
¹125 (4721) | ï’ÿòíèöÿ | 4 âåðåñíÿ 2015 ð.

Äåïóòàòè òóðáóþòüñÿ 
ïðî åêîëîã³÷íó áåçïåêó êèÿí
� Â÷îðà ï³ñëÿ òðèâàëî¿ ïåðåðâè â³äáóëîñÿ ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè

Â ïåðøó ÷åðãó äåïóòàòè â³äðå-
àãóâàëè íà íàäçâè÷àéíó ñèòó-
àö³þ, ÿêà ñòàëàñÿ ó Êèºâ³. ×å-
ðåç òë³ííÿ òîðô’ÿíèê³â íà
Êè¿âùèí³ òà ïîæåæó â ë³ñ³ ï³ä
Áðîâàðàìè Êè¿â çàòÿãíóëà äè-
ìîâà õìàðà, à ì³ñüêå ïîâ³òðÿ
çàáðóäíèëîñü. Ì³ñüêà âëàäà
äîêëàäàº óñ³õ çóñèëü, ùîá ë³ê-
â³äóâàòè ïîæåæó. Ðàçîì ç öèì,
òóðáóþ÷èñü ïðî çäîðîâ’ÿ êèÿí,
âîíà òèì÷àñîâî ïðèïèíèëà íà-
â÷àííÿ ó äèòÿ÷èõ ñàäêàõ òà
øêîëàõ, à êèÿíàì ðåêîìåíäóº
íå âèõîäèòè ç äîìó òà çà÷èíè-
òè â³êíà.

Ñâ³òëàíà ÌÀÆÓÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»

ÏÎÐßÄÎÊ äåííèé â÷îðàøíüîãî çàñ³äàííÿ
Êè¿âðàäè âèÿâèâñÿ íàñè÷åíèì, ïðîòå äå-
ïóòàòè ðîçïî÷àëè ñâîþ ðîáîòó ç îáãîâî-
ðåííÿ «íàéãàðÿ÷³øîãî» ïèòàííÿ. ×åðåç òë³í-
íÿ òîðô’ÿíèê³â íà Êè¿âùèí³ òà ïîæåæó â ë³-
ñ³ ï³ä Áðîâàðàìè Êè¿â îïèíèâñÿ ó äèìó,
ñòàí ïîâ³òðÿ ïîã³ðøèâñÿ. Íà ïî÷àòêó çàñ³-
äàííÿ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàí-
òåëåºâ äîïîâ³â, ùî ì³ñüêà âëàäà äîïîìàãàº
Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ó ë³êâ³äàö³¿ ïîæåæ³. Ïðî-
òå, çà éîãî ñëîâàìè, ïîòð³áíî áóòè ãîòîâè-
ìè äî òîãî, ùî ïîæåæà ñüîãîäí³-çàâòðà òàì
íå ïðèïèíèòüñÿ, òîìó íåîáõ³äíî ïðàöþâà-
òè â ðåæèì³ ï³äâèùåíî¿ ãîòîâíîñò³.

Ïîêè â³í íå ìîæå íàçâàòè îñíîâíó ïðè-
÷èíó, ÷åðåç ùî ìîãëà ñòàòèñÿ íàäçâè÷àé-
íà ñèòóàö³ÿ, ïðîòå ìàº ê³ëüêà ïðèïóùåíü.

«Ìè àíàë³çóºìî ïðè÷èíó çàãîðÿííÿ. Îñ-
íîâíà — öå íåîáåðåæíå âèêîðèñòàííÿ â³ä-
êðèòîãî âîãíþ ³ êóëüòóðà ëþäåé íà â³äïî-
÷èíêó íà òåðèòîð³¿ Êèºâà ³ â Êè¿âñüê³é îá-
ëàñò³. Íà ì³æâ³äîì÷³é íàðàä³ Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñò³ áóëî âèð³øåíî ï³äêëþ÷èòè ïðîêóðà-
òóðó ó çâ’ÿçêó ç ïîæåæàìè ó ñòîëèö³,— êà-
æå ïàí Ïàíòåëåºâ.— ²íøà — òîðô’ÿíèêè, ÿê³
ãîðÿòü, ìàþòü ñâî¿õ âëàñíèê³â, àëå âîíè íå
ñë³äêóþòü íàëåæíèì ÷èíîì çà òåðèòîð³ºþ.
² â òàêîìó çàíåäáàíîìó ñòàí³ âîíà á³ëüø
âðàçëèâà äî ïîæåæ»,— ñêàçàâ Ïàíòåëåºâ.

Íàðàç³ ì³ñüêà âëàäà âæèâàº íèçêó çàõî-
ä³â, àáè çíèçèòè âì³ñò øê³äëèâèõ ðå÷îâèí
ó ïîâ³òð³.

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî íàãîëîñèâ,
ùî çà ðåçóëüòàòàìè ðàíêîâî¿ íàðàäè äàâ
ðîçïîðÿäæåííÿ óñ³ì ñëóæáàì — ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷í³é, ³ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòó-
àö³é, ìåäè÷í³é — ïåðåéòè íà íàäçâè÷àé-
íèé ðåæèì ðîáîòè. Òà îñîáëèâî êîíòðîëþ-
âàòè ñèòóàö³þ â ì³ñò³ — ³ ùîäî ³íôîðìó-

âàííÿ íàñåëåííÿ ïðî çàõîäè áåçïåêè, ³ ùî-
äî íàäàííÿ íåîáõ³äíî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿
äîïîìîãè óñ³ì, õòî çâåðòàºòüñÿ.

Äî òîãî æ ñòîëè÷íà âëàäà, ùîá çìåíøè-
òè çàãàçîâàí³ñòü ì³ñòà, îáìåæèëà â’¿çä âàí-
òàæíîãî òðàíñïîðòó äî Êèºâà. À òàêîæ çâåð-
òàºòüñÿ äî âëàñíèê³â àâòîòðàíñïîðòó ç ïðî-
õàííÿì çà ìîæëèâîñò³ íå êîðèñòóâàòèñÿ
ïðèâàòíèìè àâòî.

Êð³ì òîãî, âîíà çàêëèêàº êèÿí íå âèõî-
äèòè íà âóëèöþ, çàêðèâàòè â³êíà, îäÿãàòè
ìîêð³ ìàðëåâ³ ïîâ’ÿçêè òà ðåêîìåíäóâàëà
áàòüêàì ä³òåé íå âåñòè ¿õ äî øê³ë òà äèòÿ-
÷èõ ñàäê³â. Ó ï’ÿòíèöþ øêîëè òà äèòñàäêè
â ñòîëèö³ áóäóòü çàêðèò³.

«Îñê³ëüêè ³ñíóº ðèçèê ðîçïîâñþäæåííÿ
ïðîäóêò³â ãîð³ííÿ ïîæåæ³, ùî âèíèêëà â Êè-
¿âñüê³é îáëàñò³, íà äåÿê³ ðàéîíè Êèºâà, ìè íå
ðåêîìåíäóºìî âåñòè ä³òåé â äèòñàäêè òà
øêîëè. Òèì íå ìåíøå, â óñ³õ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàäàõ áóäå ñòâîðåíî ÷åðãîâ³ ãðóïè äëÿ òèõ
ä³òåé, ÿêèõ íå áóäå çìîãè çàëèøèòè âäîìà.
Âîíè ïåðåáóâàòèìóòü ó ïðèì³ùåíí³ ³ íå áó-
äóòü âèõîäèòè íà âóëèöþ»,— ïîÿñíèëà çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

Ñòîï «êíîïêîäàâñòâó»

Â÷îðà â Êè¿âðàä³ çàïðàöþâàëà íîâà ñèñ-
òåìà äëÿ ãîëîñóâàííÿ «Ðàäà-4 Êè¿â», âàð-
ò³ñòü ÿêî¿ ñòàíîâèòü 12 ìëí ãðí.

Äëÿ ó÷àñò³ â ãîëîñóâàíí³ äåïóòàòàì ïî-
òð³áíî áóäå çàä³ÿòè äâ³ ðóêè: ïàëåöü ë³âî¿
ðóêè ïîâèíåí íàòèñêàòè íà ñåíñîðíó êíîï-
êó, à ïàëåöü ïðàâî¿ — íà êíîïêó ãîëîñóâàí-
íÿ òà òðèìàòè ö³ äâ³ êíîïêè âïðîäîâæ âñüî-
ãî ãîëîñóâàííÿ äåñÿòü ñåêóíä — äëÿ çàðà-
õóâàííÿ ãîëîñó.

Ìåð Êèºâà â³äçíà÷èâ, ùî íîâà ñèñòåìà
óíåìîæëèâèòü «êíîïêîäàâñòâî».

«Ìè ñüîãîäí³ ïîñòàâèëè ùå îäíó âåëè-
êó ïåðåïîíó ïîë³òè÷í³é êîðóïö³¿. Òîìó ùî

ãîëîñóâàííÿ çà ³íøó ëþäèíó, òàê çâàíå
«êíîïêîäàâñòâî»,— öå ³ º ïîë³òè÷íà êîðóï-
ö³ÿ. Ìè öþ ñèñòåìó çàïðîâàäæóºìî ïåðøè-
ìè â Óêðà¿í³, íàâ³òü Âåðõîâíà Ðàäà òàêîãî
íå çðîáèëà, òîìó äàºìî ïðèêëàä ³íøèì»,—
çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ì³ñüêèé áþäæåò ï³äêîðèãóâàëè

Äåïóòàòè â÷îðà âíåñëè çì³íè äî áþäæå-
òó ì³ñòà Êèºâà íà 2015 ð³ê, îñê³ëüêè éîãî
äîõîäè çá³ëüøèëèñü.

«Íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó çá³ëüøèëèñü
çà ðàõóíîê ê³ëüêîõ âåëèêèõ ïîäàòê³â, â ïåð-
øó ÷åðãó çà ðàõóíîê ïîäàòê³â íà äîõîäè ô³-
çè÷íèõ îñ³á, ó íàñ éîãî ñóòòºâå ïåðåâèêîíàí-
íÿ, çà ðàõóíîê ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ï³äïðè-
ºìñòâ, º ïåðåâèêîíàííÿ ïî òðàíñïîðòíîìó
ïîäàòêó, ïî ïîäàòêó íà íåðóõîì³ñòü. ² â ñó-
ì³ öå ñêëàäàº áëèçüêî 1 ì³ëüÿðäà 600 òèñÿ÷
ãðèâåíü,ÿê³ ìè âèð³øèëè ðîçïîä³ëèòè íà íàé-
íàãàëüí³ø³ ïîòðåáè»,— ïîÿñíèâ ãîëîâà ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó
òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Àí-
äð³é Ñòðàíí³êîâ.

Â³äòàê öå äàñòü çìîãó çá³ëüøèòè çàðïëà-
òè ïðàö³âíèêàì áþäæåòíî¿ ñôåðè. Íà öå
áóäå âèä³ëåíî 336,944 ìëí ãðí. Òàêîæ Êè-
¿âðàäà ïîâåðòàº ìåøêàíöÿì Êèºâà ï³ëüãî-
âèé ïðî¿çä äëÿ áàãàòüîõ êàòåãîð³é ãðîìà-
äÿí, ÿêèé áóëî ñêàñîâàíî äåðæàâîþ ç 1 ÷åðâ-
íÿ öüîãî ðîêó. Íà öå ï³äå 100 ìëí ãðí.

Ùå ÷àñòèíà ãðîøåé ñïðÿìîâàíà íà çà-
ì³íó, ðåìîíò òà îáñëóãîâóâàííÿ ô³ëüòðó-
þ÷èõ ñèñòåì òà ïèòíèõ ôîíòàí÷èê³â ó äî-
øê³ëüíèõ òà çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ ì³ñòà — 8,155 ìëí ãðí. 275 ìëí ãðí
áóäå âèä³ëåíî áþäæåòíèì óñòàíîâàì íà
îïëàòó åíåðãîíîñ³¿â òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

Êð³ì òîãî, çá³ëüøåíî âèäàòêè íà ïðî-
ãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
íà 455,9 ìëí ãðí.

Íà ùî ùå ï³äóòü ãðîø³

Â÷îðà äåïóòàòè ñâî¿ì ð³øåííÿì âíåñëè
çì³íè äî Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëü-
íîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2015 ð³ê. Â³äòàê
íà áóä³âíèöòâî äðóãî¿ íèòêè Ãîëîâíîãî
ì³ñüêîãî êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà Êèºâà
äîäàòêîâî íàïðàâëåíî 5 ìëí ãðí ç ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó òà 159,8 ìëí ãðí — ç äåðæàâíî-
ãî.

Òàêîæ ÷àñòèíà êîøò³â áóäå íàïðàâëå-
íà íà áóä³âíèöòâî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Òàê, äîäàòêîâî 20 ìëí ãðí ï³äóòü íà ðå-
êîíñòðóêö³þ òà áóä³âíèöòâî ïðèáóäîâè
äî øêîëè ¹ 140, 2,8 ìëí ãðí — íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ äèòñàäêà ¹ 268 òà äîäàòêîâî
18,4 ìëí ãðí — íà áóä³âíèöòâî äîøê³ëü-
íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íà ïðîñïåêò³
Íàóêè, 63-à.

Êð³ì òîãî, â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî îñ³í-
íüî-çèìîâîãî ïåð³îäó íà ïðèäáàííÿ òåõ-
í³êè áóäå äîäàòêîâî âèä³ëåíî 10 ìëí ãðí.
Òàêîæ íà âèêîíàííÿ ïðîåêòíèõ ðîá³ò äëÿ
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿
îá’ºêò³â äîðîæíüî¿ ìåðåæ³ ó 2016 ðîö³ äå-
ïóòàòè çíàéøëè ùå 5,6 ìëí ãðí. Âèä³ëå-
í³ êîøòè íà ðåêîíñòðóêö³þ òåïëîâèõ ìå-
ðåæ.

Òàêîæ çá³ëüøåíî àñèãíóâàííÿ íà êàï³òàëü-
í³ âêëàäåííÿ ó ñôåð³ ÆÊÃ, à ñàìå íà êàï³-
òàëüíèé ðåìîíò äîð³ã, íà àñôàëüòóâàííÿ
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, íà îáëàøòóâàí-
íÿ ³ãðîâèõ òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, íà
çàì³íó â³êîí ó øêîëàõ, êàïðåìîíò ó çàêëà-
äàõ îñâ³òè òîùî.

Âò³ì, âè÷åðïàòè ïîðÿäîê äåííèé äåïó-
òàòè â÷îðà íå âñòèãëè òà ïðîäîâæàòü ñâîþ
ðîáîòó íàñòóïíîãî òèæíÿ â ÷åòâåð î 10.00.
Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè-
¿âðàäè Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ îãîëîñèâ ïåðåðâó
â çàñ³äàíí³,òîìó ùî äåïóòàòè íå íàáðàëè êâî-
ðóìó �
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Â÷îðà â Êè¿âðàä³ çàïðàöþâàëà íîâà ñèñòåìà äëÿ ãîëîñóâàííÿ «Ðàäà-4 Êè¿â»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про затвердження попереднього звіту тимчасової 

контрольної комісії Київської міської ради з питань 
перевірки фактів неналежного розгляду звернень фізичних 

та юридичних осіб, депутатських звернень та запитів органами
державної влади та місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями, 

що розташовані в місті Києві
Рішення Київської міської ради № 801/1665 від 23 липня 2015 року

Заслухавши та обговоривши попередній звіт тимчасової контрольної комісії, відповідно до статей 26, 48
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Регламенту Київської міської ради, затвер(
дженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Взяти�до�відома�попередній�звіт�тимчасо-

вої��онтрольної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�перевір�и�фа�тів�неналежно�о�роз�ля-

д��звернень�фізичних�та�юридичних�осіб,�де-

п�татсь�их�звернень�та�запитів�ор�анами�дер-

жавної�влади�та�місцево�о�самовряд�вання,�під-

приємствами,��становами�та�ор�анізаціями,�що

розташовані�в�місті�Києві,�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Продовжити�робот��тимчасової��онтроль-

ної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�пе-

ревір�и�фа�тів�неналежно�о�роз�ляд��звернень

фізичних�та�юридичних�осіб,�деп�татсь�их�звер-

нень�та�запитів�ор�анами�державної�влади�та

місцево�о�самовряд�вання,�підприємствами,

�становами�та�ор�анізаціями,�що�розташова-

ні�в�місті�Києві,�стро�ом�на�3�місяці.

3.�Київсь�ом��місь�ом���олові�та�заст�пни��

місь�о�о��олови —�се�ретарю�Київсь�ої�місь�ої

ради�вжити�ор�анізаційно-правових�заходів

щодо�ви�онання�ре�омендацій�тимчасової��он-

трольної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

перевір�и�фа�тів�неналежно�о�роз�ляд��звер-

нень�фізичних�та�юридичних�осіб,�деп�татсь�их

звернень�та�запитів�ор�анами�державної�вла-

ди�та�місцево�о�самовряд�вання,�підприєм-

ствами,��становами�та�ор�анізаціями,�що�роз-

ташовані�в�місті�Києві,�визначених���поперед-

ньом��звіті��омісії.

4.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����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�ре�ламент��та�деп�татсь�ої�ети-

�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�23.07.2015�№�801/1665

ПОПЕРЕДНІЙ ЗВІТ
тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки

фактів неналежного розгляду звернень фізичних та юридичних осіб,
депутатських звернень та запитів органами державної влади та місцевого

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, 
що розташовані в місті Києві

Тимчасов���онтрольн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�перевір�и�фа�тів�неналежно-

�о�роз�ляд��звернень�фізичних�та�юридичних�осіб,�деп�татсь�их�звернень�та�запитів�ор�анами

державної�влади�та�місцево�о�самовряд�вання,�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями,

що�розташовані�в�місті�Києві�(далі —�Комісія)�б�ло��творено�відповідно�до�статті�48�За�он�

У�раїни�«Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�статті�8�Ре�ламент��Київсь�ої�місь�ої�ради,

врахов�ючи�інформацію�про�численні�фа�ти�пор�шення�вимо��за�онодавства�при�роз�ляді�ор-

�анами�державної�влади�та�місцево�о�самовряд�вання,�підприємствами,��становами�та�ор�а-

нізаціями,�що�розташовані�в�місті�Києві,�звернень�фізичних�та�юридичних�осіб,�деп�татсь�их

звернень�та�запитів.

До�с�лад��тимчасової�Комісії�обрано�13�деп�татів�Київради.

Завданням�Комісії�б�ло�визначено�здійснення�перевіро��фа�тів�неналежно�о�роз�ляд��звер-

нень�фізичних�та�юридичних�осіб,�деп�татсь�их�звернень�та�запитів�ор�анами�державної�вла-

ди�та�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями,�що

розташовані�в�місті�Києві,�а�та�ож�надання�пропозицій�та�ре�омендацій�щодо��с�нення�пор�-

шень,�виявлених�під�час�та�их�перевіро�.

З�метою�реалізації�завдань�Комісією�б�ло��хвалено�рішення�направити�звернення�до��ерів-

ни�ів�деп�татсь�их�фра�цій�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пропозицією�надавати�Комісії�інформацію

про�фа�ти�пор�шень�ви�онавсь�ої�дисципліни�щодо�роз�ляд��звернень�фізичних�та�юридичних

осіб�до�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

про�ви�онавсь���дисциплін��щодо�роз�ляд��звернень�фізичних�та�юридичних�осіб���стр��т�р-

них�підрозділах�місь�держадміністрації�та��ом�нальних�підприємствах.�Крім�то�о,�прийнято�рі-

шення�засл�хов�вати�на��ожном��засіданні�Комісії�представни�ів�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої

ради,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��о-

м�нальних�підприємств�щодо�я�ості,�повноти�та�своєчасності�надання�відповідними�ор�анами

відповідей�на�звернення�фізичних�та�юридичних�осіб,�деп�татсь�і�звернення�та�запити.

За�звітний�період�відб�вся�ряд�засідань�Комісії,�на�я�их�б�ло�засл�хано�доповіді�представ-

ни�ів�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради:�Хорватової�C.�O.—�начальни�а��правління�по�робо-

ті�із��ореспонденцією�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�Київсь�ої�місь�ої�ради,�Ма�симен�а�О.

Є.—�заст�пни�а�начальни�а��правління�по�роботі�із��ореспонденцією�Київсь�о�о�місь�о�о��о-

лови�та�Київсь�ої�місь�ої�ради,�Д�д�и�Л.�Я.—�начальни�а��правління�ор�анізаційно�о�та�до��-

ментально�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради,�Пономарен�о�Л.�В.—�начальни-

�а�відділ��до��ментально�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради;�К�ла�івсь�о�о�В.�А.—

начальни�а�відділ���онтролю�ви�онання�дор�чень��правління�з�питань�запобі�ання�та�виявлен-

ня��ор�пції;

представни�ів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації):�Брич�о�О.�Л.—�начальни�а��правління�з�питань�звернень��ромадян�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Іс�рен�о�В.�Ю.—�началь-

ни�а�відділ��аналітичної�роботи�та��онтролю��правління�з�питань�звернень��ромадян�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);�Шамрай�Н.�В.—

начальни�а�Управління�(Центр�)�надання�адміністративних�посл���апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);�Ж��ов��Л.�П.—�дире�тора��о-

м�нальної�бюджетної��станови�«Конта�тний�центр�міста�Києва»;

представни�ів�ТОВ�«ІНФОПЛЮС»�(розробни��системи�еле�тронно�о�до��ментообі���СЕД�«АС-

КОД»),�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�інших�осіб.

За�рез�льтатами�опрацювання�інформації,�що�надійшла�на�роз�ляд�Комісії,�встановлено�на-

ст�пне.

У�процесі�роботи�Комісії�отримано�та�проаналізовано�інформацію,�я�а�стос�ється�ви�онав-

сь�ої�дисципліни���роботі�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації),�йо�о�стр��т�рних�підрозділах�та�районних�в�місті�Києві�державних�адмініс-

трацій.

У�ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�нала-

�оджено�систем���онтролю�за�роз�лядом�звернень��ромадян.�Відпрацьовано�систем��попе-

редніх�на�ад�вань,�адресованих�першом��заст�пни����олови�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни�ам��олови�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та��ерівни���апарат��ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��оловам�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�та��ерівни�ам�департаментів,��правлінь�та�сл�жб�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).�

Упродовж�2014 —�2015�ро�ів�відповідно�до��рафі�ів,�затверджених�ви�онавчим�ор�аном�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією),�проводяться�перевір�и�ор-

�анізації�роботи�із�зверненнями��ромадян,�ор�анізації�та�проведення�особисто�о�прийом���ро-

мадян,�стан��ви�онавсь�ої�дисципліни�з�роз�ляд��звернень��ромадян���стр��т�рних�підрозділах

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та���район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністраціях.

За�рез�льтатами�проведення�відповідних�перевіро��встановлено�низ���недолі�ів���роботі�за-

значених�стр��т�рних�підрозділів�місь�держадміністрації�та�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій.

Зо�рема,�до�хара�терних�недолі�ів�роботи�місь�держадміністрації,�її�стр��т�рних�підрозділів

та�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�слід�віднести:

— відс�тність�забезпечення�відповідальних�за�діловодство���стр��т�рних�підрозділах�при-

строями�для�нанесення�штрих-�одів,�що�наносяться�на�звернення��ромадян�з�метою�забезпе-

чення�дотримання�нормативно-правових�а�тів,�я�ими�вре��льовано�реєстрацію�та�опрацюван-

ня�звернень��ромадян���мод�лі�«Звернення��ромадян»�системи�еле�тронно�о�до��ментообі��

«АСКОД».�При�реєстрації�звернень��ромадян�необхідно�наносити�на�них�штрих-�оди�з�датою�от-

римання�та�номером�звернення;

— відс�тність�запровадження�реальної�пра�ти�и�роз�ляд��на�апаратних�нарадах����ерівни-

�ів�стр��т�рних�підрозділів�місь�держадміністрації�або�районних�в�місті�Києві�державних�адмі-

ністрацій�питання�ор�анізації�роботи�із�зверненнями��ромадян,�стан�ви�онавсь�ої�дисципліни

з�роз�ляд��звернень��ромадян.

До�індивід�альних�за�важень�слід�віднести:

— відс�тність�реально�о�проведення�особисто�о�прийом���ромадян�першим�заст�пни�ом�та

заст�пни�ами��олови�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації);

— непроведення��онс�льтацій�чи�нарад�з�працівни�ами,�я�і�здійснюють�реєстрацію�звернень

�ромадян,�щодо�надання�їм�роз’яснень�стосовно�відмінностей�між�повторними�та�неодноразо-

вими�зверненнями,�а�та�ож�щодо�недоп�стимості�безпідставної�відмови���задоволенні�за�он-

них�вимо��заявни�ів,�проявів��передженості,�халатності�та�формалізм��при�роз�ляді�звернень

�ромадян,�забезпечення�надання�своєчасної�вичерпної�ар��ментованої�відповіді�з�роз’ясненням

по�с�ті;�відс�тність�нала�одженої�ефе�тивної�взаємодії�з��правлінням�інформаційно-�ом�ні�а-

ційних�систем�та�захист��інформації�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�метою�забезпечення�належно�о�опрацювання�звернень

��системі�еле�тронно�о�до��ментообі���«АСКОД»�(стос�ється�Департамент��б�дівництва�та�жит-

лово�о�забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації);

— відс�тність�«�арячих�телефонних�ліній»�(стос�ється�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

— відс�тність�о�ремо�о�стр��т�рно�о�підрозділ�,�на�я�ий�б�ло�б�по�ладено�діловодство�за

пропозиціями�(за�важеннями),�заявами�(�лопотаннями)�і�с�ар�ами��ромадян,�врахов�ючи�знач-

ний�обся��звернень��ромадян,�що�надходять�до�Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри

ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

Комісією�о�ремо�роз�лян�то�питання�щодо�опрацювання�звернень�фізичних�та�юридичних

осіб�підприємствами,�від�я�их�залежить�життєзабезпечення�міста�Києва,—�ПАТ�«Київ�аз»,�ПАТ

«Київенер�о»,�ПАТ�«АК�Київводо�анал».�Ком�нальною�бюджетною��становою�«Конта�тний�центр

міста�Києва»�надано�інформацію�про��іль�ість�та�рез�льтати�роз�ляд��звернень��ромадян,�я�і

б�ли�направлені�КБУ�«Конта�тний�центр�міста�Києва»�на�опрацювання�зазначеним�підприєм-

ствам�за�період�з�01.06.2014�до�01.05.2015:

Виконавець Кількість
звернень

Розгляд звернень Виконання звернень % 
вчасно

закритих

%
Виконання

Вчасно Не вчасно Прострочені Виконано Не
виконано

ПАТ "Київенерго" 38506 21540 5570 11388 23782 11633 79,45% 67,15%

ПАТ 
"АК Київ � водоканал"

1903 1178 453 270 1557 290 72,23% 84,30%

ПАТ "Київгаз" 1453 75 1373 5 457 19 5,18% 96,01%

Опрацювавши�до��менти,�що�надійшли�на�роз�ляд�Комісії,�з’ясовано,�що�за�робот��із�звер-

неннями��ромадян�та�за�робот��з�опрацювання�вхідної��ореспонденції���се�ретаріаті�Київсь�ої

місь�ої�ради�відповідає��правління�по�роботі�із��ореспонденцією�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та

Київсь�ої�місь�ої�ради,�що�с�ладається�з�та�их�стр��т�рних�підрозділів:�відділ�реєстрації��орес-

понденції,�відділ�з�питань�звернень��ромадян,�відділ�розподіл��та�видачі��ореспонденції,�се�тор

попередньо�о�опрацювання�та�реєстрації�до��ментів,�се�тор�по�роботі�із�запитами�на�п�блічн�

інформацію�та�до��ментами�дозвільно�о�хара�тер�.

У�відділі�з�питань�звернень��ромадян�працюють�4�особи.�За�альна��іль�ість�опрацьованих�від-

ділом�звернень��ромадян�за�2014�рі��становить�9158�заяв�та�звернень,��іль�ість�звернень,�по-
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даних��ромадянами�особисто,—2952�шт.,�або�через��повноважен��ними�особ� —�485�шт.,�що

с�ладає�42�%�від�за�альної��іль�ості�звернень��ромадян,�зареєстрованих���відповідном��році.

У�поточном��році�спостері�ається�тенденція�до�збільшення��іль�ості�звернень��ромадян�до

Київсь�ої�місь�ої�ради�вдвічі.�Зо�рема,�на�почато��червня�2015�ро���відділом�з�питань�звернень

�ромадян�вже�опрацьовано�8777�звернень��ромадян.

Чотири�працівни�и�відділ��з�питань�звернень��ромадян�не�в�змозі���повном��обсязі�здійсню-

вати�належне�опрацювання��ореспонденції,�а�та�ож�вести�особистий�прийом��ромадян.�Отже,

є�необхідність���збільшенні�штатної�чисельності�працівни�ів�цьо�о�відділ�.

Крім�то�о,�Комісією�з’ясовано,�що�з�червня�2014�ро�����стр��т�рі�се�ретаріат��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�ф�н�ція��онтролю�за�опрацюванням�деп�татсь�их�запитів�та�деп�татсь�их�звернень,

звернень�фізичних�та�юридичних�осіб�розділена�між�двома�стр��т�рними�підрозділами —��прав-

лінням�по�роботі�із��ореспонденцією�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�Київсь�ої�місь�ої�ради�та

відділом��онтролю�ви�онання�дор�чень��правління�з�питань�запобі�ання�та�виявлення��ор�пції,

що�не�ативно�впливає�на�стан�реалізації��онтрольної�ф�н�ції���Київсь�ій�місь�ій�раді.�Комісія

звертає��ва���та�ож�на�те,�що�за�за�альними�правилами�поб�дови�ор�анізаційної�стр��т�ри�ор-

�ан��державної�влади�та�ор�ан��місцево�о�самовряд�вання�стр��т�рний�підрозділ,�що�реаліз�є

�онтрольні�ф�н�ції,�не�може�переб�вати���стр��т�рном��підрозділі,�я�ий�та�ож�є�об’є�том��он-

тролю.

О�ремо�Комісія�на�олош�є�на�том�,�що���се�ретаріаті�Київсь�ої�місь�ої�ради�відс�тній�стр��-

т�рний�підрозділ,�відповідальний�за�аналітичн��робот��із�зверненнями�фізичних�та�юридичних

осіб,�що�не�ативно�впливає�на�реалізацію�Київсь�ою�місь�ою�радою�своїх�ф�н�цій.

Я��встановлено�Комісією,�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями�систематично�пор�-

ш�ються�вимо�и�за�онодавства�щодо�роз�ляд��звернень�фізичних�та�юридичних�осіб,�деп�тат-

сь�их�звернень�та�запитів.�У�я�ості�при�лад��наведемо��іль�а�фа�тів.

До�деп�тата�Київсь�ої�місь�ої�ради�Павли�а�В.�А.�надійшло�звернення�працівни�а���ртожит-

���ПАТ�«Київводо�анал»�із�с�ар�ою�на�дії�посадових�осіб�підприємства�та�з��лопотанням�щодо

сприяння���захисті�йо�о�за�онних�прав.

Кер�ючись�положеннями�статті�13�За�он��У�раїни�«Про�стат�с�деп�татів�місцевих�рад»,�Пав-

ли��В.�А.�направив�деп�татсь�е�звернення�від�25.05.2015�№ 08/279-2005-202��олові�правлін-

ня —��енеральном��дире�тор��ПАТ�«АК�«Київводо�анал»�Біли���А.�О.�щодо�надання�інформації,

необхідної�для�захист��інтересів�виборця.�На�це�деп�татсь�е�звернення�надійшла�відповідь

(лист�ПАТ�«АК�«Київводо�анал»�від�08.06.2015�№ 2178/41/36/02-15),�в�я�ій�б�ло�відмовлено��

наданні�деп�тат��Київсь�ої�місь�ої�ради�необхідної�інформації�та�до��ментів.

Анало�ічна�сит�ація�сталася�з�роз�лядом�деп�татсь�о�о�звернення�деп�тата�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�Петровця�О.�Ф.�до�ПАТ�«ХК�«Київмісь�б�д»�щодо�надання�певної�інформації.

У�зв’яз���із�неви�онанням�сл�жбовими�особами�ПАТ�«ХК�«Київмісь�б�д»�за�онних�вимо��де-

п�тата�Київсь�ої�місь�ої�ради�Петровця�О.�Ф.�про�надання�інформації,�ви�ладеної���зверненні

від�02.09.2014,���провадженні�слідчо�о�відділ��Печерсь�о�о�районно�о��правління�ГУ�МВС�У�ра-

їни�в�місті�Києві�переб�вало��римінальне�провадження�№ 42014100000001555,�розпочате

28.11.2014�про��рат�рою�міста�Києва�за�рез�льтатами�роз�ляд��звернення�деп�тата�Київсь�ої

місь�ої�ради�Петровця�О.�Ф.�

Деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�Гончаров�В.�В.�б�в�зм�шений�двічі�направляти�деп�татсь�е

звернення�начальни���Шевчен�івсь�о�о�РУ�ГУ�МВС�У�раїни�в�місті�Києві�з�проханням�надати

інформацію,�необхідн��для�захист��інтересів�виборців.

У�зв’яз���із�ненаданням���встановлений�стро��відповідей�на�в�азані�деп�татсь�і�звернення

Комісією�б�ло�направлено�звернення�до�начальни�а�ГУ�МВС�У�раїни�в�місті�Києві�з�проханням

вжити�належних�заходів�для�надання�запит�ваних�відповідей.�У�відповіді�ГУ�МВС�У�раїни�в�міс-

ті�Києві�(лист�від�11.04.2015�№ 1/2014-ТР)�містилась�інформація�із�підтвердженням�фа�тів�по-

р�шення�стро�ів�надання�Шевчен�івсь�им�РУ�ГУ�МВС�У�раїни�в�місті�Києві�відповідей�на�деп�-

татсь�і�звернення�деп�тата�Київсь�ої�місь�ої�ради�Гончарова�В.�В.,�а�та�ож�повідомлялося�про

заходи,�я�их�вжито�до�відповідальних�за�пор�шення�стро�ів�надання�відповіді�осіб.

Деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�Калінічен�о�О.�В.�направив�деп�татсь�е�звернення�від�29.12.2014

№ 08/279-032-77�Київсь�ом��місь�ом���олові�Клич���В.�В.�щодо�необхідності�розроб�и��ом-

пле�сної�про�рами�розвит���нових�с�часних�майданчи�ів�для�пар��вання�транспортних�засобів.

Не�отримавши�відповіді�на�зазначене�деп�татсь�е�звернення���встановлений�стро�,�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради�Калінічен�о�О.�В.�зверн�вся�до�Комісії�з�проханням�посприяти�в�отри-

манні�відповіді�на�деп�татсь�е�звернення.

На�звернення�Комісії�з�пор�шено�о�питання�до�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�Клич�а�В.�В.�на-

дійшла�відповідь�за�підписом�першо�о�заст�пни�а��олови�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�Ні�онова�І.�В.�від�02.04.2015�№ 002-389,�я�а

містила�інформацію�із�підтвердженням�фа�тів�пор�шення�стро�ів�надання�ви�онавчим�ор�аном

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією)�відповіді�на�деп�татсь�е

звернення�деп�тата�Київсь�ої�місь�ої�ради�Калінічен�а�О.�В.,�а�та�ож�щодо�заходів,�вжитих�до

відповідальних�за�пор�шення�стро�ів�надання�відповіді�осіб.

Існ�ють�непоодино�і�випад�и�надання�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією)�на�деп�татсь�і�звернення�і�запити�з�одно�о�і�то�о�ж�питан-

ня�відповідей�із�протилежною�позицією.

До�та�их�випад�ів�слід�віднести�питання�щодо�роз�ляд��запитів�та�звернень�деп�тата�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�Павли�а�В.�А.�щодо�необхідності�влашт�вання�світлофорно�о�ре��лювання�до-

рожньо�о�р�х��на�о�ремих�ділян�ах�на�в�лицях�Рев�ць�о�о�та�Вербиць�о�о���Дарниць�ом��райо-

ні�місті�Києва�(листи�Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри�місь�держадміністрації�від

04.08.2014�N№ 053-5517,�053-5518;�листи�заст�пни�а��олови�місь�держадміністрації�Ні�онова

І.�В.�від�02.12.2014�№ 002-1520�та�від�27.03.2015�№ 001-893).

Крім�то�о,�до�та�их�випад�ів�відноситься�і�питання,�пор�шене���своїх�деп�татсь�их�запитах�та

зверненнях�деп�татом�Київсь�ої�місь�ої�ради�Гончаровим�В.�В.�щодо�фінанс�вання�та�б�дів-

ництва�ліцею�«Інтеле�т»���6-м��мі�рорайоні�житлово�о�масив��Осо�ор�и-Північні�(лист�Депар-

тамент��фінансів�місь�держадміністрації�від�09.04.2015�№�054-2-3-10/1134,�лист�Департамен-

т��е�ономі�и�та�інвестицій�місь�держадміністрації�від�16.04.2015�№ 050/08-2945,�лист�заст�п-

ни�а��олови�місь�держадміністрації�Рябі�іна�П.�Б.�від�10.04.2015�№ 006-623).

Стро��роз�ляд��деп�татсь�о�о�запит��не�повинен�перевищ�вати�30��алендарних�днів,�водно-

час�наявні�непоодино�і�випад�и�роз�ляд��деп�татсь�их�запитів,�що�тривають�два�і�більше�мі-

сяці.

Та�,�станом�на�01.06.2015�залишаються�неви�онаними�та�і�деп�татсь�і�запити�деп�татів�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради:

— деп�татсь�ий�запит�деп�тата�Київсь�ої�місь�ої�ради�К�зи�а�П.�М.�від�23.03.2015�№ 08/ДЗ-

344�(щодо�збільшення��іль�ості�р�хомо�о�с�лад��на�автоб�сном��маршр�ті�№ 11���Деснянсь�о-

м��районі).�Ви�онавець —�перший�заст�пни���олови�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�Ні�онов�І.�В.;

— деп�татсь�ий�запит�деп�тата�Київсь�ої�місь�ої�ради�Вовчен�а�О.�Л.�від�25.03.2015�

№�08/ДЗ-419/3�(щодо�ре�онстр��ції�с�вер��на�Контра�товій�площі).�Ви�онавець�—�заст�пни�

�олови�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Пантелеєв�П.�О.

— деп�татсь�ий�запит�деп�тата�Київсь�ої�місь�ої�ради�Бален�а�І.�М.�від�23.04.2015�№ 08/ДЗ-

813�(щодо�вирішення�питання�приватизації��вартири��ромадян�и�Єфимович�Н.�О.).�Ви�она-

вець —�заст�пни���олови�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�Рябі�ін�П.�Б.;

— деп�татсь�ий�запит�деп�тата�Київсь�ої�місь�ої�ради�Гончарова�В.�В.�від�22.04.2015�№ 08/ДЗ-

768�(щодо�приведення�в�лиці�Урлівсь�ої,�на�відріз���від�в�л.�Ахматової�до�в�л.�Здолб�нівсь�ої,

��Дарниць�ом��районі�м.�Києва���стан,�придатний�до�е�спл�атації).�Ви�онавець —�заст�пни�

�олови�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�Ря-

бі�ін�П.�Б.;

— деп�татсь�ий�запит�деп�тата�Київсь�ої�місь�ої�ради�Михайлен�а�В.�О.�від�22.04.2015

№ 08/ДЗ-748�(щодо�розроб�и�та�впровадження�єдиної��онцепції�з�озеленення�приб�дин�ових

територій�м.�Києва).�Ви�онавець —�заст�пни���олови�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�Пантелеєв�П.�О.;

— деп�татсь�ий�запит�деп�тата�Київсь�ої�місь�ої�ради�Михайлен�а�В.�О.�від�22.04.2015

№ 08/ДЗ-755�(щодо�стихійних�пар�ово��автотранспорт��та�створення��ом�нальних�автостоя-

но�).�Ви�онавець —�перший�заст�пни���олови�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�Ні�онов�І.�В.

Крім�то�о,�Комісія�зазначає,�що�абсолютна�більшість�деп�татсь�их�звернень�деп�татів�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�роз�лядається�з�пор�шенням�стро�ів,�визначених�частиною�др��ою�статті�13

За�он��У�раїни�«Про�стат�с�деп�татів�місцевих�рад».�Зо�рема,�навіть�на�деп�татсь�і�звернен-

ня,�що�не�потреб�ють�додат�ово�о�вивчення,�відповідь�по�с�ті�надається���місячний�стро�,�хо-

ча�за�онодавством�передбачено�десятиденний�стро�.

Врахов�ючи�зазначене�вище,�Комісія�дійшла�та�их�виснов�ів�та�прийняла�наст�пні�рішення:

1.�Ре�оменд�вати�Київсь�ом��місь�ом���олові�вжити�належних�заходів�для:

— дотримання��ерівництвом�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)��рафі�ів�проведення�особистих�та�виїзних�прийомів��ромадян,�проведен-

ня�прямих�«�арячих»�телефонних�ліній,�затверджених�Київсь�им�місь�им��оловою;

— дотримання��ерівництвом�департаментів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)��рафі�ів�проведення�особистих�та�виїзних�прийомів��ромадян,�прове-

дення�прямих�«�арячих»�телефонних�ліній,�затверджених�дире�торами�відповідних�департамен-

тів;

— дотримання��ерівництвом�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій��рафі�ів�прове-

дення�особистих�та�виїзних�прийомів��ромадян,�проведення�прямих�«�арячих»�телефонних�лі-

ній,�затверджених��оловами�(ви�он�ючими�обов’яз�и��олів)�відповідних�районних�в�місті�Києві

державних�адміністрацій;

— при�виявленні�фа�тів�надання�ви�онавцями�необ�р�нтованих�або�неповних�відповідей�на

звернення��ромадян,�пор�шення�стро�ів,�встановлених�за�онодавством,�безпідставної�пере-

дачі�звернень�для�роз�ляд��іншим�ор�анам�притя��вати�винних�осіб�до�відповідальності;

— запрошення�на�виїзні�дні��онтролю���районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях,�під

час�я�их�здійснюється�перевір�а�стан��ви�онання�дор�чень��ерівництва�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації,�наданих�на�звернення��ромадян,�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради,�що�об-

рані�по�відповідном��мажоритарном��виборчом��о�р���;

— посилення�співпраці�та��онтролю�за�діяльністю�ПАТ�«Київ�аз»,�ПАТ�«Київенер�о»,�ПАТ�«АК

Київодо�анал»���сфері�я�ості�та�своєчасності�опрацювання�звернень�фізичних�та�юридичних

осіб,�що�надходять�до�них,���том��числі,�і�від��ом�нальної�бюджетної��станови�«Конта�тний

центр�міста�Києва»;

— забезпечення��сіх��орист�вачів�системи�еле�тронно�о�до��ментообі���«АСКОД»�еле�трон-

ними�цифровими�підписами�та�с�анерами�для�ор�анізації�роботи�з�до��ментами���системі�від-

повідно�до�встановлених�вимо�;

— посилення��онтролю�за�стро�ами�роз�ляд��ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією)�та�районними�в�місті�Києві�державними�адмі-

ністраціями�деп�татсь�их�запитів�та�деп�татсь�их�звернень,�а�та�ож�щодо�повноти�та�я�ості�на-

даних�відповідей�на�деп�татсь�і�запити�та�звернення.

2.�Ре�оменд�вати�заст�пни���місь�о�о��олови —�се�ретарю�Київсь�ої�місь�ої�ради�вжити�на-

лежних�заходів:

— для�визначення�в��ожном��стр��т�рном��підрозділі�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради

осіб,�відповідальних�за�ведення�діловодства���стр��т�рном��підрозділі�(далі —�діловод),�з�обо-

в’яз�овим�повідомленням�адміністратора�інформаційно-теле�ом�ні�аційної�системи�«Єдиний

інформаційний�простір�територіальної��ромади�міста�Києва»�для�визначення�маршр�т��до��-

мента.

— щодо�реєстрації�в�системі�еле�тронно�о�до��ментообі���«АСКОД»��сіх�прое�тів�рішень,

деп�татсь�их�звернень�та�запитів;

— посилення��онтролю�за�проходженням�деп�татсь�их�запитів�і�ходом�ви�онання�прийнятих

по�ним�рішень.

Крім�то�о,�з�метою�ор�анізаційно�о�забезпечення�належно�о�ви�онання�ф�н�цій��онтролю�за

стро�ами�роз�ляд��звернень��ромадян�до�Київсь�ої�місь�ої�ради,�під�отов�и�аналітичних,�ста-

тистичних,�довід�ових�та�інших�матеріалів�Комісія�ре�оменд�є�в�межах�існ�ючої�за�альної�чи-

сельності�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�збільшити�за�альн��чисельність�працівни�ів��прав-

ління�по�роботі�із��ореспонденцією�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�Київсь�ої�місь�ої�ради�до��іль-

�ості�одиниць,�я�а�б�забезпечила�створення�на�базі��правління�двох�додат�ових�стр��т�рних

підрозділів:

— відділ��особисто�о�прийом���ромадян�(з�ф�н�ціями�реєстрації�звернень��ромадян,�що�по-

даються�ними�особисто�або�через��повноважен��ними�особ�;�надання�роз’яснень�з�питань�пов-

новажень�Київсь�ої�місь�ої�ради;�провадження�за�зверненнями��ромадян�до�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�та�інших��ом�ні�ативних�ф�н�цій);

— відділ��аналіти�и�та��онтролю�(станом�на�сьо�одні��онтролем�за�стро�ами�ви�онання�до-

р�чень�заст�пни�а�місь�о�о��олови�—�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради�за�зверненнями��рома-

дян,�під�отов�ою�аналітичних,�статистичних,�довід�ових�та�інших�матеріалів�займається�один

працівни��відділ��з�питань�звернень��ромадян,�я�ий�ви�он�є�і�інші�ф�н�ції,�по�ладені�на�відділ,

причом��в��мовах�приміщення,�де�постійно�переб�вають�відвід�вачі,�що�ви�лючає�можливість

для�зосередження�та,�без�мовно,�впливає�на�ефе�тивність�роботи.�Створення�відповідно�о

стр��т�рно�о�підрозділ��пропон�ється�здійснити�на�базі�існ�ючо�о�відділ���онтролю�ви�онання

дор�чень�шляхом�в�лючення�йо�о�до�стр��т�ри��правління�по�роботі�із��ореспонденцією�Київ-

сь�о�о�місь�о�о��олови�та�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�розширення�ф�н�цій�і�збільшення�штатної

чисельності.

3.�Врахов�ючи,�що�звернення,�я�і�стос�ються�неналежно�о�роз�ляд��звернень�фізичних�та

юридичних�осіб,�деп�татсь�их�звернень�та�запитів�ор�анами�державної�влади�та�місцево�о�са-

мовряд�вання,�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями,�що�розташовані�в�місті�Києві,

продовж�ють�надходити�на�адрес��Комісії,�ре�оменд�вати�Київсь�ій�місь�ій�раді�подовжити�тер-

мін�діяльності�тимчасової��онтрольної��омісії�до�трьох�місяців.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 12.07.2007 № 1143/1804 «Про заходи щодо збереження 

та реконструкції дитячих та спортивних майданчиків у місті Києві»
Рішення Київської міської ради № 773/1637 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою збереження іс(
нуючого дитячого та спортивного майданчиків, а також враховуючи численні звернення громадян, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�12.07.2007�№ 1143/1804�«Про�заходи

щодо�збереження�та�ре�онстр��ції�дитячих�та�спортивних�майданчи�ів���місті�Києві»,�а�саме:�до-

повнити�додато��1�до�рішення�позиціями�3288�та�3289�та�о�о�зміст�:

3288 Подільський 1 вул. Василя Порика 7а�9

3289 Подільський 2 просп. Георгія Гонгадзе 3б

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с�.

Київський міський голова В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці біля будинків
№№ 27, 29, 31, 33 на просп. Червонозоряному в Солом’янському

районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 797/1661 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51(53 Закону України «Про природно(заповідний
фонд України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово(комунального господарства України від 10.04.2006 № 105,
та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�стат�с�с�вер��земельній�ділянці

площею�0,33��а�біля�б�дин�ів�№№ 27,�29,�31,

33�на�просп.�Червонозоряном��в�Солом’янсь�о-

м��районі�міста�Києва�з�ідно�з�планом-схемою.

2.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит���зе-

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та��онцепції

форм�вання�зелених�насаджень�в�центральній

частині�міста,�затверджених�рішенням�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381

та�продовжених�на�період�до�2015�ро���рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.11.2009

№ 714/2783�(таблиця�2�«Озеленення�території

за�ально�о��орист�вання�м.�Києва,�що�відпо-

відають�типоло�ічним�озна�ам�та�план�валь-

ним�вимо�ам»),�додавши�земельн��ділян��,�ви-

значен��п�н�том�1�цьо�о�рішення,�до�перелі��

с�верів�Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва.

3.�Ком�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Солом’янсь�о�о�райо-

н��м.�Києва�та�Департамент��земельних�ре-

с�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо

оформлення�права�постійно�о�земле�орист�-

вання�земельною�ділян�ою�площею�0,33��а�на

просп.�Червонозоряном�,�27,�29,�31,�33�в�Со-

лом’янсь�ом��районі�міста�Києва.

4.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�здійснити�ор�а-

нізаційно-правові�заходи�щодо�бла�о�строю

земельної�ділян�и�площею�0,33��а�на�просп.

Червонозоряном�,�27,�29,�31,�33�в�Солом’ян-

сь�ом��районі�міста�Києва.

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет 

«Вулиця Вишгородська, 54» 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 783/1647 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра(

їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра(
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», враховуючи заяву ініціатив(
ної групи про створення органу самоорганізації населення від 05.06.2015 № 08/КО(5167, протокол зборів жи(
телів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від 18.05.2015 та спи(
сок учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити�створити�ор�ан�самоор�аніза-

ції�населення�та�визначити�йо�о�назв� —�«Б�-

дин�овий��омітет�«В�лиця�Виш�ородсь�а,�54».

2.�Визначити,�що�ор�ан�самоор�анізації�на-

селення�«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�Виш�о-

родсь�а,�54»�діє�в�межах�території�б�дин��

№ 54�на�в�лиці�Виш�ородсь�ій,�54�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва.

З�ідно�з�прото�олом�зборів�жителів�за�міс-

цем�проживання�від�18.05.2015�на�території�ді-

яльності�ор�ан��самоор�анізації�населення�«Б�-

дин�овий��омітет�«В�лиця�Виш�ородсь�а,�54»

меш�ає�на�за�онних�підставах�(зареєстрова-

но�за�місцем�проживання)�208�жителів,���том�

числі�133�жителі,�я�і�мають�право��олос��ста-

ном�на�18.05.2015.

3.�Основними�напрям�ами�діяльності�ор�ан�

самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��омі-

тет�«В�лиця�Виш�ородсь�а,�54»�в�Оболонсь�о-

м��районі�м.�Києва�є:

3.1.�Створення��мов�для��часті�жителів���ви-

рішенні�питань�місцево�о�значення���межах

Констит�ції�і�за�онів�У�раїни.

3.2.�Задоволення�соціальних,���льт�рних,�по-

б�тових�та�інших�потреб�жителів�шляхом�спри-

яння���наданні�їм�відповідних�посл��.

3.3.�Участь���реалізації�соціально-е�ономіч-

но�о,���льт�рно�о�розвит���території�діяльно-

сті�ор�ан��самоор�анізації�населення,�інших

місцевих�про�рам.

4.�Надати�ор�ан��самоор�анізації�населення

«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�Виш�ородсь�а,

54»���межах�території�йо�о�діяльності�та�і�влас-

ні�повноваження:

4.1.�Представляти�разом�з�деп�татами�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�інтереси�жителів���Київ-

сь�ій�місь�ій�раді,�місцевих�ор�анах�ви�онав-

чої�влади.

4.2.�Сприяти�додержанню�Констит�ції�та

за�онів�У�раїни,�реалізації�а�тів�Президента

У�раїни�та�ор�анів�ви�онавчої�влади,�рішень

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�її�ви�онавчо�о�ор-

�ан�,�розпоряджень�Київсь�о�о�місь�о�о��о-

лови,�рішень,�прийнятих�місцевими�референ-

д�мами.

4.3.�Вносити���встановленом��поряд���про-

позиції�до�прое�тів�про�рами�соціально-е�о-

номічно�о�і���льт�рно�о�розвит��,�бюджет��міс-

та�Києва.

4.4.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�охоро-

ни�нав�олишньо�о�природно�о�середовища,

проведенні�робіт�з�бла�о�строю,�озеленення�та

�тримання�в�належном��стані�приб�дин�ової

території,�обладнанні�дитячих�і�спортивних

майданчи�ів,��імнат�дитячої�творчості,��л�бів

за�інтересами�тощо.

4.5.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�ремон-

т��приміщень�за�ально�о��орист�вання�із�до-

триманням�встановлено�о�за�онодавством�по-

ряд���проведення�та�их�робіт.

4.6.�Здійснювати��онтроль�за�я�істю�надан-

ня��ромадянам,�я�і�меш�ають���житловом��б�-

дин���на�території�діяльності�ор�ан��самоор-

�анізації�населення,�житлово-�ом�нальних�по-

сл���та�за�я�істю�проведених���житловом��б�-

дин���ремонтних�робіт.

4.7.�Надавати�допомо���навчальним�за�ла-

дам,�за�ладам�та�ор�анізаціям���льт�ри,�фі-

зичної���льт�ри�і�спорт����проведенні���льт�р-

но-освітньої,�спортивно-оздоровчої�та�вихов-

ної�роботи�серед�населення,�розвит���х�дож-

ньої�творчості,�фізичної���льт�ри�і�спорт�;�спри-

яти�збереженню���льт�рної�спадщини,�тради-

цій�народної���льт�ри,�охороні�пам’ято��істо-

рії�та���льт�ри,�впровадженню�в�поб�т�нових�об-

рядів.

4.8.�Ор�анізов�вати�допомо����ромадянам

похило�о�ві��,�інвалідам,�сім’ям�за�иблих�во-

їнів,�партизанів�та�війсь�овосл�жбовців,�мало-

забезпеченим�та�ба�атодітним�сім’ям,�а�та�ож

самотнім��ромадянам,�дітям-сиротам�та�дітям,

позбавленим�бать�івсь�о�о�пі�л�вання,�вно-

сити�пропозиції�з�цих�питань�до�Київсь�ої�місь-

�ої�ради.

4.9.�Надавати�необхідн��допомо���ор�анам

пожежно�о�на�ляд��в�здійсненні�ними�проти-

пожежних�заходів,�ор�анізов�вати�вивчення

населенням�правил�пожежної�безпе�и,�брати

�часть���здійсненні��ромадсь�о�о��онтролю�за

додержанням�вимо��пожежної�безпе�и.

4.10.�Сприяти�відповідно�до�за�онодавства

правоохоронним�ор�анам���забезпеченні�охо-

рони��ромадсь�о�о�поряд��.

4.11.�Роз�лядати�звернення��ромадян,�вес-

ти�прийом��ромадян.

4.12.�Вести�облі���ромадян�за�ві�ом,�місцем

роботи�чи�навчання,�я�і�меш�ають���межах�те-

риторії�діяльності�ор�ан��самоор�анізації�на-

селення.

4.13.�Сприяти�деп�татам�Київсь�ої�місь�ої

ради�в�ор�анізації�з�стрічей�з�виборцями,�при-

йом���ромадян�і�проведенні�іншої�роботи�з

меш�анцями.

4.14.�Інформ�вати��ромадян�про�діяльність

ор�ан��самоор�анізації�населення,�ор�анізо-

в�вати�об�оворення�прое�тів�йо�о�рішень�з

найважливіших�питань.

5.�Ор�ан�самоор�анізації�населення�«Б�дин-

�овий��омітет�«В�лиця�Виш�ородсь�а,�54»�на-

б�ває�власних�повноважень�після�йо�о�ле�а-

лізації���ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністра-

ції)�в�поряд��,�встановленом��статтею�13�За-

�он��У�раїни�«Про�ор�ани�самоор�анізації�на-

селення».

6.�Ор�ан��самоор�анізації�населення�«Б�-

дин�овий��омітет�«В�лиця�Виш�ородсь�а,�54»

в�місячний�термін�після�ле�алізації�направи-

ти�до�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради��о-

пії�та�их�реєстраційних�до��ментів:�положен-

ня�про�ор�ан�самоор�анізації�населення,�сві-

доцтва�про�реєстрацію���ви�онавчом��ор�а-

ні�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій

державній�адміністрації),�спис���персональ-

но�о�с�лад��членів�ор�ан��самоор�анізації�на-

селення.�У�разі�ле�алізації�шляхом�державної

реєстрації:�свідоцтва�про�державн��реєстра-

цію,� довід�и� про� ідентифі�аційний� �од�

(ЄДРПОУ).

7.�Контроль�за�фінансовою�діяльністю�ор�а-

н��самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��о-

мітет�«В�лиця�Виш�ородсь�а,�54»���межах�сво-

їх�повноважень�здійснюють�Київсь�а�місь�а�ра-

да�та�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація).

8.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про перевірку обґрунтованості 
розміру оплати за споживання теплової енергії за 1 кв. м 

для мешканців будинків без приладів обліку 
теплової енергії, а також забезпечення контролю 

за рівнем споживання теплової енергії
Рішення Київської міської ради № 799/1663 від 23 липня 2015 року

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 21 Регламенту
Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12 листопада 2014 року № 351/351,
з метою визначення обґрунтованості затвердженого тарифу на постачання теплової енергії для мешканців
будинків, які не обладнані приладами обліку теплової енергії, а також запровадження механізмів постій(
ного контролю за споживанням теплової енергії Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Дор�чити�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�ад-

міністрації):

— до�1�жовтня�порівняти�по�азни�и�роз-

мірів�оплати�за�теплов��енер�ію��продовж

опалювальних�сезонів�2013 —�2014�рр.�та

2014 —�2015�рр.�для�типових�б�дин�ів,�я�і

мають�б�дин�ові�прилади�облі���теплової

енер�ії,�та�тих,�я�і�не�мають�приладів�облі��;

— до�15�жовтня�розробити�та�оприлюдни-

ти�на�сайті�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)��арт�,�на�я�ій�позначити�питоме�спо-

живання�теплової�енер�ії�в��сіх�б�дин�ах,�де

встановлено�б�дин�ові�засоби�облі���тепло-

вої�енер�ії,� із�зазначенням�інформації�про

обся��споживання�енер�ії�та�за�альн��опа-

люван��площ��б�дівлі,�а�та�ож�оновлювати�цю

�арт��щомісячно�під�час�опалювально�о�се-

зон�.

2.�За�рез�льтатами�аналіз��порівняння�по-

�азни�ів�розмірів�оплати�за�теплов��енер-

�ію,���випад���виявлення�розбіжностей�між

встановленим�розміром�оплати�за�спожи-

вання�теплової�енер�ії�за�1��в.�м�для�меш-

�анців�б�дин�ів�по�нормі�споживання�та�роз-

міром�оплати�споживачами�за�наявності�за-

собів�облі���теплової�енер�ії,��ви�онавчом�

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

�ій�державній�адміністрації)�зверн�тися�до

Національної��омісії,�що�здійснює�державне

ре��лювання���сферах�енер�ети�и�та��ом�-

нальних�посл���(НКРЕКП)�щодо�по�одження

зменшення�розмір��оплати�за�споживання

теплової�енер�ії�за�1��в.�м�опалюваної�пло-

щі�для�меш�анців�житлових�б�дин�ів�без�б�-

дин�ових�та��вартирних�приладів�облі���теп-

лової�енер�ії�на�опалювальний�сезон�2015 —

2016�рр.�та�наст�пні�опалювальні�сезони.

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

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

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

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

�ої�ради�з�питань�житлово-�ом�нально�о��ос-

подарства�та�паливно-енер�етично�о��ом-

пле�с�.

Київський міський голова
В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

². ÓÌÎÂÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ
ÏÎ ÇÀËÓ×ÅÍÍÞ ²ÍÂÅÑÒÎÐÀ ÄËß
áóä³âíèöòâà áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî
êîìïëåêñó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà
ïðîñï. Âàñèëÿ Ïîðèêà, 7-9

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ:

1.1. Îá'ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ º áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé

êîìïëåêñ ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà ïðîñï. Âàñèëÿ Ïîðè-

êà, 7-9 (äàë³ — Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ).

1.2. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà çíàõîäèòüñÿ ó ï³âí³÷í³é ÷àñòèí³

Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà â ì³êðîðàéîí³ Âèíîã-

ðàäàð íà âóë. Âàñèëÿ Ïîðèêà, 7-9, îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ

— 1,098 ãà (äàë³ — Çåìåëüíà ä³ëÿíêà). Îñòàòî÷íà ïëîùà òà

ìåæ³ Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âèçíà÷àòèìóòüñÿ ïîãîäæåíîþ òà

çàòâåðäæåíîþ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè

ïîðÿäêó çåìëåâïîðÿäíîþ äîêóìåíòàö³ºþ òà íàëåæíèì

÷èíîì îôîðìëåíîþ äîêóìåíòàö³ºþ íà ïðàâî êîðèñòóâàí-

íÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

1.3. Íà Çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò íåçà-

âåðøåíîãî áóä³âíèöòâà êóëüòóðíî-êîíöåðòíîãî öåíòðó

çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5440,0 êâ. ì, ÿêèé íàëåæèòü äî êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà

çàêð³ïëåíèé íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà êîìó-

íàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ".

Äîçâ³ë íà çíåñåííÿ òà ñïèñàííÿ âêàçàíîãî îá'ºêòà çà

ðàõóíîê ²íâåñòîðà íàäàíèé êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó

"Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 23.07.2015 ðîêó ¹779/1643 "Ïðî ìàéíîâ³ ïèòà-

íüÿ, ïîâ'ÿçàí³ ç áóä³âíèöòâîì áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîì-

ïëåêñó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà ïðîñï. Âàñèëÿ Ïîðèêà,

7-9 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³".

Çíåñåííÿ òà ñïèñàííÿ îá'ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³â-

íèöòâà êóëüòóðíî-êîíöåðòíîãî öåíòðó çàãàëüíîþ ïëîùåþ

5440,0 êâ. ì òà áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ìîæëè-

âå âèêëþ÷íî ï³ñëÿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ ³íâåñòèö³éíî-

ãî êîíêóðñó, óêëàäåííÿ ç íèì ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà

â³äøêîäóâàííÿ ³íâåñòîðîì âàðòîñò³ çàçíà÷åíîãî îá'ºêòà â

ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 23.07.2015 ðîêó ¹779/1643.

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

³íâåñòóâàííÿ:

1.5. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòó-

âàííÿ — 289 228 560,4 ãðí (äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò äåâ'ÿòü ì³ëü-

éîí³â äâ³ñò³ äâàäöÿòü â³ñ³ì òèñÿ÷ ï'ÿòñîò ø³ñòäåñÿò ãðè-

âåíü 40 êîï.), ó òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 48 204 760,06 ãðí (ñî-

ðîê â³ñ³ì ì³ëüéîí³â äâ³ñò³ ÷îòèðè òèñÿ÷³ ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò

ãðèâåíü 06 êîï.).

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

íà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ó ò.÷. îñòàòî÷-

íà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, âèçíà÷àòè-

ìóòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

2.Óêëàäåííÿ ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ³íâåñòèö³éíîãî äî-
ãîâîðó òà îêðåì³ éîãî óìîâè.

2.1. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó (äàë³ — ²íâåñòîð) âèçíà÷à-

ºòüñÿ ð³øåííÿì ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çà-

ëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñ-

òðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëî-

âîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåð-

íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — Êî-

ì³ñ³ÿ) òà çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó òà çàìîâíèêîì ï³ä-

ãîòîâ÷èõ (ïåðåäïðîåêòíèõ) ðîá³ò äëÿ ïðîâåäåííÿ ³íâåñ-

òèö³éíîãî êîíêóðñó º êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) "Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî"

(äàë³ — Çàìîâíèê).

2.3. Çàìîâíèê çàáåçïå÷óº îòðèìàííÿ ïðàâîâñòàíîâëþ-

þ÷èõ äîêóìåíò³â íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ, íåîáõ³äíîþ äëÿ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

2.4. Áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíîãî ³íâåñ-

òèö³éíîãî äîãîâîðó ì³æ ²íâåñòîðîì, Çàìîâíèêîì òà Îð-

ãàí³çàòîðîì êîíêóðñó, à òàêîæ ³íøèõ ïîâ'ÿçàíèõ äîãîâî-

ð³â/óãîä, óêëàäåíèõ, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ì³æ ²íâåñòîðîì,

Çàìîâíèêîì òà òðåò³ìè îñîáàìè.

2.5. Óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, â ìåæàõ çàêî-

íîäàâñòâà Óêðà¿íè, ìîæå ïåðåäáà÷àòèñü ÷àñòêîâå äåëå-

ãóâàííÿ ïðàâ òà îáîâ'ÿçê³â çàìîâíèêà áóä³âíèöòâà ²íâåñ-

òîðó.

2.6. Ñòðîê áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ïîâèíåí

áóòè íå á³ëüøå íîðìàòèâíîãî, ùî âèçíà÷àºòüñÿ çàòâåð-

äæåíîþ ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ,àëå íå á³ëüøå 3 (òðüîõ)

ðîê³â ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ Çàìîâíèêîì. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçó-

ºòüñÿ ðîçðîáèòè, ïîãîäèòè òà íàäàòè Çàìîâíèêó íà çàò-

âåðäæåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíó äîêóìåí-

òàö³þ íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç 9 (äåâ'ÿòü) ì³ñÿö³â ç äíÿ äåð-

æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Çàìîâíèêîì ïðàâà êîðèñòóâàííÿ Çå-

ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ. ²íâåñòîð íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà

ïîðóøåííÿ ñòðîê³â ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó (ÿê

â ÷àñòèí³, òàê ³ â ö³ëîìó), ÿêùî öå º íàñë³äêîì íåâèêîíàí-

íÿ àáî. íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó,

Çàìîâíèêîì, ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) òà (àáî) Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¿õ îáîâ'ÿç-

ê³â òà ôóíêö³é, ùî âèïëèâàþòü ç öèõ óìîâ, óìîâ ³íâåñòè-

ö³éíîãî äîãîâîðó àáî ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì ³ ñòî-

ñóþòüñÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

2.7. Óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ïåðåäáà÷àºòüñÿ

áåçîïëàòíà ïåðåäà÷à ïëîù³ êâàðòèð ó ðîçì³ð³ íå ìåíøå

í³æ 6% (ø³ñòü â³äñîòê³â) â³ä çàãàëüíî¿ êîðèñíî¿ ïëîù³

Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (çàãàëüíà ïëîùà êâàðòèð òà çàãàëü-

íà ïëîùà ãðîìàäñüêèõ ïðèì³ùåíü, áåç âðàõóâàííÿ ïëîù³

ïàðê³íãó) äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îñòàòî÷íèé ðîçì³ð ïëîù³ êâàðòèð, ùî

ïåðåäàºòüñÿ, âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðî-

ïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó òà çàòâåðäæåíî¿ ïðîåêòíî¿

äîêóìåíòàö³¿, àëå íå ìîæå ñòàíîâèòè ìåíøå 1 171,16 ì2

(îäí³º¿ òèñÿ÷³ ñòà ñåìèäåñÿòè îäí³º¿ ö³ëî¿, ø³ñòíàäöÿòè ñî-

òèõ êâàäðàòíèõ ìåòð³â), ùî ñòàíîâèòü 6 % (ø³ñòü â³äñîòê³â)

â³ä çàãàëüíî¿ êîðèñíî¿ ïëîù³ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çã³ä-

íî îð³ºíòîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â (çàãàëü-

íà ïëîùà êâàðòèð òà çàãàëüíà ïëîùà ãðîìàäñüêèõ ïðè-

ì³ùåíü, áåç âðàõóâàííÿ ïëîù³ ïàðê³íãó). Ïëîùà êâàðòèð

ïåðåäàºòüñÿ ²íâåñòîðîì ó ïîâíîìó îáñÿç³, ó ïîðÿäêó, âñòà-

íîâëåíîìó Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ, ïðîòÿãîì 60 (ø³ñò-

äåñÿòè) äí³â ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ çàê³í÷åíî¿ áóä³âíèö-

òâîì ïåðøî¿ ÷åðãè Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â åêñïëóàòàö³þ.

2.8.Óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ïåðåäáà÷àºòüñÿ

áåçîïëàòíà ïåðåäà÷à äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó

íà 97 (äåâ'ÿíîñòî ñ³ì) ì³ñöü â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îñòàòî÷íèé ðîçì³ð ïëî-

ù³, ùî ïåðåäàºòüñÿ, âèçíà÷àºòüñÿ çàòâåðäæåíîþ ïðîåêò-

íîþ äîêóìåíòàö³ºþ, àëå íå ìîæå ñòàíîâèòè ìåíøå í³æ

582,8 ì2 (ï'ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿò äâ³ ö³ëèõ â³ñ³ì äåñÿòèõ êâàä-

ðàòíèõ ìåòðè). Âêàçàíà ïëîùà äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî

çàêëàäó íà 97 (äåâ'ÿíîñòî ñ³ì) ì³ñöü ïåðåäàºòüñÿ ²íâåñ-

òîðîì áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â ïîâíîìó îáñÿç³ ó ïîðÿäêó, âñòà-

íîâëåíîìó Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ïðîòÿãîì 60 (ø³ñò-

äåñÿòè) äí³â ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ çàê³í÷åíîãî áóä³âíèö-

òâîì ïðèì³ùåííÿ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íà

97 (äåâ'ÿíîñòî ñ³ì) ì³ñöü â åêñïëóàòàö³þ. Ïåðåäà÷à çàç-

íà÷åíîãî äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íå º ïàéîâîþ

ó÷àñòþ ó ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿

³íôðàñòðóêòóðè ì. Êèºâà ó ðîçóì³íí³ Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî

ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³".

2.9. Âïðîäîâæ 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìî-

ìåíòó çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà áóä³âíèö-

òâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ²íâåñòîð ñï³ëüíî ç Çàìîâíèêîì

òà Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó âèçíà÷àþòü ãðàô³ê ô³íàíñó-

âàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó øëÿõîì ï³äïè-

ñàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêà

áóäå éîãî íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ. Âêàçàíèé ãðàô³ê ô³íàí-

ñóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó ìàº ïåðåä-

áà÷àòè ÷åðãîâ³ñòü ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, â³ä-

ïîâ³äíî äî îð³ºíòîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â:

1 ÷åðãà — êâàðòèðè ïëîùåþ 3 971,5 ì2 (òðè òèñÿ÷³ äåâ'ÿò-

ñîò ñ³ìäåñÿò îäíà ö³ëà ï'ÿòü äåñÿòèõ êâàäðàòíèõ ìåòð³â),

ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ (Áóä³âëÿ "À") ïëîùåþ

609,7 ì2 (ø³ñòñîò äåâ'ÿòü ö³ëèõ ñ³ì äåñÿòèõ êâàäðàòíèõ

ìåòð³â); 2 ÷åðãà — êâàðòèðè ïëîùåþ 14 053,0 ì2 (÷îòèð-

íàäöÿòü òèñÿ÷ ï'ÿòäåñÿò òðè êâàäðàòíèõ ìåòðè), äîøê³ëü-

íèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä íà 97 (äåâ'ÿíîñòî ñ³ì) ì³ñöü (Áó-

ä³âëÿ "Á") ïëîùåþ 582,8 ì2 (ï'ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿò äâ³ ö³ëèõ

â³ñ³ì äåñÿòèõ êâàäðàòíèõ ìåòð³â), òîðãîâåëüíà çîíà (Áóä³â-

ëÿ "Â") ïëîùåþ 302,3 ì2 (òðèñòà äâ³ ö³ëèõ òðè äåñÿòèõ

êâàäðàòíèõ ìåòðè), ï³äçåìíèé ïàðê³íã ïëîùåþ 6 781,0 ì2

(ø³ñòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò îäèí êâàäðàòíèé ìåòð).

2.10. ²íâåñòîð, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, çà âëàñí³ àáî çàëó-

÷åí³ êîøòè çàáåçïå÷óº äåìîíòàæ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-

êó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïîòðàïëÿþòü

ó çîíó áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, òà ïðîêëàäàííÿ

íîâèõ, ÿê³ áåçîïëàòíî ïåðåäàþòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

2.11. Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì Îá'ºê-

òà ³íâåñòóâàííÿ â åêñïëóàòàö³þ ²íâåñòîð â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó îôîðìëþº íà íüîãî ïðàâî âëàñíîñò³, êð³ì ³í-

æåíåðíèõ ìåðåæ, ÿê³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò

áåçîïëàòíî ïåðåäàþòüñÿ òà çàðàõîâóþòüñÿ äî êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (ï. 2.10

öèõ óìîâ), ïëîù³ êâàðòèð â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðî-

ïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó (ï. 2.7 öèõ óìîâ) òà äîøê³ëü-

íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íà 97 (äåâ'ÿíîñòî ñ³ì) ì³ñöü

(ï. 2.8 öèõ óìîâ), ùî áåçîïëàòíî ïåðåäàþòüñÿ äî êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

2.12. Ïðîòÿãîì 90 (äåâ'ÿíîñòà) êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ

ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì Îá'ºê-

òà ³íâåñòóâàííÿ òà ïîâíîãî âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çî-

áîâ'ÿçàíü çà ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçó-

ºòüñÿ â÷èíèòè âñ³ íåîáõ³äí³ ä³¿ ùîäî îôîðìëåííÿ ó âñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðàâà êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³-

ëÿíêîþ àáî çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ³íøîþ îñîáîþ (åêñïëóàòóþ÷îþ êîì-

ïàí³ºþ), à Çàìîâíèê — íàäàòè çãîäó íà ïðèïèíåííÿ ïðà-

âà êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

2.13. Çåìåëüí³ ïèòàííÿ âèð³øóþòüñÿ Çàìîâíèêîì ñï³ëü-

íî ³ç ²íâåñòîðîì ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè ïîðÿäêîì.

2.14. Äî ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ²í-

âåñòîð ìàº çàâåðøèòè ðîáîòè ç áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè îð³ºíòîâàíîþ ïëîùåþ 1,0 ãà íà âóë. Âàñèëÿ Ïî-

ðèêà, ì³æ áóäèíêàìè 7-à òà 9-à, ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà, ÿê³é â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 26.01.2012 ðîêó ¹ 14/7351 "Ïðî íàäàííÿ ñòàòó-

ñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ íà âóëèö³ Âàñèëÿ Ïîðèêà, ì³æ

áóäèíêàìè 7-à òà 9-à, ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà" íà-

äàíî ñòàòóñ ñêâåðó.

Òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ (òåõí³÷íå çàâäàííÿ) íà áëàãî-

óñòð³é ñêâåðó ïîãîäæóºòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó òà çàò-

âåðäæóºòüñÿ ÊÎ "Êè¿âçåëåíáóä". Âàðò³ñòü ðîá³ò ïî áëàãî-

óñòðîþ ñêâåðó íå ìîæå ñòàíîâèòè ìåíøå í³æ 2 000 000,00

ãðí (äâà ì³ëüéîíè ãðèâåíü 00 êîï.) òà á³ëüøå í³æ 3 000000,00

ãðí (òðè ì³ëüéîíè ãðèâåíü 00 êîï.).

2.15.Ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìî-

ìåíòó ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ çàê³í÷åíîãî áóä³âíèö-

òâîì Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé çàáåç-

ïå÷èòè áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó

â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà,

³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, äåðæàâíèõ íîðì òà

ñòàíäàðò³â.Òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ (òåõí³÷íå çàâäàííÿ) íà

áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âèêîíóºòü-

ñÿ ²íâåñòîðîì â³äïîâ³äíî äî âèìîã äåðæàâíèõ áóä³âåëü-

íèõ íîðì, ïîãîäæóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè ïîðÿäêó òà çàòâåðäæóºòüñÿ Çàìîâíèêîì.

3. Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó:
3.1. Ô³íàíñóâàííÿ ²íâåñòîðîì óñ³õ âèòðàò, ïîíåñåíèõ ç

ìîìåíòó îãîëîøåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó òà äî ìî-

ìåíòó ïîâíîãî âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü,

ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì çàõîä³â ùîäî ï³äãîòîâêè ³í-

âåñòèö³éíîãî êîíêóðñó òà ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî

ïðîåêòó, â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî, âèòðàò, ïîâ'ÿçà-

íèõ ç ïðîâåäåííÿì íåçàëåæíî¿ îö³íêè òà ³íâåíòàðèçàö³¿

îá'ºêòà, âêàçàíîãî â ï. 1.3 öèõ óìîâ, òà ðåöåíçóâàííÿì çâ³-

òó ïðî òàêó îö³íêó, à òàêîæ ³ç çíåñåííÿì îá'ºêòà, âêàçàíî-

ãî â ï. 1.3 öèõ óìîâ, ó ïîðÿäêó òà íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷å-

íèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.07.2015 ðî-

êó ¹779/1643 "Ïðî ìàéíîâ³ ïèòàííÿ, ïîâ'ÿçàí³ ç áóä³â-

íèöòâîì áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó ç ï³äçåìíèì

ïàðê³íãîì íà ïðîñï. Âàñèëÿ Ïîðèêà, 7-9 ó Ïîä³ëüñüêîìó

ðàéîí³", îòðèìàííÿì âèõ³äíèõ äàíèõ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ,

ïðîåêòóâàííÿì, áóä³âíèöòâîì, ïðèéíÿòòÿì â åêñïëóàòà-

ö³þ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (â òîìó ÷èñë³, ñïëàòîþ ïàéîâî¿

ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà), ñïëàòîþ

³íøèõ îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñ-

òâîì Óêðà¿íè, âèð³øåííÿì çåìåëüíèõ ïèòàíü, â òîìó ÷èñ-

ë³ â³äâåäåííÿì, îôîðìëåííÿì/ïåðåîôîðìëåííÿì Çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè òà äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà êîðèñòó-

âàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ òà óòðèìàííÿì Çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè (çåìåëüíèé ïîäàòîê òà/àáî ³íø³ ïëàòåæ³, ïåðåäáà-

÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè), äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ

ïðàâà âëàñíîñò³ íà Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

3.2. Ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåí-

òó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì ²íâåñòîð

óêëàäàº äîãîâ³ð ç ïðîåêòíîþ îðãàí³çàö³ºþ, âèçíà÷åíîþ â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, òà Äåïàðòàìåíòîì ì³ñòîáóäóâàí-

íÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà ðîç-

ðîáëåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïëîùåþ 200 ãà, âèç-

íà÷åíîãî â ï.1 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2015

ðîêó ¹ 64/929, â ìåæàõ ïðîñï. Ïðàâäè, âóë. Ãàçîïðîâ³ä-

íî¿, ïðîñïåêò³â Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå òà Ñâîáîäè (íîìåð çà åêñ-

ïë³êàö³ºþ "93", êîä ïëàíóâàëüíîãî óòâîðåííÿ 4.1.009), òà

çàáåçïå÷óº ô³íàíñóâàííÿ âêàçàíèõ ðîá³ò â ðîçì³ð³ íå á³ëü-

øå 680 000,00 ãðí. (øåñòèñòà âîñüìèäåñÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü

00 êîï.) ç ÏÄÂ.

3.3. Ñòîðîíè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó çä³éñíþþòü ³í-

ø³, í³æ ïåðåäáà÷åí³ ï. 3.2 öèõ óìîâ, ïðàâà òà îáîâ'ÿçêè, ïå-

ðåäáà÷åí³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì, ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èí-

íîñò³ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî çàòâåðäæåí-

íÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïëîùåþ 200 ãà, â ìåæàõ

ïðîñï. Ïðàâäè, âóë. Ãàçîïðîâ³äíî¿, ïðîñïåêò³â Ãåîðã³ÿ Ãîí-

ãàäçå òà Ñâîáîäè, ÿêå íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü â³äâåäåííÿ Çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â

ïîâíîìó îáñÿç³ â³äïîâ³äíî äî îð³ºíòîâíèõ òåõí³êî-åêî-

íîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, âèçíà÷åíèõ â

ï. 1.4 öèõ óìîâ.

3.4. Ó ðàç³, ÿêùî âíàñë³äîê ðîçðîáêè äåòàëüíîãî ïëàíó

òåðèòîð³¿ ïëîùåþ 200 ãà, â ìåæàõ ïðîñï. Ïðàâäè, âóë. Ãà-

çîïðîâ³äíî¿, ïðîñïåêò³â Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå òà Ñâîáîäè, çä³é-

ñíåííÿ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â ïîâíîìó îáñÿ-

ç³ â³äïîâ³äíî äî îð³ºíòîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàç-

íèê³â Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, âèçíà÷åíèõ â ï. 1.4 öèõ óìîâ,

âèÿâèòüñÿ íåìîæëèâèì, ñòîðîíè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó

ìîæóòü óêëàñòè äîäàòêîâó óãîäó äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãî-

âîðó,â ÿê³é ïåðåäáà÷èòè çì³íó îð³ºíòîâíèõ òåõí³êî-åêîíî-

ì³÷íèõ ïîêàçíèê³â Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (éîãî ñêëàäîâèõ),

âèçíà÷åíèõ â ï. 1.4 öèõ óìîâ. Ïðè öüîìó îáîâ'ÿçêè ùîäî

çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèìè óìîâàìè,òà ïå-

ðåäà÷³ ïëîù³ êâàðòèð, âèçíà÷åíî¿ â êîíêóðñí³é ïðîïîçè-

ö³¿ ²íâåñòîðà, çä³éñíþþòüñÿ ²íâåñòîðîì â ïîâíîìó îáñÿç³.

3.5.Ó ðàç³, ÿêùî âíàñë³äîê ðîçðîáêè äåòàëüíîãî ïëàíó

òåðèòîð³¿ ïëîùåþ 200 ãà, â ìåæàõ ïðîñï. Ïðàâäè, âóë. Ãà-

çîïðîâ³äíî¿, ïðîñïåêò³â Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå òà Ñâîáîäè, çä³é-

ñíåííÿ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ âèÿâèòüñÿ íå-

ìîæëèâèì àáî â ðàç³ â³äìîâè ²íâåñòîðà óêëàñòè äîäàò-

êîâó óãîäó â³äïîâ³äíî äî ï. 3.4 öèõ óìîâ, ñòîðîíè óêëà-

äàþòü äîäàòêîâó óãîäó äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïðî

éîãî ïðèïèíåííÿ ó çâ'ÿçêó ç íåìîæëèâ³ñòþ âèêîíàííÿ.

Êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò, ïîíåñåíèõ ²íâåñòîðîì çã³äíî ï. 3.2

öèõ óìîâ, â³äáóâàºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåííÿ íîâîãî

³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî

ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³â-

íèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâî-

ãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³â-

íèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà

Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 24 òðàâíÿ 2007 ðîêó ¹528/1189.

3.6. Â³äïîâ³äíî äî Âèñíîâêó ïðî âàðò³ñòü ìàéíà, ñêëà-

äåíîãî TOB "ªÂÐÎË²ÇÈÍÃ" ñòàíîì íà 31.01.2015, âàðò³ñòü

îá'ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà êóëüòóðíî-êîíöåðò-

íîãî öåíòðó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5440,0 êâ. ì, ùî çíàõî-

äèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âàñèëÿ Ïîðèêà, 7-9, ñòàíî-

âèòü 6 755 300, 00 ãðí (ø³ñòü ì³ëüéîí³â ñ³ìñîò ï'ÿòäåñÿò

ï'ÿòü òèñÿ÷ òðèñòà ãðèâåíü 00 êîï.) áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ.

Ó ðàç³, ÿêùî íà ìîìåíò çíåñåííÿ îá'ºêòà íåçàâåðøå-

íîãî áóä³âíèöòâà êóëüòóðíî-êîíöåðòíîãî öåíòðó çàãàëü-

íîþ ïëîùåþ 5440,0 êâ. ì, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, âóë. Âàñèëÿ Ïîðèêà, 7-9, â³äïîâ³äíî äî çàêîíî-

äàâñòâà íåîáõ³äíî áóäå çä³éñíèòè íåçàëåæíó îö³íêó çàç-

íà÷åíîãî ìàéíà, ³íâåñòîð çä³éñíþº ô³íàíñóâàííÿ òàêî¿

îö³íêè çàçíà÷åíîãî îá'ºêòà òà ðåöåíçóâàííÿ çâ³òó ïðî òà-

êó îö³íêó.

Âàðò³ñòü îá'ºêòà íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà êóëüòóðíî-

êîíöåðòíîãî öåíòðó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5440,0 êâ. ì, ùî

çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âàñèëÿ Ïîðèêà, 7-9,

â³äøêîäîâóºòüñÿ çà ðàõóíîê ²íâåñòîðà øëÿõîì ïåðåðà-

õóâàííÿ êîøò³â äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êè-

ºâà ÿê êîøòè â³ä â³ä÷óæåííÿ ìàéíà, ùî íàëåæèòü Àâòî-

íîìí³é ðåñïóáë³ö³ Êðèì, òà ìàéíà, ùî ïåðåáóâàº â êîìó-

íàëüí³é âëàñíîñò³, ó ïîðÿäêó òà íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ

ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.07.2015 ¹779/1643

"Ïðî ìàéíîâ³ ïèòàííÿ, ïîâ'ÿçàí³ ç áóä³âíèöòâîì áàãàòî-

ôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà

ïðîñï. Âàñèëÿ Ïîðèêà, 7-9 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³".

3.7. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ

ïåðåäàºòüñÿ ²íâåñòîðó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ó âëàñí³ñòü,

êð³ì ³íæåíåðíèõ ìåðåæ,ïëîù³ êâàðòèð â³äïîâ³äíî äî êîí-

êóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ²íâåñòîðà òà äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíî-

ãî çàêëàäó íà 97 (äåâ'ÿíîñòî ñ³ì) ì³ñöü, ùî ïåðåäáà÷à-

þòüñÿ äëÿ áåçîïëàòíî¿ ïåðåäà÷³ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñ-

ò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3.8. Ñïëàòà Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâîðåí-

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

ðè ì³ñòà Êèºâà â ðîçì³ð³ 1% â³ä îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ áó-

ä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ, ùî

ñòàíîâèòü íå ìåíøå 2 410 238 ,00 ãðí (äâà ì³ëüéîíè ÷î-

òèðèñòà äåñÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ òðèäöÿòü â³ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï.)

ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó. Çàçíà-

÷åí³ êîøòè ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì íå ï³çí³øå 10 (äåñÿ-

òè) ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ð³øåííÿì Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëà-

íó òåðèòîð³¿ ïëîùåþ 200 ãà, â ìåæàõ ïðîñï. Ïðàâäè, âóë.

Ãàçîïðîâ³äíî¿, ïðîñïåêò³â Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå òà Ñâîáîäè, ç

óðàõóâàííÿì ï.ï. 3.3, 3.4, 3.5 öèõ óìîâ.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.9. Êîìïåíñàö³ÿ ²íâåñòîðîì Çàìîâíèêó âèòðàò, ïîâ'ÿçà-

íèõ ç âèêîíàííÿì ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåäïðîåêòíèõ) ðîá³ò ó

ðîçì³ð³ 1% (îäíîãî â³äñîòêà) â³ä îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ áó-

ä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ³ç âðàõóâàííÿì ÏÄÂ, ùî

ñòàíîâèòü 2 892 285,60 ãðí (äâà ì³ëüéîíè â³ñ³ìñîò äåâ'ÿíîñ-

òî äâ³ òèñÿ÷³ äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò ï'ÿòü ãðèâåíü 60 êîï.), ó ðà-

ç³ âèçíà÷åííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì. Âêàçàí³ êîøòè ñïëà-

÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç

äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàéó òåðèòîð³¿ ïëîùåþ

200 ãà, â ìåæàõ ïðîñï. Ïðàâäè, âóë. Ãàçîïðîâ³äíî¿, ïðîñ-

ïåêò³â Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå òà Ñâîáîäè, ç óðàõóâàííÿì ïóí-

êò³â 3.3, 3.4, 3.5 öèõ óìîâ.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.10. Â³äøêîäóâàííÿ ²íâåñòîðîì âèòðàò, ïîíåñåíèõ êî-

ìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ",

ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì îö³íêè îá'ºêòà íåçàâåðøåíî-

ãî áóä³âíèöòâà êóëüòóðíî-êîíöåðòíîãî öåíòðó çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 5440,0 êâ. ì, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè-

¿â, âóë. Âàñèëÿ Ïîðèêà, 7-9, òà ï³äãîòîâêè äîêóìåíò³â äëÿ

âèõ³äíèõ äàíèõ äëÿ ïðîâåäåííÿ îö³íêè âêàçàíîãî îá'ºê-

òà ó ðîçì³ð³ 25 411,21 ãðí (äâàäöÿòü ï'ÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñ-

òà îäèíàäöÿòü ãðèâåíü 21 êîï.), à ñàìå: âèòðàòè íà ïîñ-

ëóãè òåõí³÷íîãî àðõ³âó ÏÀÒ "Êè¿âïðîåêò" — 6 680,27 ãðí

(ø³ñòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò ãðèâåíü 27 êîï.), äîâ³äêà ÊÏ

"Êè¿âñüêå ì³ñüêå áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ òà ðåºñ-

òðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêòè íåðóõîìîñò³" ùîäî â³ä-

ñîòêó ãîòîâíîñò³ áóä³âë³ — 5 044,54 ãðí (ï'ÿòü òèñÿ÷ ñîðîê

÷îòèðè ãðèâí³ 54 êîï.), ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè —

10 000,00 ãðí (äåñÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü 00 êîï.), ïðîâåäåííÿ

ðåöåíçóâàííÿ çâ³òó ïðî îö³íêó — 3 686,40 ãðí (òðè òèñÿ-

÷³ ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò ø³ñòü ãðèâåíü 40 êîï.). Âêàçàí³ êîø-

òè ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ

äí³â ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿

ïëîùåþ 200 ãà, â ìåæàõ ïðîñï. Ïðàâäè, âóë. Ãàçîïðîâ³ä-

íî¿, ïðîñïåêò³â Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå òà Ñâîáîäè, ç óðàõóâàí-

íÿì ï.ï. 3.3, 3.4, 3.5 öèõ óìîâ.

3.11. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó êîíêóðñíîãî çàáåç-

ïå÷åííÿ — ãàðàíò³¿ áàíêó, ïîðóêè, çàñòàâè, ãàðàíò³éíîãî

ëèñòà òîùî, ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íèì ô³íàíñî-

âèõ çîáîâ'ÿçàíü (ï.ï. 3.8 — 3.10 öèõ óìîâ), ùî âèíèêíóòü

íà ï³äñòàâ³ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó. Êîíêóðñíå çàáåçïå-

÷åííÿ, â òîìó ÷èñë³, ìàº ïåðåäáà÷àòè:

- ñïëàòó êîøò³â Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó, Çàìîâíèêó, êî-

ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ"

ó ðàç³, ÿêùî ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð íå óêëàäåíî ïðîòÿãîì

30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ²í-

âåñòîðîì çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ

³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³íâåñòè-

ö³éíîãî äîãîâîðó;

¹ Íàçâà Ïîêàçíèê

1 Ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 1,098 ãà

2 Ïëîùà çàáóäîâè 7 073,0 ì2

3 Çàãàëüíà ïëîùà áóä³âë³, â ò.÷. 30 136,4 ì2

- íàçåìíà ÷àñòèíà 23 355,4 ì2

- ïàðê³íã 6 781,0 ì2

4

Çàãàëüíà ïëîùà êâàðòèð (âñüîãî): 

- 1 ÷åðãà 

- 2 ÷åðãà

18 024,5 ì2

3 971,5 ì2

14 053,0 ì2

5

Çàãàëüíà ïëîùà ãðîìàäñüêèõ ïðèì³ùåíü

(âñüîãî):

- Ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ

(Áóä³âëÿ "À", 1 ÷åðãà) 

- Äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä íà

97 ì³ñöü (Áóä³âëÿ "Á", 2 ÷åðãà) 

- Òîðãîâåëüíà çîíà 

(Áóä³âëÿ "Â", 2 ÷åðãà)

1 494,8 ì2

609,7 ì2

582,8 ì2

302,3 ì2

6

Áóä³âåëüíèé îá'ºì, â ò.÷. (âñüîãî): 

- 1 ÷åðãà 

- 2 ÷åðãà

85 681,5 ì3

16 026,8 ì3

69 654,7 ì3

Íàçåìíî¿ ÷àñòèíè (âñüîãî): 

- 1 ÷åðãà 

- 2 ÷åðãà

67 372,8 ì3

16 026,8 ì3

51 346 ì3

Ï³äçåìíèé ïàðê³íã (2 ÷åðãà) 18 308,7 ì3

7

Ïîâåðõîâ³ñòü, â ò.÷.

- 1 ÷åðãà 

- 2 ÷åðãà

14 ïîâ.

24 ïîâ.

- ãðîìàäñüêà ÷àñòèíà 1 ïîâ.

Æèòëîâà ÷àñòèíà 

- 1 ÷åðãà 

- 2 ÷åðãà

13 ïîâ.

23 ïîâ.

- ï³äçåìíèé ïàðê³íã (2 ÷åðãà) 1 ïîâ.

8

Ê³ëüê³ñòü êâàðòèð (âñüîãî), â ò.÷: 

- 1 ÷åðãà 

- 2 ÷åðãà

413

91

322

- 1-ê³ìíàòíèõ êâàðòèð (âñüîãî):

- 1 ÷åðãà 

- 2 ÷åðãà

236

52

184

- 2-ê³ìíàòíèõ (âñüîãî):

- 1 ÷åðãà 

- 2 ÷åðãà

177

39

138

9 Ïëîùà ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó (2 ÷åðãà) 6 781,0 ì2

10 Ê³ëüê³ñòü ìàøèíîì³ñöü ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó 215 ì/ì

11 Ïëîùà àñôàëüòóâàííÿ 3 250,0 ì2

12 Ïëîùà îçåëåíåííÿ 7 150,0 ì2

13 Ïëîùà ïîêðèòòÿ ÔÅÌ 1 810,0 ì2

²ÍÑÒÐÓÊÖ²ß ÄËß Ó×ÀÑÍÈÊ²Â ÊÎÍÊÓÐÑÓ
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³
Êèºâ³ 28 ëèïíÿ 2015 ð. çà ¹ 96/1207

ÍÀÊÀÇ
06 ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹ 394/38

Ïðî çàòâåðäæåííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà ðîçì³ùåííÿ òà ïðîæèâàííÿ ó çàêëàäàõ
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó äëÿ áåçäîìíèõ îñ³á,ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îñíîâè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó áåçäîìíèõ

îñ³á ³ áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé", ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 14 ñ³÷íÿ

2004 ðîêó ¹12 "Ïðî ïîðÿäîê íàäàííÿ ïëàòíèõ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã òà çàòâåðäæåííÿ

¿õ ïåðåë³êó", â³ä 28 ãðóäíÿ 1992 ðîêó ¹731 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ

ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ì³í³ñòåðñòâ òà ³íøèõ

îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè" òà íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 09 áåðåçíÿ 2006 ðîêó ¹ 162/3253 "Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó

áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí", ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ ðîçì³ùåííÿ

òà ïðîæèâàííÿ áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí:

1. Çàòâåðäèòè ðîçì³ð ïëàòè çà ðîçì³ùåííÿ òà ïðîæèâàííÿ ó çàêëàäàõ

ñîö³àëüíîãî çàõèñòó äëÿ áåçäîìíèõ îñ³á, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öåé íàêàç íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïóáë³êóâàííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿ öüîãî íàêàçó ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà äèðåêòîðà

Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â,

÷îðíîáèëüö³â, âåòåðàí³â òà ó÷àñíèê³â ÀÒÎ Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè

Ñ. Íàçàðåíêî.

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
Ñï³ëüíèé íàêàç

Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè
òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 06.07.2015 ðîêó ¹394/38

Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³
Êèºâ³ 28 ëèïíÿ 2015ð. çà ¹ 96/1207

Ðîçì³ð ïëàòè çà ðîçì³ùåííÿ òà ïðîæèâàííÿ ó çàêëàäàõ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó äëÿ áåçäîìíèõ îñ³á, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî

çàõèñòó ³íâàë³ä³â, ÷îðíîáèëüö³â, âåòåðàí³â òà ó÷àñíèê³â ÀÒÎ Ñ. Íàçàðåíêî

Âèäè ïîñëóã Îäèíèöÿ
âèì³ðó

Ðîçì³ð ïëàòè çà
1 ë³æêî-ì³ñöå,

ãðí (ç ÏÄÂ)

Ðîçì³ùåííÿ òà ïðîæèâàííÿ áåçäîìíèõ îñ³á:

ó â³ää³ëåíí³ í³÷íîãî ïåðåáóâàííÿ äîáà 10,00

ó ñîö³àëüíîìó ãîòåë³ äîáà 18,00

- ñïëàòó êîøò³â/íåñïëà÷åíî¿ ÷àñòèíè êîøò³â (âèçíà÷å-

íèõ öèìè óìîâàìè ñóì) Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó, Çàìîâíè-

êó, êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóà-

òàö³ÿ" ó ðàç³, ïðîñòðî÷åííÿ ²íâåñòîðîì îïëàòè íà ïîíàä

10 (äåñÿòü) êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä âñòàíîâëåíî¿ â ³íâåñòè-

ö³éíîìó äîãîâîð³ äàòè ¿õ çä³éñíåííÿ.

3.12. Â³äøêîäóâàííÿ ²íâåñòîðîì âèòðàò Çàìîâíèêà, ïî-

íåñåíèõ ç ìîìåíòó îãîëîøåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó

òà äî ìîìåíòó ïîâíîãî âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè ñâî¿õ çî-

áîâ'ÿçàíü, âðàõîâóþ÷è âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç ïðîâåäåííÿì

çàõîä³â ùîäî ï³äãîòîâêè ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó òà ç ðå-

àë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèê-

ëþ÷íî, îòðèìàííÿì âèõ³äíèõ äàíèõ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ,

ïðîåêòóâàííÿì, áóä³âíèöòâîì, ïðèéíÿòòÿì â åêñïëóàòà-

ö³þ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (â òîìó ÷èñë³, ñïëàòîþ ïàéîâî¿

ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà), ñïëàòîþ

³íøèõ îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñ-

òâîì Óêðà¿íè, âèð³øåííÿì çåìåëüíèõ ïèòàíü, â òîìó ÷èñ-

ë³ â³äâåäåííÿì, îôîðìëåííÿì/ïåðåîôîðìëåííÿì Çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè òà äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà êîðèñòó-

âàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ òà óòðèìàííÿì Çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè (çåìåëüíèé ïîäàòîê òà/àáî ³íø³ ïëàòåæ³, ïåðåäáà-

÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè), äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ

ïðàâà âëàñíîñò³ íà Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

3.13. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³ 4 250,00

ãðí 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÷àñíè-

êîì êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó, ïîâåðíåí-

íþ íå ï³äëÿãàþòü.

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

ö³éíîãî âíåñêó ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.14. Ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèçíà÷àºòüñÿ ó÷àñíèê êîí-

êóðñó, ïðîïîçèö³¿ ÿêîãî â³äïîâ³äàþòü óìîâàì êîíêóðñó òà

ÿêèé íàäàâ íàéêðàùó ïðîïîçèö³þ çà îñíîâíèìè òà äî-

äàòêîâèìè êðèòåð³ÿìè âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

3.15. ²íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð óêëàäàºòüñÿ ïðîòÿãîì 30

(òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïåðåìîæ-

öåì êîíêóðñó çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ

óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³íâåñ-

òèö³éíîãî äîãîâîðó. ßêùî ïðîòÿãîì öüîãî ñòðîêó ïåðåìî-

æåöü ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ

äîãîâîðó àáî âèñóâàº íåïðèéíÿòí³ óìîâè ï³äïèñàííÿ ³í-

âåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðå-

ìîæöÿ êîíêóðñó ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.16. Ï³ñëÿ óêëàäàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ó ðàç³

íåîáõ³äíîñò³, ²íâåñòîð ñï³ëüíî ³ç Çàìîâíèêîì òà â ðàç³

íåîáõ³äíîñò³ ç òðåò³ìè îñîáàìè óêëàäàþòü âñ³ ³íø³ óãî-

äè, íåîáõ³äí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, çã³ä-

íî ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.17. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó) çîáîâ'ÿçóºòüñÿ

ùîêâàðòàëüíî â ïèñüìîâ³é ôîðì³ ïîäàâàòè Îðãàí³çàòî-

ðó êîíêóðñó òà Çàìîâíèêó ³íôîðìàö³þ ùîäî ñòàíó ðåàë³-

çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó â ö³ëîìó òà îêðåìèõ éîãî

åòàï³â çà ôîðìîþ, íàäàíîþ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó.

3.18. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè â³äïîâ³äí³ñòü

ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòó-

âàííÿ öèì óìîâàì, â òîìó ÷èñë³ îð³ºíòîâíèì òåõí³êî-

åêîíîì³÷íèì ïîêàçíèêàì Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ. Ç ö³ºþ ìå-

òîþ ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé íàäàòè íà çàòâåðäæåííÿ ïðî-

åêòíó äîêóìåíòàö³þ íà áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàí-

íÿ òà çì³íè äî íå¿ Çàìîâíèêó, çä³éñíþâàòè áóä³âíèöòâî

âèêëþ÷íî â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ Çàìîâíèêîì ïðî-

åêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.19. ²íâåñòîð ïðîòÿãîì 5 (ï'ÿòè) ðîáî÷èõ äí³â çîáîâ'ÿçà-

íèé íàäàâàòè Çàìîâíèêó ³íôîðìàö³þ òà äîêóìåíòè, ÿê³

íåîáõ³äí³ äëÿ çä³éñíåííÿ Çàìîâíèêîì êîíòðîëþ çà âè-

êîíàííÿì ²íâåñòîðîì óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ³í-

âåñòèö³éíîãî êîíêóðñó.

3.20. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ìàº ïðàâî ðîç³ðâàòè ³íâåñ-

òèö³éíèé äîãîâ³ð â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó ó âèïàäêó

íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çî-

áîâ'ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 2.6-2.9, 2.14, 2.15, 3.1, 3.2,3.6,

3.8-3.10, 3.12, 3.17 óìîâ êîíêóðñó àáî ³íøèõ óìîâ ³íâåñ-

òèö³éíîãî äîãîâîðó (â ò.÷. ïåðåäáà÷åíèõ ãðàô³êîì ðåàë³-

çàö³¿ òà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó).

3.21. ²íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì âñòàíîâëþþòüñÿ øòðàô-

í³ ñàíêö³¿ çà íåíàëåæíå âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì ñâî¿õ çî-

áîâ'ÿçàíü, â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî:

- íåíàäàííÿ àáî íåñâîº÷àñíå íàäàííÿ Çàìîâíèêó ³í-

ôîðìàö³¿ ïðî çì³íè â ïðîåêòí³é äîêóìåíòàö³¿ íà áóä³â-

íèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ — íåóñòîéêà â ðîçì³ð³ 0,05%

â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çà

êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ;

- âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ç ïîðóøåííÿì âèìîã áó-

ä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â ³ ïðàâèë òà çàò-

âåðäæåíèõ ïðîåêòíèõ ð³øåíü— øòðàô ó ðîçì³ð³ 10% â³ä

çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;

- íåñâîº÷àñíå çàêëàäåííÿ äîêóìåíòàö³¿ äî Ñòðàõîâî-

ãî ôîíäó äîêóìåíòàö³¿ Óêðà¿íè — íåóñòîéêà â ðîçì³ð³ ïîä-

â³éíî¿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³â-

íèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åí-

íÿ;

- íåâèêîíàííÿ îáîâ'ÿçê³â ùîäî êîìïåíñàö³¿ âèòðàò, ïî-

íåñåíèõ Çàìîâíèêîì,

- íåóñòîéêà ó ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ

â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîæåí äåíü ïðîñ-

òðî÷åííÿ;

- íåïîäàííÿ ÷è íåñâîº÷àñíå ïîäàííÿ çâ³ò³â ùîäî ñòà-

íó ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ —

íåóñòîéêà â ðîçì³ð³ 0,05% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³â-

íèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åí-

íÿ;

- íåâèêîíàííÿ îáîâ'ÿçê³â ùîäî ïåðåäà÷³ â³äñîòêà ïëî-

ù³ êâàðòèð òà ïåðåäà÷³ ïëîù äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî

çàêëàäó íà 97 (äåâ'ÿíîñòî ñ³ì) ì³ñöü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà — øòðàô ó ðîç-

ì³ð³ 20% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³í-

âåñòóâàííÿ.

3.22.Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü çà ³í-

âåñòèö³éíèì äîãîâîðîì ïèòàííÿ ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³é-

íîãî äîãîâîðó çà ïðîïîçèö³ºþ Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó âè-

íîñèòüñÿ íà ðîçãëÿä Êîì³ñ³¿.

3.23. Ï³ñëÿ ðîçãëÿäó Êîì³ñ³ºþ òà ïðèéíÿòòÿ íåþ ð³øåí-

íÿ Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ïîâ³äîìëÿº ²íâåñòîðà ïðî:

- íåîáõ³äí³ñòü áåçóìîâíîãî âèêîíàííÿ óìîâ ³íâåñòè-

ö³éíîãî äîãîâîðó ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ

äí³â.

- òåðì³í ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ó ðàç³ íå

óñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü éîãî óìîâ.

Ó ðàç³ íå óñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ ³íâåñ-

òèö³éíîãî äîãîâîðó ïðîòÿãîì 37 (òðèäöÿòè ñåìè) êàëåí-

äàðíèõ äí³â ç äíÿ íàïðàâëåííÿ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó

íà àäðåñó ²íâåñòîðà, çàçíà÷åíó â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâî-

ð³, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ðîç³ðâàííÿ, äîãîâ³ð áóäå ââàæàòèñü

ðîç³ðâàíèì.

3.24.Ó ðàç³ óñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ ³íâåñ-

òèö³éíîãî äîãîâîðó ²íâåñòîð ëèñòîì ïîâ³äîìëÿº Îðãàí³-

çàòîðà êîíêóðñó ïðî âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü òà íàäàº ³í-

ôîðìàö³þ ïðî ôàêòè÷íå âèêîíàííÿ ðîá³ò çã³äíî ç óìîâà-

ìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

3.25. Çàìîâíèê ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ íàäàº Îðãàí³çà-

òîðó êîíêóðñó ï³äòâåðäæåííÿ âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çî-

áîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó ï. 3.24.

4. Äîäàòêîâ³ óìîâè êîíêóðñó:
4.1.Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàòêîâ³ ïðî-

ïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà íàéá³ëüø åôåêòèâíó ðåàë³çàö³þ

³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

4.2. Ó÷àñíèê ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿,

ñïðÿìîâàí³, çîêðåìà, íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåð-

íî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà, íîâèõ ðî-

áî÷èõ ì³ñöü.

5. Êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó:
5.1. Îñíîâíèì êðèòåð³ºì âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîí-

êóðñó º íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ïëîù³ êâàðòèð çã³ä-

íî ï. 2.7 öèõ óìîâ, ùî ïåðåäàºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

5.2. Äîäàòêîâ³ êðèòåð³¿:

5.2.1. Íàéá³ëüø íàä³éíà ñõåìà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó

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

5.2.2. Íàÿâí³ñòü ó ó÷àñíèêà äîñâ³äó ðåàë³çàö³¿ àíàëî-

ã³÷íèõ ïðîåêò³â, à ñàìå: ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ æèòëîâîãî áó-

ä³âíèöòâà íå ìåíøå 3 ðîê³â.

5.2.3. Íàéêðàù³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçì³ðó âíåñêó, ñïðÿ-

ìîâàíîãî íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàí-

ñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.

6. Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íå äîïóñêàþòüñÿ îñîáè, ÿê³:
6.1. Âèçíàí³ áàíêðóòàìè, àáî ñòîñîâíî ÿêèõ ïîðóøåíî

ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî.

6.2. Íå íàäàëè â³äïîâ³äíèõ ô³íàíñîâèõ äîêóìåíò³â, ÿê³

á ï³äòâåðäæóâàëè ¿õ ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ ùîäî çàáåç-

ïå÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó.

6.3. Çíàõîäÿòüñÿ â ñòàä³¿ ë³êâ³äàö³¿ (ïðèïèíåííÿ).

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

â³é çàñòàâ³ àáî íà öå ìàéíî íàêëàäåíî àðåøò.

6.5. Ìàþòü çàáîðãîâàí³ñòü ó ñïëàò³ ïîäàòê³â, çáîð³â

(îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â).

6.6.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.

II.²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ² ÂÈÌÎÃÈ ÙÎÄÎ ÏÎ-
ÐßÄÊÓ ÎÔÎÐÌËÅÍÍß ÒÀ ÏÎÄÀÍÍß
ÏÐÎÏÎÇÈÖ²É
1. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó âèäà-

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

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

öÿ ç 10.00 äî 16.00) ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ

äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ïðè íàÿâíîñò³ äîêóìåí-

òà,ùî ï³äòâåðäæóº ñïëàòó ó÷àñíèêîì ðåºñòðàö³éíîãî âíåñ-

êó. Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîí-

êóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

2. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè êîí-

êóðñó îñîáèñòî àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ïðîòÿãîì

30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîí-

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

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

íèöÿ ç 10.00 äî 16.00).Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî

ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëî-

øåííÿ.

3. 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,

202-72-75,202-76-80 (ïîíåä³ëîê —ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00).

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

êóðñó â îáîâ'ÿçêîâîìó ïîðÿäêó íàäñèëàºòüñÿ ïîâ³äîìëåí-

íÿ ïðî äàòó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

5. Äî ñêëàäó êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿, ùî ïîäàºòüñÿ

ó÷àñíèêîì êîíêóðñó, âõîäèòü:

5.1. Îôîðìëåíà çã³äíî ç³ âñòàíîâëåíîþ îðãàí³çàòîðîì

êîíêóðñó ôîðìîþ çàÿâêà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, äî ÿêî¿ â

îáîâ'ÿçêîâîìó ïîðÿäêó äîäàþòüñÿ:

5.1.1.Êîíêóðñíå çàáåçïå÷åííÿ —ãàðàíò³ÿ áàíêó,ïîðóêà,

çàñòàâà, ãàðàíò³éíèé ëèñò òîùî ùîäî çàáåçïå÷åííÿ

âèêîíàííÿ íèì ô³íàíñîâèõ çîáîâ'ÿçàíü ïåðåä ì³ñüêèì

áþäæåòîì (ïï. 3.8, 3.9, 3.10 ÷àñòèíè ² ö³º¿ ²íñòðóêö³¿), ùî

âèíèêíóòü íà ï³äñòàâ³ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

5.1.2. Çàñâ³ä÷åí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó êîï³¿ ñòàòóòó

àáî ³íøèõ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â, âèïèñêà ç ªäèíîãî

äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á —

ï³äïðèºìö³â ó÷àñíèêà êîíêóðñó.

5.1.3.Äîêóìåíòè (âèòÿã ç òîðãîâåëüíîãî,áàíê³âñüêîãî àáî

ñóäîâîãî ðåºñòðó òîùî), ùî ï³äòâåðäæóþòü ðåºñòðàö³þ

þðèäè÷íî¿ îñîáè ó êðà¿í³ ¿¿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ — äëÿ

íåðåçèäåíò³â.

5.1.4.Â³äîìîñò³,ùî ï³äòâåðäæóþòü ìîæëèâ³ñòü ó÷àñíèêà

êîíêóðñó çàáåçïå÷èòè íàëåæíå ô³íàíñóâàííÿ ³íâåñòèö³éíî¿

ä³ÿëüíîñò³:

- áàëàíñ ï³äïðèºìñòâà (ôîðìà 1) — äëÿ ðåçèäåíò³â;

- çâ³ò ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè (ôîðìà 2) — äëÿ

ðåçèäåíò³â;

- çâ³ò ïðî ðóõ êîøò³â (ôîðìà 3) — äëÿ ðåçèäåíò³â;

- çâ³ò ïðî âëàñíèé êàï³òàë (ôîðìà 4) —äëÿ ðåçèäåíò³â;

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

äëÿ ðåçèäåíò³â;

- äîâ³äêà äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ çà ì³ñöåì

ðåºñòðàö³¿ ó÷àñíèêà êîíêóðñó ïðî â³äñóòí³ñòü çàáîðãîâàíîñò³

ïåðåä áþäæåòîì ñòàíîì íà ìîìåíò îãîëîøåííÿ êîíêóðñó;

- äåêëàðàö³ÿ ïðî äîõîäè (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á);

- ðîçøèôðîâêà íà äàòó ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äåá³òîðñüêî¿

òà êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ þðèäè÷íî¿ îñîáè ç

ïîçíà÷åííÿì äàòè ¿õ âèíèêíåííÿ;

- â³äîìîñò³ ùîäî íàÿâíîñò³ äîñâ³äó òà ìîæëèâîñòåé

ô³íàíñîâîãî ³ îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿

³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó;

- ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó.

5.1.5.Ï³äòâåðäæåííÿ ïîâíîâàæåíü êåð³âíèêà íà óêëàäàííÿ

³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

5.1.6. Ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèêà êîíêóðñó, ÿê³ ïîâèíí³

â³äïîâ³äàòè îñíîâíèì òà äîäàòêîâèì óìîâàì, çàçíà÷åíèì

â ïï. 3, 4 ÷àñòèíè ² ö³º¿ ²íñòðóêö³¿.

Çàÿâêà òà ³íø³ äîêóìåíòè, ùî ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêîì

êîíêóðñó,ï³äïèñóþòüñÿ óïîâíîâàæåíîþ ïîñàäîâîþ îñîáîþ

òà ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ó÷àñíèêà êîíêóðñó ³ çàñâ³ä÷óþòüñÿ

éîãî ïå÷àòêîþ.

Ó ðàç³, ÿêùî ó÷àñíèêîì êîíêóðñó º ô³çè÷íà îñîáà, çàÿâêà

òà äîêóìåíòè, ùî äî íå¿ äîäàþòüñÿ, ïîâèíí³ áóòè ïðîøèò³

òà ïðîíóìåðîâàí³, ï³äïèñ ó÷àñíèêà êîíêóðñó ìàº áóòè

çàñâ³ä÷åíèé íîòàð³àëüíî òà äî ïàêåòó äîêóìåíò³â ìàº áóòè

äîäàíà çãîäà ïîäðóææÿ íà óêëàäàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî

äîãîâîðó.

5.2. Äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³, ÿê³ ó÷àñíèê êîíêóðñó ââàæàº

çà íåîáõ³äíå ïåðåäàòè êîì³ñ³¿, àáî íàäàííÿ ÿêèõ âèìàãàº

êîì³ñ³ÿ ç ìåòîþ óòî÷íåííÿ ³íôîðìàö³¿, ïîäàíî¿ ó÷àñíèêîì

êîíêóðñó.

Ó ðàç³, êîëè ó÷àñíèê êîíêóðñó ââàæàº çà íåîáõ³äíå

çàëó÷èòè äëÿ âèêîíàííÿ äîãîâîðó ñï³ââèêîíàâö³â

(ñï³â³íâåñòîð³â, êðåäèòîð³â òîùî), äî ïðîïîçèö³¿ ïîâèíí³

áóòè äîäàí³ äîêóìåíòè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî ðåàëüíó äî-

ìîâëåí³ñòü ³ç çàçíà÷åíèìè ñï³ââèêîíàâöÿìè (ïðîòî-

êîëè íàì³ð³â, ïîïåðåäí³ äîãîâîðè, ãàðàíò³éí³ ëèñòè

òîùî).

6. Ó÷àñíèê ìîæå îôîðìèòè òà ïîäàòè ò³ëüêè îäíó êîí-

êóðñíó ïðîïîçèö³þ.

7. Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóð-

ñó àáî óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ â ïîäâ³éíîìó êîíâåðò³

ïðîøèòîþ, ïðîíóìåðîâàíîþ òà ñêð³ïëåíîþ ïå÷àòêîþ

ó÷àñíèêà êîíêóðñó. Íà çîâí³øíüîìó òà âíóòð³øíüîìó êîí-

âåðòàõ çàçíà÷àºòüñÿ àäðåñà êîì³ñ³¿ òà íàéìåíóâàííÿ îá'ºê-

òà êîíêóðñó. Íà âíóòð³øíüîìó êîíâåðò³, êð³ì íàçâàíî¿ ³í-

ôîðìàö³¿, çàçíà÷àºòüñÿ íàéìåíóâàííÿ ó÷àñíèêà êîíêóðñó

òà éîãî àäðåñà.

8. ×ëåí ðîáî÷î¿ ãðóïè, ÿêèé îòðèìàâ êîíêóðñí³ ïðîïî-

çèö³¿ â³ä ó÷àñíèêà êîíêóðñó, ïîâèíåí çàðåºñòðóâàòè ôàêò

ïåðåäà÷³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é â æóðíàë³

ðåºñòðàö³¿ ³ ïî³íôîðìóâàòè ó÷àñíèêà ïðî ïðèñâîºííÿ éî-

ìó â³äïîâ³äíîãî íîìåðà.

9.Äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçè-

ö³é ó÷àñíèêè êîíêóðñó ìàþòü ïðàâî âíîñèòè çì³íè äî íèõ

ç ìåòîþ ¿õ óäîñêîíàëåííÿ àáî çíÿòè ñâîþ ïðîïîçèö³þ ç

ðîçãëÿäó.

Ï³ñëÿ ðîçïå÷àòóâàííÿ êîíâåðò³â ³ç çàÿâêàìè âíîñèòè

çì³íè äî êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é ó÷àñíèê³â êîíêóðñó íå äîç-

âîëÿºòüñÿ.

10. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿, îòðèìàí³ ðîáî÷îþ ãðóïîþ

ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäà÷³, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ ³ ïîâåð-

òàþòüñÿ ó÷àñíèêó êîíêóðñó ó íåðîçïå÷àòàíèõ êîíâåðòàõ.

11. Íàäàíà ó÷àñíèêîì êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ðîçãëÿ-

äàºòüñÿ ÿê éîãî áåçâ³äçèâíà îôåðòà (ïðîïîçèö³ÿ) îðãàí³-

çàòîðó êîíêóðñó óêëàñòè ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð íà óìî-

âàõ, âèçíà÷åíèõ â ÿêîñò³ óìîâ ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíî-

ãî êîíêóðñó, òà óìîâàõ, äîäàòêîâî âèêëàäåíèõ ó÷àñíèêîì

â ñâî¿é êîíêóðñí³é ïðîïîçèö³¿.

12. Íåïîäàííÿ â êîíêóðñí³é ïðîïîçèö³¿ íåîáõ³äíî¿ ³í-

ôîðìàö³¿, ïîäàííÿ ¿¿ ó íåïîâíîìó îáñÿç³, ïîäàííÿ íåïðàâ-

äèâî¿ ³íôîðìàö³¿ àáî âñòàíîâëåííÿ íàÿâíîñò³ ôàêò³â, ùî

âèçíà÷åí³ ï.6 ÷àñòèíè ² ö³º¿ ²íñòðóêö³¿, º ï³äñòàâîþ äëÿ

â³äìîâè ó÷àñíèêó êîíêóðñó ó ðîçãëÿä³ òà îö³íö³ éîãî êîí-

êóðñíèõ ïðîïîçèö³é òà äëÿ âèêëþ÷åííÿ éîãî ç ÷èñëà ó÷àñ-

íèê³â êîíêóðñó.

Передплата	для	пільових	�атеорій
з достав�ою	азети	в	поштов�	с�ринь��

на	місяць ..........................................28	рн.	00	�оп.
на	3	місяці ........................................84	рн.	00	�оп.
на	6	місяців ....................................168	рн.	00	�оп.
на	12	місяців ..................................336	рн.	00	�оп.

Передплатні	ціни

на	місяць ..........................................40	рн.	90	�оп.
на	3	місяці ......................................122	рн.	70	�оп.
на	6	місяців ....................................245	рн.	40	�оп.
на	12	місяців ..................................490	рн.	80	�оп.

ІНДЕКС	ЩОДЕННОГО	ВИПУСКУ	(ВТ,	СР,	ПТ) 61308
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Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó

ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿)

Þ. Êðèêóíîâ

Â.î. äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó

åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ì. Ïîâîðîçíèê
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ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ
1. ²íâåñòîð (çàìîâíèê): TOB "ÀÂÅÑÒÀ-ÁÓÄ"

04070 ì. Êè¿â, âóë. Áîðèñîãë³áñüêà, áóä. 16 À/1.

2. Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ìàéäàí÷èêà áóä³âíèöòâà: ä³ëÿíêà ðîçòàøîâàíà íà
Ñòîëè÷íîìó øîñå (óðî÷èùå Áè÷îê, ä³ëÿíêà 1) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

3. Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ îá’ºêòà: áóä³âíèöòâî àâòîñàëîíó, êîìïëåêñó ÀÇÊ
òà âëàøòóâàííÿ ïàðêîâîãî ïðîñòîðó çà àäðåñîþ: Ñòîëè÷íå øîñå (óðî÷èùå Áè-
÷îê, ä³ëÿíêà 1) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Òåõí³÷í³ ³ òåõíîëîã³÷í³ äàí³: òðè ï³äçåìíèõ ðåçåðâóàðè ºìí³ñòþ 40+40+30 ì3,
äëÿ áåíçèíó ìàðîê À-92, À-95, À-95 ïðåì³óì, äèçåëüíîãî ïàëüíîãî òà äèçåëüíî-

ãî ïàëüíîãî ïðåì³óì, ñåêö³ÿ îá'ºìîì 10 ì3 — ðåçåðâíà, äëÿ àâàð³éíîãî çëèâó íàô-

òîïðîäóêò³â.À òàêîæ îäèí ï³äçåìíèé ðåçåðâóàð îá'ºìîì 20 ì3 (ìîäóëü) äëÿ ñêðàï-

ëåíèõ âóãëåâîäíåâèõ ãàç³â (ÑÂÃ). Çàãàëüíà ºìí³ñòü ðåçåðâóàðíîãî ïàðêó 120 ì3.
Ïðè ïðîåêòóâàíí³ ÀÇÊ çàñòîñîâàíà ñó÷àñíà òåõíîëîã³÷íà ñõåìà çàïðàâëåííÿ

àâòîòðàíñïîðòó ç âèêîðèñòàííÿì íàä³éíîãî ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ, çàáåçïå÷å-
íîãî ñèñòåìîþ àâòîìàòè÷íîãî îáë³êó, êîíòðîëþ òà ñèãíàë³çàö³¿. Îáëàäíàííÿ, ÿêå
áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñü, â³äíîñèòüñÿ äî íàéá³ëüø åêîëîã³÷íî áåçïå÷íîãî â äà-
íèé ÷àñ íà ºâðîïåéñüêîìó ðèíêó òà ïðîéøëî äåðæàâí³ âèïðîáóâàííÿ ³ äîïóùå-
íî äî çàñòîñóâàííÿ íà Óêðà¿í³. Ïðè çàïðàâëåíí³ àâòîìîá³ë³â ÷åðåç ïàëèâî-ðîç-
äàâàëüí³ êîëîíêè áóäå çàñòîñîâàíà ñèñòåìà — çâîðîòíå âèâåäåííÿ ïàð³â ð³äêèõ
âóãëåâîäí³â (ðåêóïåðàö³ÿ).

Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 14.02.2001 çà
¹ 142 ÀÇÊ âíåñåíî äî ïåðåë³êó âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü åêî-
ëîã³÷íó íåáåçïåêó. Òðàíñêîðäîííèé âïëèâ â³äñóòí³é.

Áóä³âíèöòâî âåäåòüñÿ â 3 ÷åðãè: ² ÷åðãà — áóä³âíèöòâî òà ââåäåííÿ â åêñïëó-
àòàö³þ êîìïëåêñó ÀÇÊ, â ò. ÷. áóä³âëÿ ÀÇÊ ç ïóíêòîì ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ âî-
ä³¿â òà ïàñàæèð³â ³ àäì³í³ñòðàòèâíèìè ïðèì³ùåííÿìè, ñïîðóäè ÀÇÊ òà ÀÃÇÏ; II
÷åðãà — âëàøòóâàííÿ òà áëàãîóñòð³é ïàðêîâîãî ïðîñòîðó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ; III ÷åðãà — áóä³âíèöòâî òà ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ àâòîñàëîíó.

4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: ïîêðàùåííÿ
óìîâ çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ³ ï³äïðèºìñòâ ÿê³ñíèìè íàôòîïðîäóêòàìè, ñòâî-
ðåííÿ äîäàòêîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, íàäõîäæåííÿ â äåðæáþäæåò.

5. Ïîòðåáè â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿:
çåìåëüíèõ — çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïëîùåþ — 2,6495 ãà, ïåðåáóâàº â îðåíä³ TOB

"ÀÂÅÑÒÀ-ÁÓÄ" çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì Ãî-
ëîâíèì óïðàâë³ííÿì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 29.10.2010 ð. â êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â îðåíäè çà ¹ 79-6-00791,— â ò. ÷. ïëîùà çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ² ÷åðãè ïðîåêòóâàííÿ, áóä³âíèöòâà òà ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ êîì-
ïëåêñó ÀÇÊ — 0,3245 ãà; — â ò.÷. ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè II ÷åðãè ïðîåêòóâàííÿ,
áóä³âíèöòâî òà ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ àâòîñàëîíó — 0,2755 ãà.

ñèðîâèííèõ — ïðèâîçíà ñèðîâèíà, 3570 ì3 íà ð³ê, â ò. ÷. áåíçèí 1050 ì3 íà ð³ê,
äèçïàëèâî 1120 ì3 íà ð³ê, ÑÂÃ -1400 ì3 íà ð³ê.

åíåðãåòè÷íèõ — 180,0 êÂò
âîäíèõ — âîäîïðîâ³ä — 5,5 ì3/äîáó.
òðóäîâèõ — 19 ïðàöþþ÷èõ.

6. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿): 
ïðè áóä³âíèöòâ³ — çàáåçïå÷óº çàìîâíèê.
ïðè åêñïëóàòàö³¿ — íåìàº;

7. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: ôîíîâå çàáðóäíåí-
íÿ, ðîçì³ð Ñ33, ãðàíè÷íî äîïóñòèì³ êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñ-
ôåðíîìó ïîâ³òð³ íàñåëåíèõ ïóíêò³â.

8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà òåðèòîð³¿: ðîáîòè ïî âèäàëåííþ
çåëåíèõ íàñàäæåíü, çåìëÿí³ ðîáîòè.

9. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿)
íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ³ âèäè âïëèâ³â íà:

ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå — íåìàº;
ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå — âèêèäè ïàð³â áåíçèíó, âóãëåâîäí³â ôðàêö³¿ Ñ12-Ñ19,

îêñèäó âóãëåöþ, ä³îêñèäó àçîòó, ä³îêñèäó ñ³ðêè, ïàð³â ïðîïàíó-áóòàíó.; 
êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò — íåìàº;
âîäíå ñåðåäîâèùå — óòâîðåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ, ïîáóòîâèõ òà çëèâîâèõ ñòîê³â; 
ãðóíò — ó âèïàäêó àâàð³¿;
ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá'ºêòè — íåìàº, çàïîâ³äí³ îá'ºêòè â çî-

í³ âïëèâó â³äñóòí³; 
íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå — âèâ÷àºòüñÿ ÷åðåç ìåõàí³çì ïóáë³êàö³¿ â

ÇÌ²; 
íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå — íåìàº.

10. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çà-
ö³¿, çíåøêîäæåííÿ ÷è áåçïå÷íîãî ïîõîâàííÿ: ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèâåçåííÿ îñàäó
³ âëîâëåíèõ íàôòîïðîäóêò³â íà óòèë³çàö³þ íà âëàñíó íàôòîáàçó. Òâåðä³ ïîáóòîâ³
â³äõîäè âèâîçÿòüñÿ çã³äíî ç äîãîâîðîì, íà ä³þ÷èé ïîë³ãîí ïîáóòîâèõ â³äõîä³â.

11. Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ: â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÄÁÍ.À.2.2-1-2003.

12. Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³: ïóáë³êàö³ÿ ó ÇÌ².
Ñâî¿ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íåîáõ³äíî íàïðàâëÿòè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî

Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ â ì. Êèºâ³, çà àäðåñîþ: 03039, ì. Êè¿â, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ,
42, òåëåôîí 226-24-57 àáî äî çàìîâíèêà ïðîåêòó (àäðåñà òà êîíòàêòíèé òåëå-
ôîí âèùå).

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
TOB "ÀÂÅÑÒÀ-ÁÓÄ" (âóë. Áîðèñîãë³áñüêà, áóä. 16 À/1, ì. Êè¿â, 04070) ³íâåñòóº

áóä³âíèöòâî àâòîñàëîíó, êîìïëåêñó ÀÇÊ òà âëàøòóâàííÿ ïàðêîâîãî ïðîñòîðó çà
àäðåñîþ: Ñòîëè÷íå øîñå (óðî÷èùå Áè÷îê, ä³ëÿíêà 1) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà.

Ìåòà ³ íåîáõ³äí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ðîáî÷îãî ïðîåêòó "Áóä³âíèöòâî àâòîñàëîíó,
êîìïëåêñó ÀÇÊ òà âëàøòóâàííÿ ïàðêîâîãî ïðîñòîðó çà àäðåñîþ: Ñòîëè÷íå øîñå
(óðî÷èùå Áè÷îê, ä³ëÿíêà 1) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà" ïîâ'ÿçàí³ ç ïîêðà-
ùåííÿì óìîâ çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ³ ï³äïðèºìñòâ ÿê³ñíèì ïàëüíèì, ñòâîðåí-
íÿ äîäàòêîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, íàäõîäæåííÿ â äåðæáþäæåò.

Ðîáî÷èé ïðîåêò ðîçðîáëåíèé çã³äíî ç ä³þ÷èìè íîðìàìè, ïðàâèëàìè, ³íñòðóê-
ö³ÿìè, äåðæàâíèìè ñòàíäàðòàìè, ó òîìó ÷èñë³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè äëÿ ïðè-
ì³ùåíü ç âèáóõîíåáåçïå÷íèìè çîíàìè òà ïîæåæîíåáåçïå÷íèìè çîíàìè, áåçïå÷-
íà åêñïëóàòàö³ÿ ÿêèõ çàáåçïå÷óºòüñÿ ïðè äîòðèìàíí³ ïåðåäáà÷åíèõ ïðîåêòîì
çàõîä³â.

Ïðè ïðîåêòóâàíí³ ÀÇÊ çàñòîñîâàíà ñó÷àñíà òåõíîëîã³÷íà ñõåìà çàïðàâëåííÿ
àâòîòðàíñïîðòó ç âèêîðèñòàííÿì íàä³éíîãî ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ, çàáåçïå÷å-
íîãî ñèñòåìîþ àâòîìàòè÷íîãî îáë³êó, êîíòðîëþ òà ñèãíàë³çàö³¿. Îáëàäíàííÿ, ðå-
êîìåíäîâàíå ïðîåêòîì, â³äíîñèòüñÿ äî íàéá³ëüø åêîëîã³÷íî áåçïå÷íîãî â äà-
íèé ÷àñ íà ºâðîïåéñüêîìó ðèíêó òà ïðîéøëî äåðæàâí³ âèïðîáóâàííÿ ³ äîïóùå-
íî äî çàñòîñóâàííÿ íà Óêðà¿í³.

Áóä³âíèöòâî âåäåòüñÿ â 3 ÷åðãè: ² ÷åðãà — áóä³âíèöòâî òà ââåäåííÿ â åêñïëó-
àòàö³þ êîìïëåêñó ÀÇÊ, â ò. ÷. áóä³âëÿ ÀÇÊ ç ïóíêòîì ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ âî-
ä³¿â òà ïàñàæèð³â ³ àäì³í³ñòðàòèâíèìè ïðèì³ùåííÿìè, ñïîðóäè ÀÇÊ òà ÀÃÇÏ; II
÷åðãà — âëàøòóâàííÿ òà áëàãîóñòð³é ïàðêîâîãî ïðîñòîðó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ; III ÷åðãà — áóä³âíèöòâî òà ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ àâòîñàëîíó.

Íà äàíîìó àâòîçàïðàâíîìó êîìïëåêñ³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ â³äïóñêàòè òàê³ âèäè
ïàëüíîãî: íàôòîïðîäóêòè ñâ³òë³ (áåíçèíè À-92, À-95, À-95 ïðåì³óì, äèçåëüíå ïà-
ëüíå òà äèçåëüíå ïàëüíå ïðåì³óì), à òàêîæ ñêðàïëåíèé âóãëåâîäíåâèé ãàç (ïðî-
ïàí-áóòàí).

Ñêèä ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ñòîê³â â³ä áóäèíêó ÀÇÊ ïåðåäáà÷àºòüñÿ çä³é-
ñíþâàòè â ³ñíóþ÷ó ì³ñüêó êàíàë³çàö³éíó ìåðåæó.

Çîâí³øíÿ ìåðåæà äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ çàáåçïå÷óº ñàìîïëèâíå â³äâåäåííÿ
äîùîâèõ ³ òàëèõ âîä ç ïîêð³âåëü îïåðàòîðíî¿, íàâ³ñó ³ ç íåçàáóäîâàíî¿ òåðèòîð³¿
ÀÇÊ â ñèñòåìó äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿. Çîâí³øíÿ ìåðåæà äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ç ì³ñöü
ëîêàëüíèõ çàáðóäíåíü, çàáåçïå÷óº ñàìîïëèííå â³äâåäåííÿ äîùîâèõ ³ òàëèõ âîä
ç ì³ñòü çëèâó òà ðîçäà÷³ ÏÌÌ òà ç ïëîùàäîê òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàí-
ñïîðòó äëÿ î÷èñòêè íà ñåïàðàòîð íàôòîïðîäóêò³â, î÷èñí³ ñïîðóäè ñò³÷íèõ âîä,
ÿê³ ñåðòèô³êîâàí³ â Óêðà¿í³. Î÷èùåí³ âîäè â³äâîäÿòüñÿ â ñèñòåìó äîùîâî¿ êàíà-
ë³çàö³¿.

Áåçïîñåðåäíüîãî òà ïðÿìîãî âïëèâó íà âîäí³ îá'ºêòè, ñêèäó ñò³÷íèõ âîä íå
ïåðåäáà÷àºòüñÿ. Âîäîïîñòà÷àííÿ áóäèíêó ÀÇÊ çàïðîåêòîâàíå â³ä ì³ñüêîãî âî-
äîïðîâîäó.Äîáîâèé ðîçõ³ä âîäè íà ãîñïîäàðñüêî-ïèòí³ ïîòðåáè ñêëàäàº 5,5 ì3.

Ïîáóòîâ³ òà âèðîáíè÷³ â³äõîäè áóäóòü ïåðåäàâàòèñÿ íà óòèë³çàö³þ (çã³äíî ç äî-
ãîâîðîì).

Ïåðåë³ê çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ÿê³ âèêèäàþòüñÿ â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ:

Îö³íêà ðîçðàõóíêîâîãî ð³âíÿ çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ, ïðîâåäåíà
çã³äíî ç Äåðæàâíèìè ñàí³òàðíèìè ïðàâèëàìè îõîðîíè àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ,
ñâ³ä÷èòü, ùî ð³âåíü çàáðóäíåííÿ — äîïóñòèìèé, à ñòóï³íü éîãî íåáåçïå÷íîñò³ —
áåçïå÷íèé.

Â ðåæèì³ íîðìàëüíî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà âïëèâ íà íàâêîëèø-
íº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå íå ïåðåâèùóº ÃÄÊ ³ íåãàòèâíèõ åêîëîã³÷íèõ íàñë³äê³â
ä³ÿëüíîñò³ íå âèíèêíå.

Ñâî¿ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íåîáõ³äíî íàïðàâëÿòè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî
Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ â ì. Êèºâ³, çà àäðåñîþ: 03039, ì. Êè¿â, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ,
42, òåëåôîí 226-24-57 àáî äî çàìîâíèêà ïðîåêòó (àäðåñà òà êîíòàêòíèé òåëå-
ôîí âèùå).

Âòðà÷åí³ äîêóìåíòè: 

1.Äóáë³êàò ñâ³äîöòâà ¹ 0028-2000 Ï.Ï. â³ä 15.02.2000 ïðî ðåºñòðàö³þ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ïàðò³¿.

2.Ñâ³òîö³âî ¹ 48 â³ä 09.11.2000 ïpo ðåºñòðàö³þ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ïàðò³¿.

3.Ñâ³äîöòâî ¹ 47 â³ä 05.07.2001 ïðî ðåºñòðàö³þ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿
Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ïapò³¿.

4. Äóáë³êàò ñâ³äîöòâà ¹ 05/12 â³ä 05.04.2001 ïðî ðåºñòðàö³þ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ïapò¿¿.

5.Ñâ³äîöòâî ¹ 23 â³ä 20.02.2001 ïðî peºñòðàö³þ Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿
Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ïàðò³¿.

6.Ñâ³äîöòâî ¹ 1-179ÃÄ/ÏÏ â³ä 04.12.2000 ïðî ðåºñòðàö³þ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿
îðãàí³çàö³¿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ "Óêðà¿íñüêà Íàðîäíà Ïàðò³ÿ".

7. Ñâ³äîöòâî ¹ 0023 â³ä 23.06.2000 ïðî ðåºñòðàö³þ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿
îðãàí³çàö³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ïàðò³¿.

8. Ñâ³äîöòâî ¹ 11-33 â³ä 27.09.2001 ïðî ðåºñòðàö³þ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ïàðò³¿.

9.Ñâ³äîöòâî ¹ 1-0023ÏÏ â³ä 23.01.2001 ïðî ðåºñòðàö³þ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿
îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ïàðò³¿ 

ââàæàòè íåä³éñíèìè.

Â³äïîâ³äíî äî Ð³øåííÿ Öåíòðàëüíîãî Ïðîâîäó ÓÍÏ, ïåðåðåºñòðàö³ÿ ÷ëåí³â

ÓÍÏ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ ç 01 âåðåñíÿ 2015 ðîêó ïî

1 æîâòíÿ 2015 ðîêó çà àäðåñîþ ì. Êè¿â, âóë. Ïóøê³íñüêà, 28À, Ñåêðåòàð³àò ÓÍÏ

ç 9.00 äî 18.00 ùîäíÿ, êð³ì âèõ³äíèõ. Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê (044)234-59-17.

Îðãêîì³òåò KMÎ ÓÍÏ.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü— Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñâÿ-

òîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. Êîëàñà, 6À, òåë. 403-30-03).

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêò³â îðåíäè: 1 ïîâåðõ ÑÇØ ¹ 230 íà âóë. Íàóìîâà Ãåíåðàëà, 35Á, çàãàëü-

íà ïëîùà 60,7 êâ.ì. Âàðò³ñòü — 1026510,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) —

9906,19 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — îðãàí³çàö³ÿ êóðñ³â

ç ï³äãîòîâêè âîä³¿â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â; 2 ïîâåðõ ÑÇØ ¹ 131 íà âóë. Ëèòâèíåíêî-Âîëüãåìóò,

2, çàãàëüíà ïëîùà 55,8 êâ.ì. Âàðò³ñòü — 936550,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç

ÏÄÂ) — 9038,04 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ï³äãîòîâêà

âîä³¿â àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â (êàòåãîð³¿ Â); 1 ïîâåðõ ÍÂÊ "ÄÍÇ-ÇÍÇ""Ñóç³ð'ÿ" íà âóë. Ãåðî¿â

Êîñìîñó, 15À, çàãàëüíà ïëîùà 14,8 êâ.ì. Âàðò³ñòü — 235600,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 2991,61 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ —

íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêàìè ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâè

ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåí-

íÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê — 450-07-15.

Áàðèø³âñüêèé ðàéîííèé ñóä Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ïîâ³äîìëÿº, ùî ñóäîâå çàñ³äàííÿ
ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹ 369/8565/2014, ¹ 2/355/425/2015 çà ïîçîâîì ÏÀÒ "Ì³ñòî
Áàíê"Ê³¿âñüêà ô³ë³ÿ ÀÒ"Ì³ñòî Áàíê"äî Ê³ñºëü Âîëîäèìèðà Â³òàë³éîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ
çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòîì ïðèçíà÷åíî íà 09.30 14 âåðåñíÿ 2015 ðîêó.

Ðîçãëÿä ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ Áàðèø³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ çà àäðåñîþ: ñ. Áàðèø³âêà,âóëèöÿ Ëåí³íà, 61, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³,
òåëåôîí 8-04576 5-25-40.

Ñóä âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷à Ê³ñºëü Âîëîäèìèðà Â³òàë³éîâè÷à, îñòàííº éîãî â³äîìå
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ: ì. Âèøíåâå, âóë. Êè¿âñüêà, áóä. 1, êâ. 5, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.

Â ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ ñóäîâå çàñ³äàííÿ áóäå
ïðîâåäåíî çà éîãî â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Ê. Â. Êîâàëåíêî

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà". 1) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 10,
2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 15,00 êâ. ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ³íøå (êóð-
ñè ³íîçåìíèõ ìîâ), ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ. ì — 218,75 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà
(áåç ÏÄÂ) — 3281,25 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàï-
ðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³
îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà, çàòâåðäæåíîþ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíä-
íà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³-
ùåíü ïðîâîäèòüñÿ 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àä-
ðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Ì³ðîøíè÷åíêî Äàðèíó
Àíàòîë³¿âíó (ì³ñöåçíàõîäæåííÿ íåâ³äîìå), ÿêà º â³äïîâ³äà÷åì ïî öèâ³ëüí³é
ñïðàâ³ ¹ 760/19531/14-ö (2/760/6000/15) çà ïîçîâîì ÒÎÂ "Âàëàðò³í Ôàðìà",
ïðî çàõèñò ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íà 10.09.2015 ðîêó íà 10.00,
ÿêå â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ ñóäó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Êðèâîíîñà, 25,
êàá. ¹ 19.

Ó ðàç³ íåÿâêè äî ñóäó äàíå îãîëîøåííÿ ââàæàºòüñÿ íàëåæíèì ïîâ³äîìëåííÿì,
³ ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³ çà âàøî¿ â³äñóòíîñò³, çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³
ìàòåð³àëàìè.

Ñóääÿ Êèöþê Â. Ñ.

TOB "ßâ³ð-Æèòëîáóä-2" çä³éñíåíî êîðåãóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³

ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é (çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä

01.06.2011 ¹ 869) ç óðàõóâàííÿì çì³íè ëèøå ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ðîá³òíèê³â òà

òàðèô³â íà åëåêòðîåíåðã³þ.

Ðîçðàõóíêè òàðèô³â ïîäàí³ äî ÊÌÄÀ íà çàòâåðäæåííÿ. Äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ðîçì³ùåíî

íà ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â. Òàðèô äëÿ á. 14-Æ ïî á-ðó Êîëüöîâà — 3,95 ãðí/êâ.ì,

14-Ä — 4,28 ãðí/êâ.ì, 14-À — 4,23 ãðí/êâ.ì, 14-Å — 4,26 ãðí/êâ.ì, 14-Ç — 4,10 ãðí/êâ.ì,

14-Ê — 4,19 ãðí/êâ.ì, 14-Ë — 4,19 ãðí/êâ.ì.

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ íà àäðåñó: 03194, ì. Êè¿â, á-ð Êîëüöîâà, 14-Å äî

15 âåðåñíÿ 2015 ðîêó.

Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ;

- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðèéîìó ãðîìàäÿí;

- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì óïðàâë³ííÿ.

Äî êîíêóðñó çàïðîøóþòüñÿ îñîáè ç âèùîþ îñâ³òîþ òà äîñâ³äîì ðîáîòè.Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³
íåîáõ³äíî ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çâåðíóòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Öèòàäåëüíà, 4/7, ê.11, òåë. 280-69-98.

14.09.2015 ðîêó î 13.30 â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ìåæ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãð.Äèííèêó Âàñèëþ Ãðèãîðîâè÷ó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ñîëîì'ÿíñü-

êèé ðàéîí, âóë. Êèøèí³âñüêà, 26-á. Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè ñóì³æíèõ çåìëåâëàñ-

íèê³â/êîðèñòóâà÷³â: ªõàíóðîâà Îëåíà Ëüâ³âíà, ªõàíóðîâ Äìèòðî Þð³éîâè÷, Ëÿõå-

âè÷ Â³êòîð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, TOB "ÁëóÌàð³í".

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Âèäè â³äõîä³â
Âåëè÷èíà,

ã/ñ
Âåëè÷èíà,

ò/ð³ê
Êëàñ íå-
áåçïåêè

Îêñèä âóãëåöþ 0,086 0,077 4

Ä³îêñèä àçîòó 0,0465 0,01877 3

Ä³îêñèä ñ³ðêè 0,0106 0,0027 3

Ñàæà 0,00234 0,0011 3

Äâîîêèñ âóãëåöþ 1,31 1,732 4

Ôîðìàëüäåã³ä 0,00037 0,000057 2

Áåíçàï³ðåí 2,6Å-08 0,000000005 1

Áåíçèí 0,0671 2,1208 4

Âóãëåâîäí³ ãðàíè÷í³ (Ñ12-C19) 0,0191 0,0749 4

Áóòàí 0,838 0,52843 4

Ïðîïàí 1,111 0,70047 0

Ðàçîì: 3,49 5,25

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)
01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».
repro.kreschatic.kiev.ua
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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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 42934

4 âåðåñíÿ 2015 ð.

¹125(4721)
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Äî íîâèõ çâåðøåíü
� Ñòîëè÷íà ã³ìíàç³ÿ «Ëîãîñ» îòðèìàëà äèïëîì çà ðîçâèòîê

äèòÿ÷îãî ôóòáîëó

Â Ã²ÌÍÀÇ²¯ «Ëîãîñ» âïðîäîâæ ê³ëü-
êîõ îñòàíí³õ ðîê³â â ñïîðòèâí³é ïðî-
ãðàì³ çàïî÷àòêîâàí³ óðîêè ç ôóòáî-
ëó, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ äîñâ³ä÷åíèìè
ôóòáîëüíèìè òðåíåðàìè ÑÊ «Äîá-
ðî» íà ÷îë³ ç Â³òàë³ºì Áëþì³íèì.
Òàêîæ íà òåðèòîð³¿ º ÷óäîâå ôóò-

áîëüíå ïîëå, äå øêîëÿð³ çàëþáêè
â³äòî÷óþòüñïîðòèâíó ìàéñòåðí³ñòü,
ïîêðàùóþ÷è ñâî¿ ðåçóëüòàòè.

Â³çèò ôóòáîëüíîãî ôóíêö³îíåðà
îçíàìåíóâàâñÿ óðî÷èñòèì íàãîðîä-
æåííÿì äèðåêòîðà ã³ìíàç³¿ Àíäð³ÿ
Ïðóòàñà äèïëîìîì òà â³äçíàêîþ â³ä

Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Êèºâà çà âàãî-
ìèé âíåñîê â ðîçâèòîê äèòÿ÷îãî
ôóòáîëó ñòîëèö³.Ñåðã³é Â³òêîâñüêèé
ç òåïëèìè ñëîâàìè çâåðíóâñÿ äî
ïåðøîêëàñíèê³â, ïîáàæàâ ¿ì óñï³-
õ³â ó íàâ÷àíí³ òà ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ.

— Íàòõíåííÿ òà âîë³ äî ï³çíàí-
íÿ ÷óäîâîãî ñâ³òó çíàíü â ïåðøî-
ìó äëÿ âàñ íàâ÷àëüíîìó ðîö³,—
ï³äêðåñëèâ â³í.— À â÷èòåëÿì õî-
ò³ëîñÿ á ïîäÿêóâàòè çà ¿õ íåîö³-
íåííèé âêëàä ó ðîçâèòîê íàøîãî
ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ.

Òàêîæ Ñåðã³é Â³òêîâñüêèé âèñëî-
âèâ íàä³þ, ùî öüîãî íàâ÷àëüíîãî
ñåçîíó çàíÿòòÿ ç ôóòáîëó áóäóòü
ïðîâîäèòèñü ç ³ùå á³ëüøîþ çâè-
òÿãîþ, à âïðîäîâæ ðîêó íà þíèõ
ôóòáîë³ñò³â ÷åêàòèìóòü íîâ³ çâåð-
øåííÿ.

Ôóòáîëüíà êîìàíäà ã³ìíàç³¿
«Ëîãîñ» äâ³÷³, à ñàìå: ó 2013 òà 2015
ðîêàõ, ñòàâàëà ÷åìï³îíîì þíàöü-
êîãî òóðí³ðó «Øê³ðÿíèé ì’ÿ÷». À
â 2013-ìó çà ðåçóëüòàòîì â³äá³ðêî-
âèõ ìàò÷³â ñåðåä øê³ëüíèõ êîìàíä
Óêðà¿íè â òóðí³ð³ Êóáîê Íàö³é Äà-

íîí ó÷í³ ã³ìíàç³¿ îòðèìàëè óí³-
êàëüíó ìîæëèâ³ñòü ïîçìàãàòèñÿ
³ç øêîëÿðàìè ç 32-õ êðà¿í ñâ³òó íà
ñòàä³îí³ Óåìáë³ â òóðí³ð³ Êóáêà Íà-
ö³é ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿. Ó÷àñíèêàì
òóðí³ðó ïðèçè âðó÷àâ ëåãåíäà ñâ³-
òîâîãî ôóòáîëó Ç³íåä³í Ç³äàí �

Â ïåðøèé â³êåíä âåðåñíÿ êèÿí çàïðîøóþòü äîëó÷è-

òèñÿ äî ôåñòèâàëþ  «Æèòè çäîðîâî!» íà ÂÄÍÃ, à òà-

êîæ ñêóøòóâàòè êîðèñí³ ñí³äàíêè â ïàðêó Øåâ÷åí-

êà.Ôàíàò³â àí³ìàö³¿ ÷åêàþòü íà ôåñòèâàë³ «LINOLEUM»,

ïðèõèëüíèê³â àêàäåì³÷íî¿ ìóçèêè — ó «Ñîô³¿ Êè¿â-

ñüê³é», à øàíóâàëüíèê³â òâîð÷îñò³ Âàñèëÿ Ñòóñà—íà

êóëüòóðíîìó ìàðàôîí³.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Ñâÿòî êëàñè÷íî¿ ìóçèêè â «Ñîô³¿ Êè¿âñüê³é»

Ìóçèêà óêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòîð³â XVII-XX ñòîë³òü çâó-
÷àòèìå íà ôåñòèâàë³ «Ñìàëüòà», ÿêèé â³äáóäåòüñÿ 5 òà 6 âå-
ðåñíÿ â Íàö³îíàëüíîìó çàïîâ³äíèêó «Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà». Êðà-
ù³ îðêåñòðè ³ ìóçèêàíòè Óêðà¿íè âèêîíàþòü òâîðè àêàäå-
ì³÷íî¿ ìóçèêè Äìèòðà Áîðòíÿíñüêîãî,Ìèêîëè Ëèñåíêà,Ìè-
êîëè Ëåîíòîâè÷à òà ³íøèõ. Òàêîæ â ïðîãðàì³ ôåñòèâàëþ —
ëåêö³¿ ç ³ñòîð³¿ ìóçèêè,âèñòàâêà ñòàðîâèííèõ ìóçè÷íèõ ³íñò-
ðóìåíò³â, ðîçïîâ³ä³ ïðî ³ñòîð³þ ¿õ ñòâîðåííÿ, òâîð÷³ ìàé-
ñòåð-êëàñè, æèâîïèñ, ñìàêîëèêè òà çîíè â³äïî÷èíêó.Âõ³ä íà
âñ³ çàõîäè çà ñòàíäàðòíèì êâèòêîì çàïîâ³äíèêà (10 ãðèâåíü).

Â Åêñïîöåíòð³ — «Æèòè çäîðîâî!» òà áðåíäîâ³ òîâàðè

5 âåðåñíÿ íà ÂÄÍÃ â³äáóäåòüñÿ ôåñòèâàëü êðàñè, çäî-
ðîâ’ÿ òà ñïîðòó «Æèòè çäîðîâî!», ìåòà ÿêîãî — ôîðìó-
âàííÿ êóëüòóðè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ó âñ³õ âåðñòâ íà-
ñåëåííÿ. Ïðîòÿãîì äíÿ òðèâàòèìóòü ìàéñòåð-êëàñè, äå-
ãóñòàö³¿, ïðåçåíòàö³¿, ðîçâàæàëüíà ïðîãðàìà äëÿ ä³òåé òà
äîðîñëèõ, ôëåøìîáè òà ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ, ðîç³ãðàø³ ïî-
äàðóíê³â òà ôîòîñåñ³¿. Ïðàöþâàòèìóòü çîíè çäîðîâîãî õàð-
÷óâàííÿ, êðàñè, ïñèõîëîã³÷íîãî çäîðîâ’ÿ, ñïîðòó ³ ô³òíåñó,
à òàêîæ òåðèòîð³ÿ äëÿ ìàì ³ ä³òåé. Âå÷³ð çàâåðøèòüñÿ 

3-ãîäèííèì êîíöåðòîì ç õåäëàéíåðîì, ãóðòîì «Ñ. Ê. À. É».
Âàðò³ñòü êâèòê³â — â³ä 35 ãðí.

5 òà 6 âåðåñíÿ ç 12.00 äî 23.00 íà ÂÄÍÃ (ïàâ³ëüéîíè
¹ 7 — 9) â³äáóäåòüñÿ 5-é ôåñòèâàëü don’t Take Fake. Îêð³ì
òðàäèö³éíèõ ðîçïðîäàæ³â òîâàð³â â³ä âèðîáíèê³â îäÿãó ³ âçóò-
òÿ, â³äâ³äóâà÷àì ï³äãîòóâàëè ñïîðòèâíó çîíó, ê³íîïîêàçè
³ ëåêö³¿. Îá³öÿþòü ³ àâòîãðàô-ñåñ³þ ç ôóòáîë³ñòàìè êè¿âñüêî-
ãî «Äèíàìî» òà ìîæëèâ³ñòü ñôîòîãðàôóâàòèñÿ ç Ñóïåðêóá-
êîì Óêðà¿íè. Âàðò³ñòü — 50 ãðí.

Íà Àðò-ïðè÷àë³ ïîêàçóþòü àí³ìàö³þ

Äåñÿòèé ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü àêòóàëüíî¿ àí³ìà-
ö³¿ òà ìåä³à-ìèñòåöòâà «LINOLEUM» òðèâàº íà Àðò-ïðè-
÷àë³ äî 6 âåðåñíÿ. Ãîñòÿì ïðåäñòàâëÿþòü 50 êîíêóðñíèõ
ô³ëüì³â â ÷îòèðüîõ ïðîãðàìàõ, çîêðåìà ñó÷àñíó àí³ìàö³þ
äëÿ ä³òåé, àí³ìàö³þ â ìóçèö³ òà â ðåêëàì³. Êð³ì òîãî, íà
ãëÿäà÷³â ÷åêàº êîëåêö³ÿ êðàùèõ ðîá³ò «Best of 10 years
Linoleum», «Best of Animate Cologne» â³ä ôåñòèâàëþ
«CologneOFF» ç Êåëüíà, à òàêîæ ïîêàçè ðîá³ò ïåðåìîæö³â
³ êîíêóðñàíò³â ôåñòèâàëþ. Âõ³ä â³ëüíèé.

Íà ñí³äàíîê — äî ïàðêó Øåâ÷åíêà

Ó íåä³ëþ â ïàðêó Øåâ÷åíêà ç 10.00 äî 19.00 òðèâàòèìå
òðåò³é ï³êí³ê Kiev Sunday Breakfast, äå ïðåäñòàâëÿòü ñí³-
äàíêè ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó. Ãîñòÿì ï³äãîòóâàëè ëåêö³¿ (ïðî çäî-
ðîâå õàð÷óâàííÿ), ñïîðòèâíó (éîãà, êðîêåò, ï³íã-ïîíã) òà äè-
òÿ÷ó (óðîêè àíãë³éñüêî¿, àêâà-ãðèì, õîðåîãðàô³ÿ) ïðîãðà-
ìè. Âõ³ä â³ëüíèé.

Øàíóâàëüíèê³â Ñòóñà çàïðîøóþòü íà êóëüòóðíèé
ìàðàôîí

Äî 30-¿ ð³÷íèö³ ç äíÿ ñìåðò³ Âàñèëÿ Ñòóñà 3 âåðåñíÿ â Öåí-
òð³ íàóêè òà ìèñòåöòâà «DIYA» (ê³íîñòóä³ÿ ³ì. Î. Äîâæåíêà,
ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, 44) â³äáóäåòüñÿ êóëüòóðíèé ìàðàôîí
«ÑÒÓÑLIVE» ³ç ïîêàçîì ô³ëüì³â, äèñêóñ³ÿìè-îáãîâîðåííÿ-

ìè, âèñòàâàìè, ïåðôîðìàíñàìè òà ïîåòè÷íèì ÷èòàííÿì.
Çàâäàííÿ êóëüòóðíîãî ìàðàôîíó: ç’ÿñóâàòè,ùî ç³ Ñòóñîâèõ ïî-
øóê³â çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíèì ñüîãîäí³, ³ çà äîïîìîãîþ õó-
äîæí³õ ³íòåðïðåòàö³é äîâåñòè, ùî áåçíàä³éíèõ ³ áåçâèõ³ä-
íèõ ñèòóàö³é íå áóâàº. Ñåðåä ó÷àñíèê³â ìàðàôîíó — ë³òåðà-
òóðîçíàâåöü òà êðèòèê Äìèòðî Ñòóñ, âèêîíàâåöü ï³ñåíü íà
â³ðø³ Âàñèëÿ Ñòóñà Ñåðã³é Ìîðîçîâ,ïîåòè Ìàð’ÿíà Ê³ÿíîâñüêà,
Îëåêñ³é Çàðàõîâè÷,Ìèðîñëàâ Ëàþê òà ³íø³.Ïî÷àòîê î 10.30 �

Ïåðøèé äåíü îñåí³ çàâæäè áóâ îñîáëèâèì, çîêðåìà äëÿ ïåð-

øîêëàñíèê³â, ÿêèõ áàòüêè ç ðàä³ñòþ òà ñëüîçàìè íà î÷àõ âè-

ïðîâàäæóþòü äî øêîëè. Â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ íà óðî÷èñòó

ë³í³éêó äî ã³ìíàç³¿ «Ëîãîñ» çàâ³òàâ ïî÷åñíèé ã³ñòü— â³öå-ïðå-

çèäåíò Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó ì³ñòà Êèºâà Ñåðã³é Â³òêîâñüêèé,

ÿêèé âðó÷èâ øêîë³ â³äçíàêó.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Êðàñà ³ ñïîðò, àí³ìàö³ÿ òà ìóçèêà â Ñîô³¿
� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ö³êàâó ïðîãðàìó íà âèõ³äí³

Íà ñâÿòêîâ³é ë³í³éö³ â³öå-ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Êèºâà Ñåðã³é Â³òêîâñüêèé
óðî÷èñòî íàãîðîäèâ äèðåêòîðà ã³ìíàç³¿ «Ëîãîñ» Àíäð³ÿ Ïðóòàñà çà âàãîìèé âíåñîê
â ðîçâèòîê äèòÿ÷îãî ôóòáîëó ì³ñòà
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