,�посвідчен��відповідно

до�вимо��за�онодавства.

Порядо��денний�зборів:

1. Про�обрання�Лічильної��омісії,�Голови�і�Се�ретаря�за�альних�зборів.

2. Про�переобрання�Дире�тора�Товариства.

3. Про�визначення�тип��Товариства�та�змін��наймен�вання�Товариства.

4. Про�змін��місцезнаходження�Товариства.

5. Про�внесення�змін�до�стат�т��Товариства�шляхом�затвердження�йо�о�в�новій�реда�ції.

6. Про�затвердження�змін�до�положень�про�За�альні�збори,�про�На�лядов��рад�,�про�Дире�тора�та�про�Ревізора�Товариства

шляхом�ви�ладення�їх���новій�реда�ції���зв’яз���з�приведенням���відповідність�до�норм�За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні

товариства”�та�Стат�том�Товариства.

7. Про�припинення�повноважень�Голови�та�членів�На�лядової�ради�Товариства.

8. Про�обрання�членів�На�лядової�ради�Товариства.

9. Про� затвердження� �мов� цивільно-правових� до�оворів,�що� ��ладатим�ться� з� членами�На�лядової� ради,� встановлення

розмір�� їх� вина�ороди,� обрання� особи,� я�а� �повноваж�ється� на� підписання� цивільно-правових� до�оворів� з� членами

На�лядової�ради.

10.Про�припинення�повноважень�Ревізора�Товариства.

11.Про�обрання�Ревізора�Товариства.

12.Про�попереднє�схвалення�значних�правочинів,�я�і�мож�ть�вчинятися�Товариством.

А�ціонери�мож�ть�ознайомитись�з�прое�тами�до��ментів,�що�виносяться�на�роз�ляд�за�альних�зборів,�по�робочих�днях�з

10.00�до�16.00�за�адресою:�01033,�м.�Київ,�в�л.�Тарасівсь�а,�б�д.�19,�1-й�поверх,��імн.�103.�Пропозиції�щодо�питань�поряд��

денно�о�за�альних�зборів�а�ціонерів�приймаються�письмово�не�пізніше�я��за�30�днів�до�дати�проведення�за�альних�зборів

за�адресою:�01033,�м.�Київ,�в�л.�Тарасівсь�а,�б�д.�19,�1-й�поверх,��імн.�103.

Державне�підприємство�“Дослідне�виробництво�Інстит�т��хімії

висо�омоле��лярних�спол���Національної�А�адемії�На���У�раїни”

о�олош�є��он��рс�на�право���ладання�до�овор��оренди�державно�о�майна

Адреса,�місце�та�час�проведення��он��рс�:

м.�Київ,�Хар�івсь�е�шосе,�48,��ім.�“Приймальня”�31�січня�2011�ро���об�11.00.

Кінцевий�термін�прийняття�до��ментів: 26�січня�2011�ро��.

Довід�и�за�тел.: 292-60-47�з�9.00�до�12.00�(пн-пт).

№

з/п

Хара�теристи�а

приміщення
Адреса�приміщення Площа�примішення

Можлива�мета

ви�ористання

Стартова�ціна,

�рн/м2/місяць

(без�ПДВ)

1
Частина�приміщень

павільйон��№�71
Хар�івсь�е�шосе,�48 148,83�м

2
Під�с�лад 14,85

2

Приміщення�цех��на�2-м�

поверсі��орп�с�

е�спериментальних

�станово�

Хар�івсь�е�шосе,�48 400�м
2

Під�виробництво 16,27

Інформація

про�прийняте�рішення�адміністративною��оле�ією�Київсь�о�о�обласно�о

територіально�о�відділення�Антимонопольно�о��омітет��У�раїни�

від�16.08.2010�№�78

Адміністративною� �оле�ією� Київсь�о�о� обласно�о� територіально�о� відділення

Антимонопольно�о� �омітет�� У�раїни� (адреса:� пл.Лесі� У�раїн�и,� 1,�м.� Київ,� 01196)� прийнято

Рішення�№78� від� 16.08.2010� про� визнання� вчинення� пор�шення� за�онодавства� про� захист

е�ономічної��он��ренції�з�бо���товариства�з�обмеженою�відповідальністю�“Профіт-Ком”�(м. Київ,

�од�ЄДРПОУ� 33695027)� передбачено�о� п�н�том� 14� статті� 50�За�он�� У�раїни� “Про� захист

е�ономічної��он��ренції”.

На�ТОВ�“Профіт-Ком”�на�ладено�штраф���розмірі�17000,00�рн.�(сімнадцять�тисяч)��ривень.

О�р�жний� адміністративний

с�д�м.�Києва�пор�шив�проваджен-

ня���справі�№�2а-11889/10/2670�за

позовом� �р-на�Олійни�а�Д.В.� до

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміні-

страції�про�визнання�бездіяльності

протиправною�і�с�ас�вання�розпо-

рядження�№478�від�15.04.1997�р.

“Про�порядо��розрах�н�ів�за�жит-

лово-�ом�нальні�посл��и”

Дніпровсь�ий� районний� с�д�м.� Києва

повідомляє�Мостово�о�Василя�Михайловича,

місце� реєстрації:� м.� Київ,� б�льв.� Праці,� 8,

�в. 37,� про� те,�що� 04.02.2011� ро��� о� 12.20

Дніпровсь�им� районним� с�дом�м.� Києва� за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Кошиця�5,��аб.�104�б�де

проводитися� роз�ляд� цивільної� справи� за

позовом�Мостової�Л.�М.,�Мостово�о� А.� В.,

Мостової� А.� В.� до� Мостово�о� В.� М.� про

визнання� особи� та�ою,�що� втратила� право

�орист�вання�житловим�приміщенням.

У� випад��� неяв�и� в� с�дове� засідання,

справ��б�де�роз�лян�то���Ваш��відс�тність.

С�ддя�Р�бан�C.�M.

� Втрачений� диплом�Дніпропет-

ровсь�о�о�театрально�о��чилища

ім.� Глін�и� Э-1� №� 217806� від

25 люто�о�1976�ро���на�ім’я�Д�-

бови��Валентини�Василівни�вва-

жати�недійсним.

� Втрачене� посвідчення� ба�а-

тодітних�бать�ів�АА�№�000159�на

ім’я�Олійни��Наталії� Василівни

вважати�недійсним.

Інформація

про�прийняте�рішення�адміністративною��оле�ією�Київсь�о�о�обласно�о

територіально�о�відділення�Антимонопольно�о��омітет��У�раїни

від�16.08.2010�№�79

Адміністративною� �оле�ією� Київсь�о�о� обласно�о� територіально�о� відділення

Антимонопольно�о� �омітет�� У�раїни� (адреса:� пл.�Лесі� У�раїн�и,� 1,�м.� Київ,� 01196)� прийнято

Рішення�№79� від� 16.08.2010� про� визнання� вчинення� пор�шення� за�онодавства� про� захист

е�ономічної��он��ренції�з�бо���товариства�з�обмеженою�відповідальністю�“Ельдорадо-Центр”

(м.� Київ,� �од�ЄДРПОУ� 32829952)� передбачено�о� п�н�том� 14� статті� 50�За�он�� У�раїни� “Про

захист�е�ономічної��он��ренції”.

На�ТОВ�“Ельдорадо-Центр”�на�ладено�штраф���розмірі�17000,00��рн.�(сімнадцять�тисяч)��ривень.

ІНФОРМАЦІЙНЕ�ПОВІДОМЛЕННЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності

м. Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

про�рез�льтати��он��рсно�о�відбор��збері�ачів�для

здійснення�депозитарної�діяльності

Кон��рс� з� відбор�� збері�ачів� для� здійснення� депозитарної

діяльності� відб�вся� 29� �р�дня� 2010� ро��� за� адресою:� 01001,

м. Київ,�в�л.�Хрещати�,�10.

Переможцем� �он��рс�� з� відбор�� збері�ачів� для� здійснення

депозитарної�діяльності�визнано�збері�ача�— ВАТ�“Комерційний

бан��“Глоб�с”.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

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 502-34-37, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó 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  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: “ÒçÎÂ “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì.Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14 
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Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.
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Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
12 ñ³÷íÿ

ОВНИ,
хтостарепри адає,тойлиханеминає.Не

на р ч йте себе, витравіть з д ші давні об-
рази,пробачтеріднимпровиниісаміпо ай-
теся,ботежнесвяті.Тоді онфлі тбать и—
діти,чолові —др жинавичерпається.Пра -
ніть до армонії б дь-що. На роботі дове-
детьсязвалитинаплечіновіпрофесійніобо-
в’яз и.Ношаваж а, і я щоб детезаци лю-
ватися на домашніх проблемах, то сил за-
бра ненасл жбі,де ар’єрнесходженняви-
ходить на перший план і дар є ч дові шан-
си.По ладайтесянатих, ом довіряєте,на-
дійних др зів і менше оворіть про потаєм-
не,Бо пославвампо ровителів,наних іро-
біть став . 22 січня це с інчиться!

ТЕЛЬЦІ,
орієнт йтеся на поради та аде ватно

сприймайте рити . Точ азор іншихдля
вас—святая святих, вставляти свої “п’ять
опійо ”, сперечатисянемаєсенс ,ос іль-
ицелишесіятимерозбрат, переш оджа-
тиме правильно сприймати реальність. У
б дь-я ихсправахнама айтесядо опати-
ся до либинної с ті, дос онало вивчити
предмет. Я що бра є знань, по р зли в
дилетантстві, доля на аз є йти вчитися,
здоб вативищ освіт , підвищ ватирівень
валіфі ації. Царина на и б де плідною в
плані щасливих сюрпризів (до березня).
Одна лишезнання, проп щені черезсер-
це, стан ть вінцем м дрості для вас.

БЛИЗНЯТА,
прибор айте емоції, не давайте волі

сентиментам. Ваші щасливі шанси —
сфері ви онанняобов’яз івстосовно інших
не на словах, а на ділі. Зась — е оїзм !
Просять — допоможіть, одна з е віва-
лентною оплатою. Тверезо (та за онно!)
зваж йте всі “за” і “проти”, пра тично під-
ходьте до інвест вання своїх творчих, мо-
ральних, енер етичних, інтеле т альних,
матеріальнихздоб т ів. Тоді дивідендипе-
ревершать сі сподівання.Вині перед им
не повинні б ти в бор ! І я що зробите
правильно, задоволене поч ття власної
ідності неодмінно проси налить про це.

РАКАМ
ризи вати, йтинапроломзарадивлас-

них інтересів небезпечно, бо зміна обста-
вин не на ваш ористь. Одна реальність
може спо сити до хибних дій лише само-
впевнених е оїстів. Обмір ов йте ожен
ро , з одж йтедії зоточенням,мінімаль-
нанерозважливістьможеобрізати риладі-
лово о злет . А втім, я що підете на ом-
проміс і матимете справи з людьми, що
відповідаютьвисо им ідеалам(ат т аз о-
во форт нитимете!), се б де аразд. Од-
на не все та просто, потрібно попрацю-

вати над собою, позб тися вад, до орінно
змінити сма и, звич и, манер поведін и.

ЛЕВИ,
поставте хрест на переживаннях, три-

во ах,страхах,аджевониздебільшо о ілю-
зорні і р йн ють психі . Терпіння і тр д
се перетр ть! Енер опотенціал маєте о-
лосальний, тож запря айтеся в сл жбово-
о воза і тя ніть йо о, роль тя лової оня-
и вас не принизить, а звеличить. Пам’-
ятайте: влад над людьми має той, хто
чесно їмсл жить.Автім,ценеозначає,що
можна продавати свою працю за безцінь,
адже фахівець ви неабия ий. Вима айте
від працедавців засл женої оплати і ар’-
єрно о підвищення. Це неодмінні мови
співпраці, і ви їх спішно дося нете, підви-
щивши матеріальний стат с! Зі шлюбни-
ми обранцями охайтеся і не воро йте!

ДІВИ,
вашемісце на троні взаємної любові та

симпатій. Я дося ти тієї дале ої верши-
ни?..Жар емоцій слід при асити і виявля-
ти матеріальні зна и ва и до бла овір-
них. Їм імпон єваше мінняповажатичес-
ноти, цін вати ділові я ості, соціальний та
матеріальний стат с. Для невдах, що по-
невіряються в пош ах армонійно о
шлюбно о, ділово о чи творчо о союз ,
нині настав зорянийчас!Дерзайте, бопіс-
ля 22 січня настане зовсім інша по ода.

ТЕРЕЗАМ
визначено відчалити від ар’єрно о бе-

ре а і ин ти я ір сімейних водах. Процес
вн трішньоїпереорієнтаціїнеле ий,алепо-
трібно зосередитися на домашніх обов’яз-
ах. Маєте взяти на себе роль атланта ро-
динно обла опол ччя,статидбайливим ос-
подарем, люблячим шлюбним партнером,
стабіліз ватистос н ибать и—діти.Ви о-
ристов йте сл жбові повноваження задля
власних потреб, після 22 січняшанси на це
стан ть н льовими. Керівни ам слід поста-
витисядопідле лихзма симальною ва ою,
одна емоцій виявляйте я омо а менше.

СКОРПІОНИ,
пош исенс існ вання,перевір анаміц-

ність д ховних принципів, системи ціннос-
тей — це вчорашній день. Заци леність на
ідеалах,щоживляться либо имиемоційни-
мипереживаннями,ниніш одить.Усвідом-
теце і пере лючітьсянас то земні потреби
йінтереси.Неспопеляйтесебепідвпливом
сторонньої рити и, спо ійно реа йте на
ч жіпо ляди,пере онання.Ні о онес діть.
Нині долядаєвам ро издорово опра ти-
цизм , вчить б ти об’є тивним, дбайливо
ви ористов вати ожн мить і чеснодотри-
м ватиза онівб ття.Ува аособам,щомрі-
ютьзарядитисянаснажливимлюбовнимім-

п льсом:непроґавтедоленосно ознайом-
ства, після 22 січня той шанс ане в Лет .

СТРІЛЬЦІ,
я що хочете б ти здоровими, ба атими

та оханими, не піддавайтеся зовнішньом
вплив .Робітьте,дочо олежитьсерце.По-
б дьтетрохие оїстами,це— осмічнапро-
рама (до 22 січня). Особисті бажання нині
єнайціннішими, їхній олоспід ажешляхдо
творчоїсамореалізації звідповіднимимате-
ріальнимипо азни ами.Завантаж ватисе-
бе заради ч жих здоб т ів протипо азано.
Я що маєте обов’яз и перед іншими, бор-
ові хвости, мерщій їх позб вайтеся, бо то
джерело не араздів. Бажано нічо о не по-
зичати, а жити на те, що заробили. Сил
вас предостаньо. І ні ом не заздріть!

КОЗОРОГИ,
я щоподр жній орабельнаштовхн вся

на рифи поб тових проблем і йде на дно,
рят ватийо овизначеносамевам,анеоб-
ранцю.Колиспалах ватим тьс тич и, змі-
нюйте обстанов , спіл йтеся з ці авими
людьми(наори інальнізнайомстваталани-
тиме до 22 січня), тоді шлюб від риєть-
ся др е дихання і все нормаліз ється. Го-
ловне — знайти наснажливе джерело но-
вих вражень, де ви разом змилимможете
розвіювати н дь , д ховно зба ач ватися.
Не заб дьте правильно розподілити обо-
в’яз и. Чарівність і роз мдодад ть певне-
ності, а чвари через роші с ажіть: еть!

У ВОДОЛІЇВ
енер опотенціал заш алює. Йо о варто

спрям вати враціональнер сло.Єднайте-
сядр зями,т т васєчималовисо овпли-
вовихпо ровителів,я ійпосприяютьреалі-
з вати зад ми, розба атіти (до 22 січня).
Я що “пахне” арними рошима, завзято
тр діться,аза опій инепродавайтеся!Ни-
ні армічний припис поля ає персональ-
ном ас етизмі,самодисципліні, самітнен-
ні, вмінні бере ти таємниці ( онфіденційної
інформації маєте д же ба ато). Без нарі-
аньсприймайтеобставини ісмиреннови-
он йте всі завдання, я і вам підносить до-
ля, тоді вина орода не забариться.

РИБИ,
спішно презент ють себе, рейтин по-

п лярності соці міся не льмінації.Стри-
м йтеемоції,боєризи п ститипід ісста-
більність приятельсь их стос н ів. Міць
др жби — це армонія д ховних і матері-
альнихінтересів.Б тич йним,лас авим,д -
шевнимвиздатніблис че,одна цьо они-
ні замало для підтримання цілісності вза-
ємин, потрібна пра тична допомо а. Том
в лючайтетверезийрозрах но , ітодідр ж-
ні лавипоповнятьсявірнимисоратни амиз
близь имижиттєвимиінтересами.Ува аза-
оханим: вашроман повном роз віті, на-
повнюйтеоднеодно оповінцябла одатни-
ми поч ттями, ос іль и після 22 січня пові-
ють інші вітри, де особисті чари вже не ма-
тим ть та ої пот жної сили

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (16—22 ñ³÷íÿ)

Ìîðîç íå çàìîðîçèòü
Íà Âîäîõðåùà òåìïåðàòóðà ïîíèçèòüñÿ,
à çàãàëîì öüîãîð³÷í³ ñ³÷åíü ³ ëþòèé 
áóäóòü äåùî òåïë³øèìè çà íîðìó

Íèí³ ñþæåò äîáðîãî ðàäÿíñüêî-
ãî äèòÿ÷îãî ô³ëüìó “12 ì³ñÿö³â” íå
âèäàºòüñÿ ÿêèìîñü íåéìîâ³ðíèì.
Äíÿìè â ï³äçåìíîìó ïåðåõîä³ ìåò-
ðî “Òåàòðàëüíà” ïðîäàâàëè âåðáî-
â³ “êîòèêè”. Ùå ê³ëüêà òåïëèõ
äí³â, ³ â ë³ñ³ ìîæóòü ç’ÿâèòèñÿ ï³ä-
ñí³æíèêè. Õî÷à ñèíîïòèêè çàïåâ-
íÿþòü, ùî òàêîãî äèâà íå ñòàíåòü-
ñÿ, áî íàéáëèæ÷èìè äíÿìè â Óêðà-
¿í³ áóäå çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè. ßê
ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê “Óêðã³äðî-
ìåòöåíòðó” Ìèêîëà Êóëüá³äà, íà
Âîäîõðåùà âäàðÿòü ìîðîçè. Ó ñòî-
ëèö³ âäåíü 19 ñ³÷íÿ î÷³êóºòüñÿ ì³-
íóñ îäèí. Ç 21 ïî 23 ñ³÷íÿ, çà ñëî-
âàìè Êóëüá³äè, äî Óêðà¿íè ïðèéäå
äðóãà õâèëÿ ïîõîëîäàííÿ. Ó á³ëü-
øîñò³ ðåã³îí³â áóäå ì³íóñ 10—15 òà
ñí³æèòèìå, à âæå ï³ä ê³íåöü ñ³÷íÿ
ìîðîç “â³äïóñòèòü”. À îñòàíí³é ì³-
ñÿöü çèìè — ëþòèé, çà ñëîâàìè
Êóëüá³äè, áóäå äåùî õîëîäí³øèì
â³ä ñ³÷íÿ, ïðîòå íå “ëþòèì”, à ïî-
äåêóäè òåïë³øèì â³ä íîðìè.

×åðåç òåïëó ïîãîäó, ÿêà âñòàíî-
âèëàñÿ â îñòàíí³ äí³, óêðà¿íö³ õâè-
ëþþòüñÿ, ÷è íå çàòîïèòü ñòèõ³ÿ íà-
ø³ çåìë³. ßê ïîâ³äîìèëà “Õðåùà-
òèêó” íà÷àëüíèê â³ää³ëó ã³äðîëî-
ã³÷íèõ ïðîãíîç³â Ã³äðîìåòöåíòðó
Â³êòîð³ÿ Áîéêî, íåçíà÷íèõ ï³äòîï-
ëåíü âàðòî ÷åêàòè æèòåëÿì ëèøå

äâîõ ðàéîí³â — Ñîêàëüñüêîãî, ùî
ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³, ³ Ðàòíåâñüêî-
ãî ðàéîíó íà Âîëèí³. Êèÿíàì íà-
ðàç³ íåìàº ï³äñòàâ áîÿòèñÿ “âåëè-
êî¿ âîäè” íà Äí³ïð³, áî ôîðìóºòü-
ñÿ âîäîï³ëëÿ ãîëîâíî¿ ð³÷êè Óêðà-
¿íè íà òåðèòîð³¿ Ðîñ³¿ òà Á³ëîðóñ³.
À òàì òåìïåðàòóðà äåùî íèæ÷à,
í³æ ó íàñ, ³ ìàñîâîãî òàíåííÿ ñí³-
ã³â íå çàô³êñîâàíî.

Äî ñëîâà, ñïðîñòîâóþòü ñèíî-
ïòèêè ³ ïîøèðåíó ñåðåä êèÿí äóì-
êó ïðî òå, ùî “ÿêà ïîãîäà â Ìîñ-
êâ³, òàêà â íàñ áóäå ÷åðåç äâà äí³”.
Òàêèé “ôåíîìåí” ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
ëèøå òîä³, êîëè íàä íàøèìè êðà-
¿íàìè äìå â³òåð ³ç Ï³âíî÷³, à òàêå
áóâàº íå òàê óæå é ÷àñòî. Íàéáëèæ-
÷èìè äíÿìè î÷³êóºòüñÿ ï³âäåííèé
àáî ï³âäåííî-çàõ³äíèé â³òåð, à çà
íàðîäíèìè ïðèêìåòàìè, ÿêùî íà
Ìåëàíêó (13 ñ³÷íÿ) â³òåð óíî÷³ ç
Ï³âäíÿ, òî âàðòî î÷³êóâàòè òåïëî-
ãî ë³òà. Ïðîòå, íà æàëü, íèí³ â íà-
øîìó òåõíîãåííîìó ñâ³ò³ “íàðîäí³”
ïðèêìåòè íå çàâæäè ñïðàöüîâóþòü.
Íàïðèêëàä, çà íàðîäíèìè ïðèêìå-
òàìè, ðÿñíèé óðîæàé ãîðîáèíè òà
ãîð³õ³â (ó 2010-ìó ³ ãîðîáèíà, ³ ãî-
ð³õè âðîäèëè ùåäðî) â³ùóâàëè ñó-
âîðó çèìó, à ïîêè ùî ìàºìî äîâî-
ë³ êîìôîðòíó, ÿê íà öþ ïîðó ðî-
êó, ïîãîäó
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Синопти и про ноз ють, що найближчими днями в столиці очі ється зниження
температ ри, але за алом січень і лютий б д ть теплішими за норм

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

У той час, я ба атьох раїнах Європи потерпають від
повеней, а Північн Амери засипає сні ом, в У ра-
їні — нетипово тепла і доволі омфортна по ода. За
про нозами синопти ів, найближчими днями очі ється
зниження температ ри, але за алом січень — лютий
б д ть теплішими за норм .

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè ÷àñîì îïàäè. Â³òåð

ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+2...+6°Ñ, âíî÷³ 0...—1°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +8°Ñ; íà Îäåùè-
í³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +3...+4°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè 0...—3°Ñ, âíî÷³ —
3...—4°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè, +4...+6°Ñ, âíî÷³ 0...+2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âäåí-
íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+1°Ñ, âíî÷³, 0...—2°Ñ.

Ñüîãîäí³
14 ñ³÷íÿ ïðàâîñëàâíà öåðêâà â³äçíà÷àº ñâÿòî Îáð³çàííÿ

Ãîñïîäíüîãî òà íàäàííÿ Õðèñòó ³ìåí³ ²ñóñ. Ó öåé äåíü íàìàãàþòüñÿ
í³÷îãî íå ð³çàòè. Ñüîãîäí³ òàêîæ çãàäóþòü îäíîãî ç îòö³â Öåðêâè —
Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî. ßêùî äåíü ìîðîçíèé ³ ñí³æíèé — áóòè ãàðíîìó
âðîæàþ. Òàêîæ ëþäè â³äçíà÷àþòü Íîâèé ð³ê çà ñòàðèì ñòèëåì. 

²ìåíèííèêè: Âàñèëü, Åì³ë³ÿ  


