
Київ готується 
до пляжного сезону
Столичним водоймам можуть знайти нових господарів, 
а для дітей цьогоріч відкриють секції з плавання

Наразі комунальники активно готують

традиційні місця купання до прийому пер�

ших відвідувачів. Про це йшлося днями на

засіданні Колегії КМДА. Як розповів ди�

ректор КП “Плесо” Павло Походій, цього�

річ планують відкрити в столиці 11 пляжів

та 14 зон відпочинку, на яких буде дозволе�

но купатися. Серед них — пляжі “Моло�

діжний”, “Венеція”, “Передмістна Слобід�

ка”, “Золотий”, “Дитячий”, “Райдуга”,

“Тельбін”, “Вербне”, “Пуща�Водиця”,

“Чорторий”. Закінчити підготовку плану�

ють до 10—15 травня, навіть в умовах обме�

женого фінансування. До того ж оскільки

водопілля цьогоріч столиці не загрожує, це

дозволить скоротити витрати на заходи

щодо запобігання епідемічним ускладнен�

ням.

Зазначимо, що загальна територія пляжів

та зон відпочинку, які обслуговує підприєм�

ство, складає 235 га, з них 90 га — площа

пляжів.

Водночас у ході обговорення з’ясувалися

певні колізії — з понад 400 водойм, які на

сьогодні є в столиці, близько 200 — не пере�

бувають ані на балансі “Плеса”, ані на ба�

лансі районів. Заступник голови КМДА

Руслан Крамаренко виступив з пропози�

цією взагалі ліквідувати підприємство та

передати його функції районам. “У нас за�

гальна площа міста Києва 84 тисячі га. На

утримання лісопаркових господарств, скве�

рів, зелених зон місто витрачає 150 млн грн.

На “Плесо” ми витрачаємо 30 млн грн, це

1/5 частина. Разом із тим, якщо поглянути

на карту Києва, зелених зон у нас значно

більше”,— наголошує пан Крамаренко.

Голова КМДА Володимир Бондаренко до�

ручив своєму першому заступнику Богданові

Дубасу впродовж місяця владнати це питання

та знайти господарів усім столичним водой�

мам. “Ми почули пропозицію, ми будемо її

обговорювати. Вона теж має певні раціональ�

ні сторони. На сьогодні ми маємо безкон�

трольну, безладну систему, тобто літній сезон

готується кожним по�своєму. Можливо, ми

залишимо якусь мережу основних пляжів

міського значення на КП “Плесо”, але ради�

кально переглянемо наші стосунки. Проте й

райони на місцях повинні розуміти, що це їх�

ні території”,— наголосив пан Бондаренко та

додав, що приведуть до ладу і торгівлю у зонах

відпочинку. Всім яткам видадуть дозвільні до�

кументи єдиного зразка. Наразі планується

встановлення 105 таких тимчасових споруд з

поадресною прив’язкою.

Готуються до візиту перших плавців і сто�

личні рятувальники. Як зазначив началь�

ник управління з надзвичайних ситуацій

Сергій Рюмшин, в місцях, непридатних для

купання, планують розмістити відповідні

знаки та інформаційні таблички. Крім того,

спеціальну роз’яснювальну роботу прове�

дуть у навчальних закладах міста. “У Києві

дуже багато водних об’єктів, минулого року

загиблих на воді було майже вдвічі більше,

ніж у 2012�му. Вже від початку поточного

року загинуло 6 осіб, 5 було врятовано. При

цьому 90 % нещасних випадків стається в

місцях, заборонених для купання”,— додає

пан Рюмшин і відзначає, що велика кіль�

кість потопельників перебувала у воді в не�

тверезому стані.

За ініціативою очільника міськадмініс�

трації цьогоріч відкриють літні дитячі на�

вчальні секції з плавання на базі діючих

спеціалізованих клубів за місцем прожи�

вання, гуртків та шкільних басейнів �

Столичні	
ом�нальни
и	розпочали	а
тивн�	під�отов
�	традиційних	місць	відпочин
�	
иян	поблиз�	водойм	до	прийом�	перших	відвід�вачів

Під час суботника автодорівці 
очистили від сміття 280 км доріг

830 ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ “Êè¿âàâòîäî-

ðó” äîëó÷èëèñÿ äî çàãàëüíîì³ñüêî¿ òîëîêè,

ÿêà â³äáóëàñü â ñóáîòó â ðàìêàõ âåñíÿíîãî

äâîì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ òà ç íàãîäè Äíÿ

äîâê³ëëÿ.

Äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ çàä³ÿëè

246 îäèíèöü êîìóíàëüíî¿ òåõí³êè. Çàãàëîì ïðî-

òÿãîì äíÿ âðó÷íó òà ìåõàí³çîâàíèì ñïîñîáîì

â³ä áðóäó òà ñì³òòÿ ïðèáðàëè á³ëüøå 280 ê³ëî-

ìåòð³â ñòîëè÷íèõ àâòîäîð³ã. Ï³ä ÷àñ òîëîêè ç

ðàéîí³â ñòîëèö³ íà ïîë³ãîíè òà çâàëèùà øëÿõî-

âèêè âèâåçëè ìàéæå 600 êóá³â ñì³òòÿ òà ïîáó-

òîâèõ â³äõîä³â.

Âèêîíóâàëèñü é ³íø³ ðåãëàìåíòí³ ðîáîòè.

Òàê, ïðîòÿãîì ñóáîòè êîìóíàëüíèêè ïðîäîâæè-

ëè ë³êâ³äîâóâàòè ÿìêîâ³ñòü íà ñòîëè÷íèõ àâòî-

øëÿõàõ òà â³äíîâëþâàòè àñôàëüòîáåòîííå ïî-

êðèòòÿ â ì³ñöÿõ àâàð³éíèõ ðîçðèòò³â.

Öüîãî äíÿ âèêîíàíî ðîáîòè íà ä³ëÿíêàõ çà-

ãàëüíîþ ïëîùåþ 2 433 êâ. ì.

Òàêîæ, äîëó÷èâøèñü äî çàãàëüíîì³ñüêî¿ àêö³¿

“×èñòà ñòîëèöÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç ìåíå”, ïðàö³âíè-

êè ÊÏ ØÅÓ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó âèñàäèëè 18

äåðåâ àêàö³¿ òà êóù³ òðîÿíä íà âóëèö³ Åëåêòðî-

òåõí³÷í³é �

Киянам повернули землю 
вартістю понад 126 млн грн

Çà âòðó÷àííÿ ïðîêóðàòóðè Äåñíÿíñüêîãî

ðàéîíó ãðîìàä³ ì³ñòà ç íåçàêîííîãî êîðèñòó-

âàííÿ ïîâåðíóòî çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà âóë.

Ïîïóäðåíêà, 50 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5,6 ãà,

âàðò³ñòþ ïîíàä 126 ìëí ãðí. Ïðî öå “Õðåùà-

òèêó” ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ïðîêóðî-

ðà Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó Äìèòðî Ïåðåïåëèöÿ.

Ïðîêóðîðñüêîþ ïåðåâ³ðêîþ âñòàíîâëåíî,

ùî ïðèâàòíå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî ó 2005

ðîö³ íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè îòðèìàëî

â îðåíäó âêàçàíó ä³ëÿíêó äëÿ áóä³âíèöòâà

òîðãîâî-îô³ñíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó.

Ç’ÿñîâàíî, ùî çàáóäîâíèê áåç áóäü-ÿêèõ çà-

êîííèõ ï³äñòàâ ïåðåäàâ âêàçàíó çåìëþ ó ñóá-

îðåíäó ï³ä ðîçì³ùåííÿ àâòîñòîÿíîê, ïàâ³ëü-

éîí³â, ê³îñê³â òà òîðãîâåëüíèõ ìàéäàí÷è-

ê³â”,— çàóâàæèâ ïðîêóðîð.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ, ïðîêó-

ðàòóðà Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó çâåðíóëàñü äî

Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà ç âèìîãîþ ïî-

âåðíóòè âêàçàíó ä³ëÿíêó ãðîìàä³.

Ñóä âèçíàâ çàêîííèìè âèìîãè ïðîêóðàòóðè

òà çàäîâîëüíèâ ïîçîâ ó ïîâíîìó îáñÿç³ �

Цьогоріч "Київенерго" замінить 
близько 100 км теплових мереж 

ÏÀÒ “Êè¿âåíåðãî” ó 2014 ðîö³, ïðèéìàþ÷è

äî óâàãè íåçàäîâ³ëüíèé òåõí³÷íèé ñòàí ðîçïî-

ä³ëü÷èõ òåïëîâèõ ìåðåæ öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-

ëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ, à òàêîæ ìå-

ðåæ âåëèêèõ ä³àìåòð³â (ìàã³ñòðàëüíèõ) â ñòî-

ëèö³, ïëàíóº çä³éñíèòè çàì³íó áëèçüêî 100 êì

ìåðåæ.

Ç íèõ çàì³íó áëèçüêî ïîëîâèíè áóäå çä³éñ-

íåíî çà òåõíîëîã³ºþ ïðîêëàäêè ñó÷àñíèõ, ïî-

ïåðåäíüî ³çîëüîâàíèõ ïëàñòèêîâèõ åíåðãîçáå-

ð³ãàþ÷èõ òðóá ç³ ñòðîêîì åêñïëóàòàö³¿ äî 50

ðîê³â.

Ïåðåâàãîþ âèêîðèñòàííÿ ïëàñòèêîâèõ åíåð-

ãîçáåð³ãàþ÷èõ òðóá º ¿õ ì³öí³ñòü òà ãíó÷ê³ñòü,

ùî ñêîðî÷óº ÿê ÷àñ óêëàäêè òðóá â ä³þ÷³ òðà-

ñè, òàê ³, ùî îñîáëèâî ñóòòºâî äëÿ êèÿí, ÷àñ

â³äñóòíîñò³ îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àí-

íÿ ó ñïîæèâà÷³â ì³ñòà.

“Çàì³íà ìåðåæ ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ º

îäí³ºþ ç ïðåðîãàòèâ ì³ñòà, çã³äíî ç ö³ëüîâîþ

ïðîãðàìîþ “Ãàðÿ÷à âîäà ó ì³ñò³ Êèºâ³”. Êîìïà-

í³ÿ çà âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè âçÿëà íà ñåáå çîáî-

â’ÿçàííÿ çàì³íè íàéá³ëüø çíîøåíèõ ä³ëÿíîê

ìåðåæ ÃÂÑ, îñê³ëüêè âêàçàíà ïðîãðàìà íå ô³-

íàíñóºòüñÿ äåðæàâíèì áþäæåòîì âæå á³ëüøå 5

ðîê³â”,— çàóâàæèâ âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð ÏÀÒ

“Êè¿âåíåðãî” Þð³é Ìàãåðà �

Íîâèíè

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

Т
радиційно пляжний сезон в місті розпочнеться 15 травня, од�
нак перші відчайдухи почнуть купатися вже на затяжних
травневих святах. Тим більше, за втішними прогнозами сино�
птиків, у столиці встановиться по�літньому тепла погода. Від�

крити для купання цього року комунальники планують 11 пляжів та
14 зон відпочинку. Окрім того, “нічийним” столичним водоймам та�
ки знайдуть господарів. А от малечу вчитимуть плавати у спеціаль�
них секціях.
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Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 39 (1308)

СЕРЕДА,
16 квітня
2014 року

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Хрещатик 2 16 квітня 2014 року

Продовження
додат�
до
розпорядження
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради

(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)
№
320
від
31
березня
2014
ро�

2.45. Забезпечити отримання послуг,
проведення робіт та подання на
реєстрацію бюджетних зобов'язань до
органів Державної казначейської
служби виключно в межах помісячного
розпису асигнувань загального фонду
бюджету міста Києва

Керівники структурних підрозділів
та апарат виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
секретаріат Київської міської
ради
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

протягом
року

2.46. Проводити реєстрацію бюджетних
зобов'язань на оплату послуг та робіт
виключно в межах помісячного розпису
асигнувань загального фонду бюджету
міста Києва

Головне управління Державної
казначейської служби України в
м.Києві (за згодою)

протягом
року

2.47. Оптимізувати витрати на проведення
робіт з модернізації дитячих
майданчиків в дошкільних навчальних
закладах та модернізації спортивних
майданчиків в загальноосвітніх
навчальних закладах за рахунок коштів
загального фонду бюджету міста Києва
не менш ніж на 49%

Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

35 271,0 квітень

2.48. Опрацювати питання щодо доцільності
функціонування санаторія/
профілакторія "Тетерів"

Департамент соціальної політики протягом
року

2.49. У зв'язку з перенесенням на 2015 рік
терміну закінчення реконструкції
приміщення для Центру соціальної
реабілітації дітей/інвалідів, скоротити
видатки передбачені в бюджеті 
м. Києва на 2014 рік на його утримання.

Департамент соціальної політики 2 962,5 квітень

2.50. В межах міської цільової програми
"Турбота. Назустріч киянам" на 2011/2015
роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 17.02.2011 №19/5406:
/ при плануванні та здійсненні видатків
на компенсацію витрат за навчання у
Відкритому міжнародному університеті
розвитку людини "Україна" студентів
пільгових категорій враховувати, що
вартість навчання одного студента,
компенсація оплати за навчання якого
здійснюється з бюджету м. Києва, не
може перевищувати вартості навчання
встановленої для інших студентів, які
навчаються на відповідній спеціальності
та відповідному курсі на контрактній
основі; 
оптимізувати видатки на організацію
громадських робіт та видатки на
надання матеріальної допомоги, з
урахуванням категорій одержувачів та
їх матеріального стану; 
не планувати та не здійснювати видатки
на придбання засобів пересування та
інших засобів реабілітації, по яких
налічуються незатребувані залишки на
складі або потреба в яких
забезпечується за рахунок коштів
державного бюджету.

Департамент соціальної політики 87 516,3 протягом
року

2.51. В межах міської цільової програми
"Соціальне партнерство" на 2011/2015
роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 17.02.2011 .№23/5410: 
/ провести оптимІзацію кількості
громадських організацій,
якимнадається фінансова підтримка з
бюджету м. Києва, з урахуванням їх
суспільної значимості та соціального
ефекту діяльності, яку вони здійснюють;
скоротити напрямки використання
фінансової підтримки громадськими
організаціями, залишивши в пріоритеті
такі видатки: оплата комунальних
послуг, оренди приміщень громадських
організацій, матеріальне заохочення
працівників громадських організацій.

Управління у справах жінок,
інвалідів, ветеранів війни та праці,
районні в місті Києві державні
адміністрації

2 021,9 квітень 

2.52. В межах міської цільової програми
"Діти столиці" на 2011 /2013 роки
затвердженої рішенням Київської
міської ради від 17.02.2011 №20/5407
здійснювати лише видатки, пов'язані з:
погашенням кредиторської
заборгованості, що склалась на
01.01.2014, наданням фінансової
підтримки, облаштуванням та
оздобленням дитячих будинків
сімейного типу, проведенням рейдів
"Діти вулиці" та "Урок", з відпочинком та
оздоровленням окремих категорій
дітей.

Служба у справах дітей, районні в
місті Києві державні адміністрації

2 000,0 протягом
року

2.53. Провести попереднє комплектування
мережі, груп, класів, контингенту дітей
та учнів по кожному навчальному
закладу міста Києва та підготувати
відповідні матеріали

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
Районні в місті Києві державні
адміністрації

квітень 2014

2.54. Розробити та узгодити з Департаментом
освіти і науки, молоді 

Районні в місті Києві державні
адміністрації

та спорту та Департаментом фінансів
проекти розпоряджень щодо
комплектування мережі, груп, класів та
контингенту дітей та учнів на 2014/2015
навчальний рік по кожному
навчальному закладу міста Києва,
забезпечивши ефективне та
раціональне використання бюджетних
коштів

серпень/
вересень
2014 року

2.55. Вивчити потреби і можливості
інтернатних закладів, інклюзивних
шкіл щодо прийому дітей з
особливими потребами та
перебування дітей/сиріт для
забезпечення ефективного та
раціонального використання
бюджетних коштів

Департамент освіти і науки, молоді
та спорту
Районні в місті Києві державні
адміністрації

травень
2014 року

2.56. Забезпечити формування плану по
мережі, штатах та контингентах на
2014 рік в межах чисельності,
затвердженої в штатних розписах та
тарифікаційних списках станом на 31
грудня 2013 року (за виключенням
введення додаткових груп та класів в
навчальних закладах міста, пов'язаних
зі збільшенням контингенту дітей та
учнів)

Департамент освіти і науки, молоді
та спорту
Департамент охорони здоров'я
Департамент культури
Департамент соціальної політики
Районні в місті Києві державні
адміністрації

квітень
2014 року

2.57. Затвердити комплексний план
проведення в місті Києві державних,
міських свят та культурно/мистецьких
заходів на 2014 рік з врахуванням
обмежень встановлених пунктом 2.19.

Департамент культури
Структурні підрозділи виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)
Районні в місті Києві державні
адміністрації

до 1 травня
2014 року

2.58. Привести у відповідність до
рекомендованих Міністерством
культури України структури та штатних
розписів театрів та концертних
установ, бібліотек, музеїв, центрів
народної творчості, клубних закладів

Департамент культури
Районні в місті Києві державні
адміністрації

до 1 вересня

2.59. За погодженням з Департаментом
фінансів розробити та подати робочим
групам з питань оптимізації мережі
бюджетних установ, утвореним при
відповідних міністерствах, конкретні
заходи стосовно системних напрямків
удосконалення мережі бюджетних
установ та внесення змін до
нормативних актів в частині
приведення галузевих нормативів, які
застосовуються при здійсненні
видатків у відповідність з фінансовими
ресурсами бюджету міста Києва,
забезпечивши економне і раціональне
їх використання, в тому числі:

Департамент освіти і науки, молоді
та спорту
Департамент охорони здоров'я 
Департамент культури
Департамент соціальної політики
спільно з районними в місті Києві
державними адміністраціями

до 1 травня

2.59.1. Розробити та подати пропозиції
робочій групі при Міністерстві
культури України щодо оптимізації
діючих штатних нормативів та типових
штатів театрів та концертних установ,
бібліотек, музеїв, центрів народної
творчості, клубних закладів, зоопарка

Департамент культури
Департамент міського благоустрою
та збереження природного
середовища

квітень 2014
року

2.59.2. Розробити та подати пропозиції
робочій групі при Міністерстві молоді
та спорту України щодо типових
штатних нормативів та граничної
чисельності центрів фізичного здоров'я
населення "Спорт для всіх"

Департамент освіти і науки, молоді
та спорту

квітень 2014
року

2.59.3. Опрацювати питання та подати
відповідні пропозиції робочій групі
при Міністерстві освіти і науки України
щодо внесення змін до діючих
нормативно/правових актів в частині
розмірів педагогічного навантаження
на педагогічних працівників
навчальних закладів міста

Департамент освіти і науки, молоді
та спорту
Департамент культури

квітень 2014
року

2.59.4. З метою збільшення обсягу власних
надходжень дитячо/юнацьких
спортивних шкіл міста Києва
розробити та подати пропозиції
робочій групі при Міністерстві молоді
та спорту України щодо
вдосконалення переліку та порядку
організації платних послуг в галузі
фізична культура та спорт

Департамент освіти і науки, молоді
та спорту
Районні в місті Києві державні
адміністрації

квітень 2014
року

2.59.5. Розробити та подати пропозиції
робочій групі при Міністерстві
культури України щодо встановлення
конкретних розмірів батьківської
плати в школах естетичного виховання

Департамент культури квітень 2014
року

2.59.6. Розробити та подати пропозиції
робочій групі при Міністерстві
культури  України щодо
вдосконалення механізму надання
фінансової підтримки театральним та
концертним закладам за рахунок
бюджетних коштів, забезпечивши її
обмеження та надання, враховуючи
результати діяльності кожного закладу

Департамент культури квітень 2014
року



Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов  

ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 316 квітня 2014 року

2.59.7. Опрацювати питання щодо оптимізації
штатної чисельності працівників
територіальних центрів соціального
обслуговування одиноких
непрацездатних громадян (надання
соціальних послуг) та подати
відповідні пропозиції робочій групі по
оптимізації мережі бюджетних установ
утвореній при Міністерстві соціальної
політики України для внесення змін до
діючих нормативно/правових актів з
цього питання.

Департамент соціальної політики
Районні в місті Києві державні
адміністрації

травень

2.59.8. Розробити та подати робочій групі при
Міністерстві охорони здоров'я
пропозиції щодо перегляду норм
наказу Міністерства охорони здоров'я
України від 23.02.2000 №33 "Про
штатні нормативи та типові штати
закладів охорони здоров'я" з метою
оптимізації

Департамент охорони здоров'я
Голови районних в місті Києві
державних організацій

квітень/
травень

2.59.9. Опрацювати питання та подати
відповідні пропозиції щодо перегляду
категорій громадян, які підлягають
пільговому забезпеченню медичними
засобами відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від
17.08.1998 № 1303 "Про впорядкування
безоплатного та пільгового відпуску
лікарських засобів за рецептами
лікарів у разі амбулаторного лікування
окремих груп населення та за певними
категоріями захворювань"

Департамент охорони здоров'я
Голови   районних   в   місті   Києві
державних організацій

квітень/
травень

2.59.10. Розробити   та   подати   робочій   групі
при Міністерстві   охорони   здоров'я
пропозиції щодо внесення змін до
Закону України "Про порядок
проведення реформування системи
охорони здоров'я у Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій
областях та місті Києві"

Департамент охорони здоров'я
Голови   районних   в   місті   Києві
державних організацій

квітень/
травень

2.60. Опрацювати питання щодо оптимізації
мережі інших установ соціального
захисту, створених за рішенням
органів місцевого самоврядування
(КТКВК 091214). Розробити та
затвердити типові штатні нормативи
по вказаним установам

Департамент соціальної політики
Департамент освіти і науки, молоді
та спорту
Управління у справах жінок,
інвалідів, ветеранів війни та праці
Служба у справах дітей
Районні в місті Києві державні
адміністрації

II квартал
2014 року

2.61. Провести попереднє комплектування
на 2014/2015 навчальний рік відділень
з видів спорту по кожній дитячо/
юнацькій спортивній школі та школі
вищої спортивної майстерності міста
Києва та підготувати відповідні
матеріали

Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту
Районні в місті Києві державні
адміністрації

квітень/
травень
2014 року

2.62. Розробити та узгодити з
Департаментом освіти і науки, молоді
та спорту та Департаментом фінансів
проекти розпоряджень щодо
комплектування відділень з видів
спорту на 2014/2015 навчальний рік по
кожній дитячо/юнацькій спортивній
школі та школі вищої спортивної
майстерності міста Києва,
забезпечивши ефективне та
раціональне використання бюджетних
коштів

Департамент освіти і науки, молоді
та спорту
Районні в місті Києві державні
адміністрації

вересень/
жовтень
2014 року

2.63. Розробити та затвердити для учасників
спортивних заходів місцевого рівня,
спортивних шкіл вищої спортивної
майстерності норми витрат на
харчування, лікарські засоби та
вироби медичного призначення І
відповідні порядки

Департамент освіти і науки, молоді
та спорту

березень/
квітень 
2014 року

2.64. Розробити та узгодити з
Департаментом культури та
Департаментом фінансів проекти
розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) щодо
планового контингенту учнів шкіл
естетичного виховання на 2014/2015
навчальний рік

Департамент культури
Районні в місті Києві державні
адміністрації

серпень
2014 року

2.65. Обмежити витрати, які не мають :
першочергового значення для
забезпечення виконання повноважень
установи, комунального
некомерційного підприємства,
організації. Забезпечити збільшення
власних надходжень бюджетних
установ та комунальних
некомерційних підприємств за рахунок
оптимізації надання платних послуг,
визначених чинним законодавством

Департамент охорони здоров'я
Районні в місті Києві державні
адміністрації

протягом
року

2.66. Здійснити дієві заходи щодо
впорядкування штатів установ охорони
здоров'я, що фінансуються з бюджету
міста Києва. Привести штатні розписи
комунальних некомерційних
підприємств центрів медичної
(медико/санітарної) допомоги у
відповідність із законодавством та
рекомендаціями Міністерства охорони
здоров'я України

Департамент охорони здоров'я
Районні в місті Києві державні
адміністрації

квітень 
2014 року

2.67. Проводити цільові перевірки
виконання заходів з економного і
раціонального використання
бюджетних коштів та подавати
інформацію про результати перевірки
голові Київської міської державної
адміністрації

Департамент фінансів спільно з
керівниками служб внутрівідомчого
контролю та аудиту структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та
районних в місті Києві державних
адміністрацій

щоквар/
тально 

Разом розділ І: 
Разом розділ 2:

684 029,1 
300 446,0

Про будівництво інженерних мереж до житлово
офісно

торговельно
розважального комплексу 

на вулиці Анрі Барбюса, 52/1 у Печерському районі
Розпорядження № 350 від 2 квітня 2014 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної
діяльності", "Про дорожній рух", зважаючи на звернення Державного видавництва "Преса України" Дер

жавного управління справами від 11 грудня 2013 року № 401 — 801
 к, з метою забезпечення сталого і надій

ного функціонування інженерних систем житлово
офісно
торговельно
розважального комплексу на вули

ці Анрі Барбюса, 52/1 у Печерському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
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переладання
водопровод�
та
теплової
ме-

режі
на
в�л.
Ковпаа
від
в�л.
Анрі
Барбюса
до

в�л.
 Червоноармійсьої
 відритим
 способом

з
частовим
розриттям
проїзної
частини,
тро-

т�арів
 та
 тимчасовим
зариттям
р�х�
 транс-

порт�
 і
обмеженням
р�х�
пішоходів
в
місцях

вионання
робіт
на
в�л.
Ковпаа
з
15
вересня

2014
ро�
до
30
вітня
2015
ро�;

переладання
 водопровод�
 на
 в�л.
 Твер-

сьій
від
в�л.
АнрІ
Барбюса
до
в�л.
Червоно-

армійсьої
 відритим
 способом
 з
 частовим

розриттям
 проїзної
 частини,
 трот�арів
 та

тимчасовим
зариттям
р�х�
транспорт�
і
об-

меженням
р�х�
пішоходів
в
місцях
вионання

робіт
на
в�л.
Ковпаа
з
1
люто�о
2015
ро�
до

20
травня
2015
ро�;

демонтаж
водопровод�
на
в�л.
Анрі
Барбю-

са
від
в�л.
Тверсьої
до
в�л.
Ковпаа
відри-

тим
способом
з
частовим
розриттям
проїз-

ної
частини,
трот�арів
та
тимчасовим
зарит-

тям
р�х�
транспорт�
і
обмеженням
р�х�
пішо-

ходів
в
місцях
вионання
робіт
на
в�л.
Ковпа-

а
з
1
березня
2015
ро�
до
20
травня
2015

ро�;

б�дівництво
 теплової
 мережі
 на
 в�л.
 Анрі

Барбюса
від
ТК-330
до
ІТП-4
відритим
спо-

собом
з
частовим
розриттям
проїзної
части-

ни,
 трот�арів
 та
 тимчасовим
зариттям
р�х�

транспорт�
 і
 обмеженням
 р�х�
 пішоходів
 в

місцях
вионання
робіт
на
в�л.
Анрі
Барбюса

з
15
вересня
2014
ро�
до
20
�р�дня
2014
ро-

�.

2.
 Державном�
 видавництв�
 "Преса
 Ура-

їни"
Державно�о
�правління
справами:

2.1.
Забезпечити
дотримання
вимо�
чинно-

�о
 заонодавства
 щодо
 поряд�
 вионання

б�дівельних
робіт.

2.2.
Під
час
вионання
робіт
дотрим�ватись

Правил
бла�о�строю
міста
Києва,
затвердже-

них
 рішенням
 Київсьої
 місьої
 ради
 від
 25

�р�дня
2008
ро�
№ 1051/1051.

2.3.
 Розробити
 та
 по�одити
 в
 �правлінні

державної
 автомобільної
 інспеції
 ГУ
 МВС

Ураїни
в
м.
Києві
схем�
тимчасової
ор�аніза-

ції
дорожньо�о
р�х�
на
період
вионання
ро-

біт.

2.4.
До
почат�
вионання
робіт
встанови-

ти
 відповідні
 дорожні
 знаи,
 о�орож�,
 освіт-

лення,
 си�нальні
 ліхтарі,
 необхідн�
 ільість

пішохідних
містів
та
забезпечити
безпечний

прохід
пішоходів
в
місцях
вионання
робіт.

2.5.
Роботи
на
б�дівництві
 інженерних
ме-

реж
вион�вати
захватами.

2.6.
Після
завершення
робіт
відновити
по-

риття
 проїзної
 частини
 за
 типом
 існ�ючо�о

на
 повн�
 ширин�
 проїзної
 частини
 по
 всій

довжині
розриття,
а
трот�арів
на
всю
шири-

н� —
фі��рними
елементами
мощення
та
пе-

редати
 їх
 за
 атом
 ом�нальном�
 підприєм-

ств�
"Шляхово-еспл�атаційне
�правління
по

ремонт�
та
�триманню
автомобільних
шляхів

та
спор�д
на
них
Печерсьо�о
район�
м.
Киє-

ва".

3.
 Взяти
 до
 відома,
що
 після
 завершення

робіт
 з
 б�дівництва
 інженерних
 мереж
 це

майно
безоплатно
передасться
до
ом�наль-

ної
 власності
 територіальної
 �ромади
 міста

Києва.

4.
 Департамент�
 ом�нальної
 власності


м.
Києва
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої

ради
(Київсьої
місьої
державної
адміністра-

ції)
 забезпечити
 �
 встановленом�
 поряд�

списання
 демонтовано�о
 майна
 та
 зарах�-

вання
до
ом�нальної
власності
територіаль-

ної
 �ромади
міста
Києва
новозб�дованих
 ін-

женерних
мереж,
зазначених
�
п�нті
1
цьо�о

розпорядження.

5.
 Контроль
 за
 вионанням
 цьо�о
 розпо-

рядження
 поласти
 па
 заст�пниа
 �олови

Київсьої
місьої
державної
адміністрації
К�-

ч�а
М.
І.

Голова В. Бондаренко

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 337 від 2 квітня 2014 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек

лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон

цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ

ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.
Надати
дозволи
на
розміщення
зовніш-

ньої
 релами
 (далі —
 дозволи)
 з�ідно
 з
 до-

датом
 до
 цьо�о
 розпорядження
 �
 ільості

46
дозволів.

2.
 Відповідальність
 за
 розміщення
 та
 ес-

пл�атацію
реламних
засобів
з
дотриманням

норм
техніи
безпеи,
пожежної
безпеи
і
са-

нітарних
норм
поласти
на
розповсюдж�вачів

зовнішньої
релами.

3.
Встановити,
що
дозволи,
надані
з�ідно
з

додатом
до
цьо�о
розпорядження,
є
дійсни-

ми
 до
 заінчення
 стро�
 їх
 дії,
 а
 �
 випад�

змін
 �
 за�альномісьих
 вимо�ах
 (підходах)

щодо
 розташ�вання
 зовнішньої
 релами,
 яі

з�мовлюють
неможливість
розташ�вання
від-

повідних
 реламних
 засобів,—
 до
 настання

таих
змін
�
за�альномісьих
вимо�ах
(підхо-

дах).

4.
Контроль
за
вионанням
цьо�о
розпоря-

дження
поласти
на
заст�пниа
�олови
Київ-

сьої
місьої
державної
адміністрації —
ерів-

ниа
 апарат�
 вионавчо�о
 ор�ан�
 Київсьої

місьої
ради
(Київсьої
місьої
державної
ад-

міністрації)
П�занова
О.
Г.

Голова В. Бондаренко

Додато


до
розпорядження
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради


(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)


02.04.2014

№
337

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 39342/13 ТОВ "Українська реклама" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Голосіївський район,
вул. Горького, 125



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 4 16 квітня 2014 року

2. 39130�13 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА� УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

5,4036 Оболонський район, 
вул. Героїв Дніпра, 2�А

3. 39133�13 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА� УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

15,65 Оболонський район, 
вул. Героїв Дніпра, 2�А

4. 39132�13 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА� УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

15,65 Оболонський район, 
вул. Героїв Дніпра, 2�А

5. 39152�13 ТОВ "РЕД ЮКРЕЙН" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

18,2 Подільський район,
просп. "Правди", 66

6. 39153�13 ТОВ "РЕД ЮКРЕЙН" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6 Подільський район,
просп. "Правди", 66

7. 39127�13 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

5,4036 Оболонський район, 
вул. Героїв Дніпра, 2�А

8. 39379�13 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район,
вул. Святошинська, 4

9. 39254�13 ТОВ "Фоззі�Фуд" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

18,9 Деснянський район, 
вул. Миколи Лаврухіна
(Троєщина), 4

10. 39391�13 ПАТ "ІМЕКСБАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,5 Дарницький район, вул.
Олександра Мишуги, 7�А

11. 39255�13 ТОВ "Фоззі�Фуд" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,89 Деснянський район, 
вул. Теодора Драйзера, 21

12. 39330�13 ФО�П Модельський Фелікс
Борисович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,885 Святошинський район,
бульв. Кольцова, 14�Л

13. 39256�13 ТОВ "Фоззі�Фуд" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

12 Оболонський район, 
вул. Північна, 6�В

14. 39257�13 ТОВ "Фоззі�Фуд" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

18,9 Деснянський район, 
вул. Миколи Лаврухіна
(Троєщина), 4

15. 39259�13 ТОВ "Фоззі�Фуд" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

18,2 Деснянський район, 
вул. Теодора Драйзера, 21

16. 39530�13 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08 Подільський район,
пл.Тараса Шевченка

17. 39505�13 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,876 Деснянський район,
просп. Володимира
Маяковського, 75/2

18. 39571�13 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,876 Святошинський район,
просп. Леся Курбаса, 20

19. 39563�13 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,72 Солом'янський район,
вул. Авіаконструктора
Антонова, 9

20. 39303�13 ТОВ "Фоззі�Фуд" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

18,2 Дніпровський район,
бульв. Дарницький, 8�А

21. 39558�13 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,72 Дарницький район, 
вул. Княжий�Затон, 21,
літера А

22. 39566�13 ПАТ "КАМЕТ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

8,8 Святошинський район,
просп. Перемоги, 65

23. 39562�13 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,632 Солом'янський район,
вул. Авіаконструктора
Антонова, 9

24. 39559�13 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,56 Солом'янський район,
вул. Авіаконструктора
Антонова, 9

25. 38722�13 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" Тумба, об'ємно�
просторова конструкція,
що стоїть окремо

4,94 Дарницький район,
просп. Петра 
Григоренка, 18

26. 39258�13 ТОВ "Фоззі�Фуд" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

18,2 Дніпровський район,
бульв. Дарницький, 8�А

27. 38759�13 ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ" КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ

Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

20 Солом'янський район,
просп. Червонозоряний,
9/1

28. 38756�13 ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ" КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ

Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

20 Оболонський район, 
вул. Мате Залки, 2/12

29. 38755�13 ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ" КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ

Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

28,8 Дарницький район,
Харківське шосе, 201�203

30. 38751�13 ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ" КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,96 Шевченківський район,
вул. Прорізна, 3�А

31. 38605�13 ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ" КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3 Дарницький район,
вул.Олександра Мишуги,
1�А

32. 39561�13 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,56 Дарницький район,
вул. Княжий Затон, 21,
літера А

33. 39560�13 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,64 Дарницький район,
вул.Княжий Затон, 21,
літера А

34. 38957�13 ПАТ "Прокредитбанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

13,12 Печерський район, 
вул. Січневого
повстання, 3, літера А

35. 38612�13 ПАТ "Райффайзен банк Аваль" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,95 Печерський район, 
вул. Лєскова, 8

36. 39555�13 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МТІ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,7121 Шевченківський район,
бульв. Тараса 
Шевченка, 35

37. 39338�13 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МТІ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2 Шевченківський район,
бульв. Тараса
Шевченка, 35

38. 39616�14 ФО�П Адамян Галина
Миколаївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

12 Оболонський район,
просп. Героїв
Сталінграда, 10�А, 
корпус 6

39. 39594�13 ФО�П ВДОВИЧЕНКО ТЕТЯНА Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,6 Солом'янський район,
бульв. Івана Лепсе, 8

40. 39593�13 ФО�П ВДОВИЧЕНКО ТЕТЯНА Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,6 Солом'янський район,
бульв. Івана Лепсе, 8

41. 39519�13 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08 Голосіївський район,
просп. Науки, 4

42. 39512�13 ФО�П Поперешнюк Аліна
Анатоліївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,971 Шевченківський район,
вул. Чорновола, 20,
літера А

43. 39417�13 ФО�П Сандлер Юлія
Володимирівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10,674 Печерський район, 
вул. Московська, 27

44. 39416�13 ФО�П Сандлер Юлія
Володимирівна

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

2,1025 Печерський район, 
вул. Московська, 27

45. 39413�13 ТОВ "Рост Маркет" Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

7,15 Оболонський район, 
вул. Автозаводська, 27, 
літера Б

46. 39076�13 ТОВ "АТ.АМЕДА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,053 Солом'янський район,
Повітрофлотський
проспект, 51 �А

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про видачу ліцензій 
Державному підприємству обслуговування 

повітряного руху України
Розпорядження № 316 від 27 березня 2014 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів госпо)
дарської діяльності", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер)
жавної адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 "Про ліцензування провадження господарської діяль)
ності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та
водовідведення", враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 3 від 21 березня 2014 року), в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ

ОБСЛУГОВУВАННЯ� ПОВІТРЯНОГО� РУХУ

УКРАЇНИ� (�од� ЄДРПОУ� 19477064,� Київсь�а

область,�місто�Бориспіль,�Аеропорт)�ліцен-

зії:

на� право� провадження� ;осподарсь�ої� ді-

яльності� з� виробництва� теплової� енер;ії

(�рім� діяльності� з� виробництва� теплової

енер;ії� на� теплоеле�троцентралях,� тепло-

еле�тростанціях,�атомних�еле�тростанціях�і

�о;енераційних� >станов�ах� та� >станов�ах� з

ви�ористанням� нетрадиційних� або� поно-

влюваних�джерел�енер;ії)�стро�ом�дії�п'ять

ро�ів;

на� право� провадження� ;осподарсь�ої� ді-

яльності� з� постачання� теплової� енер;ії

стро�ом�дії�п'ять�ро�ів.

2.� Видати� ВІДОКРЕМЛЕНОМУ� СТРУКТУР-

НОМУ�ПІДРОЗДІЛУ�"ЦЕНТР�АВІАЦІЙНОЇ�ПІД-

ГОТОВКИ� ТА� СЕРТИФІКАЦІЇ"� (�од� ЄДРПОУ

39044239,�м.�Київ,�просп.�Повітрофлотсь�ий,

б>д.�76)��опії�ліцензій,�зазначених�>�п>н�ті�1

цьо;о�розпорядження.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо;о�розпо-

рядження� по�ласти� на� заст>пни�ів� ;олови

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

з;ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

Про надання дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 338 від 2 квітня 2014 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек)
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон)
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ)
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Надати�дозволи�на�розміщення�зовніш-

ньої� ре�лами� (далі —� дозволи)� з;ідно� з� до-

дат�ом� до� цьо;о� розпорядження� >� �іль�ості

34�дозволів.

2.� Відповідальність� за� розміщення� та� е�с-

пл>атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж>вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�надані�з;ідно�з

додат�ом�до�цьо;о�розпорядження,�є�дійсни-

ми� до� за�інчення� стро�>� їх� дії,� а� >� випад�>

змін� >� за;альномісь�их� вимо;ах� (підходах)

щодо� розташ>вання� зовнішньої� ре�лами,� я�і

з>мовлюють�неможливість�розташ>вання�від-

повідних� ре�ламних� засобів,—� до� настання

та�их�змін�>�за;альномісь�их�вимо;ах�(підхо-

дах).

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо;о�розпоря-

дження� по�ласти� на� заст>пни�а� ;олови

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації —

�ерівни�а�апарат>�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

П>занова�О.�Г.

Голова В. Бондаренко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо;о�ор;ан>�Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

02.04.2014��№�338

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу
Площа,

кв.м
Місце розташування
рекламного засобу

1. 39285�13 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,891 Дарницький район,
вул. Княжий Затон,
2/30, літера А
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2. 39411�13 ПАТ "РЕАЛ БАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,84 Шевченківський район,
вул. Дмитрівська, 69

3. 39459�13 ПАТ Комерційний банк
"ПриватБанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,395 Шевченківський район,
вул. Полтавська, 10

4. 39472�13 ПІДПРИЄМСТВО 3
100% ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,022 Голосіївський район,
вул. Червоноармійська,
100

5. 39291�13 ПП ТФ "Антошка" КФ Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

19,44 Дарницький район, вул.
Ахматової, 48�А

6. 39455�13 ПАТ "Київстар" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

26,8936 Шевченківський район,
вул. Дегтярівська, 53�А

7. 39456�13 ПАТ "Київстар" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,875 Шевченківський район,
вул. Дегтярівська, 53�А

8. 39534�13 ПАТ "БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,56 Шевченківський район,
вул. Старовокзальна, 13

9. 39507�13 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,876 Шевченківський район,
вул. Саксаганського,
147/5

10. 39570�13 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,876 Солом'янський район,
вул. Вадима Гетьмана, 1�А

11. 39544�13 ПАТ "ПІРЕУС БАНК
МКБ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

18,342 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 9

12. 39665�14 ПАТ "Платинум Банк" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,98 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 98/2

13. 39664�14 ПАТ "Платинум Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

13,332 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 98/2

14. 39565�13 ПАТ "УкрСиббанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

20,8 ГолосІївський район, 
вул. Жилянська, 59

15. 39865�14 ТОВ "Американський
інститут лазерних
технологій "АІЛАЗ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,925 Дарницький район, 
вул. Олександра 
Мишуги, 12

16. 39377�13 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
вул. Дмитра Луценка
(біля автостоянки)

17. 39375�13 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
500 м від зупинки
громадського транспорту
"Станція "Київ�
Волинський" в напрямку
Жулянського мосту

18. 39492�13 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

16,53 Оболонський район, 
вул. Івашкевича, 5

19. 39491�13 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,7259 Оболонський район, 
вул. Івашкевича, 5

20. 39490�13 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,4658 Оболонський район, 
вул. Івашкевича, 5

21. 39433�13 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10,152 Солом'янський район,
просп. Червонозоряний,
4�Д

22. 39434�13 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

43,002 Солом'янський район,
просп. Червонозоряний,
4�Д

23. 39441�13 ТОВ "САМ ПРИЙШОВ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,97 Печерський район, 
вул. Кутузова, 13

24. 39866�14 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0,8 Солом'янський район,
вул. Василя Липківського
(Урицького), 1�А

25. 39626�14 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3 Солом'янський район,
вул. Георгія КІрпи
(Петрозаводська), 3

26. 39235�13 ТОВ "Фаетон�С" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,5 Шевченківський район,
вул. Богдана
Хмельницького, 8/16

27. 39236�13 ТОВ "Фаетон�С" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,375 Шевченківський район,
вул. Богдана
Хмельницького, 8/16

28. 39833�14 ТОВ "БОРІС" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,9 Печерський район, вул.
ЧервоноармІйська
(Велика Васильківська),
55, літера А

29. 39554�13 ТОВ "ДІП ГРУП
АЕРОПОРТ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,3784 Дніпровський район,
просп. Павла Тичини, 1�В

30. 39696�14 ТОВ "ДІП ГРУП
АЕРОПОРТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,612 Дніпровський район,
просп. Павла Тичини, 1�В

31. 39697�14 ТОВ "ДІП ГРУП
АЕРОПОРТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,612 Дніпровський район,
просп. Павла Тичини, 1�В

32. 39883�14 ФО�П КОСАРЕВА
АНАСТАСІЯ ІГОРІВНА

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,56 Дніпровський район, 
вул. Марини Раскової, 1�В

33. 39882�14 ФО�П КОСАРЕВА
АНАСТАСІЯ ІГОРІВНА

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

4,2 Дніпровський район, 
вул. Марини Раскової, 1�В

34. 39627�14 ФО�П Корєшков
Олександр Вікторович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

13,44 Голосіївський район, 
вул. Жилянська, 59

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про надання дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 344 від 2 квітня 2014 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек)
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон)
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ)
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Надати�дозволи�на�розміщення�зовніш-

ньої� ре�лами� (далі —� дозволи)� з;ідно� з� до-

дат�ом� до� цьо;о� розпорядження� >� �іль�ості

18�дозволів.

2.� Відповідальність� за� розміщення� та� е�с-

пл>атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж>вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�надані�з;ідно�з

додат�ом�до�цьо;о�розпорядження,�є�дійсни-

ми� до� за�інчення� стро�>� їх� дії,� а� >� випад�>

змін� >� за;альномісь�их� вимо;ах� (підходах)

щодо� розташ>вання� зовнішньої� ре�лами,� я�і

з>мовлюють�неможливість�розташ>вання�від-

повідних� ре�ламних� засобів,—� до� настання

та�их�змін�>�за;альномісь�их�вимо;ах�(підхо-

дах).

4�Контроль�за�ви�онанням�цьо;о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст>пни�а�;олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерів-

ни�а� апарат>� ор;ан>� Київсь�ої� місь�ої� ради

(Київсь�ої�місь�ої�держаної�адміністрації)�П>-

занова�О.�Г.

Голова В. Бондаренко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо;о�ор;ан>�Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

02.04.2014��№�344

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу
Площа,

кв.м
Місце розташування
рекламного засобу

1. 39462�13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,8 Подільський район,
просп. Свободи, 26

2. 39302�13 ПАТ "Прокредитбанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

22,68 Святошинський
район, просп.
Перемоги, 103

3. 39301�13 ПАТ "Прокредитбанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10,92 Святошинський
район, просп.
Перемоги, 103

4. 39362�13 ПІДПРИЄМСТВО 3
ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ 
"ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС УКРАЇНА",
ЩО ПОВНІСТЮ НАЛЕЖИТЬ
КОРПОРАЦІЇ 
"ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС ІНК."

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,0385 Печерський район,
вул. Басейна, 4,
літера А

5. 39397�13 ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,6 Святошинський
район, вул. Юри
Гната, 16

6. 39535�13 ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,64 Печерський район,
бульв. Лесі
Українки, 3

7. 39644�14 ПАТ "МАРФІН БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,0498 Печерський район,
вул. Басейна, 11

8. 39643�14 ПАТ "МАРФІН БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,0498 Печерський район,
вул. Басейна, 11

9. 39318�13 ТОВ "АТБ � маркет" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,5 Деснянський район,
вул. Будищанська, 7

10. 39315�13 ТОВ "АТБ � маркет" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4 Деснянський район,
вул. Будищанська, 7

11. 39304�13 ТОВ "АТБ � маркет" Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

18 Деснянський район,
вул. Будищанська, 7

12. 39317�13 ТОВ "АТБ � маркет" Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

18 Деснянський район,
вул. Будищанська, 7

13. 39319�13 ТОВ "АТБ � маркет" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10 Деснянський район,
вул. Будищанська, 7

14. 39367�13 ТОВ "ГРАНД КРЮ" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

2,45 Печерський 
район, 
вул. Інститутська, 25а

15. 39080�13 ТОВ "ДЦ УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,8 Подільський район,
вул. Межигірська,
55/20

16. 39081�13 ТОВ "ДЦ УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,8 Подільський 
район, 
вул. Межигірська,
55/20

17. 39440�13 ФО�П Локатирьова НаталІя
Миколаївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

27,745 Оболонський район,
просп. Героїв
Сталінграда, 22

18. 39682�14 ФО�П Фролов Леонід
Миколайович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

12 Оболонський район,
вул. Маршала
Тимошенка, 29



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 6 16 квітня 2014 року

Про затвердження 
проміжного ліквідаційного балансу 

комунального підприємства 
"Деснянськпарксервіс"

Розпорядження № 198 від 10 лютого 2014 року
Відповідно до статті 111 Цивільного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в

Україні", рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 377/6593 "Про ліквідацію районних ко+
мунальних підприємств з паркування транспортних засобів" та розпорядження виконавчого органу Київ+
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 вересня 2013 року № 1528 "Про орга+
нізаційно+правові заходи щодо ліквідації комунального підприємства "Деснянськпарксервіс", в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити проміжний лі відаційний
баланс ом нально о підприємства "Дес-
нянсь пар сервіс" станом на 30 листопада
2013 р., с ладений омісією з лі відації о-
м нально о підприємства "Деснянсь пар -
сервіс", що додається.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на заст пни а олови

Київсь ої місь ої державної адміністрації
Костю а М. Д.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про затвердження 
змін до статутів 

стоматологічних поліклінік
Розпорядження № 199 від 10 лютого 2014 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської місь+
кої ради від 19 лютого 2009 року № 60/1115 "Про створення територіального медичного об'єднання "СТОМА+
ТОЛОГІЯ" у місті Києві", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Стат т Стомато-
ло ічної полі ліні и № 2 Шевчен івсь о о
район м. Києва, затверджено о розпоря-
дженням Київсь ої місь ої державної адмініс-

трації від 29 березня 2002 ро № 661, ви-
лавши йо о в новій реда ції, що додається.
2. Затвердити зміни до Стат т Стомато-

ло ічної полі ліні и Дніпровсь о о район

Відповіді на сканворд 
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Про забезпечення 
перебування у м. Києві 

делегації м. Лейпциг (ФРН)
Розпорядження № 276 від 21 березня 2014 року

У зв'язку з візитом до м. Києва делегації м. Лейпциг, відповідно до Програми зміцнення і розвитку між+
народних зв'язків на 2009+2014 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 червня 2009 ро+
ку № 628/1684:

1. Прийняти м. Києві деле ацію м. Лейпци
(ФРН) період з 22 до 23 березня 2014 ро .
2. Управлінню міжнародних зв'яз ів апа-

рат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) ор анізаційно забезпечити на на-
лежном рівні переб вання деле ації.
3. Апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої

місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) відповідно до чинно о за о-
нодавства забезпечити фінанс вання ви-
трат, пов'язаних з переб ванням м. Києві
деле ації м. Лейпци (ФРН), з ідно з ошто-
рисом (додато до цьо о розпорядження),
за рах но аси н вань, передбачених
місь ом бюджеті на 2014 рі інших ви-
дат ах (за альномісь і видат и з ор анізації

та здійснення офіційних прийомів, зміцнен-
ня і розвит міжнародних зв'яз ів, відря-
дження працівни ів ор анів місцевої влади
та самовряд вання та інших осіб за ордон
з ідно з розпорядженнями ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації), відзначення
ювілейних та визначних дат, з стрічей то-
що).
3. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на заст пни ів олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації
з ідно з розподілом обов’яз ів.

Голова В. Бондаренко

Про скасування розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 10 лютого 2014 р. № 160 
"Про внесення змін до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 31 травня 2011 р. № 859 
"Про встановлення тарифів на комунальні послуги 

з централізованого опалення і постачання гарячої води 
виконавцям цих послуг усіх форм власності 

для здійснення розрахунків з бюджетними установами 
та іншими споживачами""

Розпорядження № 247 від 11 березня 2014 року
Відповідно до пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно+правових актів міністерств, ін+

ших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р.
№ 731, та листа Головного управління юстиції у м. Києві від 03 березня 2014 р. № 6/5/1634:

С ас вати розпорядження ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) від 10 лю-
то о 2014 р. № 160 "Про внесення змін до
розпорядження ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 31 травня 2011 р.
№ 859 "Про встановлення тарифів на ом -

нальні посл и з централізовано о опален-
ня і постачання арячої води ви онавцям
цих посл сіх форм власності для
здійснення розрах н ів з бюджетними
становами та іншими споживачами””.

Голова В. Бондаренко

м. Києва, затверджено о розпорядженням
Київсь ої місь ої державної адміністрації
від 18 вітня 2002 ро № 829, ви лавши
йо о в новій реда ції, що додається.
3. Стоматоло ічним полі ліні ам зареєс-

тр вати зміни до стат тів поряд , вста-
новленом за онодавством У раїни.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на заст пни а олови

Київсь ої місь ої державної адміністрації
Коржа В. П.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

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

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА ДО

Влашт вання від ритої автостоян и з об'є тами транспортної інфрастр т ри на в л. Оноре де Бальза а, 16-18 (вздовж трамвайних олій) Деснянсь ом районі

Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) відповідно до рішень Київсь ої місь ої ра-
ди від 24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження Положення про порядо проведення інвести-
ційних он рсів для б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та нежитло-
во о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри міста
Києва" (зі змінами), 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"
(зі змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 17.01.2012 № 63 "Про
проведення інвестиційних он рсів із зал чення інвесторів до реалізації прое тів б дівництва та
е спл атації пар ін ів з об'є тами транспортної інфрастр т ри та/або обсл ов вання населен-
ня, а та ож влашт вання та е спл атації від ритих автостояно з об'є тами транспортної інфра-
стр т ри та/або обсл ов вання населення місті Києві" (зі змінами).

1. Інформація про об'є т інвест вання:
1.1. Об'є том інвест вання є здійснення заходів з влашт вання від ритої автостоян и з

об'є тами транспортної інфрастр т ри на в л. Оноре де Бальза а, 16-18 (вздовж трамвайних о-
лій) Деснянсь ом районі.

1.2. До орієнтовних об'є тів транспортної інфрастр т ри, зазначених в техні о-е ономічних
по азни ах, відносяться спор ди та б дівлі: приміщення охорони, автомобільні мий и, станції тех-
нічно о обсл ов вання та інші об'є ти дорожньо о сервіс , оснащення та обладнання.

1.3. Орієнтовні техні о-е ономічні по азни и об'є та інвест вання*:

* Відповідно до передпрое тних пропозицій.
1.4. Орієнтовна вартість б дівельно-монтажних робіт по об'є т інвест вання становить

840, 00 тис. рн (Вісімсот соро тисяч ривень 00 оп.) без рах вання ПДВ.
1.5. Остаточні техні о-е ономічні по азни и та детальна інформація щодо об'є та інвест -

вання та о ремих йо о с ладових частин, їх ф н ціональне призначення та площа визначатим ть-
ся на підставі розробленої прое тної до ментації.

1.6. Вартість здійснення заходів з влашт вання об'є та інвест вання може змінюватись від-
повідно до затвердженої прое тної до ментації та фа тичних витрат Інвестора на реалізацію ін-
вестиційно о прое т .

1.7. Прое т не передбачає б дівництва апітальних б дівель та спор д.
2. У ладання з переможцем он рс інвестиційно о до овор та о ремі йо о мови:
2.1. Переможець он рс — Інвестор визначається рішенням постійно діючої он рсної о-

місії по зал ченню інвесторів та затвердж ється розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).

2.2. Замовни ом під отовчих робіт та Замовни ом здійснення заходів з влашт вання по
об'є т інвест вання є ом нальне підприємство "Київтранспар сервіс" (далі — Замовни ).

2.3. Влашт вання — здійснення омпле с необхідних заходів, спрямованих на створення

об'є та інвест вання та введення йо о в е спл атацію, в лючаючи заходи щодо здійснення б ді-
вельно-монтажних робіт, під лючення до інженерних мереж, здійснення е спл атаційно о та са-
нітарно о тримання, а та ож ви онання інших необхідних робіт, я і пов'язані з належною ор ані-
зацією та е спл атацією об'є та інвест вання і забезпеченням мов для ведення підприємниць-
ої діяльності Інвестором.

2.4. Об'є ти, зазначенні в п 1.2., а та ож інше обладнання та оснащення, в том числі о о-
рожа, освітлення, елементи бла о строю, шла ба ми відповідно до розробленої та в становле-
ном поряд затвердженої прое тної до ментації, є власністю інвестора.

2.5. Влашт вання об'є та інвест вання відб вається відповідно до ладено о інвестиційно-
о до овор між Інвестором, Замовни ом та Ор анізатором он рс , а та ож інших пов'язаних
до оворів/ од, ладених, разі необхідності, між Інвестором та Замовни ом.

2.6. Умовами інвестиційно о до овор , в межах чинно о за онодавства У раїни, може пе-
редбачатись повне або част ове деле вання прав та обов'яз ів Замовни а Інвестор .

2.7. Інженерні мережі, я і належать до ом нальної власності територіальної ромади м. Киє-
ва і попадають в плям влашт вання, разі необхідності, в становленом поряд демонт ють-
ся, і за ошти Інвестора створюються нові, я і передаються до ом нальної власності територі-
альної ромади м. Києва.

2.8. Об'є т інвест вання ви ористов ється Інвестором для ведення підприємниць ої діяль-
ності.

2.9. Земельні питання виріш ються Замовни ом спільно з Інвестором в становленом чин-
ним за онодавством У раїни поряд .

2.10. Контроль за діяльністю Інвестора з бо Київсь ої місь ої державної адміністрації здій-
снюється Замовни ом.

2.11. Після набрання чинності інвестиційним до овором та до інця термін дії інвестиційно-
о до овор Інвестор зобов'язаний ласти із Замовни ом на підставі по одженої в становлено-
м поряд схеми ор анізації дорожньо о р х до овір про надання права на е спл атацію фі со-
ваних місць пар вання та розпочати здійснювати заходи з влашт вання та відповідн підприєм-
ниць діяльність на земельній ділянці, що б де в подальшом ви ористов ватись під час реалі-
зації інвестиційно о до овор .

2.12. Вартість посл платно о пар вання транспортних засобів, що надаються Інвестором
новоствореном об'є ті інвест вання, не повинна перевищ вати встановлений для КП "Київ-

транспар сервіс" тариф на посл и пар вання відповідній територіальній зоні пар вання.

3. Основні мови он рс :
3.1. Фінанс вання Інвестором сіх витрат (в том числі Замовни а), пов'язаних з прое т ван-

ням, оформленням прав орист вання земельними ділян ами, пере ладанням інженерних ме-
реж, влашт ванням та введенням об'є та інвест вання в е спл атацію.

3.2. Здійснення Інвестором заходів з влашт вання, е спл атації та правління від ритою ав-
тостоян ою.

3.3. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення — арантії бан щодо забезпе-
чення ви онання ним фінансових зобов'язань перед місь им бюджетом (пп. 3.4), що вини ають
на підставі інвестиційно о до овор .

3.4. Сплата Ор анізатор он рс оштів на створення соціальної та інженерно-транспор-
тної інфрастр т ри міста Києва розмірі не менше 5 % від орієнтовної вартості б дівництва
об'є та інвест вання без рах вання ПДВ, що становить не менше 42,00 тис. рн 00 оп. (соро
дві тисячі ривень 00 оп.), разі визнання часни а переможцем. Зазначені ошти сплач ються
Інвестором протя ом 10 (десяти) алендарних днів з дня набрання чинності інвестиційним до о-
вором.

3.5. Компенсація витрат Замовни вартості ви онання під отовчих робіт, що становить
23, 642 тис. рн 82 оп. (Двадцять три тисячі шістсот соро дві ривні 82 оп.) з ПДВ, разі виз-
нання часни а переможцем, що сплач ється/відш одов ється Замовни після наб ття чин-
ності інвестиційним до овором, відповідно до представлених ним ошторисів не пізніше
10 (десяти) робочих днів з дня надання їх Інвестор ;

Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації Замовни під отовчих (перед он рсних)
робіт, поверненню не підля ають.

3.6. Компенсація Замовни переможцем он рс йо о додат ових витрат, я і б д ть поне-
сені Замовни ом з дати о олошення Інвестиційно о он рс :

на оформлення правовстановлюючих до ментів на земельн (і) ділян (и), необхідн (і) для
реалізації прое т , та витрат, пов'язаних з її (їх) триманням. Витрати, зазначені п. 3.1., та
інші витрати, пов'язані з реалізацією інвестиційно о прое т , б д ть відш одов ватись Інвес-
тором відповідно до представлених ошторисів, але не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня
їх надання Інвестор , до припинення взаємних зобов'язань між Інвестором та Замовни ом;

Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації Замовни , поверненню не підля ають.

3.7. Зазначені в п н ті 3.6. ошти сплач ються Інвестором додат ово та не врахов ються в
с м омпенсації під отовчих робіт, зазначен в п. 3.5.

3.8. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 1 700,00 рн (одна тисяча сімсот ривень) на
розрах н овий рах но № 31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ
37993783, одерж вач — ГУ ДКСУ м. Києві. Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєс-
траційно о внес , поверненню не підля ають.

3.9. Переможцем он рс визнається часни , пропозиція я о о відповідає мовам он р-
с та я ий запропон вав найбільш ви ідні мови для територіальної ромади м. Києва реалізації
інвестиційно о прое т .

3.10. Я що протя ом 30 (тридцяти) алендарних днів з момент отримання переможцем
запрошення на пере овори для з одження мов інвестиційно о до овор та інцево о варіанта
інвестиційно о до овор переможець інвестиційно о он рс відмовився від підписання до ово-
р , вис ває неприйнятні мови підписання інвестиційно о до овор , рішення про переможця ін-
вестиційно о он рс с асов ється встановленом поряд .

3.11. Термін дії інвестиційно о до овор встановлюється до ви ористання території за приз-
наченням, але не більше 15 (п'ятнадцяти) ро ів з момент набрання чинності інвестиційним до-
овором.

3.12. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється розробити, по одити та затвердити в с-
тановленом поряд прое тн та ошторисн до ментацію протя ом 9 (дев'яти) місяців після офор-
млення Замовни ом правовстановлюючих до ментів на право орист вання земельної ділян и.

3.13. На підставі затвердженої прое тної до ментації протя ом 60 (шістдесяти) днів з мо-
мент її затвердження сторони до овор визначають рафі фінанс вання та реалізації прое т
влашт вання об'є та інвест вання (або о ремих йо о с ладових частин) шляхом підписання до-
дат ової оди до інвестиційно о до овор , я а б де йо о невід'ємною частиною.

3.14. Термін реалізації інвестиційно о прое т повинен б ти не більше нормативно о, що
визначається прое тною до ментацією.

3.15. Після ладання інвестиційно о до овор Інвестор спільно із Замовни ом ладають
всі інші оди, необхідні для реалізації інвестиційно о прое т з ідно з чинним за онодавством.

3.16. Переможець он рс (Інвестор) зобов'яз ється що вартально в письмовій формі по-
давати ор анізатор он рс та Замовни інформацію щодо стан реалізації інвестиційно о
прое т в цілом та о ремих йо о етапів за формою, наданою ор анізатором он рс .

3.17. Ор анізатор он рс має право розірвати інвестиційний до овір в односторонньом
поряд випад неви онання або неналежно о ви онання Інвестором зобов'язань, передбаче-
них пп. 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.12, 3.13, 3.14, 3.16 мов он рс , або інших зобов'язань відповідно
до мов он рс (в т.ч. передбачених рафі ом фінанс вання та реалізації прое т ).

3.17.1. У разі неви онання Інвестором зобов'язань за інвестиційним до овором питання ро-
зірвання інвестиційно о до овор за пропозицією Ор анізатора он рс або Замовни а вино-
сяться на роз ляд Комісії.

3.17.2. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення Ор анізатор он рс повідомляє
Інвестора про:

необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о до овор протя ом 30 (тридцяти)
алендарних днів;

терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с нення Інвестором пор шень йо о
мов.
У разі не с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор протя ом 37 (тридця-

ти семи) алендарних днів з дня відправлення Інвестор на адрес , зазначен в інвестиційном
до оворі, повідомлення про розірвання до овір б де вважатись розірваним.

3.17.3. У разі с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор Інвестор листом
повідомляє ор анізатора он рс та Замовни а про ви онання фінансових зобов'язань та надає
інформацію про фа тичне ви онання робіт з ідно з мовами 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 додат ових пропозицій, спрямованих зо рема на створен-

ня соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста, нових робочих місць.
4.3. Надання часни ом он рс найви ідніших мов сплати ор анізатор он рс оштів

на створення соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва.

5. Основні ритерії визначення переможця он рс :
5.1. Найбільш ви ідна та надійна схема фінанс вання прое т (на стадії влашт вання об'є -

та інвест вання).
5.2. Найбільша част а власних оштів, що в ладаються часни ом фінанс вання об'є та ін-

вест вання.
5.3. Надійність часни а, серйозність йо о намірів та намірів йо о партнерів.
5.4. Най ращі мови ви ористання об'є та інвестицій для надання посл щодо задоволен-

ня ромадсь их потреб.
5.5. Най ращі пропозиції щодо розмір внес ів, спрямованих на створення соціальної та ін-

женерно-транспортної інфрастр т ри міста.

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 можли-

вості 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 інвестиційних до оворів.

7. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається за адресою: 01044, м. Київ,
в л. Хрещати , 36, аб. 611 (фа тично Леонтовича, 6, аб. 2), тел. 202-76-78, 202-72-50, 202-72-66
(понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00) протя ом 4 (чотирьох) тижнів з дня о олошення он р-
с 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 подаються часни ами он рс особисто або через повноважених
осіб протя ом 4 (чотирьох) тижнів з дня о олошення он рс за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хре-
щати , 36, аб. 611 (фа тично Леонтовича, 6, аб. 2), тел. 202-76-78, 202-72-50, 202-72-66 (поне-
діло — п'ятниця з 10.00 до 16.00). День оп блі вання о олошення про проведення он рс в
ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

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, аб. 611 (фа тично Леонтовича, 6, аб. 2),
тел. 202-76-78, 202-72-50, 202-76-78 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00).

10. У разі зміни дати проведення он рс часни он рс в обов'яз овом поряд пові-
домляється про нов дат проведення он рс .

№ Наймен вання Одиниці
вимір

Значення
по азни ів

1 2 3 4

1 Поверховість пов. 1

2 Площа земельної ділян и а 0,7

3 Кіль ість об'є тів/спор д транспортної інфрастр т ри шт. 3

4 Площа під об'є тами транспортної інфрастр т ри м2 76,90

5 Площа озеленення м2 1505,9

6 Орієнтовна вартість б дівельно-монтажних робіт по
об'є т інвест вання (з ПДВ) тис. рн 1 008,00
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КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА ДО

Влашт вання від ритої автостоян и з об'є тами транспортної інфрастр т ри на в л. Оноре де Бальза а, 46-а (вздовж трамвайних олій) Деснянсь ом районі

Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) відповідно до рішень Київсь ої місь ої ра-
ди від 24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження Положення про порядо проведення інвести-
ційних он рсів для б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та нежитло-
во о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри міста
Києва" (зі змінами), 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"
(зі змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 17.01.2012 № 63 "Про
проведення інвестиційних он рсів із зал чення інвесторів до реалізації прое тів б дівництва та
е спл атації пар ін ів з об'є тами транспортної інфрастр т ри та/або обсл ов вання населен-
ня, а та ож влашт вання та е спл атації від ритих автостояно з об'є тами транспортної інфра-
стр т ри та/або обсл ов вання населення місті Києві" (зі змінами).

1. Інформація про об'є т інвест вання:
1.1. Об'є том інвест вання є здійснення заходів з влашт вання від ритої автостоян и з

об'є тами транспортної інфрастр т ри на в л. Оноре де Бальза а, 46-а (вздовж трамвайних о-
лій) Деснянсь ом районі.

1.2. До орієнтовних об'є тів транспортної інфрастр т ри, зазначених в техні о-е ономічних
по азни ах, відносяться спор ди та б дівлі: приміщення охорони, автомобільні мий и, станції тех-
нічно о обсл ов вання та інші об'є ти дорожньо о сервіс , оснащення та обладнання.

1.3. Орієнтовні техні о-е ономічні по азни и об'є та інвест вання*:

* Відповідно до передпрое тних пропозицій.
1.4. Орієнтовна вартість б дівельно-монтажних робіт по об'є т інвест вання становить

787, 00 тис. рн (Сімсот вісімдесят сім тисяч ривень 00 оп.) без рах вання ПДВ.
1.5. Остаточні техні о-е ономічні по азни и та детальна інформація щодо об'є та інвест -

вання та о ремих йо о с ладових частин, їх ф н ціональне призначення та площа визначатим ть-
ся на підставі розробленої прое тної до ментації.

1.6. Вартість здійснення заходів з влашт вання об'є та інвест вання може змінюватись від-
повідно до затвердженої прое тної до ментації та фа тичних витрат Інвестора на реалізацію ін-
вестиційно о прое т .

1.7. Прое т не передбачає б дівництва апітальних б дівель та спор д.
2. У ладання з переможцем он рс інвестиційно о до овор та о ремі йо о мови:
2.1. Переможець он рс — Інвестор визначається рішенням постійно діючої он рсної о-

місії по зал ченню інвесторів та затвердж ється розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).

2.2. Замовни ом під отовчих робіт та Замовни ом здійснення заходів з влашт вання по
об'є т інвест вання є ом нальне підприємство "Київтранспар сервіс" (далі — Замовни ).

2.3. Влашт вання — здійснення омпле с необхідних заходів, спрямованих на створення

об'є та інвест вання та введення йо о в е спл атацію, в лючаючи заходи щодо здійснення б ді-
вельно-монтажних робіт, під лючення до інженерних мереж, здійснення е спл атаційно о та са-
нітарно о тримання, а та ож ви онання інших необхідних робіт, я і пов'язані з належною ор ані-
зацією та е спл атацією об'є та інвест вання і забезпеченням мов для ведення підприємниць-
ої діяльності Інвестором.

2.4. Об'є ти, зазначенні в п 1.2., а та ож інше обладнання та оснащення, в том числі о о-
рожа, освітлення, елементи бла о строю, шла ба ми відповідно до розробленої та в становле-
ном поряд затвердженої прое тної до ментації, є власністю Інвестора.

2.5. Влашт вання об'є та інвест вання відб вається відповідно до ладено о інвестиційно-
о до овор між Інвестором, Замовни ом та Ор анізатором он рс , а та ож інших пов'язаних
до оворів/ од, ладених, разі необхідності, між Інвестором та Замовни ом.

2.6. Умовами інвестиційно о до овор , в межах чинно о за онодавства У раїни, може пе-
редбачатись повне або част ове деле вання прав та обов'яз ів Замовни а Інвестор .

2.7. Інженерні мережі, я і належать до ом нальної власності територіальної ромади м. Ки-
єва і попадають в плям влашт вання, разі необхідності, в становленом поряд демонт ють-
ся, і за ошти Інвестора створюються нові, я і передаються до ом нальної власності територі-
альної ромади м. Києва.

2.8. Об'є т інвест вання ви ористов ється Інвестором для ведення підприємниць ої діяль-
ності.

2.9. Земельні питання виріш ються Замовни ом спільно з Інвестором в становленом чин-
ним за онодавством У раїни поряд .

2.10. Контроль за діяльністю Інвестора з бо Київсь ої місь ої державної адміністрації здій-
снюється Замовни ом.

2.11. Після набрання чинності інвестиційним до овором та до інця термін дії інвестиційно-
о до овор Інвестор зобов'язаний ласти із Замовни ом, на підставі по одженої в становлено-
м поряд схеми ор анізації дорожньо о р х , до овір про надання права на е спл атацію фі -
сованих місць пар вання та розпочати здійснювати заходи з влашт вання та відповідн підпри-
ємниць діяльність на земельній ділянці, що б де в подальшом ви ористов ватись під час ре-
алізації інвестиційно о до овор .

2.12. Вартість посл платно о пар вання транспортних засобів, що надаються Інвестором
новоствореном Об'є ті інвест вання, не повинна перевищ вати встановлений для КП "Київ-

транспар сервіс" тариф на посл и пар вання відповідній територіальній зоні пар вання.

3. Основні мови он рс :
3.1. Фінанс вання Інвестором сіх витрат (в том числі Замовни а), пов'язаних з прое т ван-

ням, оформленням прав орист вання земельними ділян ами, пере ладанням інженерних ме-
реж, влашт ванням та введенням об'є та інвест вання в е спл атацію.

3.2. Здійснення Інвестором заходів з влашт вання, е спл атації та правління від ритою ав-
тостоян ою.

3.3. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення — арантії бан щодо забезпе-
чення ви онання ним фінансових зобов'язань перед місь им бюджетом (пп. 3.4), що вини ають
на підставі інвестиційно о до овор .

3.4. Сплата Ор анізатор он рс оштів на створення соціальної та інженерно-транспор-
тної інфрастр т ри міста Києва розмірі не менше 5 % від орієнтовної вартості б дівництва
об'є та інвест вання без рах вання ПДВ, що становить не менше 39, 35 тис. рн 00 оп. (трид-
цять дев'ять тисяч триста п'ятдесят ривень 00 оп.), разі визнання часни а переможцем. За-
значені ошти сплач ються інвестором протя ом 10 (десяти) алендарних днів з дня набрання
чинності інвестиційним до овором.

3.5. Компенсація витрат Замовни вартості ви онання під отовчих робіт, що становить
23,642 тис. рн 82 оп. (Двадцять три тисячі шістсот соро дві ривні 82 оп.) з ПДВ, разі
визнання часни а переможцем, що сплач ється/відш одов ється Замовни після наб ття
чинності інвестиційним до овором, відповідно до представлених ним ошторисів не пізніше 10
(десяти) робочих днів з дня надання їх Інвестор ;

Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації Замовни під отовчих (перед он рсних)
робіт, поверненню не підля ають.

3.6. Компенсація Замовни переможцем он рс йо о додат ових витрат, я і б д ть поне-
сені Замовни ом з дати о олошення Інвестиційно о он рс :

на оформлення правовстановлюючих до ментів на земельн (і) ділян (и), необхідн (і)
для реалізації прое т , та витрат, пов'язаних з її (їх) триманням. Витрати, зазначені п.
3.1., та інші витрати, пов'язані з реалізацією інвестиційно о прое т , б д ть відш одов ва-
тись Інвестором відповідно до представлених ошторисів, але не пізніше 10 (десяти) робо-
чих днів з дня їх надання Інвестор , до припинення взаємних зобов'язань між Інвестором та
Замовни ом;
Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації Замовни , поверненню не підля ають.
3.7. Зазначені в п н ті 3.6. ошти сплач ються Інвестором додат ово та не врахов ються в

с м омпенсації під отовчих робіт, зазначен в п. 3.5.
3.8. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 1 700,00 рн (одна тисяча сімсот ривень) на

розрах н овий рах но № 31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ
37993783, одерж вач — ГУ ДКСУ м. Києві. Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєс-
траційно о внес , поверненню не підля ають.

3.9. Переможцем он рс визнається часни , пропозиція я о о відповідає мовам он р-
с та я ий запропон вав найбільш ви ідні мови для територіальної ромади м. Києва реалізації
інвестиційно о прое т .

3.10. Я що протя ом 30 (тридцяти) алендарних днів з момент отримання переможцем
запрошення на пере овори для з одження мов інвестиційно о до овор та інцево о варіанта
інвестиційно о до овор переможець інвестиційно о он рс відмовився від підписання до ово-
р , вис ває неприйнятні мови підписання інвестиційно о до овор , рішення про переможця ін-
вестиційно о он рс с асов ється встановленом поряд .

3.11. Термін дії інвестиційно о до овор встановлюється до ви ористання території за приз-
наченням, але не більше 15 (п'ятнадцяти) ро ів з момент набрання чинності інвестиційним до-
овором.

3.12. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється розробити, по одити та затвердити в
становленом поряд прое тн та ошторисн до ментацію протя ом 9 (дев'яти) місяців після
оформлення Замовни ом правовстановлюючих до ментів на право орист вання земельною ді-
лян ою.

3.13. На підставі затвердженої прое тної до ментації протя ом 60 (шістдесяти) днів з мо-
мент її затвердження сторони до овор визначають рафі фінанс вання та реалізації прое т
влашт вання об'є та інвест вання (або о ремих йо о с ладових частин) шляхом підписання до-
дат ової оди до інвестиційно о до овор , я а б де йо о невід'ємною частиною.

3.14. Термін реалізації інвестиційно о прое т повинен б ти не більше нормативно о, що
визначається прое тною до ментацією.

3.15. Після ладання інвестиційно о до овор Інвестор спільно із Замовни ом ладають
всі інші оди, необхідні для реалізації інвестиційно о прое т з ідно з чинним за онодавством.

3.16. Переможець он рс (Інвестор) зобов'яз ється що вартально в письмовій формі по-
давати Ор анізатор он рс та Замовни інформацію щодо стан реалізації інвестиційно о
прое т в цілом та о ремих йо о етапів за формою, наданою ор анізатором он рс .

3.17. Ор анізатор он рс має право розірвати інвестиційний до овір в односторонньом
поряд випад неви онання або неналежно о ви онання Інвестором зобов'язань, передбаче-
них пп. 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.12, 3.13, 3.14, 3.16 мов он рс , або інших зобов'язань відповідно
до мов он рс (в т.ч. передбачених рафі ом фінанс вання та реалізації прое т ).

3.17.1. У разі неви онання Інвестором зобов'язань за інвестиційним до овором питання ро-
зірвання інвестиційно о до овор за пропозицією Ор анізатора он рс або Замовни а вино-
сяться на роз ляд Комісії.

3.17.2. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення Ор анізатор он рс повідомляє
Інвестора про:

необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о до овор протя ом 30 (тридцяти)
алендарних днів;
терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с нення Інвестором пор шень йо о мов.
У разі не с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор протя ом 37 (тридця-

ти семи) алендарних днів з дня відправлення Інвестор на адрес , зазначен в інвестиційном
до оворі, повідомлення про розірвання до овір б де вважатись розірваним.

3.17.3. У разі с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор Інвестор листом
повідомляє ор анізатора он рс та Замовни а про ви онання фінансових зобов'язань та надає
інформацію про фа тичне ви онання робіт з ідно з мовами 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 додат ових пропозицій, спрямованих зо рема на створен-

ня соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста, нових робочих місць.
4.3. Надання часни ом он рс найви ідніших мов сплати Ор анізатор он рс оштів

на створення соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва.
5. Основні ритерії визначення переможця он рс :
5.1. Найбільш ви ідна та надійна схема фінанс вання прое т (на стадії влашт вання об'є -

та інвест вання).
5.2. Найбільша част а власних оштів, що в ладаються часни ом фінанс вання об'є та ін-

вест вання.
5.3. Надійність часни а, серйозність йо о намірів та намірів йо о партнерів.
5.4. Най ращі мови ви ористання об'є та інвестицій для надання посл щодо задоволен-

ня ромадсь их потреб.
5.5. Най ращі пропозиції щодо розмір внес ів, спрямованих на створення соціальної та ін-

женерно-транспортної інфрастр т ри міста.
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 можли-

вості 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 інвестиційних до оворів.
7. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається за адресою: 01044, м. Київ, в л.

Хрещати , 36, аб. 611 (фа тично Леонтовича, 6, аб. 2), тел. 202-76-78, 202-72-50, 202-72-66
(понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00) протя ом 4 (чотирьох) тижнів з дня о олошення он р-
с 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 подаються часни ам он рс особисто або через повноваже-
них осіб протя ом 4 (чотирьох) тижнів з дня о олошення он рс за адресою: 01044, м. Київ,
в л. Хрещати , 36, аб. 611 (фа тично Леонтовича, 6, аб. 2), тел. 202-76-78, 202-72-50,
202-72-66 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00). День оп блі вання о олошення про про-
ведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

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, аб. 611 (фа тично Леонтовича, 6, аб. 2),
тел. 202-76-78, 202-72-50, 202-72-66 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00).

10. У разі зміни дати проведення он рс часни он рс в обов'яз овом поряд пові-
домляється про нов дат проведення он рс .

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА ДО

Влашт вання від ритої автостоян и з об'є тами транспортної інфрастр т ри на в л. Оноре де Бальза а, 53-а (вздовж трамвайних олій) Деснянсь ом районі

Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) відповідно до рішень Київсь ої місь ої ради від
24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження Положення про порядо проведення інвестиційних он р-
сів 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" (зі змінами), 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, інженер-
но-транспортної інфрастр т ри міста Києва" (зі змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 17.01.2012№63 "Про проведення інвестиційних он рсів із зал чення інвесторів до ре-
алізації прое тів б дівництва та е спл атації пар ін ів з об'є тами транспортної інфрастр т ри та/або
обсл ов вання населення, а та ож влашт вання та е спл атації від ритих автостояно з об'є тами тран-
спортної інфрастр т ри та/або обсл ов вання населення місті Києві" (зі змінами).

1. Інформація про об'є т інвест вання:
1.1. Об'є том інвест вання є здійснення заходів з влашт вання від ритої автостоян и з об'є тами

транспортної інфрастр т ри на в л. Оноре де Бальза а, 53-а (вздовж трамвайних олій) Деснянсь о-
м районі.

1.2. До орієнтовних об'є тів транспортної інфрастр т ри, зазначених в техні о-е ономічних по аз-
ни ах, відносяться спор ди та б дівлі: приміщення охорони, автомобільні мий и, станції технічно о
обсл ов вання та інші об'є ти дорожньо о сервіс , оснащення та обладнання.

1.3. Орієнтовні техні о-е ономічні по азни и об'є та інвест вання*:

* Відповідно до передпрое тних пропозицій.
1.4. Орієнтовна вартість б дівельно-монтажних робіт по об'є т інвест вання становить 1 140, 00

тис. рн (Один мільйон сто соро тисяч ривень 00 оп.) без рах вання ПДВ.
1.5. Остаточні техні о-е ономічні по азни и та детальна інформація щодо об'є та інвест вання та

о ремих йо о с ладових частин, їх ф н ціональне призначення та площа визначатим ться на підставі
розробленої прое тної до ментації.

1.6. Вартість здійснення заходів з влашт вання об'є та інвест вання може змінюватись відповідно
до затвердженої прое тної до ментації та фа тичних витрат Інвестора на реалізацію інвестиційно о
прое т .

1.7. Прое т не передбачає б дівництва апітальних б дівель та спор д.
2. У ладання з переможцем он рс інвестиційно о до овор та о ремі йо о мови:
2.1. Переможець он рс — Інвестор визначається рішенням постійно діючої он рсної омісії по

зал ченню інвесторів та затвердж ється розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації).

2.2. Замовни ом під отовчих робіт та Замовни ом здійснення заходів з влашт вання по об'є т ін-

вест вання є ом нальне підприємство "Київтранспар сервіс" (далі — Замовни ).
2.3. Влашт вання — здійснення омпле с необхідних заходів, спрямованих на створення об'є та

інвест вання та введення йо о в е спл атацію, в лючаючи заходи щодо здійснення б дівельно-монтаж-
них робіт, під лючення до інженерних мереж, здійснення е спл атаційно о та санітарно о тримання, а
та ож ви онання інших необхідних робіт, я і пов'язані з належною ор анізацією та е спл атацією об'є -
та інвест вання і забезпеченням мов для ведення підприємниць ої діяльності Інвестором.

2.4. Об'є ти, зазначенні в п 1.2., а та ож інше обладнання та оснащення, в том числі о орожа, ос-
вітлення, елементи бла о строю, шла ба ми відповідно до розробленої та в становленом поряд зат-
вердженої прое тної до ментації, є власністю Інвестора.

2.5. Влашт вання об'є та інвест вання відб вається відповідно до ладено о інвестиційно о до о-
вор між Інвестором, Замовни ом та Ор анізатором он рс , а та ож інших пов'язаних до оворів/ од,
ладених, разі необхідності, між Інвестором та Замовни ом.

2.6. Умовами інвестиційно о до овор , в межах чинно о за онодавства У раїни, може передбача-
тись повне або част ове деле вання прав та обов'яз ів Замовни а Інвестор .

2.7. Інженерні мережі, я і належать до ом нальної власності територіальної ромади м. Києва і по-
падають в плям влашт вання, разі необхідності, в становленом поряд демонт ються, і за ошти Ін-
вестора створюються нові, я і передаються до ом нальної власності територіальної ромади м. Києва.

2.8. Об'є т інвест вання ви ористов ється Інвестором для ведення підприємниць ої діяльності.
2.9. Земельні питання виріш ються Замовни ом спільно з Інвестором в становленом чинним за-

онодавством У раїни поряд .
2.10.Контроль за діяльністю Інвестора з бо Київсь ої місь ої державної адміністрації здійснюєть-

ся Замовни ом.
2.11.Після набрання чинності інвестиційним до овором та до інця термін дії інвестиційно о до о-

вор Інвестор зобов'язаний ласти із Замовни ом на підставі по одженої в становленом поряд схе-
ми ор анізації дорожньо о р х до овір про надання права на е спл атацію фі сованих місць пар ван-
ня та розпочати здійснювати заходи з влашт вання та відповідн підприємниць діяльність на земель-
ній ділянці, що б де в подальшом ви ористов ватись під час реалізації інвестиційно о до овор .

2.12.Вартість посл платно о пар вання транспортних засобів, що надаються Інвестором ново-
створеном об'є ті інвест вання, не повинна перевищ вати встановлений для КП "Київтранспар сервіс"
тариф на посл и пар вання відповідній територіальній зоні пар вання.

3. Основні мови он рс :
3.1. Фінанс вання Інвестором сіх витрат (в том числі Замовни а), пов'язаних з прое т ванням,

оформленням прав орист вання земельними ділян ами, пере ладанням інженерних мереж, влашт -
ванням та введенням об'є та інвест вання в е спл атацію.

3.2. Здійснення Інвестором заходів з влашт вання, е спл атації та правління від ритою автосто-
ян ою.

3.3. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення — арантії бан щодо забезпечення
ви онання ним фінансових зобов'язань перед місь им бюджетом (пп. 3.4), що вини ають на підставі ін-
вестиційно о до овор .

3.4. Сплата Ор анізатор он рс оштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інф-
растр т ри міста Києва розмірі не менше 5 % від орієнтовної вартості б дівництва об'є та інвест ван-
ня без рах вання ПДВ, що становить не менше 57,00 тис. рн 00 оп. (п'ятдесят сім тисяч ривень
00 оп.), разі визнання часни а переможцем. Зазначені ошти сплач ються інвестором протя ом
10 (десяти) алендарних днів з дня набрання чинності інвестиційним до овором.

3.5. Компенсація витрат Замовни вартості ви онання під отовчих робіт, що становить 23, 642 тис.
рн 82 оп. (Двадцять три тисячі шістсот соро дві ривні 82 оп.) з ПДВ, разі визнання часни а пере-
можцем,щосплач ється/відш одов єтьсяЗамовни після наб ття чинності інвестиційнимдо овором, від-
повідно до представлених ним ошторисів не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня надання їх Інвестор ;

Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації Замовни під отовчих (перед он рсних) робіт,
поверненню не підля ають.

3.6. Компенсація Замовни переможцем он рс йо о додат ових витрат, я і б д ть понесені
Замовни ом з дати о олошення інвестиційно о он рс :

на оформлення правовстановлюючих до ментів на земельн (і) ділян (и), необхідн (і) для реалі-
зації прое т , та витрат пов'язаних з її (їх) триманням. Витрати, зазначені п. 3.1., та інші витрати,
пов'язані з реалізацією інвестиційно о прое т , б д ть відш одов ватись Інвестором відповідно до
представлених ошторисів, але не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня їх надання Інвестор , до
припинення взаємних зобов'язань між Інвестором та Замовни ом;
Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації Замовни , поверненню не підля ають.
3.7. Зазначені в п н ті 3.6. ошти сплач ються Інвестором додат ово та не врахов ються в с м

омпенсації під отовчих робіт, зазначен в п. 3.5.
3.8. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 1 700,00 рн (одна тисяча сімсот ривень) на розра-

х н овий рах но № 31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ 37993783, одер-
ж вач— ГУ ДКСУ м. Києві. Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєстраційно о внес , повер-
ненню не підля ають.

3.9. Переможцем он рс визнається часни , пропозиція я о о відповідає мовам он рс та
я ий запропон вав найбільш ви ідні мови для територіальної ромади м. Києва реалізації інвестиційно-
о прое т .

3.10.Я що протя ом 30 (тридцяти) алендарних днів з момент отримання переможцем запрошен-
ня на пере овори для з одження мов інвестиційно о до овор та інцево о варіанта інвестиційно о до-
овор переможець інвестиційно о он рс відмовився від підписання до овор , вис ває неприйнятні
мови підписання інвестиційно о до овор , рішення про переможця інвестиційно о он рс с асов єть-
ся встановленом поряд .

3.11.Термін дії інвестиційно о до овор встановлюється до ви ористання території за призначен-
ням, але не більше 15 (п'ятнадцяти) ро ів з момент набрання чинності інвестиційним до овором.

3.12.Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється розробити, по одити та затвердити в станов-
леном поряд прое тн та ошторисн до ментацію протя ом 9 (дев'яти) місяців після оформлення
Замовни ом правовстановлюючих до ментів на право орист вання земельною ділян ою.

3.13.На підставі затвердженої прое тної до ментації протя ом 60 (шістдесяти) днів з момент її
затвердження сторони до овор визначають рафі фінанс вання та реалізації прое т влашт вання
об'є та інвест вання (або о ремих йо о с ладових частин) шляхом підписання додат ової оди до ін-
вестиційно о до овор , я а б де йо о невід'ємною частиною.

3.14.Термін реалізації інвестиційно о прое т повинен б ти не більше нормативно о, що визнача-
ється прое тною до ментацією.

3.15.Після ладання інвестиційно о до овор Інвестор спільно із Замовни ом ладають всі інші
оди, необхідні для реалізації інвестиційно о прое т з ідно з чинним за онодавством.

3.16.Переможець он рс (Інвестор) зобов'яз ється що вартально в письмовій формі подавати
Ор анізатор он рс та Замовни інформацію щодо стан реалізації інвестиційно о прое т в цілом
та о ремих йо о етапів за формою, наданою Ор анізатором он рс .

3.17.Ор анізатор он рс має право розірвати інвестиційний до овір в односторонньом поряд
випад неви онання або неналежно о ви онання Інвестором зобов'язань, передбачених пп. 3.1, 3.4,

3.5, 3.6, 3.12, 3.13, 3.14, 3.16 мов он рс , або інших зобов'язань відповідно до мов он рс (в т.ч.
передбачених рафі ом фінанс вання та реалізації прое т ).

3.17.1. У разі неви онання інвестором зобов'язань за інвестиційним до овором питання розірван-
ня інвестиційно о до овор за пропозицією Ор анізатора он рс або Замовни а виносяться на роз-
ляд Комісії.

3.17.2. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення Ор анізатор он рс повідомляє Інвес-
тора про:

необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о до овор протя ом 30 (тридцяти) ален-
дарних днів;
терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с нення Інвестором пор шень йо о мов.

У разі не с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор протя ом 37 (тридцяти се-
ми) алендарних днів з дня відправлення Інвестор на адрес , зазначен в інвестиційном до оворі, по-
відомлення про розірвання до овір б де вважатись розірваним.

3.17.3. У разі с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор Інвестор листом пові-
домляє ор анізатора он рс та Замовни а про ви онання фінансових зобов'язань та надає інформа-
цію про фа тичне ви онання робіт з ідно з мовами 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 додат ових пропозицій, спрямованих зо рема на створення со-

ціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста, нових робочих місць.
4.3. Надання часни ом он рс найви ідніших мов сплати ор анізатор он рс оштів на ство-

рення соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва.

5. Основні ритерії визначення переможця он рс :
5.1. Найбільш ви ідна та надійна схема фінанс вання прое т (на стадії влашт вання об'є та інвес-

т вання).
5.2. Найбільша част а власних оштів, що в ладаються часни ом фінанс вання об'є та інвест -

вання.
5.3. Надійність часни а, серйозність йо о намірів та намірів йо о партнерів.
5.4. Най ращі мови ви ористання об'є та інвестицій для надання посл щодо задоволення ро-

мадсь их потреб.
5.5. Най ращі пропозиції щодо розмір внес ів, спрямованих на створення соціальної та інженер-

но-транспортної інфрастр т ри міста.

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 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 подат ів, зборів (обов'яз ових платежів).
6.6. Не ви онали мови попередніх інвестиційних до оворів.

7. Кон рсна до ментація часни ами он рс видається за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хре-
щати , 36, аб. 611 (фа тично Леонтовича, 6, аб. 2), тел. 202-76-78, 202-72-50, 202-72-66 (понеділо
— п'ятниця з 10.00 до 16.00) протя ом 4 (чотирьох) тижнів з дня о олошення он рс 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 подаються часни ами он рс особисто або через повноважених осіб
протя ом 4 (чотирьох) тижнів з дня о олошення он рс за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36,
аб. 611 (фа тично Леонтовича, 6, аб. 2), тел. 202-76-78, 202-72-50, 202-72-66 (понеділо — п'ятниця
з 10.00 до 16.00). День оп блі вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо-
о о олошення.

9. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо об'є тів інвест вання звертатись за
адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 611 (фа тично Леонтовича, 6, аб. 2), тел. 202-76-78,
202-72-50, 202-72-66 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00).

10. У разі зміни дати проведення он рс часни он рс в обов'яз овом поряд повідомля-
ється про нов дат проведення он рс .

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА ДО

Влашт вання від ритої автостоян и з об'є тами транспортної інфрастр т ри на в л. Оноре де Бальза а, 40-а (вздовж трамвайних олій) Деснянсь ом районі

Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) відповідно до рішень 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 приз-
начення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва" (зі змі-
нами), розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 "Про затвер-
дження с лад постійно діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів до фінанс вання б дівниц-
тва, 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" (зі змінами) та розпорядження
Київсь ої місь ої державної адміністрації від 17.01.2012№ 63 "Про проведення інвестиційних он р-
сів із зал чення інвесторів до реалізації прое тів б дівництва та е спл атації пар ін ів з об'є тами
транспортної інфрастр т ри та/або обсл ов вання населення, а та ож влашт вання та е спл ата-
ції від ритих автостояно з об'є тами транспортної інфрастр т ри та/або обсл ов вання населен-
ня місті Києві" (зі змінами).

1. Інформація про об'є т інвест вання:
1.1. Об'є том інвест вання є здійснення заходів з влашт вання від ритої автостоян и з об'є -

тами транспортної інфрастр т ри на в л. Оноре де Бальза а, 40-а (вздовж трамвайних олій)
Деснянсь ом районі.

1.2. До орієнтовних об'є тів транспортної інфрастр т ри, зазначених в техні о-е ономічних
по азни ах, відносяться спор ди та б дівлі: приміщення охорони, автомобільні мий и, станції тех-
нічно о обсл ов вання та інші об'є ти дорожньо о сервіс , оснащення та обладнання.

1.3. Орієнтовні техні о-е ономічні по азни и об'є та інвест вання*:

* Відповідно до передпрое тних пропозицій.
1.4. Орієнтовна вартість б дівельно-монтажних робіт по об'є та інвест вання становить

985, 00 тис. рн (Дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч ривень 00 оп.) без рах вання ПДВ.
1.5. Остаточні техні о-е ономічні по азни и та детальна інформація щодо об'є та інвест ван-

ня та о ремих йо о с ладових частин, їх ф н ціональне призначення та площа визначатим ться на
підставі розробленої прое тної до ментації.

1.6. Вартість здійснення заходів з влашт вання об'є та інвест вання може змінюватись відпо-
відно до затвердженої прое тної до ментації та фа тичних витрат Інвестора на реалізацію інвес-
тиційно о прое т .

1.7. Прое т не передбачає б дівництва апітальних б дівель та спор д.
2. У ладання з переможцем он рс інвестиційно о до овор та о ремі йо о мови:
2.1. Переможець он рс — Інвестор визначається рішенням постійно діючої он рсної о-

місії по зал ченню інвесторів та затвердж ється розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).

2.2. Замовни ом під отовчих робіт та Замовни ом здійснення заходів з влашт вання по
об'є т інвест вання є ом нальне підприємство "Київтранспар сервіс" (далі — Замовни ).

2.3. Влашт вання — здійснення омпле с необхідних заходів, спрямованих на створення
об'є та інвест вання та введення йо о в е спл атацію, в лючаючи заходи щодо здійснення б ді-
вельно-монтажних робіт, під лючення до інженерних мереж, здійснення е спл атаційно о та сані-
тарно о тримання, а та ож ви онання інших необхідних робіт, я і пов'язані з належною ор аніза-
цією та е спл атацією об'є та інвест вання і забезпеченням мов для ведення підприємниць ої ді-
яльності Інвестором.

2.4. Об'є ти, зазначенні в п 1.2., а та ож інше обладнання та оснащення, в том числі о оро-
жа, освітлення, елементи бла о строю, шла ба ми відповідно до розробленої та становленом
поряд затвердженої прое тної до ментації, є власністю Інвестора.

2.5. Влашт вання об'є та інвест вання відб вається відповідно до ладено о інвестиційно о
до овор між Інвестором, Замовни ом та Ор анізатором он рс , а та ож інших пов'язаних до о-
ворів/ од, ладених, разі необхідності, між Інвестором та Замовни ом.

2.6. Умовами інвестиційно о до овор , в межах чинно о за онодавства У раїни, може перед-
бачатись повне або част ове деле вання прав та обов'яз ів Замовни а Інвестор .

2.7. Інженерні мережі, я і належать до ом нальної власності територіальної ромади м. Киє-
ва і попадають в плям влашт вання, разі необхідності, в становленом поряд демонт ються,
і за ошти Інвестора створюються нові, я і передаються до ом нальної власності територіальної
ромади м. Києва.

2.8. Об'є т інвест вання ви ористов ється Інвестором для ведення підприємниць ої діяль-
ності.

2.9. Земельні питання виріш ються Замовни ом спільно з Інвестором в становленом чин-
ним за онодавством У раїни поряд .

2.10. Контроль за діяльністю Інвестора з бо Київсь ої місь ої державної адміністрації здій-
снюється Замовни ом.

2.11. Після набрання чинності інвестиційним до овором та до інця термін дії інвестиційно-
о до овор Інвестор зобов'язаний ласти із Замовни ом на підставі по одженої в становлено-
м поряд схеми ор анізації дорожньо о р х до овір про надання права на е спл атацію фі со-
ваних місць пар вання та розпочати здійснювати заходи з влашт вання та відповідн підприєм-
ниць діяльність на земельній ділянці, що б де в подальшом ви ористов ватись під час реаліза-
ції інвестиційно о до овор .

2.12. Вартість посл платно о пар вання транспортних засобів, що надаються Інвестором
новоствореном об'є ті інвест вання, не повинна перевищ вати встановлений для КП "Київтран-

спар сервіс" тариф на посл и пар вання відповідній територіальній зоні пар вання.

3. Основні мови он рс :
3.1. Фінанс вання Інвестором сіх витрат (в том числі Замовни а), пов'язаних з прое т ван-

ням, оформленням прав орист вання земельними ділян ами, пере ладанням інженерних мереж,
влашт ванням та введенням об'є та інвест вання в е спл атацію.

3.2. Здійснення Інвестором заходів з влашт вання, е спл атації та правління від ритою ав-
тостоян ою.

3.3. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення — арантії бан щодо забезпе-
чення ви онання ним фінансових зобов'язань перед місь им бюджетом (пп. 3.4), що вини ають на
підставі інвестиційно о до овор .

3.4. Сплата Ор анізатор он рс оштів на створення соціальної та інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста Києва розмірі не менше 5 % від орієнтовної вартості б дівництва об'є та
інвест вання без рах вання ПДВ, що становить не менше 49,25 тис. рн 00 оп. (соро дев'ять
тисяч двісті п'ятдесят ривень 00 оп.), разі визнання часни а переможцем. Зазначені ошти
сплач ються Інвестором протя ом 10 (десяти) алендарних днів з дня набрання чинності інвести-
ційним до овором.

3.5. Компенсація витрат Замовни вартості ви онання під отовчих робіт, що становить 23,
642 тис. рн 82 оп. (Двадцять три тисячі шістсот соро дві ривні 82 оп.) з ПДВ, разі визнання
часни а переможцем, що сплач ється/відш одов ється Замовни після наб ття чинності інвес-
тиційно о до овор , відповідно до представлених ним ошторисів не пізніше 10 (десяти) робочих
днів з дня надання їх Інвестор ;

Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації Замовни під отовчих (перед он рсних)
робіт, поверненню не підля ають.

3.6. Компенсація Замовни переможцем он рс йо о додат ових витрат, я і б д ть поне-
сені Замовни ом з дати о олошення інвестиційно о он рс :

на оформлення правовстановлюючих до ментів на земельн (і) ділян (и), необхідн (і) для
реалізації прое т , та витрат, пов'язаних з її (їх) триманням. Витрати, зазначені п. 3.1., та
інші витрати, пов'язані з реалізацією інвестиційно о прое т , б д ть відш одов ватись Інвес-
тором відповідно до представлених ошторисів, але не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня
їх надання Інвестор , до припинення взаємних зобов'язань між Інвестором та Замовни ом;
Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації Замовни , поверненню не підля ають.
3.7. Зазначені в п н ті 3.6. ошти сплач ються Інвестором додат ово та не врахов ються в с -

м омпенсації під отовчих робіт, зазначен в п. 3.5.
3.8. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 1 700,00 рн (одна тисяча сімсот ривень) на роз-

рах н овий рах но № 31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ
37993783, одерж вач — ГУ ДКСУ м. Києві. Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєстра-
ційно о внес , поверненню не підля ають.

3.9. Переможцем он рс визнається часни , пропозиція я о о відповідає мовам он р-
с та я ий запропон вав найбільш ви ідні мови для територіальної ромади м. Києва реалізації ін-
вестиційно о прое т .

3.10. Я що протя ом 30 (тридцяти) алендарних днів з момент отримання переможцем за-
прошення на пере овори для з одження мов інвестиційно о до овор та інцево о варіанта ін-
вестиційно о до овор переможець інвестиційно о он рс відмовився від підписання до овор ,
вис ває неприйнятні мови підписання інвестиційно о до овор , рішення про переможця інвести-
ційно о он рс с асов ється встановленом поряд .

3.11. Термін дії інвестиційно о до овор встановлюється до ви ористання території за приз-
наченням, але не більше 15 (п'ятнадцяти) ро ів з момент набрання чинності інвестиційним до о-
вором.

3.12. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється розробити, по одити та затвердити в
становленом поряд прое тн та ошторисн до ментацію протя ом 9 (дев'яти) місяців після
оформлення Замовни ом правовстановлюючих до ментів на право орист вання земельною ді-
лян ою.

3.13. На підставі затвердженої прое тної до ментації протя ом 60 (шістдесяти) днів з мо-
мент її затвердження сторони до овор визначають рафі фінанс вання та реалізації прое т
влашт вання об'є та інвест вання (або о ремих йо о с ладових частин) шляхом підписання додат-
ової оди до інвестиційно о до овор , я а б де йо о невід'ємною частиною.

3.14. Термін реалізації інвестиційно о прое т повинен б ти не більше нормативно о, що
визначається прое тною до ментацією.

3.15. Після ладання інвестиційно о до овор Інвестор спільно із Замовни ом ладають всі
інші оди, необхідні для реалізації інвестиційно о прое т з ідно з чинним за онодавством.

3.16. Переможець он рс (Інвестор) зобов'яз ється що вартально в письмовій формі по-
давати Ор анізатор он рс та Замовни інформацію щодо стан реалізації інвестиційно о про-
е т в цілом та о ремих йо о етапів за формою, наданою ор анізатором он рс .

3.17. Ор анізатор он рс має право розірвати інвестиційний до овір в односторонньом
поряд випад неви онання або неналежно о ви онання Інвестором зобов'язань, передбаче-
них пп. 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.12, 3.13, 3.14, 3.16 мов он рс , або інших зобов'язань відповідно до
мов он рс (в т.ч. передбачених рафі ом фінанс вання та реалізації прое т ).

3.17.1. У разі неви онання інвестором зобов'язань за інвестиційним до овором питання ро-
зірвання інвестиційно о до овор за пропозицією Ор анізатора он рс або Замовни а виносять-
ся на роз ляд Комісії.

3.17.2. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення Ор анізатор он рс повідомляє
Інвестора про:

необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о до овор протя ом 30 (тридцяти)
алендарних днів;

терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с нення Інвестором пор шень йо о
мов.
У разі не с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор протя ом 37 (тридця-

ти семи) алендарних днів з дня відправлення Інвестор на адрес , зазначен в інвестиційном
до оворі, повідомлення про розірвання до овір б де вважатись розірваним.

3.17.3. У разі с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор Інвестор листом
повідомляє Ор анізатора он рс та Замовни а про ви онання фінансових зобов'язань та надає
інформацію про фа тичне ви онання робіт з ідно з мовами 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 додат ових пропозицій, спрямованих зо рема на створен-

ня соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста, нових робочих місць.
4.3. Надання часни ом он рс найви ідніших мов сплати ор анізатор он рс оштів на

створення соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва.

5. Основні ритерії визначення переможця он рс :
5.1. Найбільш ви ідна та надійна схема фінанс вання прое т (на стадії влашт вання об'є та

інвест вання).
5.2. Найбільша част а власних оштів, що в ладаються часни ом фінанс вання об'є та ін-

вест вання.
5.3. Надійність часни а, серйозність йо о намірів та намірів йо о партнерів.
5.4. Най ращі мови ви ористання об'є та інвестицій для надання посл щодо задоволення

ромадсь их потреб.
5.5. Най ращі пропозиції щодо розмір внес ів, спрямованих на створення соціальної та ін-

женерно-транспортної інфрастр т ри міста.

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 можли-

вості 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 подат ів, зборів (обов'яз ових платежів).
6.6. Не ви онали мови попередніх інвестиційних до оворів.

7. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається за адресою: 01044, м. Київ,
в л. Хрещати , 36, аб. 611 (фа тично Леонтовича, 6, аб. 2), тел. 202-76-78, 202-72-50, 202-72-66
(понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00) протя ом 4 (чотирьох) тижнів з дня о олошення он рс
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 подаються часни ами он рс особисто або через повноважених
осіб протя ом 4 (чотирьох) тижнів з дня о олошення он рс за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хре-
щати , 36, аб. 611 (фа тично Леонтовича, 6, аб. 2), тел. 202-76-78, 202-72-50, 202-72-66 (поне-
діло — п'ятниця з 10.00 до 16.00). День оп блі вання о олошення про проведення он рс в
ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

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, аб. 611 (фа тично Леонтовича, 6, аб. 2),
тел. 202-76-78, 202-72-50, 202-72-66 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00).

10. У разі зміни дати проведення он рс часни он рс в обов'яз овом поряд пові-
домляється про нов дат проведення он рс .

№ Наймен вання Одиниці
вимір

Значення
по азни ів

1 2 3 4

1 Поверховість пов. 1

2 Площа земельної ділян и а 0,855

3 Кіль ість об'є тів/спор д транспортної інфрастр т ри шт. 3

4 Площа під об'є тами транспортної інфрастр т ри м2 81,50

5 Площа озеленення м2 2354,90

6 Орієнтовна вартість б дівельно-монтажних робіт
по об'є т інвест вання (з ПДВ) тис. рн 1 182,00

№ Наймен вання Одиниці
вимір

Значення
по азни ів

1 2 3 4

1 Поверховість пов. 1

2 Площа земельної ділян и а 0,812

3 Кіль ість об'є тів/спор д транспортної інфрастр т ри шт. 2

4 Площа під об'є тамитранспортної інфрастр т ри м2 46,90

5 Площа озеленення м2 2619,4

6 Орієнтовна вартість б дівельно-монтажних робіт
по об'є т інвест вання (з ПДВ) тис. рн 944,40

№ Наймен вання Одиниці
вимір

Значення
по азни ів

1 2 3 4

1 Поверховість пов. 1

2 Площа земельної ділян и а 0,823

3 Кіль ість об'є тів/спор д транспортної інфрастр т ри шт. 3

4 Площа під об'є тами транспортної інфрастр т ри м2 138,40

5 Площа озеленення м2 206,6

6 Орієнтовна вартість б дівельно-монтажних робіт
по об'є т інвест вання (з ПДВ) тис. рн 1 368,00
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Температура +6°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 83 %

Температура +12°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 59 %

Температура +9°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 74 %
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Äåíü äîâê³ëëÿ 
1643 — ñòóäåíò Ñîðáîííè

(Ôðàíö³ÿ) ²âàí Óæåâè÷ ñòâîðèâ
ãðàìàòèêó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. 

1644 — ó äðóêàðí³ Ïå÷åðñüêîãî
ìîíàñòèðÿ ïîáà÷èâ ñâ³ò ïîëåì³÷-
íèé òâ³ð Ïåòðà Ìîãèëè "Ëèôîñ".

1710 — íà çáîðàõ êîçàöòâà á³ëÿ
ì³ñòå÷êà Òÿãèíà íà ïðàâîìó áåðåç³
ð³÷êè Äí³ñòåð óêëàäåíî äîãîâ³ð
ãåòüìàíà Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî Ïè-
ëèïà Îðëèêà ç³ ñòàðøèíîþ òà êî-
çàöòâîì Â³éñüêà, ÿêèé âèçíà÷àâ
ïðàâà ³ îáîâ`ÿçêè óñ³õ ñòîð³í óãîäè.
Ï³äïèñàíèé â³ä êîçàöüêî¿ ñòàðøè-
íè êîøîâèì îòàìàíîì Êîñòåì Ãîð-
ä³ºíêîì òà çàòâåðäæåíèé øâåä-
ñüêèì êîðîëåì Êàðëîì XII, äîãîâ³ð

îäíàê íå íàáóâ ÷èííîñò³, îñê³ëüêè
áóâ íàïèñàíèé â óìîâàõ âèãíàííÿ. 

1764 — çàñíóâàííÿ ó Êèºâ³ çà-
âîäó "Àðñåíàë". 

1854 — íàðîäèâñÿ Éîñèï Øåâ-
÷åíêî, óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê ³
ïåðåêëàäà÷, ïëåì³ííèê Âåëèêîãî
Êîáçàðÿ. 

1863 — ñïîðóäæåííÿ öàðàòîì
Ëóê’ÿí³âñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ òþðìè â
Êèºâ³. 

2000 — íà ðåôåðåíäóì³ á³ëü-
ø³ñòü æèòåë³â Óêðà¿íè ï³äòðèìàëè
³äåþ ñêîðî÷åííÿ ÷èñåëüíîñò³ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè, ïîçáàâëåííÿ äåïóòà-
ò³â íåäîòîðêàííîñò³ ³ ïðàâî Ïðå-
çèäåíòà íà ðîçïóñê ïàðëàìåíòó.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 6-é ñòîð.

Я
к ви думаєте, людина, яка
живе з манекенами, до�
статньо дивна? Але, на

подив, Сюзанна Хейнц здаєть�
ся абсолютно нормальною. На�
стільки нормальною, наскільки
такою може бути художниця.

Сюзанна — художній керівник в Starz

Entertainment Group в Енглвуді, Колора�

до. Щодня впродовж 14�ти років вона

приходить додому до своєї унікальної

сім’ї — її синтетичного чоловіка Чонсі і

дочки�підлітка Маргарет, пише drunov.

За ці роки вона об’їздила 16 000 кіломет�

рів по Америці і по світу, захопивши з со�

бою пластикові портрети її улюбленої

сім’ї. Все це вона робила в рамках проек�

ту, названого “Одного разу видалене

життя”.

Перш ніж манекени стали її сім’єю,

Сюзанну замучили запитаннями про те,

коли ж вона нарешті вийде заміж. Осо�

бливо переживала її мати. І Сюзанна ви�

рішила “купити” собі сім’ю. Вона пішла

до супермаркету і купила зі знижкою

Чонсі — свого пластикового коханого.

Свій роман з ним вона постійно фото�

графувала, і на всіх фотографіях її облич�

чя сповнене радості. Вона дійсно насоло�

джується своєю вигадкою, хоча багато

хто дивиться на неї як на божевільну. Але

це більше схоже на виклик усьому світу,

який диктує жінці послідовність вчин�

ків,— вийти заміж, понароджувати дітей і

так далі. А Сюзанна неначе нагадує лю�

дям, що ніхто не повинен жити тим жит�

тям, яке диктує йому суспільство, осо�

бливо якщо це не входить в плани кон�

кретної людини. Найбільше її хвилює об�

меження можливостей жінок.

Не варто думати, що у Сюзанни немає

реального особистого життя. У неї повно

друзів, і навіть є бой�френд. Але за нього

вона заміж не збирається, а ось свої клят�

ви з Чонсі планує повторити в червні. І на

святі половина гостей будуть манекени

Сім’єю жінки стали 
пластикові манекени

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 16 êâ³òíÿ

ОВНИ, не бійтеся с р ти, і насамперед матеріальної.
З б дь-я ої паст и вихід знайдеться, можливо, вам про-
тя не р жін а або допоможе таємний др , партнер,
доброзичливець. Можете розрахов вати на емоційне
співч ття та д шевн підтрим сім’ї, бать ів, шлюбних
с п тни ів.
ТЕЛЬЦІ, день промайне в позитивном лючі, оди з

діловими партнерами ле о дося атим ться на підґр нті
спільних фінансових інтересів, с місних планів на май-
б тнє. За охані опиняться на олімпі блаженства. Ува а
подр жнім парам — це ваш зоряний час для ріплення
з Гіменея.
БЛИЗНЮКИ, зосередьтеся на емоційном та д шев-

ном онта тах з оточенням, насамперед з тими, хто вам
допома ає. Любов, прихильність, симпатію б де прості-
ше виразити посл ами, вчин ами, подар н ами.
РАКИ, осмічні ритми дня сприяють вн трішній армо-

нії, ваша природна емоційність, ч тливість, м зична і х -
дожня обдарованість проявляються ле о і расиво. Не
стрим йте б рхливі пориви симпатій, впевнено реалізо-
в йте особисті бажання, охайтеся з сердечними обран-
цями та поповнюйте д шевний храм щастям.
ЛЕВИ, потреба енеральном “марафеті” дов ола є

імп льсом д ші, що пра не вн трішньо о очищення, в
процесі прибирання ви позб ваєтеся на опичено о вн т-
рішньо о не атив . Отже, займіться сімейними справа-
ми, створити домашній рай б де ле о, облашт йте хат-
ні пенати, створіть поб товий омфорт в оселі.
ДІВИ, на ваш язи , що діє я с альпель досвідчено о

хір р а, ліпше не потрапляти, і все ж в е стремальній си-
т ації доведеться вдатися до цих словесних маніп ляцій,
аби знищити не атив, що на опичився вашом життє-
вом просторі.
ТЕРЕЗИ, професійна сфера є хлібним місцем, тож

шанси розба атіти матим ть перед сім не ледарі, а тр -
дя и, я і вболівають д шею за ртові інтереси, серед
інертних оле отримати ласий шмато від пиро а оле -
тивних здоб т ів пощастить саме вам. Пра ніть до ом-
проміс , існ є висо а ймовірність прово ацій з бо діло-
вих он рентів та недоброзичливців.
СКОРПІОНИ, день наповнений радісним піднесен-

ням, ваші бажання задовольнятим ться, я азці, твор-
ча насна а фонтан ватиме, сприяючи роз віт індивід -
альних здібностей, любовні ян оли с проводж ватим ть
всюди. Проте, відч вши себе пест ном долі, не за ор-
д йте, це приспить пильність...
СТРІЛЬЦІ, день наповнений армічними подіями, тр -

дитися в поті чола не варто, розслабтеся і очі йте, оли
життєво о човна приб’є до потрібно о бере а, де ви по-
трапите чарівн аз під назвою “романтичне охан-
ня”.
КОЗЕРОГИ, майб тнє вимальов ється в рожевих о -

лярах, і це ч дово, нехай чорний песимізм зв’яз з
останніми б ремними подіями зни не, хай йом рець!
Д майте лише про хороше, спіл йтеся з тими, до о о
лежить д ша.
ВОДОЛІЇ, займіться ар’єрними справами. Зачар ва-

ти начальни а своєю сміш ою б де нес ладно, присл -
хайтеся до інт їції і робіть те, що хочеться. А ось переми-
вати ч жі істоч и, розводити теревені протипо азано,
на личете а ресивне протистояння.
РИБИ, день ідеальний для реалізації талантів сфері

мистецтва, охання. Форт на посміхатиметься с різь, де
проявлятимете особист ініціативність, а притаманні вам
ма нетичні чари, се сапільність о орн ть міцними тене-
тами тих, хто припаде до серця, і вирватися жертві же
б де не під сил

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
н а 1 6  к в і т н я


