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Îñâ³òí³ çàêëàäè ãîòóþòücÿ 
äî íàâ÷àëüíîãî ðîêó
� Öüîãîð³÷ íà îíîâëåííÿ øê³ë òà äèòñàäê³â ç áþäæåòó ñòîëèö³ âèä³ëåíî 

ïîíàä 280 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

Ïîáëèçó ôîíòàíà 
íà âóëèö³ Àðòåìà 
äåìîíòóâàëè íàìåò
òà îáëàøòóâàëè 
ïðèëåãëó òåðèòîð³þ

Çà äîðó÷åííÿì ìåðà Êèºâà Â³òàë³ÿ

Êëè÷êà òåðèòîð³þ á³ëÿ ôîíòàíà, ùî

íà âóëèö³ Àðòåìà, î÷èùåíî â³ä òîð-

ãîâåëüíîãî íàìåòó: éîãî äåìîíòîâà-

íî, à òåðèòîð³þ ïðèâåäåíî äî ëàäó.

Ïðî öå çàÿâèëè ó Äåïàðòàìåíò³ ïðî-

ìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºì-

íèöòâà.

«Ôîíòàí áóâ íåðîáî÷èì, êîëè á³-

ëÿ íüîãî âñòàíîâèëè òîðãîâåëüíó òî÷-

êó. Àëå çðîçóì³ëî, ùî îá’ºêò ñåçîí-

íî¿ òîðã³âë³ íå ïîâèíåí çàâàæàòè

ìåøêàíöÿì ³ ãîñòÿì ì³ñòà, ïñóâàòè

åñòåòè÷íèé âèãëÿä ñòîëèö³. Îòæå, íà-

ìåò ïåðåíåñëè, ³ á³ëüøå òàì í³÷îãî

íå ñòîÿòèìå»,— ïîÿñíèëè â äåïàð-

òàìåíò³.

Òàêîæ ïðèáðàíî òà îáëàøòîâàíî

òåðèòîð³þ á³ëÿ ôîíòàíà, ÿêà áóëà

âêðàé çàíåäáàíîþ.

«Ìè õî÷åìî, ùîá Êè¿â áóâ íå ëè-

øå çðó÷íèì — â³í ìàº áóòè ãàðíèì ³

êîìôîðòíèì.Òîìó âñå, ùî ðîçòàøî-

âàíå íà éîãî âóëèöÿõ, ïîâèííî ìà-

òè íàëåæíèé âèãëÿä»,— íàãîëîñèëè

ôàõ³âö³ äåïàðòàìåíòó.

Ñòîëè÷í³é ãðîìàä³ 
ïîâåðíóòî çåìëþ 
âàðò³ñòþ 43,5 ìëí 
ãðèâåíü

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì. Êèºâà çàäî-

âîëüíèâ ïîçîâ ïðîêóðàòóðè òà çî-

áîâ’ÿçàâ ñòîëè÷íå òîâàðèñòâî ïîâåð-

íóòè ãðîìàä³ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 3 ãà âçäîâæ âóëèö³ Êèøèí³â-

ñüêî¿ òà âóëèö³ Àçîâñüêî¿ ó Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó ðàéîí³. Âàðò³ñòü çåìë³ ñêëà-

äàº áëèçüêî 43,5 ìëí ãðèâåíü.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â

ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè,

ñóä ïîãîäèâñÿ ç äîâîäàìè ïðîêóðî-

ðà, ùî ñèñòåìàòè÷íà íåñïëàòà òîâà-

ðèñòâîì îðåíäíî¿ ïëàòè çà çåìëþ º

ãðóáèì ïîðóøåííÿì óìîâ äîãîâîðó

òà çàâäàº øêîäè ì³ñüêîìó áþäæåòó.

Êð³ì òîãî, ó ïîðóøåííÿ ñâî¿õ çî-

áîâ’ÿçàíü îðåíäàð ç 2008 ðîêó íå

ïðèñòóïèâ äî âèêîðèñòàííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åí-

íÿì òà íå çä³éñíèâ áóä³âíèöòâî çà-

ïëàíîâàíîãî îá’ºêòà, à ñàìå æèòëî-

âîãî êîìïëåêñó.

Ðåàãóþ÷è íà ïîðóøåííÿ,ïðîêóðà-

òóðà çâåðíóëàñÿ äî ñóäó ç âèìîãîþ

ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè òà ïîâåð-

íóòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó òåðèòîð³àëü-

í³é ãðîìàä³.

Íàðàç³ ïîçîâí³ âèìîãè ïðîêóðà-

òóðè ñóäîì çàäîâîëåíî ó ïîâíîìó

îáñÿç³.

Ó ØÊÎË² ¹ 68, ùî ðîçì³ùåíà çà àäðåñîþ: âóë.
Îçåðíà, 2, ôóíêö³îíóº 17 ³íêëþçèâíèõ êëàñ³â
äëÿ ä³òåé ³ç ïîðóøåííÿìè îïîðíî-ðóõîâîãî
àïàðàòó. Â çàêëàä³ íàâ÷àºòüñÿ 500 ä³òåé, ³ç íèõ
áëèçüêî 90 — ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè. Òóò ä³º
ñïåö³àëüíà òðåíàæåðíà çàëà, äå ìîæóòü çàé-
ìàòèñÿ ä³òè ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæ-
ëèâîñòÿìè. Øêîëó îáëàäíàíî ïàíäóñàìè òà
ïåðèëàìè. Äåÿê³ êëàñè ìîëîäøî¿ øêîëè — áåç-
áàð’ºðí³: º ñïåö³àëüíèé çà¿çä äî ïðèì³ùåííÿ,
óìèâàëüíèê, äî ÿêîãî çðó÷íî ï³ä’¿æäæàòè íà
â³çêó, äâåð³, ÿê³ íå ïîòð³áíî â³äêðèâàòè-çàêðè-
âàòè, ¿õ ìîæíà ïðîñòî ðîçñóíóòè. Òàêîæ îáîâ’ÿç-
êîâî º ñïàëüíÿ.

«Ä³òÿì íà â³çêàõ ñêëàäíî äîâãî ñèä³òè, øêî-
ëà â íàñ ìàº ãðóïó ïðîäîâæåíîãî äíÿ. Êîëè äè-
òèíà âòîìëþºòüñÿ, âîíà ìîæå ïîëåæàòè íà
ë³æêó», — ïîÿñíþº äèðåêòîð øêîëè Íàòàë³ÿ
Êðàâ÷óê.

Ó òàêèõ êëàñàõ, îêð³ì â÷èòåëÿ, ïðàöþþòü
àñèñòåíòè òà íÿíÿ. Äèðåêòîð ðîçïîâ³äàº, ùî,
íàâ÷àþ÷èñü ç³ çäîðîâèìè îäíîë³òêàìè, ó÷í³ ç
îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè êðàùå àäàïòóþ-
òüñÿ â ñîö³óì³, ñêîð³øå ðîçâèâàþòüñÿ. À çäîðî-
â³ ä³òè ñòàþòü äîáð³øèìè. Òàêîæ Íàòàë³ÿ Êðàâ-
÷óê çàçíà÷èëà, ùî òðàïëÿþòüñÿ âèïàäêè, êî-
ëè äèòèíà íå õîäèëà äî øêîëè ³ íå ìîãëà âñòà-
òè ç â³çêà, à éäó÷è äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó,
ñï³ëêóþ÷èñü ç³ ñâî¿ìè ðîâåñíèêàìè, ïî÷èíàº
âñòàâàòè òà íàâ³òü ïîòðîøêè õîäèòè. Òàê äîá-
ðå ä³º íà íå¿ ñï³ëêóâàííÿ.

«²íêëþçèâíà îñâ³òà — öå ºâðîïåéñüêèé ï³ä-
õ³ä. Ìè íå õî÷åìî, àáè äèòèíà íà â³çêó âåñü
÷àñ ñèä³ëà âäîìà. Âîíà ïîâèííà áðàòè ó÷àñòü
ó æèòò³ îäíîë³òê³â»,— çàçíà÷èëà çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

Ó ðàìêàõ íàäàííÿ ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè
óðÿäîì ÑØÀ òà ì³ñüêîãî ô³íàíñóâàííÿ âæå
â³äðåìîíòîâàíî ñàíâóçëè, êîðèäîðè, çàì³-
íþþòüñÿ â³êíà òà äâåð³, âèêîíàíî âíóòð³øí³
îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè, òðèâàº ìîíòàæ ë³ôòó,
îíîâëåííÿ àêòîâî¿ çàëè òà çàì³íà ïîêð³âë³. Íà
ðåìîíò øêîëè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âèä³ëåíî
áëèçüêî 1 ìëí ãðí.

Ïàí³ Ñòàðîñòåíêî äîäàëà, ùî íà ðåìîíòè
çàêëàä³â îñâ³òè çàëó÷àþòüñÿ ÿê áþäæåòí³, òàê
³ ïîçàáþäæåòí³ êîøòè.

Òàêîæ áóëî ïðî³íñïåêòîâàíî ÄÍÇ ¹ 590,
ùî íà âóë. Áîãàòèðñüê³é, 2-á. Ñàäî÷îê ðîçðà-
õîâàíî íà 220 ä³òåé ³ç ïîðóøåííÿìè îïîðíî-
ðóõîâîãî àïàðàòó. Â³ä 1 âåðåñíÿ â ñàäêó â³ä-
êðèþòü äâ³ ãðóïè äëÿ ä³òåé ç òÿæêèìè ïîðó-
øåííÿìè, ÿê³ ïåðåñóâàþòüñÿ íà â³çêàõ. Äî 1
âåðåñíÿ áóä³âëþ ìàþòü îáëàäíàòè ïàíäóñàìè

òà ïîðó÷íÿìè. Íèí³ âèêîíóºòüñÿ êàïðåìîíò
(óòåïëåííÿ ôàñàäó). Íà ö³ ðîáîòè áóëî âèä³-
ëåíî êîøòè òóðåöüêèì àãåíòñòâîì «Ò²ÊÀ». Çà
ì³ñüê³ êîøòè áóäå çàì³íåíî 8 â³êîí êîøòîðèñ-
íîþ âàðò³ñòþ 55 òèñ. ãðí.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â çàâ³äóâà÷à ÄÍÇ Ñâ³ò-
ëàíà Ñòóï³õà ðîçïîâ³ëà, ùî áëèçüêî 70 % ðîá³ò
óæå çðîáëåíî, òà çàïåâíèëà, ùî 1 âåðåñíÿ ñà-
äîê â³äêðèº äâåð³ äëÿ ä³òåé ç îáìåæåíèìè
ìîæëèâîñòÿìè.

Ó ðàìêàõ ïåðåâ³ðêè ïðî³íñïåêòîâàíî òà-
êîæ ÄÍÇ ¹ 581, ÿêèé ðîçì³ùåíî íà âóë. Ìà-
òå Çàëêè, 5-á. Çàêëàä ðîçðàõîâàíî íà 9 ãðóï —
183 äèòèíè. Ì³ñüêà âëàäà çâ³ëüíèëà â³ä îðåí-
äè òà ïîâåðíóëà â ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ ÷àñ-
òèíó ñàäî÷êà. Çàâäÿ÷óþ÷è öüîìó, äî 1 âå-
ðåñíÿ áóäå â³äíîâëåíî ùå 2 ãðóïè. Ó ëèñòî-
ïàä³ 2014 ðîêó ðîçïî÷àòî ðåìîíò êîøòîðèñ-
íîþ âàðò³ñòþ 3,9 ìëí ãðí. Äî ê³íöÿ ìèíóëî-
ãî ðîêó áóëî âèêîíàíî êàïðåìîíò ïîêð³âë³,
çàì³íó â³êîí òà óòåïëåííÿ ôàñàäó. Çàâåð-
øåííÿ ðîá³ò çàïëàíîâàíî äî Äíÿ Íåçàëåæ-
íîñò³. «ß â³äâ³äóâàëà öåé ñàäîê ð³ê òîìó, é
çà öåé ð³ê 12 ÄÍÇ ïîâåðíóëè â ö³ëüîâå ïðè-
çíà÷åííÿ, ðîç³ðâàâøè äîãîâîðè îðåíäè ç
ïåíñ³éíèìè ôîíäàìè, ñëóæáàìè ó ñïðàâàõ
ä³òåé òà ³íøèìè îðãàí³çàö³ÿìè»,— çàçíà÷è-
ëà Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

Òàêîæ ïîñàäîâåöü ïðî³íñïåêòóâàëà ÄÍÇ
¹ 585 ïî âóë. Ìàëèíîâñüêîãî, 1-á. Ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ öüîãî çàêëàäó òðèâàòèìå äî 2016
ðîêó. Âàðò³ñòü ñêëàäàº 5,7 ìëí ãðí. Âæå âè-
êîíàíî 79 % ³ç çàïëàíîâàíîãî. Ä³òè òèì÷à-
ñîâî ïåðåâåäåí³ â ³íø³ äèòñàäêè Îáîëîíñüêî-
ãî ðàéîíó.

Çà ñëîâàìè Ãàííè Â³êòîð³âíè, âæå º äîìî-
âëåí³ñòü ç í³ìåöüêèì óðÿäîì íà â³äíîâëåííÿ
äîäàòêîâèõ ãðóï ó äèòÿ÷èõ ñàäêàõ ì³ñòà, ùî
äîçâîëèòü ñòâîðèòè ìàéæå 2000 äîäàòêîâèõ
ì³ñöü äëÿ äîøê³ëüíÿò.

«Óïåðøå çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ êè¿âñüêà âëà-
äà íàñò³ëüêè ìàñøòàáíî ïîñòàâèëàñÿ äî âèð³-
øåííÿ ïðîáëåìè íåñòà÷³ ÄÍÇ ó ì³ñò³. Ìè ðîç-
ðèâàºìî äîãîâîðè îðåíäè, ðåêîíñòðóþºìî ñòà-
ð³ çàíåäáàí³ äèòñàäêè, â³äêðèâàºìî äîäàòêî-
â³ ãðóïè òà çàëó÷àºìî äîäàòêîâ³ ïîçàáþäæåò-
í³ ô³íàíñè. Öå êîëîñàëüíà ðîáîòà. ² ñüîãîäí³
ìè ìàºìî çìîãó ïîáà÷èòè ðåàëüí³ ðåçóëüòà-
òè»,— íàãîëîñèëà âîíà.

Çàãàëîì íà ï³äãîòîâêó íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â ì³ñòà äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó ç áþ-
äæåòó ñòîëèö³ âèä³ëåíî ïîíàä 280 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü. Ñåðåä íèõ 230 ìëí ïåðåäáà÷åíî íà â³ä-
êðèòòÿ íîâî¿ øêîëè â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ òà
äâîõ äèòñàäê³â ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó òà Äàðíèöü-
êîìó ðàéîíàõ ñòîëèö³ �

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ ïðî³íñïåêòóâàëà ãîòîâí³ñòü øê³ë
òà äèòÿ÷èõ ñàäê³â äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó

íîâèíè

Ó÷îðà â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³
ñòîëèö³ â³äáóëàñÿ ïåðåâ³ðêà ãî-
òîâíîñò³ øê³ë òà äèòÿ÷èõ ñàäê³â
äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó.
Çîêðåìà êåð³âíèöòâîì ì³ñòà
ïðî³íñïåêòîâàíî øêîëó ¹ 168 ç
³íêëþçèâíèì íàâ÷àííÿì òà ñà-
äî÷êè ¹ 581, 585 òà 590.

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін та доповнень до рішення 

Київської міської ради від 25.12.2014 № 745/745 
«Про затвердження плану діяльності Київської міської ради 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік»
Рішення Київської міської ради № 574/1438 від 28 травня 2015 року

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статей 7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльно%
сті», статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014
№ 351/351, з метою планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на
наступний календарний рік для забезпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Київ%
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�25.12.2014�№ 745/745�«Про�затвердження

план��діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�під�о-

тов�и�прое�тів�ре��ляторних�а�тів�на�2015�рі�»

та�і�зміни:

— доповнити�додато��до�рішення�позиціями

60,�61,�62,�63�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�шля-

хом�оп�блі��вання����азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�тор�івлі,�підприємництва�та�ре-

��ляторної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.05.2015�№ 574/1438

60. Проект рішення Київської
міської ради "Про підвищення
орендної плати на земельні
ділянки, надані в оренду для
будівництва, реконструкції та
обслуговування автозаправних
станцій до моменту придбання
їх у власність"

Введення в дію рішення Київської міської
ради дасть можливість збільшити
надходження до бюджету міста від плати за
оренду землі або при викупі земельної
ділянки у власність, що в свою чергу
забезпечить потребу у фінансових
ресурсах для підвищення пенсійного
забезпечення, виплат допомоги
малозабезпеченим верствам населення,
підвищення заробітної плати працівникам
бюджетних установ, благоустрою міста
тощо

Протягом
2015 року

Депутат Київської
міської ради
Пабат О. В.

61. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження Положення про
впровадження та експлуатацію
в місті Києві пілотного проекту
"Система електронних
закупівель"

Затвердження Положення про
впровадження та експлуатацію в місті Києві
пілотного проекту "Система електронних
закупівель" для придбання товарів, робіт і
послуг, визначених замовником, очікувана
вартість закупівлі яких не перевищує суму,
визначену статтею 2 Закону України "Про
здійснення державних закупівель", для
забезпечення прозорості та відкритості
закупівель, формування конкурентного
середовища та запобігання проявам
корупції і зловживання службовим
становищем

Протягом
2015 року

Департамент
економіки та
інвестицій
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

62. Проект рішення Київської
міської ради "Про
впорядкування користування
об'єктами комунальної
власності міста Києва при
будівництві та експлуатації
телекомунікаційних мереж"

Порядок розроблено з метою
упорядкування розміщення
телекомунікаційних мереж в/на об'єктах
житлового фонду комунальної власності
міста Києва, запобігання
неконтрольованому доступу до об'єктів
житлового фонду комунальної власності
міста Києва, підвищення ефективності
використання об'єктів житлового фонду,
створення сприятливих умов для
ефективного надання споживачам послуг у
галузі зв'язку та інформаційних технологій
до об'єктів житлового фонду комунальної
власності міста Києва

Протягом
2015 року

Департамент
комунальної
власності 
м. Києва
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),
Департамент
житлово4
комунальної
інфраструктури
міста Києва
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

63. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження Концепції
розміщення зупинкових
комплексів та павільйонів
очікування на зупинках
громадського транспорту в
місті Києві"

Проект рішення підготовлено з метою
органічного доповнення Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року низкою важливих
змін, що матимуть істотний вплив на умови
функціонування транспортної
інфраструктури міста Києва та формування
єдиної міської політики у сфері розміщення
зупинок громадського транспорту,
зупинкових комплексів та зупинкових
терміналів, підвищення (а в деяких
районах столиці також створення)
комфорту очікування і зручності пересадки
з одного виду транспорту на інший, заміни
зношених та нефункціональних зупинок
громадського транспорту

Протягом
2015 року

Департамент
транспортної
інфраструктури
міста Києва
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Київський міській голова В. Кличко

Про внесення змін до окремих рішень Київської міської ради
Рішення Київської міської ради № 616/1180 від 11 червня 2015 року

Відповідно до статей 59, 60, частини четвертої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ста%
тей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення начальника Те%
риторіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 04.06.2015 № 6%5348/15,
лист Святошинського районного суду міста Києва від 04.06.2015 № 32945/15%Вих., Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�та�і�зміни�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09.12.2014�№ 538/538�«Про

затвердження�спис���народних�засідателів�Свя-

тошинсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва»:

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію

«1.�Чернен�о�Ві�тор�Михайлович»;

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію

«2.�Годлевсь�ий�Анатолій�Петрович»;

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію

«3.�Браж���Оле��Ми�олайович»;

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію

«4.�Ясінсь�ий�Анатолій�Альбертович»;

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію

«5.�Д�дни��Мар��Анатолійович»;

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію

«6.�Висоць�ий�Ві�тор�Ві�торович»;

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію

«7.�С�ш�евич�Ярослав�Оле�сандрович»;

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію

«9.�Сип�о�Оле�сандр�Гри�орович»;

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію

«10.�Годинсь�а�Галина�Василівна»;

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію

«13.�Горобець�Анатолій�Леонтійович»;

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію

«14.�Щерба�ов�Юрій�Дмитрович»;

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію

«15.�П’ятнич���І�ор�Петрович».

2.�Внести�та�і�зміни�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�16.04.2015�№ 404/1269�«Про

затвердження�спис���присяжних�Святошин-

сь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва»:

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію

«8.�Кац�н�Марія�Ми�олаївна».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�дотримання�за�онності,�право-

поряд���та�боротьби�з��ор�пцією.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 28 грудня 2010 року № 509/5321 

«Про ліквідацію комунального підприємства 
виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) 
«Кращий дім»

Рішення Київської міської ради № 582/1446 від 28 травня 2015 року
Відповідно до статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу Укра%

їни, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку
з кадровими змінами Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28��р�дня�2010�ро���№ 509/5321�«Про�лі�-

відацію��ом�нально�о�підприємства�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�«Кращий�дім»�та�і�зміни:

1.1.�За�олово��рішення�ви�ласти�в�та�ій�ре-

да�ції:�«Про�лі�відацію��ом�нально�о�підпри-

ємства�«Кращий�дім».

1.2.�У�преамб�лі�та�п�н�ті�4�рішення�слова

«Головне��правління�праці�та�соціально�о�за-

хист��населення»�замінити�словами�«Департа-

мент�соціальної�політи�и»���всіх�відмін�ах�та

числах.

1.3.�У�преамб�лі�та�п�н�тах�1,�4�рішення�сло-

ва�«ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)»�ви�лючити.

1.4.�П�н�т�5�рішення�доповнити�словами�«та

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�охорони�здоров’я�та�соціальної�політи�и».

1.5.�Внести�зміни���додато��до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�28��р�дня�2010�ро��

№ 509/5321�«Про�лі�відацію��ом�нально�о�під-

приємства�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Кращий

дім»,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�до-

дається.

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�власності�та�постійн���омісію

Київради�з�питань�охорони�здоров’я�та�соці-

альної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.12.2010�№ 509/5321

(��реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.05.2015�№ 582/1446)

СКЛАД
ліквідаційної комісії по ліквідації комунального підприємства 

«Кращий дім»
Назарен�о�Світлана�Петрівна -�заст�пни��дире�тора�Департамент��соціальної�полі-

ти�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації) —�начальни���прав-

ління�соціально�о�захист��інвалідів,�чорнобильців,�ве-

теранів�та��часни�ів�АТО,��олова�лі�відаційної��омісії

Шандр���О�сана�Василівна -�начальни���правління�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�фі-

нансів�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�заст�пни���олови�лі�відаційної

�омісії

Литвинець�Оле�сій�Володимирович� -��оловний�спеціаліст�відділ����справах�інвалідів�та�за-

безпечення�засобами�реабілітації��правління�соціаль-

но�о�захист��інвалідів,�чорнобильців,�ветеранів�та��час-

ни�ів�АТО,�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)

Мер�еш�іна�Р�слана�Ярославівна -�начальни��планово-е�ономічно�о��правління�Депар-

тамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)

Сабіщен�о�Ірина�Віталіївна -�начальни��відділ��фінансово�о��онтролю�та�а�дит��Де-

партамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)
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Потійч���Олена�Ми�олаївна -�заст�пни��начальни�а��правління�б�х�алтерсь�о�о�об-

лі���та�фінансів —�начальни��фінансово�о�відділ��Де-

партамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)

Ш�та�Ві�торія�Михайлівна -�начальни��відділ��правово�о�забезпечення�Департа-

мент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 31 березня 2011 року № 66/5453 «Про ліквідацію 

учбово%виробничого комунального підприємства «Єднання»
Рішення Київської міської ради № 583/1447 від 28 травня 2015 року

Відповідно до статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу Укра%
їни, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’яз%
ку з кадровими змінами Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�31�березня�2011�ро���№ 66/5453�«Про�лі�-

відацію��чбово-виробничо�о��ом�нально�о�під-

приємства�«Єднання»�та�і�зміни:

1.1.�У�п�н�ті�2�рішення�слова�«Ви�онавчом�

ор�ан��Київради�(Київсь�ій�місь�ій�державній

адміністрації)»�ви�лючити.

1.2.�Підп�н�т�3.1�п�н�т��3�рішення�ви�ласти

в�та�ій�реда�ції:

«3.1.�Здійснити�передбачені�за�онодавством

заходи�щодо�лі�відації�підприємства,�зазначе-

но�о���п�н�ті�1�цьо�о�рішення.».

1.3.�У�підп�н�ті�3.2�п�н�т��3�рішення�після

слів�«(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)»�доповнити�словами�«проміжний�лі�віда-

ційний�баланс�та».

1.4.�Доповнити�рішення�п�н�том�4�та�о�о

зміст�:

«4.�Встановити�стро��заявлення��редиторам

своїх�вимо� —�2�місяці�з�дня�оп�блі��вання�по-

відомлення�про�рішення�щодо�лі�відації�під-

приємства,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о�рі-

шення.».

У�зв’яз���з�цим�п�н�т�4�вважати�відповідно

п�н�том�5.

1.5.�У�п�н�ті�5�рішення�слова�«соціально�о

захист�»�замінити�словами�«соціальної�політи-

�и».

2.�Внести�зміни���додато��до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�31�березня�2011�ро��

№ 66/5453�«Про�лі�відацію��чбово-виробни-

чо�о��ом�нально�о�підприємства�«Єднання»,

ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додаєть-

ся.

3.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по-

�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�питань

власності�та�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�охорони�здоров’я�та�соціальної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

31.03.2011�№ 66/5453

(��реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.05.2015�№ 583/1447)

СКЛАД
ліквідаційної комісії по ліквідації учбово%виробничого 

комунального підприємства «Єднання»
Назарен�о�Світлана�Петрівна� -�заст�пни��дире�тора�Департамент��соціальної�політи-

�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації) —�начальни���правлін-

ня�соціально�о�захист��інвалідів,�чорнобильців,�ветера-

нів�та��часни�ів�АТО,��олова�лі�відаційної��омісії

Шандр���О�сана�Василівна� -�начальни���правління�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�фінан-

сів�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�заст�пни���олови�лі�відаційної��омісії

Литвинець�Оле�сій�Володимирович� -��оловний�спеціаліст�відділ����справах�інвалідів�та�за-

безпечення�засобами�реабілітації��правління�соціаль-

но�о�захист��інвалідів,�чорнобильців,�ветеранів�та��час-

ни�ів�АТО,�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)

Мер�еш�іна�Р�слана�Ярославівна� -�начальни��планово-е�ономічно�о��правління�Департа-

мент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

Сабіщен�о�Ірина�Віталіївна� -�начальни��відділ��фінансово�о��онтролю�та�а�дит��Де-

партамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)

Потійч���Олена�Ми�олаївна� -�заст�пни��начальни�а��правління�б�х�алтерсь�о�о�об-

лі���та�фінансів —�начальни��фінансово�о�відділ��Де-

партамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)

Ш�та�Ві�торія�Михайлівна� -�начальни��відділ��правово�о�забезпечення�Департа-

мент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про створення Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем
проживання Дарницького району міста Києва

Рішення Київської міської ради № 586/1450 від 28 травня 2015 року
Відповідно до частини другої статті 135, статті 137 Господарського кодексу України, пунктів 30, 31 частини

першої статті 26, статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Закону України

«Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433 «Про затвер%
дження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад»
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Створити�Центр�по�роботі�з�дітьми�та�мо-

лоддю�за�місцем�проживання�Дарниць�о�о

район��міста�Києва�шляхом�виділ��зі�с�лад�

Центр��соціальних�сл�жб�для�сім’ї,�дітей�та�мо-

лоді�Дарниць�о�о�район��та�віднести�йо�о�до

сфери��правління�Дарниць�ої�районної�в�міс-

ті�Києві�державної�адміністрації.

2.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�за-

твердити�Стат�т�Центр��по�роботі�з�дітьми�та

молоддю�за�місцем�проживання�Дарниць�о�о

район��міста�Києва.

3.�Дарниць�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації:

3.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�захо-

ди�щодо�ви�онання�п�н�т��1�цьо�о�рішення.

3.2.�При�с�ладанні�бюджетно�о�запит��пе-

редбачити�видат�и�на�ф�н�ціон�вання�Центр�

по�роботі�з�дітьми�та�молоддю�за�місцем�про-

живання�Дарниць�о�о�район��міста�Києва�в

межах�доведено�о�обся���видат�ів�на�відпо-

відний�рі�.

3.3.�За�ріпити�за�Центром�по�роботі�з�діть-

ми�та�молоддю�за�місцем�проживання,�створе-

ним�відповідно�до�п�н�т��1�цьо�о�рішення,�на

праві�оперативно�о��правління�майно,�необ-

хідне�для�здійснення�ним�діяльності�з�ідно�зі

Стат�том.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�сім’ї,�молоді�та�спорт�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до міської цільової програми 
«Діти столиці» на 2011—2015 роки», затвердженої рішенням 
Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 20/5407, 

та фінансування її заходів у 2015 році
Рішення Київської міської ради № 587/1451 від 28 травня 2015 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра%
їні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», у
межах коштів, виділених на реалізацію міської цільової програми «Діти столиці» на 2011—2015 роки» у 2015
році, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�У�позиції�2�завдання�6�місь�ої�цільової�про-

�рами�«Діти�столиці»�на�2011—2015�ро�и»,�за-

твердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

17�люто�о�2011�ро���№ 20/5407�(в�реда�ції�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�01�листопа-

да�2012�ро���№ 238/8522),��раф��«Ви�онавці»

ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«Центр�соціально-психоло�ічної�реабілітації

дітей�№ 1�Сл�жби���справах�дітей�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації),�Сл�жба���справах

дітей�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)».

2.�Сл�жбі���справах�дітей�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації):

2.1.�Спрям�вати�видат�и�в�обсязі�4278,0�тис.

�рн�на�ви�онання�заходів�місь�ої�цільової�про-

�рами�«Діти�столиці»�на�2011—2015�ро�и»��

2015�році�з�ідно�з�додат�ом�1�до�цьо�о�рішен-

ня.

2.2.�Видат�и�на��тримання�Місь�о�о�центр�

дитини�Сл�жби���справах�дітей�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�здійснювати�в�ме-

жах�бюджетних�аси�н�вань,�затверджених��

�ошторисі,�з��рах�ванням�бюджетних�зобов’язань,

затверджених�в�ор�анах�Державної��азначей-

сь�ої�сл�жби�У�раїни.

2.3.�Видат�и�в�обсязі�1792,1�тис.��рн,�що�пе-

редбачені�на�ви�онання�заходів�місь�ої�цільо-

вої�про�рами�«Діти�столиці»�на�2011—2015�ро-

�и»,�розподілити�між�ви�онавцями�заходів —

районними�в�місті�Києві�державними�адмініс-

траціями�з�ідно�з�додат�ом�2�до�цьо�о�рішен-

ня.

3.�Сл�жбі���справах�дітей�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�спільно�з�районними�в

місті�Києві�державними�адміністраціями�під�о-

т�вати�та�надати�Департамент��фінансів�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Де-

партамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�пропозиції�що-

до�внесення�змін�до�бюджет��міста�Києва�на�2015

рі��та�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о

розвит���м.�Києва�на�2015�рі��стосовно�пере-

розподіл��1686,1�тис.��рн�на�районні�в�місті

Києві�державні�адміністрації,�я�і�визначені�ви-

�онавцями�заходів.

4.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�сім’ї,�молоді�та�спорт��та�постій-

н���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бю-

джет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��1

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.05.2015�№ 587/1451

Фінансування у 2015 році заходів міської цільової програми 
«Діти столиці» на 2011—2015 роки»

№ з/п Назва заходів Сума, тис. грн

I. Погашення кредиторської заборгованості по міській цільовій програмі "Діти столиці"
на 201142015 роки" за 2014 рік

56,6

II. Профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей

2.1. Робота з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах 950,3

2.2. Проведення рейдів "Діти вулиці", Всеукраїнського рейду "Урок" з метою забезпечення
своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей

811,9

2.3. "Ні" 4 шкідливим звичкам 400,3

2.4. Організація загальноміських заходів серед дітей та підлітків "Даруємо радість дітям" 200,0

III. Реалізація права кожної дитини на виховання в сім'ї

3.1. Надання соціальних послуг щодо соціально4психологічної допомоги сім'ям, які взяли
на виховання дітей4сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

850,4

3.2. Оплата праці патронатних сімей та утримання в них дітей віком від 0 до 18 років, які
залишилися без батьківського піклування, та дітей, які опинилися в складних
життєвих обставинах

399,8

3.3. Проведення заходів до дня усиновлення 30,0

3.4. Проведення навчання щодо опанування нових підходів у роботі з дітьми
(застосування інноваційних методик) для працівників районних служб у справах
дітей та спеціалістів закладів соціального захисту дітей

38,7
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3.5. Виготовлення соціальної рекламної продукції та проведення роз'яснювальної роботи
з метою формування у населення культури усиновлення дітей старшого віку,
створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

40,0

IV. Оздоровлення та відпочинок

4.1. Оздоровлення та відпочинок дітей!сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та дітей, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей як такі, що
опинилися в складних життєвих обставинах

500,0

ВСЬОГО: 4278,0

Київський міський голова В. Кличко

Додато��2

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.05.2015�№ 587/1451

Фінансування у 2015 році заходів міської цільової програми 
«Діти столиці» на 2011 — 2015 роки» районними 

в місті Києві державними адміністраціями

Районним�в�місті�Києві�державним�адміністраціям�для�проведення�заходів���2015�році

місь�ої�цільової�про рами�«Діти�столиці»�на�2011 —�2015�ро�и»�спрям�вати��ошти�в�обсязі

1792,1�тис.� рн�на:

Ремонт�і�облашт�вання�приміщень�дитячих�б�дин�ів�сімейно о�тип��та�надання�їм�щоріч-

ної�додат�ової�фінансової�допомо и�для�вирішення�матеріально-поб�тових�питань�(в�том�

числі�по ашення��редиторсь�ої�забор ованості�станом�на�01.01.2015):

Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації —�117,0�тис.� рн,

Дарниць�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації —�93,0�тис.� рн,

Деснянсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації —�47,0�тис.� рн,

Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації —�5,5�тис.� рн,

Оболонсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації —�59,1�тис.� рн,

Печерсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації —�36,0�тис.� рн,

Подільсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації —�78,05�тис.� рн,

Солом’янсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації —�40,2�тис.� рн,

Святошинсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації —�1204,25�тис.� рн,

Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації —�112,0�тис.� рн.

Київський міський голова В. Кличко

Про прийняття за основу проекту рішення 
Київської міської ради «Про управління районами 

міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 588)1/1452 від 2 червня 2015 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини тринадцятої
статті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014
№ 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про затвердження змін до статутів стоматологічних закладів

охорони здоров’я
Розпорядження № 131 від 20 лютого 2015 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь)
кої ради від 23 жовтня 2013 року № 235/9723 «Про територіальне медичне об’єднання «Київська стоматоло)
гія» у місті Києві», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 12 грудня 2013 року № 2242 «Про затвердження Статуту територіального медичного об’єд)
нання «Київська стоматологія» у місті Києві» та з метою приведення установчих документів закладів охоро)
ни здоров’я у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого самовряду)
вання:

1.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Стомато-

ло ічної�полі�ліні�и�Дарниць�о о�район��

м.�Києва,�затверджено о�розпорядженням

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від

22�березня�2002�ро���№ 586�(в�реда�ції�роз-

порядження�ви�онавчо о�ор ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�від�20�серпня�2013�ро���№ 1431),

що�додаються.

2.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Стоматоло-

 ічної� полі�ліні�и� Дніпровсь�о о� район��

м.�Києва,�затверджено о�розпорядженням�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�18

�вітня�2002�ро���№ 829�(в�реда�ції�розпоря-

дження�ви�онавчо о�ор ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

10�люто о�2014�ро���№ 199),�що�додаються.

3.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Стомато-

ло ічної�полі�ліні�и�Подільсь�о о�район��

м.�Києва,�затверджено о�розпорядженням

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від

28�травня�2002�ро���№ 1046�(в�реда�ції�роз-

порядження�ви�онавчо о�ор ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�від�20�серпня�2013�ро���№ 1431),

що�додаються.

4.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Стомато-

ло ічної�полі�ліні�и�№ 1�Шевчен�івсь�о о

район��м.�Києва,�затверджено о�розпоря-

дженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�від�20�березня�2002�ро���№ 662�(в

реда�ції�розпорядження�ви�онавчо о�ор ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�20�серпня�2013�ро-

���№ 1431),�що�додаються.

5.�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�адмі-

ністрації�від�29�березня�2002�ро���№ 661�(в

реда�ції�розпорядження�ви�онавчо о�ор ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�10�люто о�2014�ро-

���№ 199),�що�додаються.

6.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Дитячої

стоматоло ічної�полі�ліні�и�№ 1�Шевчен�ів-

сь�о о�район��м.�Києва,�затверджено о�роз-

порядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�від�29�березня�2002�ро���№ 677

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо о�ор-

 ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�від�20�серпня

2013�ро���№ 1431),�що�додаються.

7.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Дитячої

стоматоло ічної�полі�ліні�и�№ 2�Шевчен�ів-

сь�о о�район��м.�Києва,�затверджено о�роз-

порядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�від�29�березня�2002�ро���№ 678

(�в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо о�ор-

 ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�від�20�серпня

2013�ро���№ 1431),�що�додаються.

8.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Ком�наль-

но о�підприємства�«Київсь�а�місь�а�стома-

толо ічна�полі�ліні�а»,�затверджено о�розпо-

рядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�від�21�серпня�2003�ро���№ 1548

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо о�ор-

 ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�від�5�вересня

2013�ро���№ 1527),�що�додаються.

9.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Ком�наль-

но о�підприємства�«Стоматоло ія»�Солом’ян-

сь�о о�район��м.�Києва,�затверджено о�роз-

порядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�від�30�вересня�2003�ро���№ 1820

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо о�ор-

 ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�від�5�вересня

2013�ро���№ 1527),�що�додаються.

10.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Ком�наль-

но о�підприємства�«Київсь�ий�центр�нових

техноло ій�в�стоматоло ії»,�затверджено о

розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�від�26�вересня�2003�ро��

№ 1801�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онав-

чо о�ор ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�від�5�верес-

ня�2013�ро���№ 1527),�що�додаються.

11.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Ком�-

нально о�підприємства�«Стоматоло ія�Дніп-

ровсь�о о�район��м.�Києва»,�затверджено о

розпорядженням�ви�онавчо о�ор ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�від�01�серпня�2012�ро��

№ 1346,�що�додаються.

12.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Ком�-

нально о�підприємства�«Стоматоло ія�Свя-

тошинсь�о о�район��м.�Києва»,�затвердже-

но о�розпорядженням�ви�онавчо о�ор ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�01�серпня�2012�ро-

���№ 1347,�що�додаються.

13.�За�ладам�охорони�здоров’я�зареєс-

тр�вати�зміни�до�Стат�тів���поряд��,�вста-

новленом��за�онодавством�У�раїни.

14.�Контроль�за�ви�онанням�цьо о�розпо-

рядження�по�ласти�на�заст�пни�а� олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ра-

д�ць�о о�М.�Б.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

1.�Прийняти�за�основ��прое�т�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Про��правління�районами

в�місті�Києві».

2.�Постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�місцево о�самовряд�вання,�ре іональ-

них�та�міжнародних�зв’яз�ів�доопрацювати�за-

значений�прое�т�рішення�та�внести�йо о�на

роз ляд�пленарно о�засідання�сесії�Київсь�ої

місь�ої�ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження Переліку об’єктів капітального ремонту 
парків і скверів та влаштування об’єктів благоустрою 

у місті Києві на 2015 рік
Розпорядження № 127 від 18 лютого 2015 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду)
вання в Україні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва
на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року  № 59/924 «Про Програму економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2015 рік», Порядку формування та виконання Програми економічного і со)
ціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпо)
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02
листопада 2011 року № 2026, з метою утримання об’єктів зеленого господарства в місті Києві в належному
стані, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�Перелі��об’є�тів��апіталь-

но о�ремонт��пар�ів�і�с�верів�та�влашт�ван-

ня�об’є�тів�бла о�строю���місті�Києві�на�2015

рі�,�що�додається.

2.�Визначити�замовни�ом�ви�онання�про-

е�тних�і�б�дівельних�робіт,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо о�розпорядження,�Київсь�е��ом�наль-

не�об’єднання�зелено о�б�дівництва�та�е�с-

пл�атації�зелених�насаджень�міста�«Київзелен-

б�д»�в�частині�ви�онання�перехідних�об’є�тів

2013-2014�ро�ів�та�нових�об’є�тів�2015�ро��.

3.�Департамент��місь�о о�бла о�строю�та

збереження�природно о�середовища�ви�о-

навчо о�ор ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�про-

фінанс�вати�ви�онання�робіт�з��апітально о

ремонт��та�влашт�вання�об’є�тів�зелено о

 осподарства�в�місті�Києві�відповідно�до�п�н�-

т��1�цьо о�розпорядження�за�рах�но���ош-

тів�спеціально о�фонд��бюджет��міста�Ки-

єва�на�2015�рі��за��одом�тимчасової��ласи-

фі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих

бюджетів�100203�«Бла о�стрій�міст,�сіл,�се-

лищ»�в�с�мі�1617,8�тис.� рн�та�за��одом�тим-

часової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�ван-

ня�місцевих�бюджетів�240900�«Цільові�фон-

ди,��творені�Верховною�Радою�Автономної

Респ�блі�и�Крим,�ор анами�місцево о�само-

вряд�вання�і�місцевими�ор анами�ви�онав-

чої�влади»�в�с�мі�16000,0�тис.� рн.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо о�розпо-

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

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА



Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Îãîëîøåííÿ
ïðî â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ùîäî îñêàðæåííÿ

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02.04.2015 ¹ 300

Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ)
³íôîðìóº ïðî òå, ùî â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà çíàõîäèòüñÿ
ñïðàâà ¹ 826/7368/15 çà ïîçîâîì ô³çè÷íî¿ îñîáè — ï³äïðèºìöÿ Áÿëüñüêîãî Â. Î.
äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ç âèìîãàìè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ Ïîðÿäêó
ðîçì³ùåííÿ çàñîá³â ïåðåñóâíî¿ äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³ òà îá'ºêò³â
ñåçîííî¿ äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³ â ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02.04.2015 ¹ 300, çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó
òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 09.04.2015 çà ¹ 52/1163.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðèçíà÷åíî íà 24.06.2015 î 15.30 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî
àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Êîìàíäàðìà Êàìåíºâà,
8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 38.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ãîðüêîãî,4/6 (ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ç ïîãëèáëåíèì
âèâ÷åííÿì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè ¹ 87 ³ì.Î.Ï. Äîâæåíêà ì.Êèºâà), çàãàëüíîþ ïëîùåþ
196,0 êâ. ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ñóá'ºêò³â
ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþþòü îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü ç ³íôîðìàö³éíèõ
òåõíîëîã³é ïîãîäèííî) (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè
ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, òîä³ ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü çã³äíî ç á³ëüøîþ
îðåíäíîþ ñòàâêîþ). Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 3 560 300,00 ãðí
(áåç ÏÄÂ). Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü: 8 900,75 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîäèíó 19,32 ãðí. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ïð-ò 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 118-Á, ì. Êè¿â, 03127,
òåë.: 257-81-41,257-12-57).Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿
îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïð-ò 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 281-66-23, 281-66-24.

Âòðà÷åíèé äîäàòîê äî àòåñòàòó ¹ 12 ÀÊ-402331, âèäàíèé 02.06.2015, çàãàëüíî-

ñåðåäíüî¿ øêîëè ¹ 224 íà ³ì'ÿ Âîçíþê Õðèñòèíè ²ãîð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â (êð³ì ï. 1
òà ï. 6) — 2 ðîêè 364 äí³. Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåí-
äè äëÿ îá'ºêòà ï. 1 — 1 ð³ê.
Äëÿ ï. 6 — äî äàòè ï³äïèñàííÿ àêòó ïðèéìàííÿ — ïå-
ðåäàâàííÿ ïðèì³ùåííÿ ïåðåìîæöþ àóêö³îíó,àëå íå á³ëü-
øå, í³æ 2 ðîêè 364 äí³. (Ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå
ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî
ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³-
àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðå-
ë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçè-

ö³¿ ïåðåìîæöÿ;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäà-

òîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà-
÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà
çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîç-
ì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿
îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì,í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àé-
íî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàé-
íà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðè-

ìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é

ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðè-

ìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó)

âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ
ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîí-
òó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàä-

íàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áó-
ä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëà-
òà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíè-
êàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëî-
ã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë
îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷-
íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ, çàç-
íà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

- äëÿ ï. 8 çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó äî ì³ñöü çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ë³ôòîì âëàñíèêàìè àáî
êîðèñòóâà÷àìè ïðèì³ùåíü â çàçíà÷åí³é áóä³âë³.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷-

íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè,ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâ-

íèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- ïîñâ³ä÷åí³ íîòàð³óñîì êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â;
- âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;
- êîï³þ äîâ³äêè îðãàíó ñòàòèñòèêè ïðî âêëþ÷åííÿ

þðèäè÷íî¿ îñîáè äî ªÄÐÏÎÓ (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü (ôîðìè ¹1, 2, 3) ïðåòåí-

äåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;
- äîâ³äêó, ÿêà çàñâ³ä÷óº, ùî ïðîòè ïðåòåíäåíòà íå ïî-

ðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî;
- êîï³þ ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ

îêðåìîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³, ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî çà-
êîíîì (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷-
íèìè îñîáàìè:

- êîï³þ ïàñïîðòà (ñòîð. 1, 2, 11) (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);

- êîï³þ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;
- äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çàâ³ðåíó çàÿâíèêîì êî-

ï³þ çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷-
íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè.
4.Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîí-
êóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî
ÿêîãî ðîçãëÿäàºòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).
5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó
êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 15.07.2015 çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10, êàá. 523 î 14.30. Íà êîíâåð-
ò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº áóòè çàçíà÷åíèé
îá'ºêò îðåíäè, íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó
êîíêóðñ³ òà íàïèñ "Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ" (êîíâåðò
ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³). Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè
íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ïð³ç-
âèùå, ³ì'ÿ òà ïî-áàòüêîâ³ — ô³çè÷íî¿ îñîáè, ³íôîðìà-
ö³þ ïðî îá'ºêò îðåíäè,ïðîïîçèö³þ ùîäî ðîçì³ðó îðåíä-
íî¿ ïëàòè çà îäèí ì³ñÿöü (áåç âðàõóâàííÿ ÏÄÂ).

Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåíäè ïîäà-
þòüñÿ â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì "Äîäàòêîâ³ ïðî-
ïîçèö³¿".

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó
êîíêóðñ³ — 09.07.2015 (êàá. 510) Îòðèìàòè äîäàòêîâó
³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001,ì.Êè¿â,âóë.Õðåùà-
òèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà,
ê. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.
×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí—÷ò ç 9.00 äî 18.00;
ïò — ç 9.00 äî 16.45.
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Відповіді на сканворд 

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) 
äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîç-
ì³ð îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí
(áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð
àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 15 Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ò. 468-23-29)

1. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 30,50 êâ. ì çà
àäðåñîþ: âóë. ²ëë³íñüêà, 3/7, ë³ò. À, 3 ê. (1 ïîâåðõ)

Áóôåò, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 2619,45 5238,90 ð/ð: 35412001001000, ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà,

ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 26199074

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷íèé çàêëàä "Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð" (ò.220-19-57)

2. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 11,80 êâ. ì çà
àäðåñîþ: âóë. Óðë³âñüêà, 13 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç
ïðîäàæó òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó 1541,83 3083,66 ð/ð: 35426201079420, ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà,

ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 37745469

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" (ò. 234-23-24)

3. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 49,30 êâ. ì çà
àäðåñîþ: âóë. Áóëãàêîâà, 13, ë³ò. À (1, 2 ïîâåðõè, ï³äâàë)

Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ 1322,12 2644,24

ð/ð: 2600067759, Áàíê: ÀÁ "Óêðãàçáàíê"
ì. Êèºâà 

ÌÔÎ: 320478 
ªÄÐÏÎÓ: 03366500

4. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 66,00 êâ. ì çà
àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîíãàäçå, 20, ë³òåð Â' (1 ïîâåðõ, ï³äâàë)

Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ,
àáî ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³é-

ñíþº âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ïðîäîâîëü-
÷èõ òîâàð³â

2171,91 4343,82

5. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 84,10 êâ. ì çà
àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîíãàäçå, 20, ë³òåð Â' (1 ïîâåðõ, ï³äâàë)

Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ,
àáî ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³é-

ñíþº âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ïðîäîâîëü-
÷èõ òîâàð³â

2767,55 5535,10

6. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 418,00 êâ. ì çà
àäðåñîþ: ïðîñï. Ë³ñîâèé, 25, ë³ò. À (1-3 ïîâåðõè, ï³äâàë) Ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèé çàêëàä 6962,11 13924,22

7. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 515,40 êâ. ì
çà àäðåñîþ: âóë. Ñèâàñüêà, 14 À, ë³ò. À (1 ïîâåðõ, ï³äâàë)

Ìàéñòåðíÿ, ùî çä³éñíþº òåõí³÷íå
îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíò àâòîìîá³ë³â

(äëÿ ïëîù³ 320,30 êâ.ì)
26752,52

66810,00

Ñêëàä (äëÿ ïëîù³ 195,10 êâ.ì) 6652,48 
Âñüîãî: 33405,0

8.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 23,40 êâ. ì çà
àäðåñîþ: ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 73, ë³ò. À (1 ïîâåðõ, ï³äâàë

(òåõí³÷í³ ïðèì³ùåííÿ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 2713,38 5426,76

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹3 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ò. 242-22-91)

9. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 10,00 êâ. ì çà
àäðåñîþ: âóë. Ñîö³àë³ñòè÷íà, 12 (2 ïîâåðõ)

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó ïðîäî-
âîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèç-

íî¿ ãðóïè
607,28 1214,56 ð/ð: 35426003000987, Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà

ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 019937847

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 1 (ò. 564-52-54)

10. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,0 êâ. ì çà
àäðåñîþ: Õàðê³âñüêå øîñå, 121, ê. 26 (1 ïîâåðõ) Ðîçì³ùåííÿ ïëàò³æíîãî òåðì³íàëó 946,68 1893,36

ð/ð: 35421201025156, Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà
ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 01981738

11. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 16,40 êâ.ì çà
àäðåñîþ: Õàðê³âñüêå øîñå, 121, ê.7 (1 ïîâåðõ)

Äëÿ ïðîâåäåííÿ òà îðãàí³çàö³¿ ïîçäî-
ðîâëåííÿ áàòüê³â ç óðî÷èñòîþ âèïèñ-

êîþ íîâîíàðîäæåíèõ
4055,49 8110,98

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê" (ò. 417-34-26)

12. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 63,80 êâ. ì çà
àäðåñîþ: âóë. Âåðõí³é Âàë, 16 (1 ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 6333,94 12667,88

ð/ð: 26001300696901, Áàíê: ÒÂÁÂ
¹ 126/0104 

ÏÀÒ "Äåðæàâíèé îùàäíèé 
áàíê Óêðà¿íè",
ÌÔÎ: 322669,

ªÄÐÏÎÓ: 05587843

13. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 30,00 êâ. ì çà
àäðåñîþ: âóë. Âåðõí³é Âàë, 16 (2 ïîâåðõ) Ïåðóêàðíÿ 2913,94 5826,68

14. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 54,00 êâ. ì çà
àäðåñîþ: âóë. Âåðõí³é Âàë, 16 (1 ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 6315,98 12631,96

15. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 51,50 êâ. ì çà
àäðåñîþ: âóë. Âåðõí³é Âàë, 16 (1 ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 6023,47 12046,94

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ò. 512-36-21)

16. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 80,80 êâ. ì çà
àäðåñîþ: ïðîñï. Àë³øåðà Íàâî¿, 1 (1 ïîâåðõ)

¯äàëüíÿ, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâà-
ð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 5040,74 10081,48 ð/ð: 35417001035297, Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ

ó ì. Êèºâ³ ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 05496891

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Ñïåö³àë³çîâàíå âîäîãîñïîäàðñüêå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿ââîäôîíä" (ò. (050)322-31-19)

17. Ï³äçåìíà ñïîðóäà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 68,90 êâ. ì çà àä-
ðåñîþ: ïðîñï. Ïåðåìîãè, á/í 2 (á³ëÿ àâòîñòàíö³¿ "Äà÷íà") Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ âáèðàëüí³ 2569,14 5138,28 ð/ð: 26004000198774, Áàíê: ÏÀÒ ÊÁ "Õðåùà-

òèê" ÌÔÎ: 300670, ªÄÐÏÎÓ: 37292855

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 17 (ò. 528-75-83)

18. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,00 êâ. ì çà
àäðåñîþ: ïðîâ. Ëàáîðàòîðíèé, 18 (öîêîëü)

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó,
ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 819,68 1639,36 ð/ð: 35427201049965, Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ â ì. Êèº-

â³ ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 03319759

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ò. 424-05-33)

19. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 18,00 êâ. ì çà
àäðåñîþ: áóëüâ. Âåðíàäñüêîãî, 53, ê. Á (1 ïîâåðõ) Àïòåêà, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè 3558,72 7117,44 ð/ð: 35424201030331, Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà 

ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 00185011

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 8 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ò. 483-80-89)

20. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 18,30 êâ. ì çà
àäðåñîþ: âóë. Ìåëüíèêîâà, 16, ë³ò. À (1 ïîâåðõ) Àïòåêà, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè 4390,63 8781,26 ð/ð: 35420201038070, Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà

ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 01993919

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" (ò. 254-65-03)

21. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 138,0 êâ. ì çà
àäðåñîþ: âóë. Êðàñíîâà, 25, ë³ò. À (1 ïîâåðõ)

¯äàëüíÿ, ÿêà íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâà-
ð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 12436,59 24873,18 ð/ð: 26007001123109, Áàíê: ÏÀÒ ÊÁ "Õðåùà-

òèê" ÌÔÎ: 300670, ªÄÐÏÎÓ: 38538270
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³í-
âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.05.2007 ¹528/1189
"Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ
³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿,
ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèç-
íà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàí-
ñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³íàìè), ðîçïî-
ðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
22.10.2007 ¹ 1403 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó ïîñò³éíî
ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³-
íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà,ðåêîíñòðóêö³¿,ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºê-
ò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,íåçàâåðøåíî-
ãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³íàìè), ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 10.07.2013 ¹1138 "Ïðî
ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñ-
òîð³â äî ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â" (ç³ çì³íàìè).

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ:
1.1. Îá'ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ º áóä³âíèöòâî áëîêó ñîö³-

àëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íà ä³ëüíèö³ ä³ëÿíö³ 32
â 11-ìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Îñîêîðêè ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ (äàë³ — Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ).

1.2.Ä³ëüíèöÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 32 ó 11-ìó ì³êðîðàéî-
í³ æèòëîâîãî ìàñèâó Îñîêîðêè ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ðîç-
òàøîâàíà íà ïåðåòèí³ âóëèö³ Êðóøåëüíèöüêî¿ òà âóëèö³
Ðóäåíêî òà ìàº îð³ºíòîâíó ïëîùó 0,2 ãà (äàë³ — Çåìåëü-
íà ä³ëÿíêà). Îñòàòî÷íà ïëîùà òà ìåæ³ Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
âèçíà÷àòèìóòüñÿ ïîãîäæåíîþ òà çàòâåðäæåíîþ çåìëåâïî-
ðÿäíîþ äîêóìåíòàö³ºþ.

1.3. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá'ºêòà
³íâåñòóâàííÿ: áëîê ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ:

- òèï ïðèì³ùåíü: ãðîìàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ;
- çàãàëüíà ïëîùà: 1988 ì2;
- ìàêñèìàëüíà ïîâåðõîâ³ñòü: 2 ïîâåðõè
1.4. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòó-

âàííÿ — 22 901760,00 ãðí (äâàäöÿòü äâà ì³ëüéîíè äåâ'ÿò-
ñîò îäíà òèñÿ÷à ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò ãðèâåíü 00 êîï.), ç ÏÄÂ,
â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 3 816 960,00 ãðí (òðè ì³ëüéîíè â³ñ³ì-
ñîò ø³ñòíàäöÿòü òèñÿ÷ äåâ'ÿòñîò ø³ñòäåñÿò ãðèâåíü 00 êîï.).

1.5. Îñòàòî÷í³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá'ºêòà ³í-
âåñòóâàííÿ òà îñòàòî÷íà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³í-
âåñòóâàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ ïðî-
åêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

1.6. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòó-
âàííÿ ìîæå çì³íþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ ïðî-
åêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ôàêòè÷íèõ âèòðàò ²íâåñòîðà íà ðå-
àë³çàö³þ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

2. Óêëàäåííÿ ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ³íâåñòèö³éíîãî
äîãîâîðó òà îêðåì³ éîãî óìîâè:

2.1. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó (²íâåñòîð) âèçíà÷àºòüñÿ ð³-
øåííÿì ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åí-

íþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóê-
ö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — Êîì³ñ³ÿ)
òà çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿).

2.2. Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó òà çàìîâíèê ï³äãîòîâ-
÷èõ ðîá³ò äëÿ ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó (äàë³
— Çàìîâíèê) — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) "Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî".

2.3. Çàìîâíèê ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-
¿íè ïîðÿäêó íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëþº ïðàâî ïîñò³éíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

2.4. Áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó â³äïî-
â³äíî äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêèé óêëàäàºòüñÿ ì³æ
²íâåñòîðîì, Çàìîâíèêîì òà Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó.

2.5. Ñòðîê áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ âèçíà÷à-
ºòüñÿ çàòâåðäæåíîþ ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ, àëå ïî-
âèíåí áóòè íå á³ëüøå 3 (òðüîõ) ðîê³â ç ìîìåíòó äåðæàâ-
íî¿ ðåºñòðàö³¿ Çàìîâíèêîì ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ íà Çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

3. Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó:
3.1. Ô³íàíñóâàííÿ ²íâåñòîðîì óñ³õ âèòðàò (â òîìó ÷èñ-

ë³ ïîíåñåíèõ Çàìîâíèêîì), ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñ-
òèö³éíîãî ïðîåêòó, ïðîòÿãîì ïåð³îäó ÷àñó â³ä äàòè îãîëî-
øåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ çàê³í÷óþ÷è ìîìåíòîì
ïîâíîãî âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó
ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü, â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî, âèòðàò,
ïîâ'ÿçàíèõ ³ç îòðèìàííÿì âèõ³äíèõ äàíèõ äëÿ ïðîåêòó-
âàííÿ, ïðîåêòóâàííÿì, áóä³âíèöòâîì, ïðèéíÿòòÿì â åêñ-
ïëóàòàö³þ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (â òîìó ÷èñë³, ñïëàòîþ ïà-
éîâî¿ ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà), ñïëà-
òîþ ³íøèõ îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè, âèð³øåííÿì çåìåëüíèõ ïèòàíü, â òîìó
÷èñë³ îôîðìëåííÿì (ðîçðîáêà òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó
çåìëåóñòðîþ) òà óòðèìàííÿì Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (çåìåëü-
íèé ïîäàòîê òà/àáî ³íø³ ïëàòåæ³ çà ïðàâî ïîñò³éíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ), äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³-
ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

3.2. Ñïëàòà Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâîðåí-
íÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè ì³ñòà Êèºâà â ðîçì³ð³ íå ìåíøå 10% â³ä îð³ºíòîâíî¿
âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, áåç óðàõóâàí-
íÿ ÏÄÂ, ùî ñòàíîâèòü íå ìåíøå 1 908 480,00 ãðí. (îäèí
ì³ëüéîí äåâ'ÿòñîò â³ñ³ì òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà â³ñ³ìäåñÿò ãðè-
âåíü 00 êîï.) ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì êîí-
êóðñó. Çàçíà÷åí³ êîøòè ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì íå ï³ç-
í³øå 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó. Êîøòè, ñïëà÷åí³ ²íâåñòî-
ðîì íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà, ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.3.Â³äøêîäóâàííÿ ²íâåñòîðîì Çàìîâíèêó âèòðàò,ïîâ'ÿçà-
íèõ ç âèêîíàííÿì ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò, ó ðîçì³ð³, ùî ïîãîä-
æóºòüñÿ Êîì³ñ³ºþ íà ï³äñòàâ³ êîøòîðèñíîãî ðîçðàõóíêó
ïîíåñåíèõ âèòðàò, àëå íå ìåíøå 1% â³ä îð³ºíòîâíî¿ âàð-
òîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ç óðàõóâàííÿì
ÏÄÂ, ùî ñòàíîâèòü íå ìåíøå 229 017,60 ãðí (äâ³ñò³ äâàä-
öÿòü äåâ'ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìíàäöÿòü ãðèâåíü 60 êîï.) ïðîòÿãîì
10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³í-
âåñòèö³éíîãî äîãîâîðó. Êîøòè, ñïëà÷åí³ ²íâåñòîðîì â ÿêîñ-
ò³ êîìïåíñàö³¿ çà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò, ïîâåðíåí-
íþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.4. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó êîíêóðñíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ —ãàðàíò³¿ áàíêó ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íèì
ô³íàíñîâèõ çîáîâ'ÿçàíü, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 3.2.,
3.3. öèõ óìîâ, òà ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì. Ãàðàíò³ÿ áàí-
êó â òîìó ÷èñë³ ìàº ïåðåäáà÷àòè:
- ñïëàòó áàíêîì êîøò³â Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñóòà Çàìîâíè-

êó ó ðàç³, ÿêùî ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð íå óêëàäåíî ïðî-
òÿãîì 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó îòðè-
ìàííÿ ²íâåñòîðîì çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîä-
æåííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âàð³-
àíòà ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó;

- ñïëàòó áàíêîì êîøò³â (¿õ íåñïëà÷åíî¿ ÷àñòèíè) Îðãàí³-
çàòîðó êîíêóðñó òà Çàìîâíèêó â ðàç³ ïðîñòðî÷åííÿ ²í-
âåñòîðîì îïëàòè íà ïîíàä 10 (äåñÿòü) êàëåíäàðíèõ äí³â
â³ä âñòàíîâëåíî¿ â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³ äàòè ¿õ çä³é-
ñíåííÿ.
3.5. Â³äøêîäóâàííÿ ²íâåñòîðîì âèòðàò Çàìîâíèêà,

ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, ïðîòÿ-
ãîì ïåð³îäó ÷àñó â³ä äàòè îãîëîøåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîí-
êóðñó ³ çàê³í÷óþ÷è ìîìåíòîì ïîâíîãî âèêîíàííÿ ñòîðî-
íàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü, â òîìó
÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî, âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç îòðèìàííÿì
âèõ³äíèõ äàíèõ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ, ïðîåêòóâàííÿì, áóä³â-
íèöòâîì, ïðèéíÿòòÿì â åêñïëóàòàö³þ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàí-
íÿ (â òîìó ÷èñë³, ñïëàòîþ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ³íôðàñ-
òðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà), ñïëàòîþ ³íøèõ îáîâ'ÿçêîâèõ ïëà-
òåæ³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, âèð³øåí-
íÿì çåìåëüíèõ ïèòàíü, â òîìó ÷èñë³ îôîðìëåííÿì (ðîç-
ðîáêà òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ) òà óòðèìàí-
íÿì Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (çåìåëüíèé ïîäàòîê òà/àáî ³íø³
ïëàòåæ³ çà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ),äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà Îá'ºêò
³íâåñòóâàííÿ.

3.6. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³ 2 550,00
ãðí (äâ³ òèñÿ÷³ ï'ÿòñîò ï'ÿòäåñÿò ãðèâåíü 00 êîï.), áåç ÏÄÂ,
íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹31515934700001 â ÃÓ ÄÊÑ
ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó 820019, êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783, îäåð-
æóâà÷ — ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³. Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì
êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó, ïîâåðíåííþ íå
ï³äëÿãàþòü.

4. Êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó:
4.1. Îñíîâíèé êðèòåð³é âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîí-

êóðñó:

4.1.1. Íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ðîçì³ðó âíåñêó íà
ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñ-
òðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.

4.2. Äîäàòêîâ³ êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîí-
êóðñó:

4.2.1. Íàéá³ëüø íàä³éíà ñõåìà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó
(íà ñòàä³¿ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ).

4.2.2. Íàÿâí³ñòü â ó÷àñíèêà äîñâ³äó ðåàë³çàö³¿ àíàëî-
ã³÷íèõ ïðîåêò³â.

5. Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íå äîïóñêàþòüñÿ îñîáè, ÿê³:
5.1. Âèçíàí³ áàíêðóòàìè àáî ñòîñîâíî ÿêèõ ïîðóøåíî

ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî.
5.2. Íå íàäàëè â³äïîâ³äí³ ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè, ÿê³ á

ï³äòâåðäæóâàëè ¿õ ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ ùîäî çàáåçïå-
÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó.

5.3. Çíàõîäÿòüñÿ â ñòàä³¿ ë³êâ³äàö³¿ (ïðèïèíåííÿ).
5.4. Ìàéíî (÷àñòèíà ìàéíà) ÿêèõ ïåðåáóâàº â ïîäàòêî-

â³é çàñòàâ³ àáî íà öå ìàéíî íàêëàäåíî àðåøò.
5.5. Ìàþòü ïðîñòðî÷åíó çàáîðãîâàí³ñòü ç³ ñïëàòè ïî-

äàòê³â, çáîð³â (îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â).
5.6.Íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìî-

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

6. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó âèäà-
ºòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36,
ê³ì. 620, òåë. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (ïîíåä³-
ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00) ïðîòÿãîì 60 (ø³ñòäåñÿ-
òè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ïðè
íàÿâíîñò³ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ñïëàòó ó÷àñíèêîì
ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó. Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ
ïðî 1 ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éî-
ãî îãîëîøåííÿ.

7. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè êîí-
êóðñó îñîáèñòî àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ïðîòÿãîì
60 (ø³ñòäåñÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ
êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36,
ê³ì. 620, òåë. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (ïîíåä³-
ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00).Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãî-
ëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì
éîãî îãîëîøåííÿ.

8. Çà îòðèìàííÿì ðîç'ÿñíåíü òà äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿
ùîäî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çâåðòàòèñü çà àäðåñîþ: 01044,
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë. 202-76-78,
202-79-34, 202-72-91 (ïîíåä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00
äî 16.00).

9. Ó ðàç³ çì³íè äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó÷àñíèêó
êîíêóðñó â îáîâ'ÿçêîâîìó ïîðÿäêó íàäñèëàºòüñÿ ïîâ³-
äîìëåííÿ ïðî äàòó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß 
ÎÃÎËÎØÓª ÊÎÍÊÓÐÑ ²Ç ÇÀËÓ×ÅÍÍß ²ÍÂÅÑÒÎÐÀ

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà

³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.05.2007

¹ 528/1189 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿ-

äîê ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³âíèö-

òâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî

òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèö-

òâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèº-

âà" (ç³ çì³íàìè), ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.10.2007 ¹1403 "Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ ñêëàäó ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çà-

ëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðå-

êîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íå-

æèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³í-

æåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³

çì³íàìè), ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 06.03.2015 ¹208 "Ïðî ïðîâåäåííÿ ³í-

âåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äî áóä³â-

íèöòâà ïðèâàòíî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè â 3-à ì³êðîðàéîí³

æèòëîâîãî ìàñèâó Îáîëîíü íà ïðîñïåêò³ Ãåðî¿â Ñòàë³í-

ãðàäà, 10-Â â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³".

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ:
1.1. Îá'ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ º áóä³âíèöòâî ïðèâàòíî¿ ñå-

ðåäíüî¿ øêîëè (çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â) â

3-à ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Îáîëîíü íà ïðîåêò³

Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà,10-Â ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ (äàë³ —Îá'ºêò

³íâåñòóâàííÿ).

1.2. Ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè — 2,2 ãà.

1.3. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá'ºêòà

³íâåñòóâàííÿ:

1.4. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñ-

òóâàííÿ — 113 619 402, 00 ãðí (ñòî òðèíàäöÿòü ì³ëüéî-

í³â ø³ñòñîò äåâ'ÿòíàäöÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà äâ³ ãðèâí³

00 êîï³éîê) ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ —

94 682 835, 00 ãðí (äåâ'ÿíîñòî ÷îòèðè ì³ëüéîíè ø³ñòñîò

â³ñ³ìäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò òðèäöÿòü ï'ÿòü ãðèâåíü

00 êîï³éîê).

1.5. Îñòàòî÷í³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè òà äåòàëü-

íà ³íôîðìàö³ÿ ïðî Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ, ó ò.÷. îñòàòî÷íà

âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, âèçíà÷àºòüñÿ

íà ï³äñòàâ³ ðîçðîáëåíî¿ òà çàòâåðäæåíî¿ â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

2. Óêëàäåííÿ ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ³íâåñòèö³éíîãî
äîãîâîðó òà îêðåì³ éîãî óìîâè.

2.1. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó— ²íâåñòîð âèçíà÷àºòüñÿ ð³-

øåííÿì ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åí-

íþ (äàë³ — êîì³ñ³ÿ) , ÿêå çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó— Îáîëîíñüêà ðàéîí-

íà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ (äàë³ — Çàìîâ-

íèê).

2.3. Áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ó

âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî

³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêèé óêëàäàºòüñÿ ì³æ ²íâåñòî-

ðîì, Çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó òà Îðãàí³çàòîðîì

êîíêóðñó òà, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ³íøèõ äîãîâîð³â, ïîâ'ÿçà-

íèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

2.4. ²íâåñòîð íå ìàº ïðàâà çì³íþâàòè ôóíêö³îíàëüíå

ïðèçíà÷åííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ òà áåç çãîäè Îðãàí³çà-

òîðà êîíêóðñó â³ä÷óæóâàòè Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

2.5. ²íâåñòîð íå ìàº ïðàâà çì³íþâàòè ö³ëüîâå ïðèçíà-

÷åííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, íà ÿê³é çíàõîäèòüñÿ Îá'ºêò ³í-

âåñòóâàííÿ.

2.6. Ñòðîê ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó — 20 (äâàäöÿòü)

ðîê³â.

2.7. ²íæåíåðí³ ìåðåæ³, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ³ ïîïàäàþòü ó

ïëÿìó çàáóäîâè, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó äåìîíòóþòüñÿ ³ çà êîøòè ²íâåñòîðà ñòâîðþþòüñÿ íî-

â³, ÿê³ áåçîïëàòíî ïåðåäàþòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñ-

ò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

3. Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó:
3.1. Ô³íàíñóâàííÿ ²íâåñòîðîì óñ³õ âèòðàò (ó òîìó ÷èñë³

ïîíåñåíèõ Çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó),ïîâ'ÿçàíèõ ç ðå-

àë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó,ïðîòÿãîì ïåð³îäó ÷àñó â³ä

äàòè ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ³ çàê³í÷óþ÷è ìî-

ìåíòîì ïîâíîãî âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè ³íâåñòèö³éíîãî äî-

ãîâîðó ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü, ó òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî,

âèòðàò,ïîâ'ÿçàíèõ ³ç îòðèìàííÿì âèõ³äíèõ äàíèõ äëÿ ïðî-

åêòóâàííÿ,ïðîåêòóâàííÿì,áóä³âíèöòâîì,ïðèéíÿòòÿ çàê³í-

÷åíîãî áóä³âíèöòâîì Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â åêñïëóàòàö³þ

(â òîìó ÷èñë³, âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ñòâîðåí-

í³ òà ðîçâèòêó ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ³íô-

ðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó), ñïëàòîþ

³íøèõ îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñ-

òâîì Óêðà¿íè, âèð³øåííÿì çåìåëüíèõ ïèòàíü, ó òîìó ÷èñë³

ïîâ'ÿçàíèõ ç óòðèìàííÿì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (çåìåëüíèé

ïîäàòîê òà/àáî ³íø³ ïëàòåæ³ çà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòó-

âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ),äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ ïðà-

âà âëàñíîñò³ íà Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ òîùî.

3.2. Ñïëàòà Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâîðåí-

íÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

ì³ñòà Êèºâà ó ðîçì³ð³ íå ìåíøå 15 000 000, 00 ãðí. (ï'ÿò-

íàäöÿòü ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 00 êîï³éîê) áåç óðàõóâàííÿ

ÏÄÂ ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ³íâåñòîðîì ñïëà÷óþòüñÿ:

- 7 500 000,00 (ñ³ì ì³ëüéîí³â ï'ÿòñîò òèñÿ÷ ãðèâåíü) íå

ï³çí³øå 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èí-

íîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì, òà 

7 500 000,00 (ñ³ì ì³ëüéîí³â ï'ÿòñîò òèñÿ÷ ãðèâåíü) íå ï³ç-

í³øå 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó çàòâåðäæåííÿ

Çàìîâíèêîì ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.3. Êîìïåíñàö³ÿ Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñ-

òèö³éíèõ) ðîá³ò âèòðàò, ó ðîçì³ð³, íå ìåíøå 1 % (îäíîãî

â³äñîòêà) â³ä îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³í-

âåñòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ,ùî ñòàíîâèòü 1136194,02ãðí

(îäèí ì³ëüéîí ñòî òðèäöÿòü ø³ñòü òèñÿ÷ ñòî äåâ'ÿíîñòî ÷î-

òèðè ãðèâí³ 02 êîï³éêè), ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïåðå-

ìîæöåì êîíêóðñó, ñïëà÷óºòüñÿ:

- 568 097,01 ãðí. (ï'ÿòñîò ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ äåâ'ÿíîñ-

òî ñ³ì ãðèâåíü 01 êîï.) íå ï³çí³øå 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ

äí³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äî-

ãîâîðîì, òà

- 568 097,01 ãðí. (ï'ÿòñîò ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ äåâ'ÿíîñ-

òî ñ³ì ãðèâåíü 01 êîï.) íå ï³çí³øå 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ

äí³â ç ìîìåíòó çàòâåðäæåííÿ Çàìîâíèêîì ïðîåêòíî¿

äîêóìåíòàö³¿.

3.4. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó êîíêóðñíîãî çàáåçïå-

÷åííÿ (ãàðàíò³¿ áàíêó, ïîðóêè, çàñòàâè, ãàðàíò³éíîãî ëèñ-

òà òîùî) ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íèì ô³íàíñîâèõ

çîáîâ'ÿçàíü ïåðåä ì³ñüêèì áþäæåòîì, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³

ïï. 3.2, 3.3 öèõ Óìîâ.

3.5. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó ó ðîçì³ð³ 4 250,00

ãðí (÷îòèðè òèñÿ÷³ äâ³ñò³ ï'ÿòäåñÿò ãðèâåíü 00 êîï³éîê) áåç

óðàõóâàííÿ ÏÄÂ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê

¹ 31515934700001 â ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó 820019,

êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783, îäåðæóâà÷ — ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³.

Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñòðà-

ö³éíîãî âíåñêó, ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.6.Ïðîòÿãîì 4 (÷îòèðüîõ) ðîê³â ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñ-

ò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé çàáåç-

ïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ ïðèì³ùåíü, ïðèäàòíèõ

ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã áóä³âåëüíèõ òà ñàí³òàðíèõ íîðì

Óêðà¿íè, ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â Óêðà¿íè, äëÿ

íàâ÷àííÿ íå ìåíø í³æ 500 ó÷í³â.

3.7. Çàãàëüíèé òåðì³í áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàí-

íÿ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 5 (ï'ÿòè) ðîê³â ç äíÿ íàáðàííÿ

÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

3.8. Ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèçíàºòüñÿ ó÷àñíèê êîíêóð-

ñó, ïðîïîçèö³¿ ÿêîãî â³äïîâ³äàþòü óìîâàì êîíêóðñó òà ÿêèé

íàäàâ íàéêðàùó ïðîïîçèö³þ çà îñíîâíèì òà äîäàòêîâè-

ìè êðèòåð³ÿìè âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

4. Êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó:
4.1. Îñíîâíèì êðèòåð³ºì âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ º

íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ðîçì³ðó âíåñêó íà ñòâîðåí-

íÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè ì³ñòà.

4.2. Äîäàòêîâ³ êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîí-

êóðñó:

4.2.1. Íàä³éí³ñòü ó÷àñíèêà, ñåðéîçí³ñòü éîãî íàì³ð³â ³

íàì³ð³â éîãî ïàðòíåð³â.

4.2.2. Íàéá³ëüø âèã³äíà òà íàä³éíà ñõåìà ô³íàíñóâàí-

íÿ ïðîåêòó (íà ñòàä³¿ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ).

4.2.3. Íàéá³ëüøà ÷àñòêà âëàñíèõ êîøò³â, ùî âêëàäàþòü-

ñÿ ó÷àñíèêîì ó ô³íàíñóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

4.2.4. Â³äïîâ³äí³ñòü ïðîïîçèö³é îñíîâíèì óìîâàì êîí-

êóðñó òà íàéêðàù³ ïðîïîçèö³¿ ïî äîäàòêîâèì óìîâàì êîí-

êóðñó.

5. Îñîáè, ÿê³ íå äîïóñêàþòüñÿ äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³:
5.1. Âèçíàí³ áàíêðóòàìè àáî ñòîñîâíî ÿêèõ ïîðóøåíî

ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî.

5.2. Íå íàäàëè â³äïîâ³äí³ ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè, ÿê³ á

ï³äòâåðäæóâàëè ¿õ ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ ùîäî çàáåçïå-

÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó.

5.3. Çíàõîäÿòüñÿ â ñòàä³¿ ë³êâ³äàö³¿.

5.4. Ìàéíî (÷àñòèíà ìàéíà) ÿêèõ ïåðåáóâàº â ïîäàòêî-

â³é çàñòàâ³ àáî íà öå ìàéíî íàêëàäåíî àðåøò.

5.5. Ìàþòü ïðîñòðî÷åíó çàáîðãîâàí³ñòü ç³ ñïëàòè ïî-

äàòê³â, çáîð³â (îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â).

5.6.Íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìî-

âè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ïîâ'ÿçàí³ ç

îñîáàìè, ùî íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷è-

íîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ³í-

øèõ äîãîâîð³â, ÿê³ áóëè ï³äïèñàí³ ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ

äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

6. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó âèäà-

ºòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044,ì.Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê,36, ê³ì. 619,

òåë. 202-72-91, 202-76-80, 202-72-75 (ïîíåä³ëîê -ï'ÿòíè-

öÿ ç 10.00 äî 16.00) ïðîòÿãîì ñîðîêà ï'ÿòè (45) êàëåíäàð-

íèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ïðè íàÿâíîñò³ äîêó-

ìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ñïëàòó ó÷àñíèêîì ðåºñòðàö³éíîãî

âíåñêó. Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

7.Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó

îñîáèñòî àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ïðîòÿãîì ñîðîêà

ï'ÿòè (45) êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà

àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 619,

òåë.202-72-91,202-76-80,202-72-75 (ïîíåä³ëîê —ï'ÿòíèöÿ

ç 10.00 äî 16.00).Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðî-

âåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

8. Çà îòðèìàííÿì ðîç'ÿñíåíü òà äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿

ùîäî îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çâåðòàòèñü çà àäðåñîþ: 01044,

ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 619, òåë. 202-72-91,

202-76-80, 202-72-75 (ïîíåä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî

16.00).

9. Ó ðàç³ çì³íè äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó÷àñíèêó êîí-

êóðñó â îáîâ'ÿçêîâîìó ïîðÿäêó íàäñèëàºòüñÿ ïîâ³äîìëåí-

íÿ ïðî äàòó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß 
ÎÃÎËÎØÓª ÊÎÍÊÓÐÑ ²Ç ÇÀËÓ×ÅÍÍß ²ÍÂÅÑÒÎÐÀ

¹ Íàçâà Ïîêàçíèê

1. Îð³ºíòîâíà ïëîùà ä³ëÿíêè 2,2 ãà

2. Çàãàëüíà ïëîùà 8 853 ì2

3. Çàãàëüíà ì³ñòê³ñòü íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 660 ì³ñöü
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Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.05.2007 ¹
528/1189 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê
ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³âíèöòâà,
ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà
íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà,
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³
çì³íàìè), ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) â³ä 22.10.2007 ¹ 1403 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó
ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñ-
òîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñ-
òàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèç-
íà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàí-
ñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³íàìè), ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06.03.2015
¹216 "Ïðî ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çà-
ëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî áóä³âíèöòâà äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ¹ 38 ó 8 ì³êðîðàéî-
í³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³".

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ.
1.1. Îá'ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ º áóä³âíèöòâî äîøê³ëüíî-

ãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 38 ó 8 ì³ê-
ðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè ó Äàðíèöüêîìó ðà-
éîí³ (äàë³ — Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ).

1.2. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá'ºê-
òà ³íâåñòóâàííÿ:

1.3. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñ-
òóâàííÿ — 31 047 930,00 ãðí (òðèäöÿòü îäèí ì³ëüéîí
ñîðîê ñ³ì òèñÿ÷ äåâ'ÿòñîò òðèäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï.) ç
óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ — 25 873 275,00
ãðí (äâàäöÿòü ï'ÿòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò ñ³ìäåñÿò òðè òè-
ñÿ÷³ äâ³ñò³ ñ³ìäåñÿò ï'ÿòü ãðèâåíü 00 êîï.).

1.4. Îñòàòî÷í³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè òà äå-
òàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ó ò. ÷. îñ-
òàòî÷íà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, âèç-
íà÷àòèìóòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçðîáëåíî¿ òà çàòâåðäæåíî¿
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

2. Óêëàäåííÿ ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ³íâåñòèö³éíî-
ãî äîãîâîðó òà îêðåì³ éîãî óìîâè.

2.1. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó — ²íâåñòîð âèçíà÷àºòüñÿ
ð³øåííÿì ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó-
÷åííþ ³íâåñòîð³â (äàë³ — êîì³ñ³ÿ), ÿêå çàòâåðäæóºòüñÿ
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Çàìîâíèê áóä³âíèöòâà — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñ-
òâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) "Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³é-
íå àãåíòñòâî".

2.3. Ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ²í-
âåñòîð íå ìàº ïðàâà çì³íþâàòè ôóíêö³îíàëüíå ïðèç-
íà÷åííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ òà áåç çãîäè Îðãàí³çàòî-
ðà êîíêóðñó â³ä÷óæóâàòè Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

Ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ²íâåñ-
òîð íå ìàº ïðàâà çì³íþâàòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè, íà ÿê³é çíàõîäèòüñÿ Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ,
áåç çãîäè Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó â³ä÷óæóâàòè Çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó.

Ñòðîê ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó — 20 (äâàäöÿòü)
ðîê³â.

2.4. ²íæåíåðí³ ìåðåæ³, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ³ ïîïàäà-
þòü ó ïëÿìó çàáóäîâè, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó äåìîíòóþòüñÿ ³ çà êîøòè ²íâåñòîðà ñòâî-
ðþþòüñÿ íîâ³, ÿê³ áåçîïëàòíî ïåðåäàþòüñÿ äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

3. Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó:
3.1. Ô³íàíñóâàííÿ ²íâåñòîðîì óñ³õ âèòðàò (â òîìó ÷èñ-

ë³ ïîíåñåíèõ Çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà), ïîâ'ÿçàíèõ ç ðå-
àë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, ïðîòÿãîì ïåð³îäó ÷à-
ñó â³ä äàòè îãîëîøåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ çà-
ê³í÷óþ÷è ìîìåíòîì ïîâíîãî âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè ³íâåñ-
òèö³éíîãî äîãîâîðó ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü, â òîìó ÷èñë³, àëå
íå âèêëþ÷íî, âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç îòðèìàííÿì âèõ³ä-
íèõ äàíèõ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ, ïðîåêòóâàííÿì, áóä³âíèö-
òâîì, ïðèéíÿòòÿì çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì Îá'ºêòà ³í-
âåñòóâàííÿ â åêñïëóàòàö³þ (â òîìó ÷èñë³ ñïëàòîþ ïàéî-
âî¿ ó÷àñò³ ó ðîçâèòîê ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîð-

òíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà), ñïëàòîþ ³íøèõ îáîâ'ÿç-
êîâèõ ïëàòåæ³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿-
íè, âèð³øåííÿì çåìåëüíèõ ïèòàíü, ó òîìó ÷èñë³ ïîâ'ÿçà-
íèõ ç óòðèìàííÿì Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (çåìåëüíèé ïîäà-
òîê òà/àáî ³íø³ ïëàòåæ³ çà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòó-
âàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ), äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ
ïðàâà âëàñíîñò³ íà Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

3.2. Ñïëàòà Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâî-
ðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà ó ðîçì³ð³ íå ìåíøå 2 018 115,45
ãðí (äâà ì³ëüéîíè â³ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ ñòî ï'ÿòíàäöÿòü
ãðèâåíü 45 êîï.) áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ ó ðàç³ âèçíàííÿ
ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó. Çàçíà÷åí³ êîøòè ³í-
âåñòîðîì ñïëà÷óþòüñÿ íå ï³çí³øå 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ
äí³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äî-
ãîâîðîì.

3.3. Êîìïåíñàö³ÿ Çàìîâíèêó áóä³âíèöòâà âèòðàò,
ïîâ'ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòè-
ö³éíèõ) ðîá³ò ó ðîçì³ð³ 1% â³ä îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ áó-
ä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ³ç âðàõóâàííÿì ÏÄÂ,
ùî ñòàíîâèòü 310 479,30 ãðí (òðèñòà äåñÿòü òèñÿ÷ ÷î-
òèðèñòà ñ³ìäåñÿò äåâ'ÿòü ãðèâåíü 30 êîï.), ó ðàç³ âèç-
íàííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó, ñïëà÷óºòüñÿ ïðî-
òÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñ-
ò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.
3.4. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó êîíêóðñíîãî çà-

áåçïå÷åííÿ — ãàðàíò³¿ áàíêó ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêî-
íàííÿ íèì ô³íàíñîâèõ çîáîâ'ÿçàíü, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ïï.
3.2, 3.3 öèõ Óìîâ.

3.5. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³ 2 550,00
ãðí (äâ³ òèñÿ÷³ ï'ÿòñîò ï'ÿòäåñÿò ãðèâåíü 00 êîï.) áåç
óðàõóâàííÿ ÏÄÂ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹
31515934700001 â ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó 820019,
êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783, îäåðæóâà÷ — ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³.

Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñòðà-
ö³éíîãî âíåñêó, ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.6. Ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèçíàºòüñÿ ó÷àñíèê êîí-
êóðñó, ïðîïîçèö³¿ ÿêîãî â³äïîâ³äàþòü óìîâàì êîíêóðñó
òà ÿêèé íàäàâ íàéêðàùó ïðîïîçèö³þ çà îñíîâíèì òà
äîäàòêîâèì êðèòåð³ÿìè âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîí-
êóðñó.

3.7. Çàãàëüíèé òåðì³í áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòó-
âàííÿ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 2 (äâîõ) ðîê³â ç äíÿ çà-
òâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

4. Îñíîâí³ êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.
4.1. Íàéêðàù³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçì³ðó âíåñêó íà

ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íô-
ðàñòðóêòóðè ì³ñòà.

4.2. Íàä³éí³ñòü ó÷àñíèêà, ñåðéîçí³ñòü éîãî íàì³ð³â ³
íàì³ð³â éîãî ïàðòíåð³â.

4.3. Íàéá³ëüø âèã³äíà òà íàä³éíà ñõåìà ô³íàíñóâàí-

íÿ ïðîåêòó (íà ñòàä³¿ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàí-
íÿ).

4.4. Íàéá³ëüøà ÷àñòêà âëàñíèõ êîøò³â, ùî âêëàäà-
þòüñÿ ó÷àñíèêîì ó ô³íàíñóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

4.5. Â³äïîâ³äí³ñòü ïðîïîçèö³é îñíîâíèì óìîâàì êîí-
êóðñó òà íàéêðàù³ ïðîïîçèö³¿ ïî äîäàòêîâèì óìîâàì
êîíêóðñó.

5. Îñîáè, ÿê³ íå äîïóñêàþòüñÿ äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³.
5.1. Âèçíàí³ áàíêðóòàìè àáî ñòîñîâíî ÿêèõ ïîðóøå-

íî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî.
5.2. Íå íàäàëè â³äïîâ³äí³ ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè, ÿê³

á ï³äòâåðäæóâàëè ¿õ ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ ùîäî çàáåç-
ïå÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó.

5.3. Çíàõîäÿòüñÿ â ñòàä³¿ ë³êâ³äàö³¿.
5.4. Ìàéíî (÷àñòèíà ìàéíà) ÿêèõ ïåðåáóâàº â ïîäàò-

êîâ³é çàñòàâ³ àáî íà öå ìàéíî íàêëàäåíî àðåøò.
5.5. Ìàþòü ïðîñòðî÷åíó çàáîðãîâàí³ñòü ç³ ñïëàòè ïî-

äàòê³â, çáîð³â (îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â).
5.6. Íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìî-

âè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ïîâ'ÿçàí³
ç îñîáàìè, ùî íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì
÷èíîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî
³íøèõ äîãîâîð³â, ÿê³ áóëè ï³äïèñàí³ ç Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

6. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó âè-
äàºòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36,
ê³ì. 619, òåë.: 202-72-91, 202-72-75, 202-76-78 (ïîíåä³-
ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00) ïðîòÿãîì 60 (ø³ñò-
äåñÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó
ïðè íàÿâíîñò³ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ñïëàòó ó÷àñ-
íèêîì ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó. Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãî-
ëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ
äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

7. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè êîí-
êóðñó îñîáèñòî àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ïðîòÿãîì
60 (ø³ñòäåñÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ
êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36,
ê³ì. 619, òåë.: 202-72-91, 202-72-75, 202-76-78 (ïîíåä³-
ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00). Äåíü îïóáë³êóâàííÿ
îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòü-
ñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

8. Çà îòðèìàííÿì ðîç'ÿñíåíü òà äîäàòêîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ ùîäî îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ òà ðîáîòè Êîì³ñ³¿ çâåð-
òàòèñü äî ÷ëåí³â ðîáî÷î¿ ãðóïè çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 619, òåë.: 202-72-91, 202-72-75,
202-76-78 (ïîíåä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00).

9. Ó ðàç³ çì³íè äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó÷àñíèêó
êîíêóðñó â îáîâ'ÿçêîâîìó ïîðÿäêó íàäñèëàºòüñÿ ïîâ³-
äîìëåííÿ ïðî äàòó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.05.2007 ¹ 528/1189 "Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ³íâåñòè-
ö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðà-
ö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,íå-
çàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñ-
òðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà"(ç³ çì³íàìè),ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.10.2007¹ 1403 "Ïðî
çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî
çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà,ðåêîíñ-
òðóêö³¿,ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ,íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàí-
ñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³íàìè) òà ðîçïî-
ðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
25.11.2013 ¹2141 "Ïðî ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóð-
ñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî áóä³âíèöòâà ìåäè÷íîãî öåíòðó
çà ðàõóíîê ïëîù Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 14
íà âóë. Çîîëîã³÷í³é, 3 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³".

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ:
1.1. Îá'ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ º áóä³âíèöòâî ìåäè÷íîãî

öåíòðó çà ðàõóíîê ïëîù Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàð-
í³ ¹ 14 íà âóë. Çîîëîã³÷í³é, 3 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
(äàë³ — îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ).

1.2.Çåìåëüíà ä³ëÿíêà äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðî-
åêòó îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,57 ãà ðîçòàøîâàíà íà âóë.Çîî-
ëîã³÷í³é, 3 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ (äàë³ — çåìåëüíà ä³-
ëÿíêà).Îð³ºíòîâíà ñõåìà ðîçì³ùåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà-
äàºòüñÿ â ñêëàä³ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿.Îñòàòî÷íà ïëîùà
òà ìåæ³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âèçíà÷àòèìóòüñÿ çàòâåðäæåíîþ
â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó çåìëåâ-
ïîðÿäíîþ äîêóìåíòàö³ºþ òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíîþ
äîêóìåíòàö³ºþ íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

1.3. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè îá'ºêòà
³íâåñòóâàííÿ:

1.4. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà îá'ºêòà ³íâåñòó-
âàííÿ (áåç âñòàíîâëåííÿ ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ) — 137
983 480,00 (ñòî òðèäöÿòü ñ³ì ì³ëüéîí³â äåâ'ÿòñîò â³ñ³ì-
äåñÿò òðè òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü 00 êîï.
ç ÏÄÂ, âèõîäÿ÷è ç âàðòîñò³ îäèíèö³ ì³ñòêîñò³ (â³äïîâ³ä-
íî äî îïîñåðåäêîâàíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà îá'ºêò³â ñî-
ö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ÿê³ ñïîðóäæóþòüñÿ íà òåðèòîð³¿
Óêðà¿íè, çàçíà÷åíî¿ ó ëèñò³ Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 27.01.2015 ¹ 7/15-787):

- ë³æêî-ì³ñöå — 413 346 ãðí;
- â³äâ³äóâàííÿ â çì³íó — 83 773 ãðí;
- êâ. ì çàãàëüíî¿ ïëîù³ ïàðê³íãó — 10 971 ãðí.
1.5. Îñòàòî÷í³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè îá'ºêòà

³íâåñòóâàííÿ òà îñòàòî÷íà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà îá'ºêòà
³íâåñòóâàííÿ âèçíà÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæå-
íî¿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

1.6. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà îá'ºêòà ³íâåñòó-
âàííÿ ìîæå çì³íþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿
ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ôàêòè÷íèõ âèòðàò ²íâåñòîðà
íà ðåàë³çàö³þ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

2. Óêëàäåííÿ ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ³íâåñòèö³éíî-
ãî äîãîâîðó òà îêðåì³ éîãî óìîâè:

2.1. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó (äàë³ — ²íâåñòîð) âèçíà÷à-
ºòüñÿ ð³øåííÿì ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî
çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðå-
êîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íå-
æèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà,
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà
(äàë³ — êîì³ñ³ÿ) òà çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó — Êè¿âñüêà ì³ñüêà
êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 14 (äàë³ — Çàìîâíèê).

2.3. Çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò — êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) "Êè¿âñüêå ³í-
âåñòèö³éíå àãåíòñòâî".

2.4. Áóä³âíèöòâî îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî
óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêèé óêëàäàºòüñÿ ì³æ ²í-
âåñòîðîì, Çàìîâíèêîì òà Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó.

2.5. Ñòðîê áóä³âíèöòâà îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ âèçíà÷à-
ºòüñÿ çàòâåðäæåíîþ ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ, àëå ïî-
âèíåí íå ïåðåâèùóâàòè 3 (òðüîõ) ðîê³â ç ìîìåíòó íàá-
ðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

3. Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó:
3.1. Ô³íàíñóâàííÿ ²íâåñòîðîì óñ³õ âèòðàò (â òîìó ÷èñ-

ë³ ïîíåñåíèõ Çàìîâíèêîì), ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ³í-
âåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî,
âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç³ çíåñåííÿì íåôóíêö³îíóþ÷èõ, àâà-
ð³éíèõ áóä³âåëü íà âóë. Çîîëîã³÷í³é, 3 (â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02 æîâòíÿ 2013 ðîêó
¹ 49/9637), îòðèìàííÿì âèõ³äíèõ äàíèõ äëÿ ïðîåêòó-
âàííÿ, ïðîåêòóâàííÿì, áóä³âíèöòâîì, ïðèéíÿòòÿì â åêñ-
ïëóàòàö³þ îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (â òîìó ÷èñë³ ñïëàòîþ
ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà),
ñïëàòîþ ³íøèõ îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, ïåðåäáà÷åíèõ
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, âèð³øåííÿì çåìåëüíèõ ïèòàíü,

â òîìó ÷èñë³ ïîâ'ÿçàíèõ ç óòðèìàííÿì çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè (çåìåëüíèé ïîäàòîê òà/àáî ³íø³ ïëàòåæ³ çà ïðàâî êî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ), äåðæàâíîþ ðåºñòðà-
ö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

3.2. Ñïëàòà êîøò³â íà çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷-
íî¿ áàçè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òóáåðêóëüîçíî¿ ë³êàðí³ ¹2
(êîä ªÄÐÏÎÓ 01994043) â ðîçì³ð³ íå ìåíøå 20 000 000
(äâàäöÿòü ì³ëüéîí³â) ãðèâåíü 00 êîï áåç ÏÄÂ ó ðàç³ âèç-
íàííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì ó íàñòóï-
íîìó ïîðÿäêó:

- 25% — íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó íàá-
ðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì;

- 25% — íå ï³çí³øå 6 ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì;

- 50% — íå ï³çí³øå 12 ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ
÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.
3.3. Âðàõîâóþ÷è ï. 3.2 öèõ óìîâ òà â³äïîâ³äíî äî àá-

çàöó 6 ï³äïóíêòó 6.2.5 ïóíêòó 6.2 Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿ-
äîê ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³âíèö-
òâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî
òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèö-
òâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êè-
ºâà, âíåñîê íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàí-
ñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà ñòàíîâèòü 0 ãðí.

3.4. Êîìïåíñàö³ÿ çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò âèò-
ðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò, 1% â³ä
îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ³ç
âðàõóâàííÿì ÏÄÂ, ùî ñòàíîâèòü 1 379 834,80 (îäèí
ì³ëüéîí òðèñòà ñ³ìäåñÿò äåâ'ÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò òðèäöÿòü
÷îòèðè) ãðèâí³ 80 êîï. ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïåðå-
ìîæöåì ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â
ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.
3.5. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó êîíêóðñíîãî çàáåç-

ïå÷åííÿ — ãàðàíò³¿ áàíêó ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàí-
íÿ íèì ô³íàíñîâèõ çîáîâ'ÿçàíü (ï.ï. 3.2, ï.ï. 3.4 öèõ
óìîâ), ùî âèíèêíóòü íà ï³äñòàâ³ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâî-
ðó. Ãàðàíò³ÿ áàíêó â òîìó ÷èñë³ ìàº ïåðåäáà÷àòè:

- ñïëàòó áàíêîì êîøò³â íà çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íî¿ áàçè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òóáåðêóëüîçíî¿ ë³êàð-
í³ ¹ 2 òà Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò ó ðàç³, ÿêùî ³í-
âåñòèö³éíèé äîãîâ³ð íå óêëàäåíî ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿ-
òè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïåðåìîæ-
öåì çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³íâåñòè-
ö³éíîãî äîãîâîðó;

- ñïëàòó áàíêîì êîøò³â/íåñïëà÷åíî¿ ÷àñòèíè íà çì³ö-
íåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òó-
áåðêóëüîçíî¿ ë³êàðí³ ¹ 2 òà Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ ðî-
á³ò â ðàç³ ïðîñòðî÷åííÿ ²íâåñòîðîì îïëàòè ïîíàä 10 êà-
ëåíäàðíèõ äí³â â³ä âñòàíîâëåíî¿ â ³íâåñòèö³éíîìó äî-
ãîâîð³ äàòè ¿õ ñïëàòè.

3.6. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³ 4 250,00
ãðí áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê
¹ 31515934700001 â ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó
820019, êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783, îäåðæóâà÷ — ÃÓ ÄÊÑ
ó ì. Êèºâ³.

Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñ-
òðàö³éíîãî âíåñêó, ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

4. Êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.
4.1. Îñíîâíèì êðèòåð³ºì âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîí-

êóðñó º íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ, ñïðÿìîâàíà íà çì³öíåí-
íÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òóáåð-
êóëüîçíî¿ ë³êàðí³ ¹ 2.

4.2. Äîäàòêîâ³ êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîí-
êóðñó:

4.2.1. Íàä³éí³ñòü ñõåìè ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó (íà ñòà-
ä³¿ áóä³âíèöòâà îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ).

4.2.2. Íàéâèã³äí³ø³ óìîâè ñïëàòè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
òóáåðêóëüîçí³é ë³êàðí³ ¹ 2 êîøò³â íà çì³öíåííÿ ¿¿ ìà-
òåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè.

4.2.3. Íàÿâí³ñòü â ó÷àñíèêà äîñâ³äó ðåàë³çàö³¿ àíàëî-
ã³÷íèõ ïðîåêò³â.

4.2.4. Íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ñòâîðåííÿ íîâèõ
ðîáî÷èõ ì³ñöü.

5. Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íå äîïóñêàþòüñÿ îñîáè, ÿê³:
5.1. Âèçíàí³ áàíêðóòàìè àáî ñòîñîâíî ÿêèõ ïîðóøå-

íî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî.
5.2. Íå íàäàëè â³äïîâ³äí³ ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè, ÿê³ á

ï³äòâåðäæóâàëè ¿õ ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ ùîäî çàáåç-
ïå÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó.

5.3. Çíàõîäÿòüñÿ â ñòàä³¿ ë³êâ³äàö³¿ (ïðèïèíåííÿ).
5.4. Ìàéíî (÷àñòèíà ìàéíà) ÿêèõ ïåðåáóâàº â ïîäàò-

êîâ³é çàñòàâ³ àáî íà öå ìàéíî íàêëàäåíî àðåøò.
5.5. Ìàþòü ïðîñòðî÷åíó çàáîðãîâàí³ñòü ç³ ñïëàòè ïî-

äàòê³â, çáîð³â (îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â).
5.6. Íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì

óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ïîâ'ÿçà-
í³ ç îñîáàìè, ùî íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì
÷èíîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî
³íøèõ äîãîâîð³â, ÿê³ áóëè ï³äïèñàí³ ç Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

6. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó âè-
äàºòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36,
ê³ì. 620, òåë.: 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (ïîíåä³-
ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00) ïðîòÿãîì 60 (ø³ñòäåñÿ-
òè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ïðè
íàÿâíîñò³ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ñïëàòó ó÷àñíèêîì
ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó. Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåí-
íÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éî-
ãî îãîëîøåííÿ.

7. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè êîí-
êóðñó îñîáèñòî àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ïðîòÿ-
ãîì 60 (ø³ñòäåñÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåí-
íÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê,
36, ê³ì. 620, òåë.: 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91
(ïîíåä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00). Äåíü îïóáë³êó-
âàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââà-
æàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

8. Çà îòðèìàííÿì ðîç'ÿñíåíü òà äîäàòêîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ ùîäî îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çâåðòàòèñü çà àäðå-
ñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë.:
202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (ïîíåä³ëîê — ï'ÿòíè-
öÿ ç 10.00 äî 16.00).

9. Ó ðàç³ çì³íè äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó÷àñíèêó
êîíêóðñó â îáîâ'ÿçêîâîìó ïîðÿäêó íàäñèëàºòüñÿ ïîâ³-
äîìëåííÿ ïðî äàòó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

¹ Ïîêàçíèê Îäèíèöÿ
âèì³ðó Âñüîãî

1. Ïëîùà çàáóäîâè ì2 1200

2. Ïëîùà îçåëåíåííÿ ì2 2600

3. Ïëîùà àñôàëüòóâàííÿ ì2 1400

4. Ïëîùà ìîùåííÿ ì2 400

5. Çàãàëüíà ïëîùà áóä³âë³ ì2 13 282

6.
Çàãàëüíà ïëîùà íàçåìíî¿
÷àñòèíè, â ò. ÷.:

ì2 8 092

6.1. - êîðèñíà ïëîùà ì2 6 114

7.
Çàãàëüíà ïëîùà ï³äçåìíî¿
÷àñòèíè

ì2 5 190

8. Áóä³âåëüíèé îá'ºì, ó ò. ÷.: ì3 56 890

8.1. - íàäçåìíî¿ ÷àñòèíè ì3 38 340

8.2. - ï³äçåìíî¿ ÷àñòèíè ì3 18 550

9. Íàéâèùà â³äì³òêà ì 34,89

10. Âèñîòà íàäçåìíèõ ïîâåðõ³â ì 3,7

11. Ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâàíü îñ³á/çì³íó 400

12. Ê³ëüê³ñòü ë³æêî-ì³ñöü øò. 115

13. Âèñîòà ï³äçåìíèõ ïîâåðõ³â ì 2,8

14. Ì³ñòê³ñòü ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó ì/ì 197

¹ Íàçâà Îäèíèöÿ
âèì³ðó

Ïîêàç-
íèê

1. Îð³ºíòîâíà ïëîùà ä³ëÿíêè ãà 1,1

2. Ïëîùà çàáóäîâè ì2 1 570

3. Ïëîùà îçåëåíåííÿ ì2 5 710

4. Ïëîùà àñôàëüòóâàííÿ ì2 1 330

5. Ãîñïîäàð÷à çîíà ì2 160

6. Ãðóïîâ³ ìàéäàí÷èêè (12 øò.) ì2 1 800

7. Ò³íüîâ³ íàâ³ñè (12 øò.) ì2 480

8. Ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè (2 øò.) ì2 540

9. Çàãàëüíà ïëîùà, â ò. ÷.: ì2 2 830

9.1 - ïåðøîãî ïîâåðõó ì2 1 420

9.2 - äðóãîãî ïîâåðõó ì2 1 410

10. Ïîâåðõîâ³ñòü ïîâåðõ³â 2

11. Áóä³âåëüíèé îá'ºì ì3 12 560

12.
Ê³ëüê³ñòü ãðóï äîøê³ëüíîãî
çàêëàäó

ãð. 12

13.
Çàãàëüíà ì³ñòê³ñòü äîøê³ëüíî-
ãî çàêëàäó

ì³ñöü 240

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß 
ÎÃÎËÎØÓª ÊÎÍÊÓÐÑ ²Ç ÇÀËÓ×ÅÍÍß ²ÍÂÅÑÒÎÐÀ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß 
ÎÃÎËÎØÓª ÊÎÍÊÓÐÑ ²Ç ÇÀËÓ×ÅÍÍß ²ÍÂÅÑÒÎÐÀ



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ — ïðèáîðêàéòå

áóíò³âíèé äóõ, äèñ-

öèïë³íóéòå âîëþ. Áóäü-ÿê³

âàø³ ³í³ö³àòèâí³ ïî÷èíè ñë³ä êîîð-

äèíóâàòè çà õîäîì îáñòàâèí ³ íå

éòè åãî¿ñòè÷íî íàâïðîñòåöü.

ÒÅËÜÖ², ÿêùî ó âàñ «øêó-

òèëüãàº» çäîðîâ`ÿ, òî

ä³ºòè÷íîãî õàð÷óâàííÿ,

ñïîðòèâíèõ çàõîä³â çàìàëî — òóò

ìàº áóòè àêòèâ³çîâàíèé äóõîâíèé

àñïåêò ºñòâà, àäæå ðîáîòà ïîâèííà

ïðèíîñèòè òâîð÷ó íàñîëîäó, ïðî-

õîäèòè ó âèøóêàí³é àòìîñôåð³.

ÁËÈÇÍßÒÀ, ç³éòè íà Îë³ìï

ïîïóëÿðíîñò³, çàâîþâàòè

ïðèõèëüí³ñòü ëþäåé òà óò-

ðèìàòè áëàãîâ³ðíèõ íà ïðèâ`ÿç³ áó-

äå ëåãêî, òîìó êîëè âçàºìèíè îõî-

ëîëè,ñàìå ÷àñ ¿õ ðåàí³ìóâàòè ³ âäèõ-

íóòè íàñíàæëèâèé ðîìàíòè÷íèé

äóõ ó ïîäðóæí³é ñîþç.

ÐÀÊÈ, ï³ä ð³äíèì äàõîì

çíîâó ïðîñíåòüñÿ Âåçóâ³é,

ðîçáóðõàíó âóëêàí³÷íó àò-

ìîñôåðó äîâåäåòüñÿ ãàñèòè äðóæå-

ëþáí³ñòþ, ïðîÿâëÿòè ìàêñèìàëüíó

òîëåðàíòí³ñòü, ïðèáîðêàâøè àâòî-

ðèòàðèçì, ùî òàê ³ç âàñ ³ éäå.

ËÅÂÈ—âè ñàìà ÷àð³âí³ñòü,

îäíàê ïðèðå÷åí³ áóòè âòÿã-

íóòèì â ñöåíàð³¿ ìèíóëî-

ãî — ³ íàêèâàòè ï’ÿòàìè â³ä íèõ íå-

ìîæëèâî.

Ä²ÂÈ — ùî âïàëî, òå ïðî-

ïàëî. Íå æàëêóéòå, áî òàê

òðåáà.Äîëÿ â³äøêîäóº âòðà-

òè ÷åðåç áëàãîä³éíó äîïîìîãó,ïðè-

áóòêîâó ðîáîòó, íà ñëóæá³ ùåäð³

áîíóñè î÷³êóþòü íà ïåðøîêëàñíèõ

ôàõ³âö³â, ÿê³ ëàäÿòü ³ç íà÷àëüñòâîì.

ÒÅÐÅÇÈ — äåíü êðèçîâèé,

îáñòàâèíè éäóòü âðîçð³ç ³ç

ïåðñîíàëüíèìè ä³ÿìè òà

ïëàíàìè â ïðîôåñ³éí³é, ñ³ìåéí³é,

ïîäðóæí³é ñôåð³.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ãàðìîí³éí³

ñòîñóíêè ç ëþäüìè áóäóòü

ï³ääàí³ íåñïîä³âàíîìó âè-

ïðîáóâàííþ. Øâèäøå çà âñå, ùî ó

âàøîãî äðóãà, øëþáíîãî ñóïóòíè-

êà, ä³ëîâîãî ñîþçíèêà, ç’ÿâëÿòüñÿ

îñîáèñò³ òðóäíîù³, â ÿê³ âîíè íå

ïîáàæàþòü âàñ ïðèñâÿ÷óâàòè.

ÑÒÐ²ËÜÖ², äîëÿ ïðîâîäèòü

ìîäåðí³çàö³þ âàøîãî áóò-

òÿ. Òå, ùî ñåáå âè÷åðïàëî

ìîðàëüíî – óòèë³çóºòüñÿ, çâ³ëüíÿ-

þ÷è ì³ñöå äëÿ ïðîãðåñèâíèõ ðå-

ñóðñ³â,ùî ñïðèÿþòü äóõîâíîìó ðîç-

âèòêó.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ïîä³¿ äíÿ º äî-

ëåíîñíèì ïîâîðîòîì â

ïðîôåñ³éí³é ñôåð³, ïåðåä-

áà÷èòè ¿õ íåìîæëèâî. Òðåáà ëèøå

âçÿòè ï³ä æîðñòêèé êîíòðîëü.

ÂÎÄÎË²¯, ñëóæáîâà ñôå-

ðà,ðîáî÷èé îô³ñ –îñü àðå-

íà, äå ðîçãîðòàòèìóòüñÿ

äèíàì³÷í³ ïîä³¿ ³ äå â³ä âàñ âèìà-

ãàºòüñÿ ïðîÿâèòè äèïëîìàòè÷íèé

õèñò, àáè íå ñòèêíóòè ëþäåé ëîáà-

ìè ³ç â³äïîâ³äíèìè íåïðèºìíèìè

³íöèäåíòàìè.

ÐÈÁÈ, çàõèùàéòå ñâî¿ ïî-

çèö³¿, â³äñòîþéòå ïðàâà

áåç äèêòàòîðñüêîãî íàòèñ-

êó, à ëþá’ÿçíî òà áëàãîðîäíî.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +21o

Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 59 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +26o

Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 39 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +22o

Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 55 %

ãîðîñêîï

24 ÷åðâíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 24 ÷åðâíÿ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 �� ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 41780
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де�переб�ває

звір А
м�зичний

наолос

мавпа�родини

�ап�цинових Т
зброєносець

(У�раїна,�іст.)

зосередженість

блаородний

білий�метал

видимий�над

землею�простір И
пот�жний

освітлювальний

прилад

палиця�я��сим-
вол�влади

давнє�місто��
Бірмі

ідротехнічна

спор�да

малюно��с

те�стом�—

ре�лам�є�щось К Ñê
ëà

ëà
 Î

êñ
àí

à 
ÁÀ

ÐÊ
²Í

À

ñêàíâîðä

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 5-é ñòîð.

24 ÷åðâíÿ 2015 ð.
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

ÎÄ²ÎÇÍÈÉ ë³äåð ðîñ³éñüêî¿ ËÄÏÐ Âîëîäèìèð Æè-
ðèíîâñüêèé òåïåð ïåðåêîíóº, ùî òåðîðèñòè÷í³ «ËÍÐ»
³ «ÄÍÐ» ñòâîðèëè àìåðèêàíö³, ùîáè âèêà÷óâàòè ç Ðî-
ñ³¿ ðåñóðñè. Ïðî öå â³í çàÿâèâ â åô³ð³ ïðîïàãàíäèñò-
ñüêîãî òåëåêàíàëó «Ðîññèÿ 1». «ÑØÀ ïîòð³áíà «ðîç-
ìàçíÿ-Óêðà¿íà». Íå ëèøå «ÄÍÐ» ³ «ËÏÍ», à òàêîæ Õàð-
ê³âñüêà ðåñïóáë³êà, Äí³ïðîïåòðîâñüêà... Ùîáè áóâ õà-
îñ. Ðîñ³ÿ íà ïðîâîêàö³¿ íå ï³ääàñòüñÿ, â³éñüêà íå ââå-
äåìî, àëå ìè çìóøåí³ äîïîìàãàòè. Òîáòî, Øòàòè õî-
÷óòü âèòÿãóâàòè ç Ðîñ³¿ ðåñóðñè»,— ïåðåêîíàíèé Æè-
ðèíîâñüêèé.Íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñòà, ÷è º õî÷ ÿêàñü
ïðîáëåìà, â ÿê³é íå âèíí³ Øòàòè, Æèðèíîâñüêèé â³ä-
ïîâ³â: «Í³ — â óñüîìó âèíí³ ÑØÀ, âñþäè ïàõíå àìå-
ðèêàíöåì».Íàãàäàºìî,ùî Âîëîäèìèð Æèðèíîâñüêèé
â³äîìèé ñâîºþ ï³äòðèìêîþ òåðîðèñò³â íà ñõîä³ Óêðà-

¿íè.Óëèñòîïàä³ 2014 ðîêó â³í íàä³ñëàâ áîéîâèêàì ïî-
ëüîâèõ êîìàíäèð³â «Ã³â³» òà «Ìîòîðîë³» ãóìàí³òàðíó
äîïîìîãó íà 13 ìëí ðóáë³â ($ 300 òèñ.) òà ê³ëüêà àâòî-
ìîá³ë³â «Íèâà» äëÿ «áîðîòüáè ç ôàøèñòàìè»», ðîçïî-
â³äàº «ÂÃîëîñ».ÌÂÑ Óêðà¿íè çàâåëî êðèì³íàëüíó ñïðà-
âó íà Æèðèíîâñüêîãî çà ô³íàíñóâàííÿ òåðîðèçìó íà
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè �

Æèðèíîâñüêèé ââàæàº, ùî «ÄÍÐ» ³ «ËÍÐ»
ñòâîðèëè ÑØÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1440 — àíãë³éñüêèé êîðîëü Ãåíð³õ VI çàñíóâàâ çíàìåíè-

òèé ²òîíñüêèé êîëåäæ, çàâäàííÿì ÿêîãî áóëà ï³äãîòîâêà

ñòóäåíò³â äëÿ Êåìáð³äæñüêîãî êîëåäæó. Çà ÷àñ ³ñíóâàííÿ

²òîí çàê³í÷èëè 20 ïðåì`ºð-ì³í³ñòð³â Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿.

1497—ïåðøà çàäîêóìåíòîâàíà çãàäêà ïðî â³äâ³äàííÿ ºâðî-

ïåéöåì Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè — äîñë³äíèê Äæîí Êàáîò

(³òàë³ºöü çà ïîõîäæåííÿì Äæîâàíí³ Êàáîòî), ÿêèé î÷î-

ëþâàâ àíãë³éñüêó åêñïåäèö³þ, âèñàäèâñÿ íà òåðèòîð³¿,

â³äîì³é ñüîãîäí³ ÿê Íüþôàóíäëåíä, ³, íàçâàâøè ¿¿ Òåððà-

íîâà, ïðîãîëîñèâ çåìëþ âëàñí³ñòþ àíãë³éñüêîãî êîðîëÿ

Ãåíð³õà VII.

1537 — ²ãíàò³é Ëîéîëà ³ éîãî ïîñë³äîâíèêè ç ïàðèçüêî-

ãî Òîâàðèñòâà ²ñóñà ïîñâÿ÷åí³ â äóõîâíèé ñàí. ×åðåç òðè

ðîêè Ïàïà Ðèìñüêèé Ïàâëî III çàòâåðäèòü Òîâàðèñòâî ÿê

îðäåí ³ºçó¿ò³â.

1574 —íà îñòðîâ³ Ëóñîí ïîáëèçó óñòÿ ð³êè Ïàñèã ³ñïàíñü-

êèé êîíê³ñòàäîð Ì³ãåëü Ëîïåñ äå Ëåãàñï³ çàñíóâàâ ïîñå-

ëåííÿ, â³äîìå ñüîãîäí³ ÿê ì³ñòî Ìàí³ëà. Ç 1595 ðîêó

Ìàí³ëà ñòàëà ñòîëèöåþ Ô³ë³ïï³íñüêîãî àðõ³ïåëàãó.

1717 — ÷îòèðè ëîæ³, ÿê³ ç³áðàëèñÿ â ëîíäîíñüê³é òàâåðí³

«Ãóñàê ³ Äåêî» öåðêâè Ñâÿòîãî Ïàâëà,ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî

ñòâîðåííÿ Ïåðøî¿ âåëèêî¿ ëîæ³ Àíãë³¿, íàéñòàð³øî¿ ìà-

ñîíñüêî¿ ëîæ³ ó ñâ³ò³.Ñüîãîäí³ Îá`ºäíàíà âåëèêà ëîæà Àíãë³¿

— íàéá³ëüøà ìàñîíñüêà îðãàí³çàö³ÿ â ªâðîï³, äî ñêëàäó

ÿêî¿ âõîäÿòü ïîíàä 300 òèñÿ÷ îñ³á; ¿¿ êåð³âíèêîì º âåëè-

êèé ìàéñòåð — ÷ëåí êîðîë³âñüêî¿ ñ³ì`¿ Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿.
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