
ЩОДО видаткової частини бю-
джету-2018, то поточні видатки 
складатимуть 38,8 млрд грн, ка-
пітальні – 10,3 млрд грн. 

«Найбільше коштів наступ-
ного року міська влада планує 
спрямувати на освіту киян. Дану 
галузь пропонується профінан-
сувати на 13,6 млрд грн. 9,1 
млрд грн плануємо направити 
на охорону здоров’я та 8,7 млрд 
грн – на соцзахист містян. Якщо 
порівнювати бюджет-2018 з 
кошторисом, який розглядали 
торік, то бачимо що видатки 
суттєво виросли. Фінансуван-
ня освіти збільшено на 28%, 
медицини – на 19% та соцза-
хисту – на 18%», – повідомив 
голова постійної комісії Київ-
ради з питань бюджету Андрій 
Странніков. 

Загальна питома вага зазна-
чених галузей у структурі бюдже-
ту Києва становить 65%. Щодо 
решти 35%: на будівництво у 
кошторисі-2018 закладено 5,8 
млрд грн, що на 12% більше по-
переднього року. На транспортну 
інфраструктуру виділяють майже 
5 млрд грн, а це плюс 10% до 
минулорічної цифри. Житлово-
комунальна сфера отримає 2,1 
млрд грн, майже мільярд – куль-
тура та півмільярда – спорт. Ще 
50 млн грн заклали на розвиток 
велоінфраструктури. 

Вагомим досягненням бюдже-
ту-2018 у мерії також називають 
і фінансування Громадського 
проекту. 

«Як і обіцяли, збільшуємо 
фінансування ініціатив киян 
до 150 млн грн. Ми бачимо, на-

скільки важливими для міста є 
реалізація проектів ГБ, адже всі 
вони спрямовані на покращення 
життєдіяльності столиці. Бачи-
мо, як ці ініціативи об’єднують 
громадськість, суспільство. Тому 
найближчим часом будуть ого-
лошені додаткові проекти, які 
отримають статус переможців», – 
додав Андрій Странніков. 

Також учора депутати під-
тримали проект Програми еко-
номічного і соціального розвитку 
м. Києва на 2018-2020 роки. У 
наступному році на фінансу-
вання об’єктів будівництва та 
реконструкції спрямовано понад 
5 млрд грн. 

«На розвиток транспортної 
інфраструктури міста закладе-
но 2,8 млрд грн. Найбільші суми 
спрямують на будівництво ме-
трополітену на Виноградар – 1,5 
млрд грн, Подільський мостовий 
перехід через Дніпро – 1 млрд 
грн, розробку ТЕО для початку 
будівництва четвертої гілки під-
земки на Троєщину – 20 млн грн 
на будівництво та реконструкцію 
трамвайних і тролейбусних ліній 
– 95,8 млн грн. Також на розвиток 
дорожньої інфраструктури перед-
бачається спрямувати кошти До-
рожнього фонду у сумі 1 153,1 млн 
грн», – зазначив перший заступник 
голови КМДА Микола Поворозник. 

Він зауважив, що на ЖКГ 
передбачено 62,6 млн грн. За 
рахунок цих коштів продовжать 
роботи з будівництва та рекон-

струкції об’єктів водопровідно-
каналізаційного господарства 
– 256,5 млн грн, теплових мереж 
і котелень – 109,4 млн грн та 
впровадження енергоефектив-
них заходів (встановлення ін-
дивідуальних теплових пунктів, 
теплолічильників та сонячних 
колекторів тощо). 

«Ми продовжуємо повертати 
Києву статус найзеленішої столи-
ці Європи та створювати належні 
умови для відпочинку мешкан-
ців. Так, на реконструкцію та 
благоустрій парків і зон дозвілля 
заплановано 159,2 млн грн, – роз-
повів Микола Поворозник. – На 
будівництво та реконструкцію 
об’єктів освітньої галузі перед-
бачено 588,5 млн грн, за раху-
нок яких завершать зведення 
двох шкіл і трьох садочків. Крім 
того, буде підготовлено базу для 
введення в експлуатацію ЗНЗ та 
ДНЗ у 2019 році. 

На об’єкти охорони здоров’я 
передбачено понад 67,4 млрд 
грн. Вказані кошти спрямують 
на реконструкцію медзакладів 
для створення належних умов 
для лікування киян. 

Крім того, капітальні вкла-
дення у галузь «Культура та мис-
тецтво» складуть 291,1 млн грн, 
що дозволить завершити рестав-
рацію школи мистецтв № 2 ім. 
М. І. Вериківського, розпочати 
комплексну реконструкцію київ-
ського зоопарку та продовжити 
реставрацію театру оперети �

Учора на пленарному засіданні Київради депутати 
95 голосами затвердили бюджет столиці на 2018 
рік. Дохідна частина кошторису міста на наступний 
рік становить 49,1 млрд грн. У пріоритеті лишається 
незмінність базових ставок оподаткування та 
поліпшення адміністрування за окремими напрямами. 
Основні надходження до скарбниці відбудуться за 
рахунок сплати за землю, ПДФО, єдиного податку, 
податку на прибуток та акцизу. Окрім цього, було 
схвалено Програму економічного і соціального 
розвитку м. Києва на 2018-2020 роки. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

У Парламенті ухвалили 
закон про паркувння 

Мер Києва Віталій Кличко позитивно оцінив 
ухвалення Парламентом в цілому закону, який 
дозволить навести лад у сфері паркування. 
Про це він заявив учора під час засідання 
Київради, коментуючи відповідне рішення 
Парламенту. 

«Я хочу всіх привітати, що врешті-решт, 
через два роки після подання проекту, ухва-
лили дуже важливий не тільки для Києва, 
а й для всіх міст України закон», – сказав 
Віталій Кличко. 

Він наголосив, що ухвалення закону до-
зволить навести лад у паркуванні на вулицях 
міст та залучити додаткові інвестиції в будів-
ництво паркінгів. 

Передбачено запровадження законодав-
чого механізму невідворотності відповідаль-
ності за порушення правил зупинки, стоянки 
та паркування авто шляхом запровадження 
фото- та відеофіксації правопорушень. 

Зокрема місцеві органи влади матимуть 
право займатись евакуацією та штрафуванням 
власників авто, що припарковані з порушен-
ням. Закон вступає в дію через півроку після 
його публікації. 

Микола Поворозник - 
перший заступник голови 
КМДА 

Київський міський голова Віталій Кличко 
підписав розпорядження про призначення 
Миколи Поворозника першим заступником 
голови КМДА з 21 грудня 2017 року. Разом 
із тим його звільнено з посади заступника 
голови КМДА. 

«Попри новий статус, пріоритети у моїй 
роботі залишаться незмінними. Це, насамперед, 
покращення інвестиційної привабливості 
столиці, підвищення якості сервісу та за-
стосування сучасних технологій у медичній 
сфері, своєчасне і повне забезпечення всіх 
соціальних гарантій та оновлення міської 
інфраструктури», – наголосив Микола По-
ворозник. 

«З теплом у серці» 

23 та 24 грудня о 10.00 діти з сімей учасників 
АТО,  які є клієнтами мережі Центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді міста, відвідають 
новорічний захід у кінотеатрі «Київська Русь» 
(вул. Січових Стрільців, 93). Під час події малюки 
переглянуть мультфільм, отримають подарунки, 
а також поринуть у цікаву інтерактивну ігрову 
програму від столичних волонтерів. 

У Палаці ветеранів 
організують новорічне 
свято для батьків загиблих 
бійців АТО 

У суботу о 12.30 у Київському міському Палаці 
ветеранів (вул. Бастіонна, 11) відбудеться 
святковий захід «Новорічне диво». На нього 
запрошено 350 батьків загиблих воїнів АТО 
з Києва та області. Серед учасників події: 
відомий український казкар Сашко Лірник 
та народні артисти ГО «Народна Філармонія» 
Руслана Лоцман і Карина Кондрашевська. 
Після концерту відбудеться вручення ново-
річних подарунків родинам. Захід організовано 
за підтримки Департаменту соцполітики та 
ВГО «Об’єднання дружин і матерів бійців 
учасників АТО».
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Столиця із бюджетом!
 �  Київрада затвердила головний фінансовий документ 
і програму соціально-економічого розвитку на 2018 рік
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Учора на пленарному засіданні Київради депутати 95 голосами затвердили бюджет столиці на 2018 рік, дохідна частина якого становить 49,1 млрд грн



2
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Київський міський голова
В. Кличко

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 130 (1809), п’ятниця, 22 грудня 2017 р.

1.5.1. Забезпечити лікарськими засобами дорослих хворих з акромегалією та гігантизмом 
1.5.2. Забезпечити лікарськими засобами дітей з гігантизмом
1.6.1. Забезпечення дітей з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропин-рилизинг гормона
1.7.1. Забезпечити лікарськими засобами дітей з мукополісахаридозом
1.8.1. Забезпечити лікарськими засобами дітей з тирозинемією
2.1.1. Забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на коагулопатії
2.1.2. Забезпечення препаратами замісної терапії дорослих, хворих на коагулопатії
2.2.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на  первинний імунодефіцит
2.3.1. Закупівля гранулоцитарного колостимулюючого фактору (Г-КСФ)
3.1.1. Забезпечення лікарськими засобами дітей, хворих на інші види генералізованої епілепсії та епілептичних синдромів
4.1.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на легеневу гіпертензію
5.1.1. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення хворих з бульозним епідермолізом
6.1.1. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення дорослих, хворих на системний червоний вовчак
6.2.1. Забезпечити закупівлю препаратів базисної  та імунної терапії  для хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей та дорослих, що отримували лікування
7. Забезпечення хіміопрератами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією
Підрозділ VI. 2.1. Забезпечення проведення діагностики та лікування хворих із застосуванням сучасних медичних технологій, а також їх лабораторно-діагностичний та медика-
ментозний супровід у посттрансплантаційному періоді (закупівля медикаментів, лабораторних реактивів, витратних матеріалів)
Підрозділ Х. 1.1. Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги (новосевен, гелофузин, простогландини, транексанова кислота, 
пабал, октаплекс, геласпан, тетраспан)
1.3. Забезпечення закладів охорони здоров’я антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених відповідно до клінічного протоколу
1.4. Забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених   
Підрозділ ХІ. 1. Забезпечити діючі хоспіси та паліативні відділення (з урахуванням збільшення щорічно на 25 ліжок) медикаментами та засобами догляду за важкохворими
2. Забезпечити медикаментами та засобами догляду за важкохворими на амбулаторному етапі
1.1. Забезпечення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги препаратами для проведення тромболізису та ад’ювантного супроводу у хворих на гострий коронарний син-
дром
Розділ Г. 1.1. Закупівля лікарських засобів, систем для спинальної стабілізації та наборів інструментарію, витратних матеріалів для вертебропластики, кіфопластики та лікворо-
шунтування, витратних матеріалів для рентгенендоваскулярної нейрохірургії
3.1. Забезпечити кардіохірургічні та спеціалізовані відділення для кардіохірургічних втручань необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення

Розвиток  санаторно-курортного лікування, у тому числі для пільгових категорій та дітей, учасників 
бойових дій

Розділ Д. 2.1. Сприяння в наданні медичної допомоги пільговим категоріям населення, дітям, учасникам бойових дій, в тому числі санаторно-курортне лікування, медична реабі-
літація, лікування за кордоном тощо

Медична реабілітація постраждалих від насильства в сім’ї, торгівлі людьми, наркозалежних

Допомога мешканцям міста, що потребують лікування за кордоном (діти, учасники АТО, інші особи, які 
його потребують)

1.6. Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань

Створення систем спостереження та контролю за захворюваністю населення CDC Kiev 2.7. Cтворення систем спостереження та контролю за захворюваністю населення CDC Kiev

Систематичне проведення імунізації населення м. Києва 2.2. Забезпечення проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (в тому числі дітей з будинків дитини, медичних працівників закладів 
охорони здоров’я)
2.5. Забезпечення закупівлі вакцини проти пневмококової інфекції для щеплення дітей групи ризику за станом здоров’я

1.7. Впровадження нових стандартів надання медичних послуг

Впровадження сучасних медичних стандартів, формулярної системи та індикаторів якості медичної до-
помоги

Розділ Д. 3.1. Впровадження сучасних медичних стандартів , формулярної системи та індикаторів якості медичної допомоги

1.8. Вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Оновлення автомобільного парку та дооснащення необхідним обладнанням карет швидкої допомоги Розділ В. 1.1. Забезпечення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги препаратами для проведення тромболізису та ад’ювантного супроводу у хворих на гострий коронар-
ний синдром

Забезпечення необхідної кількості укомплектованих
бригад екстреної медичної допомоги

Інтеграція електронних систем екстреної та лікарняної допомоги Розділ В. 1.2. Вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф шляхом застосування електронних систем та створення єдиної диспетчер-
ської служби невідкладної медичної допомоги

Створення єдиної диспетчерської служби невідкладної медичної допомоги в кожному районі м. Києва 
шляхом підключення до єдиної оперативної диспетчерської служби Центру екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф (прийом викликів за єдиним номером 103)

2.1. Розширення автономії закладів охорони здоров’я у фінансовій та управлінській діяльності

Ініціювання прийняття відповідних нормативних актів, що регламентують автономізацію закладів 
охорони здоров’я

1.1. Впровадження автономізації закладів охорони здоров’я

2.2. Створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору

Надання гарантованого державою обсягу медичної допомоги в закладах охорони здоров’я незалежно від 
форм власності

Розділ Д. 3.3. Впровадження нових механізмів забезпечення громадян медичною допомогою після прийняття відповідних нормативно-правових актів

Реалізація права пацієнта на вільний вибір лікаря та лікувального закладу Розділ Д. 3.7. Забезпечити дотримання права пацієнта на вільний вибір закладу охорони здоров’я та лікаря для отримання медичних послуг

Створення єдиного медичного простору Розділ Д. 3.6. залучення закладів охорони здоров’я всіх форм власності до надання медичної допомоги на всіх рівнях, в тому числі при виникненні надзвичайних ситуацій

Інтеграція приватних та відомчих закладів медицини в єдиний медичний простір

2.3. Зміна організаційно-правової форми управлінської структури закладів

Реорганізація міських лікарень у комунальні некомерційні підприємства (КНП) Розділ Д. 3.4. Реорганізація закладів охорони здоров’я шляхом перетворення їх в комунальні некомерційні підприємства

Відокремлення непрофільної діяльності та забезпечення якісного харчування, послуг пралень та при-
бирання

Розділ Д. 3.5. Запровадження нових систем моніторингу, контролю і аналізу діяльності закладів охорони здоров’я, відокремлення непрофільної діяльності

Впровадження систем моніторингу, контролю і аналізу діяльності закладів охорони здоров’я та медпер-
соналу

2.4. Забезпечення системи охорони здоров’я міста професійними кадрами та зменшення їх плинності

Підготовка кадрів адміністративно-управлінського
персоналу з врахуванням основ сучасного менеджменту

Розділ Д. 4.1. Направлення лікарів на курси з підготовки лікарів-спеціалістів з організації і управління охороною здоров’я

Підвищення кваліфікації працівників екстреної медичної допомоги до сучасних стандартів Розділ Д. 4.2. Забезпечення навчання в тренінговому центрі лікарів екстреної медичної допомоги на постійній основі

3.1. Впровадження нових механізмів фінансування на основі медичних послуг та гарантованого переліку медичних послуг

Укладання договорів про надання медичних послуг, що входитимуть до гарантованого пакету медичних 
послуг *

Розділ Д. 3.2. Впровадження нових механізмів фінансування системи охорони здоров'я після прийняття відповідних нормативно-правових актів

Ініціювання питання включення міста Києва до пілотного проекту щодо запровадження страхової 
медицини

Розділ Д. 3.8. Ініціювати питання включення міста Києва до пілотного проекту щодо запровадження страхової медицини

Впровадження методики та розрахунок вартості медичних послуг * Розділ Д. 3.7. Забезпечити дотримання права пацієнта на вільний вибір закладу охорони здоров'я та лікаря для отримання медичних послуг

Впровадження ефективних форм оплати   на основі методики DRG*

4.1. Популяризація здорового способу життя

Формування позитивного ставлення громадян до фізичної культури і спорту (в т.ч. шляхом поліпшення 
інформаційного середовища, впровадження соціальної реклами переваг рухової активності, організації 
заходів національно-патріотичного, спортивного виховання тощо)

2.8. Популяризація  здорового способу життя та відмови від шкідливих звичок.

Пропаганда  здорового харчування та відмови від шкідливих звичок

Просування соціальної відповідальності бізнесу, органів влади та громадських організацій щодо підтрим-
ки здорового способу життя власних працівників та киян загалом

Залучення людей з інвалідністю до фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної 
реабілітації

2.9. Залучення людей з особливими потребами до фізкультурно-оздоровчої діяльності та реабілітації

Закінчення додатка до рішення № 552/3559 від 28.11.2017 року. Початок у №133 (5046) за 19 грудня 2017 року, №134 (5047) за 20 грудня 2017 року.

* Реалізація заходів Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року можлива лише після прийняття відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, розробником яких є 
Міністерство охорони здоров’я України
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I. ПАСПОРТ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ КОНТРОЛЮ ЗА 
УТРИМАННЯМ ДОМАШНІХ ТВАРИН ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ 

БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН ГУМАННИМИ МЕТОДАМИ НА 2017 - 2019 РОКИ
1 Ініціатор розроблення 

програми
Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2
Дата, номер і назва розпо-
рядчого документа органу 
виконавчої влади про роз-
роблення програми

Пункт 3 протоколу доручень № 003/08 наради з питання підготовки проекту «Комплексної міської 
цільової програми екологічного благополуччя та безпеки міста Києва на 2017-2019 роки», напрацьо-
ваних під час наради у заступника голови Київської міської державної адміністрації П. Пантелеєва 
27.01.2017 (доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації П. Пантелеєва від 
02.02.2017 № 3553)

3 Розробник програми Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4 Співрозробники програми Комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», громадські організації 

5 Замовник (відповідальний 
виконавець) програми

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6 Учасники (співвиконавці) 
програми 

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Ки-
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації); комунальне підприємство «Київська 
міська лікарня ветеринарної медицини»; громадські організації

7 Термін реалізації програми 2017-2019 роки

8
Загальний обсяг фінансо-
вих ресурсів, необхідних 
для реалізації програми

2017 2018 2019 усього

всього, тис. грн 19755,00 103657,40 69475,40 192887,80

у тому числі:

коштів бюджету м. Києва 19265,00 103187,40 69005,40 191457,80

Власні та інвестиційні (бла-
годійні) кошти, усього 490,00 470,00 470,00 1430,00

 
II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Одним із важливих критеріїв належності до культури та цінностей європейської цивілізації є 
ставлення суспільства до тварин, наявність сучасних механізмів контролю за утриманням домашніх 
тварин та регулюванням чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

До постійного збільшення безпритульних тварин на вулицях міста призводить:  популяція 
безпритульних тварин та безвідповідальне ставлення власників домашніх тварин, з вини яких 
вони стають безпритульними.

Від ситуації з неконтрольованою народжуваністю домашніх тварин та відповідно чисельністю 
безпритульних тварин у місті Києві потерпають і мешканці міста і самі тварини.

Заходи Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та 
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2017 - 2019 роки (далі 
– Програма) розроблені відповідно до Законів України «Про захист тварин від жорстокого пово-
дження», «Про благоустрій населених пунктів», сектора 2.6. «Публічний простір» у складі Стратегії 

Про затвердження Київської міської цільової програми 
контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання 

чисельності безпритульних тварин гуманними методами 
на 2017-2019 роки

Рішення Київської міської ради № 684/3691 від 14 грудня 2017 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», За-

кону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 
2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», рішення 
Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 
2025 року», рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, за-
твердження та виконання міських цільових програм у місті Києві», з метою вирішення питання щодо регулювання 
чисельності безпритульних тварин гуманними методами та врегулювання відносин у сфері утримання та поводження 
з домашніми та іншими тваринами в місті Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 грудня 
2011 року № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» (в ре-
дакції рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року № 724/2886 «Про внесення змін до 
рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 «Про затвердження Стратегії 
розвитку міста Києва до 2025 року») та є основою для щорічних Програм соціально-економічного 
розвитку міста Києва.

Дія Програми поширюється:
-  на домашніх тварин, які знаходяться на території м. Києва, - собак та котів, які утримуються 

власниками як домашні улюбленці, компаньйони-помічники (поводирі незрячих, охоронці житла 
та іншого майна тощо), об’єкти комерційного використання, що знаходяться під контролем (на-
глядом) власника, членів його сім’ї або уповноваженої власником особи (далі - домашні тварини);

- на безпритульних тварин, які знаходяться на території м. Києва, - собак та котів, які не мають 
власника (далі - безпритульні тварини);

- на бездоглядних тварин, які знаходяться на території м. Києва, - домашніх собак та котів, неза-
лежно від породи та призначення (у тому числі собаки, що мають нашийник з особистим номерним 
знаком і намордник), які знаходяться без власника та не на прив’язі на вулицях, площах, ринках, 
у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті та інших громадських місцях.

III. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА 
ПРОГРАМА 

Фондом Naturewatch Foundation у червні 2016 року були проведені  дослідження популяції без-
притульних тварин, в тому числі здійснено  підрахунок безпритульних собак і домашніх тварин. За 
результатами досліджень було встановлено, що кількість домашніх тварин у місті Києві становить 
понад 400 000 голів, кількість безпритульних собак у обраних секторах становить понад 2600 
голів. Крім того, слід враховувати постійне збільшення популяції безпритульних собак та котів 
за рахунок народження потомства, безконтрольного розведення домашніх собак та котів, не-
бажання власників домашніх тварин стерилізувати своїх тварин та безконтрольного розведення 
домашніх тварин, що призводить до збільшення чисельності безпритульних тварин в цілому та 
унеможливлює вирішення проблеми безпритульних тварин за короткий термін.

Недостатня кількість належним чином облаштованих місць, зон та дресирувальних майданчиків 
для вигулу домашніх тварин змушує власників здійснювати вигул собак на територіях загального 
користування, у зонах зелених насаджень і рекреаційних зонах, парках, скверах. Ця проблема 
провокує створення конфліктних ситуацій між власниками тварин та пересічними громадянами. 

Відсутність налагодженої системи збору та утилізації відходів життєдіяльності тварин у місті 
формує загрозу ураженості ґрунту (на території дитячих майданчиків, парків, скверів тощо) збуд-
никами антропозоонозів і паразитарних захворювань.

Неналежний догляд за домашніми тваринами, постійний їх приплив на вулиці Києва та стрімке 
розмноження призводять до того, що тварини гинуть та отримують травми у дорожньо-тран-
спортних пригодах, потрапляють у місця, з яких неможливо вибратись, та гинуть там, хворіють 
інфекційними хворобами.  Неконтрольована кількість безпритульних тварин призводить до 
байдужого,  негативного, жорстокого ставлення до них, а зрештою й до людей, і таким чином 
викликає підвищення конфліктогенності в суспільстві.

Причинами зазначених проблем є:
- недосконалість нормативно-правової бази у сфері поводження з домашніми тваринами 

та регулювання чисельності безпритульних тварин. Діюча правова база досить поверхнево 
врегульовує питання утримання домашніх тварин, захисту тварин від жорстокого поводження, 
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, не враховує повною мірою 
прецедентів, що виникають, і не має чіткого механізму застосування;

- недостатній рівень свідомості, культури та інформованості власників тварин та мешканців 
міста з питань відповідального ставлення та гуманного поводження із тваринами;

- відсутність мотивації та контролю за власниками тварин щодо дотримання встановлених 
правил утримання тварин.

У місті не створені відповідні умови для утримання тварин, а саме: не створені місця для вигулу 
тварин та дресирувальні майданчики, не організовано території для поховання домашніх тварин. 

Ускладнює проблему недосконала система реєстрації та ідентифікації тварин, відсутність 
моніторингу, зокрема чіпування тварин та контролю за їх розмноженням, утриманням та по-
дальшим переміщенням.

Популяція безпритульних тварин поповнюється внаслідок:
- розмноження існуючих безпритульних тварин (згідно з дослідженнями одна самка собаки 

за рік народжує 8 - 12 цуценят);
- міграції безпритульних тварин з приміських районів на так звані «вільні території»;
- тварин, які мали власника, але були загублені, залишені на вулиці з ініціативи або халатності 

власника, покинуті в місцях несанкціонованого продажу тощо.
Як засвідчує світовий досвід, масове знищення тварин є незаконним, найбільш неефективним 

та економічно витратним методом регулювання їх чисельності, більше того, сприяє підвищенню 
рівня жорстокості до тварин у суспільстві. 

Найбільш ефективним шляхом регулювання чисельності безпритульних  тварин, який під-
тверджений досвідом європейських країн, є комплексний підхід: відлов-стерилізація-повернення 
(далі – ВСП), ефективна законодавча база, єдина онлайн-система реєстрації та ідентифікації, 
контрольоване розведення, інформаційно-просвітницька робота та підвищення рівня відпові-
дального ставлення до тварин з боку їх власників та суспільства.

Засобами запобігання проблемі безпритульності тварин та жорстокого і безвідповідального 
ставлення до тварин  є:

- стерилізація безпритульних собак та котів, повернення їх на місце вилову, під нагляд опікунів, 
зареєстрованих комунальним підприємством «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» 
(далі – профільне підприємство);

- підвищення рівня соціальної свідомості власників домашніх тварин шляхом проведення за-
ходів  з популяризації стерилізації домашніх тварин;

- безоплатна стерилізація домашніх тварин для окремих категорій соціально незахищених 
верств населення міста Києва;

- просвітницька робота з населенням (соціальна реклама, відео-, аудіоролики, білборди, 
інтернет-реклама, реклама в метро, освітні заходи, публікації, теле- й радіопередачі, лекційна 
робота в навчальних закладах тощо);

- ефективна та дієва законодавча база, що унеможливлює та попереджає прояви жорстокості до тварин;
- популяризація безпородних тварин та тварин, що утримуються в притулках з метою  влашту-

вання їх до відповідальних господарів;
- реалізація багатьох векторів Програми на базі притулку для утримання тварин (Центру захисту 

тварин) на вулиці Автопарковій у Дарницькому районі м. Києва (далі – Центр захисту тварин);
- залучення якомога більшої частини суспільства до гуманного вирішення зазначених проблем;
- посилення заходів з притягнення до відповідальності власників домашніх тварин за жорстоке 

ставлення до тварин; 
- забезпечення повної прозорості та підзвітності процесу реалізації Програми та налагодження 

дієвої співпраці із громадськістю.
Київська міська програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисель-

ності безпритульних тварин гуманними методами на 2012 - 2016 роки, затверджена рішенням 
Київської міської ради від 05 квітня 2012 року № 382/7719 (далі по тексту – міська Програма на 
2012-2016 роки), передбачала вилов і масову стерилізацію безпритульних тварин з подальшим 
їх поверненням на місця вилову. Зазначений підхід був спрямований на обмеження двох факторів 
збільшення кількості безпритульних тварин: природне розмноження і приріст популяції внаслідок 
неконтрольованого розмноження тварин.

На сьогодні залишаються відкритими наступні питання: 
- відсутність дієвих механізмів запобігання жорстокому поводженню з тваринами;
- будівництво міського Центру захисту тварин європейського зразка та пунктів тимчасової 

перетримки тварин;
- запровадження ефективних інформаційно-освітніх кампаній щодо відповідального та гуман-

ного ставлення до тварин;

1. Затвердити Київську міську цільову про-
граму контролю за утриманням домашніх тварин 
та регулювання чисельності безпритульних 
тварин гуманними методами на 2017-2019 роки 
(далі – Програма), що додається.

2. Визначити Департамент міського благо-
устрою та збереження природного середовища 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державній адміністрації) від-
повідальним виконавцем Програми.

3. Департамент міського благоустрою та збе-
реження природного середовища виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державній адміністрації) щоквартально до 01 
числа другого місяця, що настає за звітним 
періодом, подає Департаменту економіки та 
інвестицій виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), 
Департаменту фінансів виконавчого органу Ки-
ївської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), постійній комісії Київської міської 

ради з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку та оприлюднює на єдиному веб-порталі 
територіальної громади міста Києва інформацію 
про стан її виконання.

4. Виконавчому органу Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації) при 
формуванні проектів бюджетів міста Києва на 
2018-2019 роки враховувати потребу у фінан-
суванні завдань і заходів Програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань екологічної політики, постійну 
комісію Київської міської ради з питань бюджету 
та соціально-економічного розвитку, постійну 
комісію Київської міської ради з питань жит-
лово-комунального господарства та паливно-
енергетичного комплексу.

Київський міський голова
В. Кличко



4

ДОКУМЕНТХрещатик
22 грудня 2017 р.
№135 (5048)

- відсутність дієвого механізму заохочення власників тварин до їх реєстрації та стерилізації;
- існування недосконалої системи контролю за обліком та ідентифікацією тварин;
- значні об’єми  неконтрольованого розведення домашніх тварин;
- проблематика безвідповідального та жорстокого ставлення власників до своїх тварин;
- проблематика жорстокого ставлення людей  до безпритульних тварин.

Необхідно зазначити, що під час дії міської Програми на 2012-2016 роки було стерилізовано 
майже 40 000 голів безпритульних тварин, тисячі тварин були виловлені, вакциновані, врятовані та 
прилаштовані до нових власників. Це призвело до істотного зменшення популяції безпритульних 
тварин, оскільки  згідно з дослідженнями фонду Naturewatch Foundation кількість безпритульних 
собак у Києві в 2011 році складала більше 30 000 голів.

Оскільки зазначені питання залишаються актуальними, а строк дії міської Програми на 2012-
2016 роки закінчився, виникла необхідність повторно розробити міську цільову Програму на новий 
строк, яка враховує актуальність проблеми, усі вищезазначені чинники і спрямована на ефектив-
ний контроль за утриманням домашніх тварин і зменшення чисельності безпритульних тварин у 
місті гуманними методами, зниження соціальної напруги і рівня конфліктогенності, викликаних 
ситуацією з безпритульними тваринами, запобігання поширенню жорстокості та впровадження 
в суспільну свідомість стандартів гуманного ставлення до живих істот і шанобливого ставлення 
до життя як цінності.

Програма має орієнтуватися на принципи, встановлені Законом України «Про захист тварин 
від жорстокого поводження», та досвід європейських країн у сфері регулювання чисельності без-
притульних тварин та поводження з тваринами в місті. Зокрема, забезпечити належні умови життя 
тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям та загальним 
правилам утримання тварин, що виключають жорстокість.  Створити умови щодо забезпечення 
обов’язкової реєстрації тварин їх власниками, посилення відповідальності власника тварини за 
дотриманням визначених правил її утримання, забезпечення дієвої системи контролю за до-
триманням цих правил, обмеження умов існування безпритульних (бездоглядних) тварин у місті 
Києві, перекриття можливих джерел збільшення кількості безпритульних тварин, стимулювання 
власників до стерилізації тварин, ліквідація  місць стихійного придбання тварин, запровадження 
жорсткого контролю за розведенням домашніх тварин шляхом запровадження в установленому 
порядку ліцензування такої діяльності, участь, у тому числі фінансова, громадських організацій у 
вирішенні питань поводження з безпритульними, бездоглядними тваринами тощо.

IV. МЕТА ПРОГРАМИ 
Метою Програми є:
- здійснення заходів з удосконалення системи контролю за виконанням правил утримання 

домашніх тварин та їх чисельністю у м. Києві;
- зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами;
- впровадження концепції «Культурний вигул тварин в місті»;
- створення комфортних і таких, що виключають жорстокість, умов для гуманного співіснування 

людей та тварин в екосистемі міста;
- підвищення відповідальності власників домашніх тварин;
- зниження соціальної напруги і рівня конфліктогенності, викликаних ситуацією з безпритуль-

ними тваринами, запобігання поширенню жорстокості;
- впровадження в суспільну свідомість стандартів гуманного ставлення до живих істот і ша-

нобливого ставлення до життя як цінності у відповідності до сектора 2.6. «Публічний простір» у 
складі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 
2025 року» (в редакції рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року № 724/2886 «Про 
внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 «Про за-
твердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року»).

V. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ 
ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

На основі аналізу статистичних даних, тенденцій, проблем та з урахуванням стратегічних за-
вдань, окреслених у програмних документах державного та загальноміського рівня, визначені 
напрями, пріоритетні завдання та розроблені програмні заходи на 2017–2019 роки, реалізація 
яких дозволить розв’язати наявні проблеми шляхом:

- здійснення контролю за утриманням та чисельністю домашніх тварин у м. Києві та безпри-
тульних тварин шляхом вдосконалення системи реєстрації та ідентифікації;

- зменшення кількості безпритульних тварин у м. Києві гуманними методами на базі системи 
ВСП та максимальне їх прилаштування відповідальним власникам;

- створення комфортних і таких, що виключають жорстокість, умов для співіснування людей і 
тварин, гуманного середовища для існування тварин;

- впровадження в суспільну свідомість стандартів відповідального та гуманного ставлення до 
живих істот і шанобливого ставлення до життя як цінності.

Програма визначає основні засади гуманного утримання та поводження із тваринами в місті; 
правові, економічні та організаційні засади діяльності юридичних та фізичних осіб у сфері утри-
мання та поводження з тваринами.

Програма спрямована на формування в екосистемі міста Києва повноцінного та комфортного 
співіснування людей і тварин, забезпечення проведення єдиної політики у сфері утримання та 
поводження з тваринами, що відповідає законодавству України.

Виконання заходів Програми передбачається за рахунок коштів міського бюджету, за рахунок 
госпрозрахункових коштів від діяльності профільного підприємства (реєстрація тварин, ветери-
нарна діяльність, вилов тварин на замовлення фізичних та юридичних осіб тощо), а також коштів 
від благодійних фондів, міжнародних благодійних організацій та інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством України.

Обсяги фінансування заходів Програми уточнюються та визначаються щорічно відповідно до 
можливостей бюджету м. Києва, прийнятих інвестиційних пропозицій і програм та пропозицій 
суб’єктів господарювання на відповідний рік.

Прогнозний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми на 2017–2019 роки, 
у т.ч. за джерелами фінансування, наведено в таблиці 1.

Структура та обсяги фінансування програмних заходів можуть уточнюватися щорічно відповід-
но до структури бюджету м. Києва, прийнятих інвестиційних пропозицій і програм та пропозицій 
суб’єктів господарювання на відповідний рік.  

Нормативно-правове регулювання поводження з тваринами та захисту тварин від жорстокого 
поводження здійснюється законами України «Про захист тварин від жорстокого поводження», 
«Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на-
селення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та іншими актами законодавства України. 

Незважаючи на існування низки нормативно-правових актів у сфері утримання та поводження 
з домашніми тваринами, захисту тварин від жорстокого поводження, чинна правова база все 
ще має значну кількість прогалин, що унеможливлює ефективне вирішення питань, пов’язаних 
з порушеними проблемами.

Тому існує необхідність у її вдосконаленні шляхом внесення змін, доповнень та уточнень до 
чинних нормативних актів, а також розробки нових як на загальнодержавному, так і місцевому 
рівнях та приведення їх до сучасних світових вимог.

Зокрема, потребують нормативного врегулювання питання підвищення рівня відповідальності 
за жорстоке поводження із тваринами, за порушення правил утримання тварин, здійснення 
контролю за продажем тварин, збирання, знешкодження і утилізації загиблих тварин та відходів 
життєдіяльності тварин,  пунктів тимчасової перетримки тварин та притулків для тварин.

Концептуальною основою шляхів і засобів розв’язання проблем є:
- налагодження взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування, інститутів 

громадянського суспільства та закладів освіти і науки;
- впровадження комплексності та збалансованості заходів, їх зв’язок з актуальними пробле-

мами міста, зокрема, поліпшенням санітарного та епізоотичного стану;
- врахування основних загальнодержавних нормативно-правових документів, що стосуються 

державної політики у сфері охорони тварин;
- вжиття заходів щодо поширення державної політики в напрямі європейської інтеграції щодо 

приведення міста до рівня європейської столиці у сфері охорони тварин та створення відповідної 
інфраструктури;

- ініціювання внесення змін щодо вдосконалення нормативно-правової бази (в межах компе-
тенції органів місцевого самоврядування) з питань охорони тварин на рівні міста;

- забезпечення на міському рівні відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого 
поводження» розроблення та впровадження механізмів контролю народжуваності та утримання 
домашніх тварин та тварин, що знаходяться під опікою, регулювання чисельності безпритульних 
тварин і підвищення ефективності заходів із запобігання жорстокому поводженню з тваринами;

- широке впровадження новітніх методів та технологій гуманного поводження з безпритуль-
ними тваринами;

- пропаганда гуманного ставлення до тварин серед населення міста, формування культури 
поводження з домашніми і безпритульними тваринами.

Заходи щодо виконання завдань Програми передбачають посилення контролю за дотриманням 
Правил утримання собак і котів у м. Києві, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 
жовтня 2007 року №1079/3912, та вдосконалення процедури реєстрації та ідентифікації домашніх 
і безпритульних тварин, активізацію цього процесу.

Забезпечення комфортних умов співіснування людей і домашніх тварин у місті, зменшення 
кількості конфліктних ситуацій, пов’язаних з тваринами, зменшення випадків нападу та покусів 
собаками людей або травмування інших тварин, зменшення кількості бездоглядних та безпри-
тульних тварин, формування гуманного відношення до тварин передбачає здійснення постійного 
контролю за дотриманням встановлених правил утримання тварин. З цією метою має здійсню-
ватися оперативне реагування на звернення, скарги, повідомлення громадян та юридичних осіб 
про факти порушень правил утримання тварин.

Для покращення санітарно-епідеміологічного, епізоотичного та екологічного стану міста, 
зменшення кількості випадків порушення вимог Правил утримання домашніх собак та котів їх 
власниками у м. Києві має бути створена відповідна інфраструктура - майданчики для дресиру-
вання, місця та зони для вигулу, місця для поховання тварин, Центр захисту тварин.

Необхідно законодавчо передбачити реєстрацію усіх котів та собак, що знаходяться на по-
стійній основі на території населених пунктів України (в т.ч. м. Києва).

У разі виявлення правопорушень, пов’язаних з утриманням тварин, з метою притягнення 
порушника до відповідальності має бути встановлений власник тварини. Найбільш ефективний 
спосіб ототожнення тварини з конкретним власником - це використання ідентифікації та реє-
страції тварини.

Реєстрація та ідентифікація є важливим засобом для здійснення єдиного обліку тварин, які 
утримуються юридичними та фізичними особами, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин 
та повернення їх власникам; контролю за чисельністю безпритульних тварин; здійснення контр-
олю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог; забезпечення епізоотичного благополуччя; 
вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх собак 
та котів.

Реєстрація та ідентифікація тварин може бути основою для застосування відповідної законо-
давчої бази (включаючи законодавство, згідно з яким власник несе відповідальність за викинуту 
на вулицю тварину, і норми про обов’язкові регулярні щеплення від сказу). Це має підвищити 
відповідальність власників, оскільки по тварині можна ідентифікувати його власника.

Необхідно продовжувати та вдосконалювати практику візуальної ідентифікації домашніх та 
безпритульних тварин, що здійснюється за допомогою жетонів та/або кліпсів визначеного зразка 
з унікальним ідентифікаційним номером.

Передбачається впровадження експериментальної системи ідентифікації та реєстрації тварин 
на основі генетичних маркерів (код ДНК).

Важливо забезпечити реалізацію практики електронної ідентифікації та реєстрації тварини, 
яка може здійснюватись власником, або уповноваженою особою у профільному підприємстві, 
або у закладах ветеринарної медицини всіх форм власності, які зобов’язані також реєструвати 
вакцинацію, вести облік та зберігання таких даних так само, як інформацію про щеплення від 
сказу. Слідкувати за  тим, щоб реєстрація тварини проводилась одноразово і вважалась  дійсною 
протягом усього життя тварини, окрім випадків, що передбачають перереєстрацію тварин відпо-
відно до Правил утримання собак та котів у м.Києві.

Продовжувати практику візуальної ідентифікації безпритульних тварин вушними кліпсами 
визначеного зразка з унікальним ідентифікаційним номером.

Необхідно забезпечувати виконання громадянами процедури заміни ідентифікатора у ви-
падках його втрати, коли власник тварини чи уповноважена особа не пізніше ніж за 7 днів має 
звернутись в організацію, яка проводила ідентифікацію, чи до адміністратора системи реєстрації 
ідентифікованих тварин м. Києва, та замінити ідентифікатор на новий, що в свою чергу повинно 
фіксуватися в системі реєстрації та ідентифікації тварин.

Мають активно вживатися заходи щодо створення інфраструктури для утримання домашніх  
тварин у м. Києві. Так, рішенням Київської міської ради від 25 жовтня 2007 року № 1079/3912 
«Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві» затвер-
джено Положення про функціонування майданчиків для дресирування собак та Положення про 
функціонування місць та зон для вигулу тварин з метою:

- підвищення рівня керованості та адаптованості собак усіх порід в умовах міста;
- проведення виховної роботи з підлітками та молоддю, включаючи допризовну підготовку;
- сприяння проведенню інформаційно-просвітницьких заходів щодо утримання, використання 

та захисту від жорстокого поводження тварин у м. Києві;
- поліпшення санітарно-епідемічного, епізоотичного та екологічного стану в місті;
- зменшення кількості конфліктних ситуацій, у т. ч. покусів собаками людей та травмування 

інших тварин;
- підвищення рівня культури та громадської активності власників собак.
Створення в установленому порядку кладовищ для тварин сприятиме локалізації місць поховань 

тварин, дотримання встановлених санітарно-епідеміологічних вимог в місті, що унеможливить 
розповсюдження масових епізоотій серед тварин та епідемій серед населення.

Забезпечення контролю над народжуваністю та утриманням тварин, що мають власників, 
передбачає:

- приведення у відповідність до сучасних вимог системи реєстрації та ідентифікації домашніх 
тварин, передбаченої Правилами утримання собак і котів у м. Києві;

- запровадження системи збору, обробки й аналізу статистичних даних з електронної реє-
страції та ідентифікації тварин, здійснюваної у закладах ветеринарної медицини міста будь-якої 
форми власності; 

- забезпечення проведення заходів з інформування населення про необхідність контролю над 
народжуваністю тварин, що мають власників, та стерилізації тварин, що не мають племінної цінності;

- встановлення пільгової системи оплати за реєстрацію тварини для власників тварин, взятих 
з притулків (незалежно від форми власності) та тварин, що були під опікою;

- встановлення пільгової системи для власників за реєстрацію тварини, яка пройшла стерилізацію;
- запровадження посиленого контролю за реєстрацією, ідентифікацією домашніх тварин у м. 

Києві при здійсненні купівлі-продажу. Планується організувати на постійній основі присутність 
представника профільного підприємства на території Куренівського ринку. З цією метою буде 
облаштовано робоче місце з доступом до інтернет-ресурсів та системи реєстрації та ідентифі-
кації тварин у м. Києві;

- посилення контролю за дотриманням вимог до санітарного, ветеринарного та епідеміоло-
гічного стану у місцях продажу домашніх тварин - ринках, зоомагазинах, інших пунктах продажу 
тварин (ветеринарний контроль і продаж виключно за наявності реєстрації, довідок про похо-
дження тварини, що підтверджують законне (ліцензоване) розведення домашніх тварин, стан 
здоров’я та про щеплення кожної окремої тварини, які передаються покупцеві під час продажу 
разом з твариною);

- до розроблюваної в установленому порядку соціальної реклами  ввести тематику безпри-
тульних тварин та важливості стерилізації домашніх тварин, що не мають племінної цінності;
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- запровадження на міських радіо- і телеканалах комунальної та приватної форм власності 
циклів передач з гуманного поводження з тваринами та необхідності  стерилізації тварин, що не 
становлять племінної цінності;

- забезпечення у місцевих ЗМІ систематичних публікацій просвітницького характеру з зазна-
ченої вище тематики;

- забезпечення налагодження взаємодії державних, комунальних  навчальних закладів міста 
та громадських організацій щодо здійснення освітньої діяльності з зоозахисної тематики.

Забезпечення стерилізації безпритульних тварин передбачає:
- стерилізацію безпритульних тварин, післяопераційну перетримку, ідентифікацію номерною 

кліпсою та реєстрацію в системі, яку здійснює комунальне підприємство «Київська міська лікарня 
ветеринарної медицини» та інші ветеринарні заклади будь-якої форми власності на договірних 
засадах (далі – суб’єкт реєстрації);

- укладання договорів з ветеринарними клініками різних форм власності щодо проведення 
безкоштовної стерилізації безпритульних тварин та пільгової стерилізації з подальшою післяопе-
раційною перетримкою для окремих категорій населення, яке здійснює профільне підприємство.

Здійснення вилову безпритульних тварин має відповідати таким вимогам:
- вилов безпритульних тварин має здійснюватись відповідно до вимог законодавства у сфері 

гуманного поводження із тваринами та проводитись комунальним підприємством «Київська міська 
лікарня ветеринарної медицини» та/або спеціальними службами, підприємствами, організаціями, 
уповноваженими місцевими органами влади, у статутних документах яких передбачено прова-
дження відповідного виду діяльності, під наглядом органу ветеринарної медицини;

- вилов безпритульних тварин має здійснюватися відповідно до заявок юридичних та фізичних 
осіб, на території яких перебувають такі тварини, або зареєстрованих опікунів безпритульних тварин;

- у випадку документально підтвердженої шкоди (покус), заподіяної третій особі внаслідок 
агресивної або непередбаченої дії тварини, вилов тварин може здійснюватись за зверненнями 
юридичних та фізичних осіб;

- планування вилову безпритульних тварин на стерилізацію проводиться порайонно за прин-
ципом спіральних ліній, при можливості разом з опікунами; 

- вилову на стерилізацію мають підлягати усі безпритульні собаки;
- вилову також мають підлягати усі бездоглядні собаки, незалежно від породи, належності та 

призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але 
знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, 
у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях. Стосовно таких тварин мають 
вживатися заходи, направлені на встановлення та розшук власника. Якщо протягом двох місяців 
власник такої тварини не буде встановлений, така тварина має підлягати стерилізації, окрім ви-
падків племінної цінності;

- не повинні підлягати вилову тварини, які раніше були простерилізовані, візуально ідентифіко-
вані й повернені на місце вилову під відповідальність опікуна, окрім випадків агресивної поведінки 
таких тварин, каліцтва та тілесних ушкоджень, що потребують ветеринарної допомоги, або у разі 
наявності скарг громадян;

- необхідно забезпечити проведення процедури вилову безпритульних тварин, а також їх по-
вернення на місце вилову у присутності зареєстрованих опікунів цих безпритульних тварин (за 
наявності таких опікунів);

- виловлені у встановленому порядку безпритульні тварини мають доставлятися до закладів 
ветеринарної медицини та пунктів тимчасової перетримки тварин для подальшого карантину-
вання, стерилізації та вакцинації, після чого можуть передаватися до притулку для тварин  для 
утримання та знаходження нових власників;

- карантинування виловлених тварин має здійснюватися на карантинних майданчиках відпо-
відно до ветеринарно-санітарних норм і правил та інших вимог  законодавства;

- усі виловлені тварини в обов’язковому порядку мають підлягати  перевірці на ідентифікацію, 
а у разі її відсутності мають підлягати  реєстрації та електронній ідентифікації.

Профільне підприємство має вдосконалювати механізм виконання наступних заходів:
- забезпечення проведення ветеринарного огляду тварини, а за необхідності карантинування, 

надавати ветеринарну допомогу та проводити щеплення проти сказу;
- здійснення стерилізації, вакцинації та перетримки безпритульних тварин;
- надання обов’язкових для виконання власниками тварин   рекомендацій  щодо виконання 

ветеринарно-санітарних заходів;
- надання невідкладної ветеринарної допомоги безпритульним тваринам у складі спеціалізо-

ваних служб (бригад);
- здійснення діагностичних заходів, проведення клініко-лабораторних досліджень безпри-

тульним тваринам;
- проведення реєстрації безпритульних тварин в системі реєстрації та ідентифікації із зазна-

ченням: дата вилову тварини, її фото, вид, стать, порода, колір, вага та приблизний вік, візуальна 
характеристика стану здоров’я тварини, місце вилову, особливі відмітки тварини (каліцтва, осо-
бливості), а також інші відомості, які вважає за необхідне зафіксувати;

- при наявності у виловлених тварин жетону або іншого ідентифікатора необхідно зафіксувати 
реєстраційні відомості, нанесені на них, та повідомити про виловлену тварину суб’єкту реєстрації 
для внесення інформації до системи реєстрації та ідентифікації тварин м. Києва.

Необхідно передбачити на рівні нормативних актів вимоги до осіб, які можуть бути допущені 
до здійснення вилову тварин. Зокрема передбачити заборону допущення до вилову тварин осіб, 
що притягалися до кримінальної та/або адміністративної відповідальності за порушення За-
кону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Правил утримання собак і котів у  
м. Києві або перебувають на обліку в наркологічному чи психіатричному закладі.

Вилов тварин має здійснюватися будь-якими незабороненими способами (засобами, об-
ладнанням) і методами з додержанням принципів моралі і виключаючи жорстоке поводження з 
тваринами, а саме:

- медикаментозним - введення в організм тварини спеціальних лікарських засобів (снодійні, 
транквілізатори), що забезпечують знерухомлення тварини. Для цієї мети використовують при-
манки, шприци спеціальної конструкції, духові трубки або рушниці;

- механічним - вилов тварин за допомогою спеціальних механічних пристосувань (петлі, сачки, 
сітки, жорсткі нашийники) або руками (тільки тварин, які визнані потенційно безпечними);

- комбінованим - із застосуванням медикаментозного та механічного способів вилову.
Виловлені тварини мають транспортуватися до місць утримання спеціально обладнаними авто-

мобілями або залученим спеціалізованим автотранспортом, групою або індивідуально, в клітках.
Спецавтомобіль для транспортування безпритульних тварин повинен бути:
- технічно справний;
- укомплектований набором переносних кліток для тварин. Підлога автомобіля має бути об-

ладнана таким чином, аби на ній могли вільно переміщуватися для завантаження та розвантажен-
ня мобільні міцні пронумеровані клітки. Клітки мають бути добре закріплені, аби вони не могли 
хитатися під час руху автомобіля, та відповідати вимогам стандартів і технічної документації;

- обладнаний проточною вентиляцією, забезпечувати захист тварин від погодних умов;
- оснащений чітко та зрозуміло написаною назвою і телефонним номером профільного під-

приємства;
- мати набір ветеринарних засобів для надання екстреної ветеринарної допомоги;
- укомплектований набором відповідного спецобладнання. При необхідності тварини повинні 

бути забезпечені питною водою.
Щодня після кожного вилову і транспортування безпритульних тварин кузов спецавтомобіля, 

а також устаткування і переносні клітки миються та дезінфікуються.
Виловлені безпритульні тварини підлягають карантину відповідно до чинного законодавства, 

для чого обов’язково утримуються на карантинних майданчиках (пунктах тимчасового утримання 
тварин). Під час карантину необхідно забезпечити утримання тварин в спеціально обладнаних 
вольєрах з повною ізоляцією від інших тварин та забезпеченням необхідних біологічних, видових 
та індивідуальних потреб.

Під час карантинування тварина обов’язково повинна знаходитися під постійним наглядом 
спеціаліста ветеринарної медицини.

Під час карантинування за необхідності згідно з висновком лікаря ветеринарної медицини 
можливе проведення лабораторно-діагностичних досліджень на виявлення особливо небез-

печних зоонозів.
Лабораторно-діагностичні дослідження крові мають проводитися в спеціалізованих лабораторіях.
Відповідно до результатів лабораторних досліджень крові лікарем ветеринарної медицини має 

складатися висновок про стан здоров’я тварини.  Рішення щодо паліативної евтаназії тварини 
приймається ветеринарним лікарем одноособово. Рішення щодо соціальної евтаназії тварини 
приймається комісією профільного підприємства, до складу якої мають входити ветеринарний 
лікар, кінолог та представник громадської зоозахисної організації (за згодою). 

Необхідно вжити заходів щодо залучення до процесу розроблення положення про функціону-
вання вказаної комісії представників громадських зоозахисних організацій (за їх згодою). 

Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення має передбачати: 
- облаштування раціонально розташованої мережі місць, зон для вигулу тварин, а також 

майданчиків для дресирування домашніх собак, якими власники тварин можуть користуватися 
безкоштовно;

- впровадження обов’язкової вакцинації від особливо небезпечних інфекційних захворювань 
опікуваних безпритульних тварин;

- здійснення інформаційних заходів у період перетримки для вирішення питання подальшого 
влаштування тварин, інформація про яких подається зареєстрованим опікунам, до засобів ма-
сової інформації, громадських організацій, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого 
поводження або природоохоронна чи правоохоронна діяльність;

- повернення безпритульних тварин до місць їх вилову лише за умов їх стерилізації, проведення 
ідентифікації тварини та здійснення обов’язкового щеплення, проведення профілактичних об-
робок від інфекційних та інвазійних захворювань, що засвідчується відповідними ветеринарними 
документами;

- повернення ідентифікованих та стерилізованих тварин до місця вилову у присутності та під 
опіку зареєстрованих опікунів (за їх наявності);

- стимулювання створення мережі притулків та міні-притулків будь-якої форми власності;
- створення у районах м. Києва пунктів тимчасового утримання тварин, пунктів стерилізації та 

післяопераційної перетримки тварин;
- обмеження доступу безпритульних тварин до харчових ресурсів, для чого забезпечити:
- регулярний вивіз сміття з будинків, прибудинкових територій і сміттєвих контейнерів на вулицях;
- огородження місць збору сміття та місць його скидання;
- проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою пояснення недоцільності году-

вання безпритульних тварин на території об’єктів соціальної сфери та безпосередньо прилеглих 
до них територіях;

- створення ізольованих місць поховання домашніх тварин (кладовищ).

Після тимчасової ізоляції (карантину) виловлена безпритульна тварина у разі, якщо за цей 
час її власника не встановлено, піддається обов’язковій стерилізації та ідентифікації, після чого 
вона може бути:

- передана до притулку для утримання та пошуку нового власника, а також при необхідності 
для надання ветеринарної допомоги або подальшого лікування;

- повернена до місця вилову під опіку фізичних осіб, підприємств, установ, організацій неза-
лежно від форм власності, громадських і благодійних організацій.

У разі наявності інформації про агресивну поведінку собаки до відлову та інформації у висновку 
експерта-кінолога про підвищену агресивність і соціальну неадаптованість тварини, така тварина 
може бути передана до притулку для тварин.

Після стерилізації тварина повинна забезпечуватися післяопераційною перетримкою в установі 
ветеринарної медицини, в пункті тимчасової перетримки тварин або в притулку для тварин на 
строк, встановлений за медичними показниками.

Стерилізовані тварини, які повертаються до місця вилову у присутності та під відповідальність 
зареєстрованих опікунів (за їх наявності), обов’язково мають бути візуально  ідентифіковані.

При поверненні кожної тварини на місце вилову потрібно забезпечити фіксацію місця випуску 
у відповідності до протоколу вилову та карток реєстрації тварин, що перебувають під опікою.

Нормативно-правовими актами необхідно передбачити, що опікуном тварини може бути 
юридична або повнолітня фізична особа, належним чином зареєстрована як опікун, що отримала 
посвідчення опікуна та внесена в систему реєстрації опікунів безпритульних тварин.

При цьому фізичні та юридичні особи, які бажають стати опікуном безпритульної тварини, 
мають укладати договір з профільним підприємством із визначенням прав та обов’язків сторін, 
що беруть участь у реалізації цієї Програми.

Договір є правовою підставою для щорічної безкоштовної вакцинації та пільгового ветери-
нарного обслуговування опікуваної тварини установою ветеринарної медицини, яка задіяна у 
виконанні Програми.

Програма передбачає залучення органів місцевої влади та громадських організацій м. Києва 
до активної підтримки зареєстрованих опікунів безпритульних тварин. 

В обов’язки опікунів безпритульних тварин має входити необхідність:
- забезпечувати догляд за безпритульними тваринами, що знаходяться під їх опікою, з ураху-

ванням їх біологічних, видових та індивідуальних потреб і особливостей;
- здійснювати планові щорічні щеплення опікуваних тварин;
- забезпечувати (за необхідності) надання ветеринарної допомоги опікуваним тваринам;
- повідомляти профільне підприємство про виявлені випадки захворювання опікуваних тварин, 

а також місцеві установи санітарно-епідеміологічної та/або ветеринарної служб про випадки на-
падів, покусів або травмування цією твариною людей;

- гуманно поводитись з опікуваними безпритульними тваринами і повідомляти правоохоронні 
органи про випадки жорстокого поводження з цими  тваринами;

- проводити роботу з влаштування опікуваних тварини до нових власників.
У разі невиконання опікуном тварини своїх обов’язків питання про позбавлення його опікун-

ського  статусу має розглядається профільним підприємством, після чого опікувані тварини мають 
передаватися в установленому порядку іншим уповноваженим опікунам.

Опікуни безпритульних тварини мають бути наділені наступними правами:
- отримувати в установленому порядку безкоштовну ветеринарну допомогу зі щеплення опі-

куваної безпритульної тварини та її пільгове лікування;
- отримувати інформацію про час і місце планового вилову тварин;
- доставляти інших безпритульних тварин для оформлення над ними опіки в заклади ветеринарної 

медицини, пункти тимчасової перетримки, пункти стерилізації та післяопераційної перетримки;
- представляти інтереси опікуваної тварини у розв’язанні конфліктів, пов’язаних з нею, в разі 

їх виникнення;
- разом з закладами освіти та правоохоронними органами здійснювати просвітницьку діяльність 

щодо популяризації серед власників тварин дотримання Правил утримання собак та котів у м. Києві.
Необхідно нормативно врегулювати існуючу практику, згідно з якою у разі встановлення влас-

ника та отримання від нього письмової заяви профільним підприємством тварина повертається 
йому (з дозволу ветеринарної установи тварина повертається до закінчення терміну тимчасової 
ізоляції), при цьому документи про факт виявлення безпритульної тварини та встановлення її 
власника можуть передаватися у відповідний орган для вирішення питання у разі наявності під-
став про притягнення власника викинутої або загубленої тварини до відповідальності за фактом 
жорстокого поводження з тваринами або за фактом порушень Правил утримання собак і котів. 

Не мають повертатися власникам тварини, вилучені у них за рішенням суду.
Спеціальні служби, підприємства, організації, уповноважені місцевими органами влади, у 

статутних документах яких передбачено провадження відповідного виду діяльності, під наглядом 
органу ветеринарної медицини, що здійснюють вилов та тимчасову ізоляцію тварин, мають відпо-
відати за шкоду, заподіяну тварині, за майнову та моральну шкоду, заподіяну власнику тварини, 
у тому числі за шкоду, що заподіяна необґрунтованою затримкою повернення тварин, в порядку, 
визначеному законодавством України.

Власник виловленої тварини має сплачувати організації, яка здійснила вилов та утримання 
тварини, вартість витрат на вилов, ветеринарне обслуговування та утримання тварини. У випадку 
вирішення питань про подальше вилучення тварини у судовому порядку, сплата власником за-
значених витрат не може бути підставою повернення йому тварини, у разі виявлення порушень 
законодавства, що можуть потягнути за собою вилучення тварини. 
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Необхідно нормативно опрацювати питання стосовно норм та порядку евтаназії тварин, що не 
суперечать принципам гуманності. Для цього профільне підприємство має розробити положення 
про порядок утворення спеціальних робочих комісій, що мають діяти відповідно до Методичних 
рекомендацій щодо проведення евтаназії тварин, затверджених наказом Державного комітету 
ветеринарної медицини від 07.09.2010 № 365.

Необхідно впроваджувати порядок прийняття рішення про евтаназію тварини, згідно з яким 
процедура евтаназії тварини буде виконуватись  в разі наявності у тварини травми або хвороби, 
не сумісних з життям, за умов наявності офіційного висновку, наданого установою ветеринарної 
медицини і підписаного ветеринарним лікарем, який здійснював огляд тварини, та відповідним 
керівником ветеринарної установи. У разі необхідності припинення страждань тварини, якщо 
вони не можуть бути припинені в інший спосіб, рішення про евтаназію тварини має прийматися  
ветеринарним лікарем негайно. В інших випадках рішення про евтаназію тварини потрібно при-
ймати в притулках спеціальною комісією, до складу якої можуть входити представники громад-
ських організацій (за згодою).

Евтаназія безпритульної тварини повинна проводитися в установах ветеринарної медицини, 
в притулках або пунктах тимчасової перетримки тварин ветеринарним лікарем.

Потрібно забезпечувати процедуру виконання евтаназії тварин, що мають власників, виключно 
за наявністю медичних вказівок до неї та за умови отримання згоди власника, якщо це не супер-
ечить принципам гуманного поводження із твариною.

Необхідно забезпечити проведення утилізації, кремації чи поховання трупів тварин згідно з 
ветеринарно-санітарними вимогами та лише у місцях, спеціально відведених для цього. Слідку-
вати за дотриманням заборони викидати трупи тварин у контейнери для сміття чи здійснювати 
поховання у не відведених для цього місцях.

Запроваджувати практику раціонального використання системи реєстрації та ідентифікації 
тварин у м. Києві, куди мають правильно вноситися такі дані щодо тварини:

- для безпритульних тварин: дата і місце вилову тварини, ідентифікація (індивідуальний 
номер), її вид, стать, порода, колір та приблизний вік, дата стерилізації та вакцинації, назва за-
кладу, що здійснював стерилізацію та вакцинацію, прізвище, ім’я, по батькові, домашня адреса 
(місце реєстрації), телефон фізичної або юридичної особи (опікуна), номер його реєстраційного 
посвідчення, дата внесення тварини до системи реєстрації та ідентифікації тварин у м. Києві. У 
разі застосування евтаназії вносити дані про дату і місце евтаназії;

- для домашніх тварин: вид, стать, порода, кличка, колір, рік народження, ідентифікація 
(індивідуальний номер), дата стерилізації та вакцинації, прізвище, ім’я, по батькові, домашня 
адреса (місце реєстрації), телефон власника, дата внесення тварини до системи реєстрації та 
ідентифікації тварин у м. Києві. 

Для активного запровадження соціалізації та влаштування безпритульних тварин необхідно 
вжити заходів, які передбачають: 

- визначення одним з основних напрямів діяльності профільного підприємства соціалізацію 
та влаштування виловлених безпритульних тварин та тварин, від яких відмовилися власники;

- запровадження комплексу заходів з заохочення громадян та юридичних осіб до отримання 
тварин з притулку (пільгове обслуговування в установах ветеринарної медицини комунальної 
форми власності для тих власників, що отримали тварину з притулку, тощо);

- забезпечення передачі тварин, утримуваних профільним  підприємством притулкам, що на-
лежать громадським організаціям (за згодою сторін), для подальшого утримання і прилаштування 
(новим) власникам за спрощеною процедурою, якою передбачено видачу на місці документів 
про передачу тварини та внесення такої інформації в систему реєстрації та ідентифікації  тварин;

- проведення роз’яснювальної роботи з опікунами щодо визначення пріоритетом їх діяльності 
соціалізацію та прилаштування безпритульних тварин.

Необхідність в інформаційному забезпеченні виконання заходів Програми, навчально-про-
світницькій роботі та соціальній рекламі передбачає:

- підготовку та проведення тематичних лекцій, семінарів, круглих столів, конференцій та нарад 
з працюючими в цій сфері виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською дер-
жавною адміністрацією), відповідними службами, установами, комунальними підприємствами, 
громадськими організаціями;

- проведення міжнародних щорічних науково-практичних конференцій з тематики досліджень, 
визначених завданнями Програми;

- видання та розповсюдження тематичних друкованих видань: буклетів, плакатів, пам’яток 
для проведення просвітницької роботи серед мешканців міста та опікунів безпритульних тварин;

- розробку та запровадження просвітницьких проектів у дитячих навчальних закладах щодо 
гуманного та відповідального поводження з тваринами й захисту їх від жорстокого поводження;

- виготовлення та розміщення соціальної реклами (інформаційних носіїв, стендів, листівок, 
відео- та аудіороликів);

- участь в інформаційних компаніях та культурно-масових заходах із залученням засобів ма-
сової інформації;

- пропаганду гуманного поводження з безпритульними тваринами у засобах масової інформації;
- проведення благодійних аукціонів для збору коштів на допомогу безпритульним тваринам;
- проведення кампаній для рекламування тварин, що перебувають у притулках, з метою зна-

ходження для них нових власників.
У процесі виконання до Програми Київською міською радою, можуть бути внесені в установ-

леному порядку зміни та доповнення.

Програма в цілому базується на використанні таких основоположних принципів:
- системності;
- інформаційної самодостатності;
- усталеності (збалансованості розвитку міського господарства і міста в цілому);
- взаємної узгодженості всіх організаційних, правових, технічних, економічних і соціальних заходів;
- економічної доцільності;
- реальності планових показників.
Реалізація шляхів і засобів розв’язання проблем, наведених у цьому розділі, передбачає 

необхідність опрацювання та внесення відповідних змін та доповнень на рівні законодавчих та 
інших нормативно-правових актів України, а також нормативно-правових актів органів місцевого 
самоврядування м. Києва.

VI. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Строк дії Програми розраховано на 2017 - 2019 роки на території м. Києва, для чого необхідно 

виділити з бюджету міста Києва 191457,80 тис. грн.

VII. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Таблиця № 1

тис. грн

Обсяг коштів, які про-
понується залучити на 
виконання Програми

2017 рік 2018 рік 2019 рік Усього витрат на ви-
конання Програми

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реаліза-
ції Програми, усього, у 
тому числі:

19755,00 103657,40 69475,40 192887,80

Бюджет м. Києва 19265,00 103187,40 69005,40 191457,80

Власні та інвестиційні 
(благодійні) кошти, 
усього:

490,00 470,00 470,00 1430,00

VIII. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ,
 ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Напрями та пріоритетні завдання визначені відповідно до сектора 2.6. «Публічний простір» у 
складі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Напрям 1. Забезпечення стерилізації та вакцинації безпритульних тварин, у тому 
числі тварин, що знаходяться під опікою.

У цьому напрямі необхідно забезпечити контроль за кількістю безпритульних тварин.

Пріоритетними завданнями зазначеного напряму є:
- організація та надання ветеринарної допомоги, проведення операцій травмованим безпри-

тульним тваринам, лікувально-профілактичних, лабораторно-діагностичних послуг, проведення 
стерилізації, післяопераційного утримання тварин (10 діб), карантину (14 діб) та заходів з іден-
тифікації безпритульних тварин (чіпування/кліпсування), які знаходяться у притулках для тварин 
м. Києва, під опікою та у соціально незахищених верств населення м. Києва;

- забезпечення системної стерилізації тварин, вакцинації, розробка і здійснення планів вилову 
та стерилізації безпритульних тварин, збільшення кількості пунктів стерилізації та післяопераційної 
перетримки, місць тимчасового утримання безпритульних тварин;

- закупівля ветеринарних, медичних препаратів, дезінфікуючих засобів, лабораторно-діагнос-
тичних реактивів, корму, засобів з вилову та ідентифікації тварин, паливо-мастильних матеріалів, 
інформаційно-телекомунікаційного обладнання, спеціального транспортного засобу та технічного 
устаткування.

Напрям 2. Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті

Цей напрям передбачає забезпечення безпечного співіснування людей та тварин, зменшення 
кількості безпритульних тварин у м. Києві гуманними методами, модернізацію існуючого притулку 
для тварин, зниження соціальної напруги.

Пріоритетними завданнями зазначеного напряму є:
- вилов безпритульних тварин, що знаходяться на території міста Києва, бригадами з відлову, 

повернення під опіку на місце вилову за зверненням опікунів, збирання трупів загиблих тварин, 
кремація трупів загиблих тварин та інших біологічних відходів;

- утримання, ветеринарна допомога, лікування, стерилізація, вакцинація, реєстрація 
та прилаштування безпритульних тварин, що знаходяться в притулку профільного під-
приємства;

- утримання та забезпечення діяльності служб та бригад з вилову, стерилізації, збирання трупів 
загиблих тварин, ветеринарної допомоги, проведення рейдів-перевірок;

- модернізація існуючого притулку для тварин згідно зі Стратегією розвитку міста Києва до 
2025 року.

Напрям 3. Забезпечення контролю у сфері утримання домашніх та інших тварин, 
здійснення просвітницької діяльності

 Необхідно забезпечити посилення контролю за утриманням домашніх тварин, регулювання 
чисельності безпритульних тварин гуманними методами, вдосконалення правил утримання до-
машніх тварин та поводження з безпритульними тваринами в місті, створення системи контролю 
за додержанням  правил утримання домашніх тварин, виявлення та реагування на порушення, 
формування свідомості та належного рівня відповідальності громадян щодо дотримання вимог 
правил утримання тварин та гуманного поводження з тваринами, впровадження концепції «Куль-
турний вигул тварин у місті».

Пріоритетними завданнями зазначеного напряму є:
- організація та проведення інформаційної, навчально-просвітницької роботи, видання та по-

ширення тематичних друкованих видань, розробка соціальної реклами, медіа-проектів, ведення 
тематичної веб - сторінки у мережі Інтернет;

- організація роботи та утримання гарячої лінії профільного підприємства з розгляду  скарг 
та інших звернень громадян та юридичних осіб, пов’язаних зі сферою поводження з тваринами;

- розгляд профільним підприємством звернень, що надійшли через  комунальну бюджетну 
установу «Контактний центр міста Києва 1551», надання консультацій по цих зверненнях; 

- складення актів щодо порушення правил утримання тварин за результатами проведення рей-
дів-перевірок, посилення контролю за  утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності 
безпритульних тварин гуманними методами;

- забезпечення проведення реєстрації та ідентифікації тварин у м. Києві, в тому числі  обліку 
опікунів, ведення моніторингу та системи пошуку власників/опікунів для загублених, знайдених 
та безпритульних тварин;

- забезпечення контролю за реєстрацією, ідентифікацією домашніх тварин у м. Києві при 
здійсненні купівлі-продажу на території Куренівського ринку;

- забезпечення здійснення громадського контролю в галузі регулювання чисельності безпри-
тульних тварин (вилову, перетримки, утримання, прилаштування і повернення безпритульних 
тварин до місця вилову) комісією з питань захисту тварин при Департаменті міського благоустрою 
та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації);

- розробка і впровадження нормативно-правових, економічних, інформаційно-просвітницьких 
засобів посилення відповідального ставлення до домашніх тварин, контролю їх народжуваності, 
гуманного поводження з тваринами;

- вдосконалення правил утримання домашніх тварин та поводження з безпритульними тва-
ринами в місті Києві, правил благоустрою міста Києва згідно зі Стратегією розвитку міста Києва 
до 2025 року та приведення у відповідність до сучасних світових нормативно-правових актів (не 
потребує грошових витрат).

Напрям 4. Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні 
яких знаходяться притулки для тварин

Одним із напрямів забезпечення вирішення проблеми  наявності безпритульних тварин на 
території м. Києва є надання відповідної допомоги громадським організаціям, на утриманні яких 
знаходяться притулки для тварин.

Пріоритетним завданням зазначеного напряму є:
- надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться 

притулки для тварин.

Напрям 5. Забезпечення будівництва закладів по поводженню з тваринами
 Напрямом реалізації Програми передбачається забезпечення створення нових притулків для 

тварин, облаштування міського кладовища для захоронення тварин.

Пріоритетними завданнями зазначеного напряму є:
- будівництво та облаштування притулку для утримання тварин (Центр захисту тварин) на 

вулиці Автопарковій у Дарницькому районі, в т. ч. виконання проектних робіт;
- будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з надмогильником для 

захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському 
районі м. Києва.

Таблиця 2

Заплановані індикатори результативності Програми в рамках реалізації сектора 2.6. Публічний 
простір Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
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Сектор 2.6. Публічний простір

№  
п/п

Індикатори Одиниці ви-
міру

2017 2018 2019

1 Кількість проведених стерилізацій безпритульних тварин (до кількості тварин, що 
були зареєстровані в системі реєстрації та ідентифікації тварин протягом звітного 
періоду)

% 40 50 60

2 Частка прилаштованих безпритульних тварин у загальній кількості тих, що заре-
єстровані в системі реєстрації та ідентифікації тварин (станом на кінець звітного 
періоду)

% 40 55 65

3 Співвідношення кількості місць у притулках для безпритульних тварин до загаль-
ної кількості таких тварин

% 35 40 55

IX. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ
Координацію виконання Програми здійснює заступник голови Київської міської державної 

адміністрації згідно з розподілом обов’язків. Відповідальний виконавець Програми - Департамент 
міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент міського благо-
устрою та збереження природного середовища), який є головним розпорядником коштів та несе 
відповідальність за їх цільове використання. Департамент міського благоустрою та збереження 
природного середовища забезпечує моніторинг виконання Програми та підготовку звітної і 
аналітичної інформації.

Співвиконавці Програми щоквартально надають інформацію щодо ходу реалізації її заходів 
відповідальному виконавцю - Департаменту міського благоустрою та збереження природного 

середовища, який узагальнює отриману інформацію, визначає наявні проблеми та розробляє 
пропозиції щодо їх подолання.

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища за підсумками 
моніторингу виконання Програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання 
Програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших 
заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінан-
сування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих її завдань і заходів тощо.

За ініціативою Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), замовника або головного розпорядника коштів Програми роз-
гляд проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, 
досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесіях 
Київської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Київської міської ради про-
тягом року в разі виникнення потреби. 

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець скла-
дає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Київської міської ради 
разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше, ніж у 
двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми щоквартально до 01 числа другого міся-
ця, що настає за звітним періодом, подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фі-
нансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
та оприлюднює на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформацію про 
стан її виконання.

Додаток А

Напрями діяльності, завдання, заходи та очікувані результативні показники  
Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності  

безпритульних тварин гуманними методами на 2017-2019 роки

№ 
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів Програми Строк 
виконання 

заходу

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансуван-
ня (вартість), тис. грн, у тому 

числі: 2017,  2018,  2019

Очікувані результативні показники 2017  рік 2018 рік 2019 рік Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Забезпечення стерилізації та вакцинації безпритульних тварин, у т.ч. тварин, що знаходяться під опікою

1.1. Контроль 
за кількістю 
безпритульних 
тварин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.Організація та надання 
ветеринарної допомоги, проведення 
операцій травмованим безпритуль-
ним тваринам, лікувально-профілак-
тичних, лабораторно-діагностичних 
послуг, проведення стерилізації, 
післяопераційного утримання тварин 
(10 діб), карантину (14 діб) та заходів з 
ідентифікації тварин (чіпування/кліп-
сування), які знаходяться у притулках 
для тварин м. Києва, під опікою  та 
у соціально незахищених верств на-
селення м. Києва

2017-2019 Департамент місь-
кого благоустрою 
та збереження 
природного 
середовища, КП 
«Київська міська 
лікарня ветеринар-
ної медицини»

Бюджет  
міста Києва, 
кошти ін-
ших джерел
  
  
  
  

2017 8045,5 показник затрат    Забезпечення заходів 
щодо запобігання 
занесенню та розпо-
всюдженню заразних 
для людей та тварин 
захворювань, змен-
шення чисельності 
безпритульних  
тварин гуманними 
методами, захисту со-
ціально незахищених 
верств населення під 
час надання ветери-
нарних послуг

2018 7833 Обсяг  ресурсів усього тис. грн 8045,5 7833 7099

2019 7099 Обсяг  бюджетних ресурсів, тис. грн 7745,5 7633 6899

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Обсяг  власних та інвестиційних (благодійних) коштів, тис. 
грн

300 200 200

показник продукту  

Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилі-
зувати, од.

8500 7500 6000

Кількість безпритульних тварин, яких планується вакцинува-
ти проти сказу, од.

8500 7500 6000

Кількість безпритульних тварин, яких планується перетрима-
ти після стерилізації, од.

2800 2800 2800

Кількість травмованих безпритульних тварин, яких плануєть-
ся прооперувати, од.

50 50 50

Кількість безпритульних тварин, яким планується  провести 
лабораторно-діагностичне обстеження, од.

500 500 500

Кількість безпритульних тварин, яким планується надати 
ветеринарну допомогу, од.

50 100 100

показник ефективності  

Середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануєть-
ся стерилізувати,  тис. грн

0,62 0,66 0,68

Середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануєть-
ся вакцинувати проти сказу, тис. грн

0,08 0,08 0,08

Середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануєть-
ся перетримати,  тис. грн

0,68 0,72 0,78

Середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануєть-
ся прооперувати,  тис. грн

0,98 1,05 1,1

Середні видатки на одну безпритульну тварину, якій плану-
ється провести лабораторно-діагностичне обстеження,  тис. 
грн

0,34 0,35 0,38

Середні видатки на одну безпритульну тварину,  якій плану-
ється надати ветеринарну допомогу, тис. грн

0,25 0,27 0,3

показник якості  

Динаміка кількості стерилізованих тварин, які знаходяться 
під опікою та у  пільгових категорій населення, %

38,5 72,6 100

Разом 22977,5 Динаміка кількості вакцинацій проти сказу, проведених без-
притульним тваринам, %

38,5 72,6 100

 Разом по  на-
пряму 1

 
 

2017 8045,5

 2018 7833

2019 7099

Разом 22977,5

 Бюджет міста 
Києва

 2017 7745,5

 2018 7633

2019 6899

Разом 22277,5

 Власні та 
інвестиційні 
(благодійні) 
кошти:

 2017 300

 2018 200

2019 200

Разом 700

2. Створення сприятливих умов для співіснування  людей та тварин у місті
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2.1.
 

Безпечне співіс-
нування людей 
та тварин, змен-
шення кількості 
безпритульних 
тварин у  
м. Києві гуман-
ними методами, 
модернізація 
існуючого 
притулку для 
тварин, знижен-
ня соціальної 
напруги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1. Вилов безпритульних тварин, 
що знаходяться на території міста 
Києва  бригадами з відлову,  повер-
нення під опіку на місце вилову  за 
зверненням опікунів, збирання трупів 
загиблих тварин, кремації трупів 
загиблих тварин та інших біологічних 
відходів

2017-2019 Департамент місь-
кого благоустрою 
та збереження 
природного 
середовища, КП 
«Київська міська 
лікарня ветеринар-
ної медицини»

Бюджет  
міста Києва, 
кошти ін-
ших джерел
  
  
  
  

2017 893 показник затрат    Забезпечення систем-
ної роботи у напрямі 
регулювання чисель-
ності безпритульних 
тварин гуманними 
методами шляхом 
забезпечення функці-
онування мобільних 
груп, здійснення 
протиепізоотичних 
заходів, збирання тру-
пів тварин, вирішення 
питань у разі виник-
нення надзвичайних 
та конфліктних 
ситуацій, пов’язаних з 
тваринами, утриман-
ня підконтрольного 
санітарно-епідеміоло-
гічного стану у  
м. Києві

2018 972,9 Обсяг  ресурсів усього тис. грн 893 972,9 1052

2019 1052 Обсяг  бюджетних ресурсів, тис. грн 863 937,9 1017

   
   
   
   
   
   
   
   
   

Обсяг  власних та інвестиційних (благодійних) коштів, тис. 
грн     

30 35 35

показник продукту  

Кількість безпритульних тварин, яких планується виловити, 
од.

1200 1200 1200

Кількість безпритульних тварин, прилаштованих під опіку, 
од.

200 250 300

Кількість трупів загиблих тварин, які планується зібрати та 
утилізувати, од.

220 220 220

показник ефективності  

Середні видатки на проведення вилову  однієї тварини, тис. 
грн

0,63 0,68 0,73

Середні видатки на прилаштування  однієї тварини під опіку,  
тис. грн

0,11 0,13 0,15

Середні видатки на збирання та кремацію трупів  однієї за-
гиблої тварини, тис. грн

0,55 0,57 0,6

показник якості  

Разом 2917,9 Динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується 
виловити у притулку, %

33 66,7 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2. Утримання,  ветеринарна допо-
мога, лікування, стерилізація, вакци-
нація, реєстрація та  прилаштування 
безпритульних тварин, що знаходять-
ся в притулку КП «Київська міська 
лікарня ветеринарної медицини», 
модернізація існуючого притулку   

2017-2019 Департамент місь-
кого благоустрою 
та збереження 
природного 
середовища, КП 
«Київська міська 
лікарня ветеринар-
ної медицини»

Бюджет  
міста Києва, 
кошти ін-
ших джерел
  
  
  
  

2017 6913,25 показник затрат   Запобігання розпо-
всюдженню небез-
печних  збудників та 
можливих випадків 
захворювань спільних 
для людей та тварин, 
виникнення небезпеч-
ного екологічного та 
санітарно-епідеміоло-
гічного стану в місті

2018 8924 Обсяг  ресурсів усього тис. грн 6913,25 8924 12066,5

2019 12066,5 Обсяг  бюджетних ресурсів, тис. грн 6853,25 8864 12006,5

 
   
   
   
   
   
   
   

Обсяг  власних та інвестиційних (благодійних)  
коштів, тис. грн

60 60 60

показник продукту  

Кількість безпритульних  тварин, яких планується утриму-
вати в притулку КП «Київська міська лікарня ветеринарної 
медицини», од.

350 400 500

Кількість безпритульних тварин, яким планується провести 
вакцинацію, од.

550 650 800

показник ефективності  

Середні видатки на утримання однієї тварини протягом од-
нієї доби в притулку, тис. грн

0,05 0,06 0,06

Середні видатки на проведення вакцинації однієї тварини, 
тис. грн

0,15 0,16 0,18

показник якості  

Разом 27903,75 Динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується 
утримувати у притулку, %

70 80 100

 Разом по на-
прямку 2

 
 

2017 7806,25

 2018 9896,9

2019 13118,5

Разом 30821,65

 Бюджет міста 
Києва

 2017 7716,25

 2018 9801,90

2019 13023,50

Разом 30541,65

 Власні та 
інвестиційні 
(благодійні) 
кошти:

 2017 90

 2018 95

2019 95

Разом 280

3. Забезпечення контролю у сфері утримання домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, здійснення просвітницької діяльності

3.1. Посилення 
контролю за 
додержан-
ням правил 
утримання до-
машніх тварин 
та регулювання 
чисельності 
безпритульних 
тварин гуман-
ними методами, 
вдосконален-
ня правил 
утримання до-
машніх тварин 
та поводження 
з безпритульни-
ми тваринами 
в місті, ство-
рення системи 
контро- 
лю за порушен-
ням правил 
утримання до-
машніх тварин, 
формування 
свідомості 
та  належного 
рівня відпо-
відальності 
громадян щодо 
дотримання 
вимог правил 
утримання тва-
рин та гуманно-
го поводження 
з тваринами, 
впровадження 
концепції 
«Культурний 
вигул тварин у 
місті»  

3.1.1. Організація та проведення 
інформаційної, навчально-просвіт-
ницької роботи

2017-2019 Департамент місь-
кого благоустрою 
та збереження 
природного 
середовища, КП 
«Київська міська 
лікарня ветеринар-
ної медицини»

Бюджет 
міста Києва, 
кошти ін-
ших джерел
  
 

2017 577,25 показник затрат   Популяризація, 
пропагування 
та формування 
правосвідомості у гро-
мадян щодо правил 
утримання тварин, 
вигулу у відведених 
місцях, обов’язкової 
реєстрації тварин, гу-
манного поводження 
з тваринами, методу 
стерилізації  як заходу  
у вирішені питань 
регулювання кількості 
приплоду, видання 
та поширення тема-
тичних друкованих 
видань, розробка 
соціальної реклами, 
медіа-проектів, 
ведення тематичної 
веб-сторінки у мережі 
Інтернет

2018 1025 Обсяг ресурсів, усього, тис. грн 577,25 1025 1025

2019 1025 Обсяг  бюджетних ресурсів, тис. грн 502,25 900 900

 Обсяг  власних та інвестиційних (благодійних) коштів, тис. 
грн

75 125 125

показник продукту  

Кількість інформаційно-просвітницьких заходів, од. 3 5 5

показник ефективності   

Середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід, 
тис. грн

192,42 205 205

 показник якості

Разом  2627,25 Динаміка кількості проведених заходів у порівнянні з по-
переднім роком, %

100 179 100
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 3.1.2. Організація роботи та утри-
мання  гарячої лінії, Call-центру  з 
розгляду звернень та скарг громадян,  
надання консультацій, проведення 
рейдів-перевірок, складення актів 
щодо порушення правил утримання 
тварин 

2017-2019 Департамент місь-
кого благоустрою 
та збереження 
природного 
середовища, КП 
«Київська міська 
лікарня ветеринар-
ної медицини»

Бюджет 
міста Києва, 
кошти ін-
ших джерел
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2017 1445 показник затрат  Прийом, реєстрація та 
обробка телефонних, 
інтернет-звернень, 
скарг та відгуків від 
громадян м. Києва 
(ветеринарна допо-
мога, стерилізація, 
покуси, жорстоке по-
водження, порушення 
правил утримання 
тварин), складення 
актів щодо порушення 
правил утримання 
тварин. Виконання 
завдань сектора 2.6 
«Публічний простір» 
Стратегії розвитку 
міста Києва до 2025 
року

2018 1796,5 Обсяг ресурсів, усього, тис. грн 1445 1796,5 1963,5

2019 1963,5 Обсяг  бюджетних ресурсів, тис. грн 1420 1746,5 1913,5

 Обсяг  власних та інвестиційних (благодійних) коштів, тис. 
грн

25 50 50

показник продукту  

Кількість розглянутих звернень та скарг, отриманих від 
фізичних та юридичних осіб, од.

3800 3600 3300

Кількість складених актів щодо порушення правил утриман-
ня тварин, од.

350 350 350

Облаштування собачих вбиралень, од. 0 100 100

показник ефективності  

Середні видатки на  розгляд одного звернення, отриманого 
від фізичних та юридичних осіб,  тис. грн

0,34 0,34 0,43

Середні видатки на складання одного акта щодо порушення 
правил утримання тварин,  тис. грн

0,4 0,43 0,45

Середні видатки на облаштування собачих вбиралень,  тис. 
грн

0 3,6 4

показник якості  

Разом 5205 Динаміка кількості звернень у порівнянні з попереднім 
роком, %

100 94 92

3.1.3.  Забезпечення проведення реє-
страції тварин та ідентифікації у  
м. Києві, облік  опікунів,  ведення 
моніторингу та системи пошуку 
власників/опікунів для загублених, 
знайдених та безпритульних тварин 

2017-2019 Департамент місь-
кого благоустрою 
та збереження 
природного 
середовища, КП 
«Київська міська 
лікарня ветеринар-
ної медицини»

Бюджет 
міста Києва
  
  

2017 81 показник затрат  Ведення системної ро-
боти щодо збирання 
даних про власників 
тварин,  проведення 
моніторингу про кіль-
кісний склад, ареал 
перебування тварин, 
ведення порталу 
онлайн-реєстрації 
тварин, баз даних фі-
зичних та юридичних 
осіб, на утриманні 
яких знаходяться 
тварини, створення 
інструментів для 
розшуку опікунів, 
власників тварин та 
створення наочних 
звітів про результати 
роботи

2018 156 Обсяг  ресурсів усього – обсяг бюджетних ресурсів, тис. грн 81 156 319,4

2019 319,4 показник продукту  

 Кількість виявлених тварин, які мають власника та не були  
зареєстровані, од

100 100 100

Кількість тварин, що мають власника, яких взято на облік, од. 500 1000 2000

Кількість зареєстрованих опікунів, од. 60 75 80

показник ефективності  

Середні видатки на виявлення однієї  тварини, яка має влас-
ника та не була зареєстрована, тис. грн

0,25 0,27 0,29

Середні видатки на взяття на облік однієї тварини, що має 
власника, тис. грн

0,1 0,12 0,14

Середні видатки на реєстрацію одного опікуна, тис. грн 0,1 0,12 0,13

показник якості  

Динаміка кількості виявлених тварин, які мають власника та 
не були зареєстровані,%

100 100 100

Разом 556,4 Динаміка кількості тварин, що мають власника, яких взято 
на облік, %

14 43 100

  
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4.  Забезпечення контролю за ре-
єстрацією, ідентифікацією домашніх 
тварин у м. Києві при здійсненні 
купівлі-продажу на території Куренів-
ського ринку

2018-2019 Департамент місь-
кого благоустрою 
та збереження 
природного 
середовища, КП 
«Київська міська 
лікарня ветеринар-
ної медицини»

Бюджет 
міста Києва
  
  
  
  
  
  
  

2017 0 показник затрат  Ведення системної ро-
боти щодо збирання 
даних про власників 
тварин, проведення 
моніторингу про кіль-
кісний склад, ареал 
перебування тварин

2018 150 Обсяг  ресурсів усього – обсяг бюджетних ресурсів, тис. грн 0 150 150

2019 150 показник продукту  

 Кількість зареєстрованих та ідентифікованих тварин, од.  300 300

показник ефективності  

Середні видатки на реєстрацію та ідентифікацію однієї  
тварини, тис. грн

0,25 0,5 0,5

показник якості  

Разом 300 Динаміка кількості виявлених тварин, які мають власника та 
не були зареєстровані,%

 100 100

 Разом по на-
прямку 3

 
 

2017 2 103,25

 
 
 
 
 

2018 3 127,50

2019 3 457,90

Разом 8 688,65

 Бюджет  міста 
Києва

 2017 2 003,25

 
 
 
 
 

2018 2 952,50

2019 3 282,90

Разом 8 238,65

 Власні та 
інвестиційні 
(благодійні) 
кошти:

 2017 100

 2018 175

2019 175

Разом 450

4. Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин 

4.1. Забезпечення 
вирішення про-
блеми наявності 
безпритульних 
тварин на тери-
торії м. Києва

4.1.1.Надання фінансової підтримки 
громадським притулкам, на утри-
манні яких знаходяться безпритульні 
тварини
  
  
  
  
  
  
  

2017-2019 Департамент місь-
кого благоустрою 
та збереження 
природного 
середов- 
ища, громадські 
організації

Бюджет 
міста Києва
  
  
  
  
  
  
  

2017 800 показник затрат  Запобігання розпо-
всюдженню небез-
печних  збудників та 
можливих випадків 
захворювань спільних 
для людей та тварин, 
виникнення небезпеч-
ного екологічного та 
санітарно-епідеміоло-
гічного стану в місті

2018 800 Обсяг видатків бюджет м. Києва, тис. грн 800 800 800

2019 800 показник продукту  

 кількість громадських організацій, од. 3 3 3

показник ефективності  

середньорічні видатки на утримання 1 притулку, тис. грн 266,67 266,67 266,67

показник якості  

Разом 2400 Динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується 
утримувати у притулках, %

100 100 100

 Разом по на-
прямку 4

 
 

2017 800

 2018 800

2019 800

Разом 2 400,00

 Бюджет міста 
Києва

 2017 800

 2018 800

2019 800

Разом 2 400,00

5. Забезпечення будівництва закладів по поводженню з тваринами
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 5.1 Створення 
нових притулків 
для тварин, 
облаштування 
міського кладо-
вища для захоро-
нення тварин 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1. Будівництво та облаштування 
притулку для утримання безпритуль-
них тварин (Центр захисту тварин) на 
вулиці Автопарковій у Дарницькому 
районі, в т. ч. виконання проектних 
робіт

2017-2019 Департамент місь-
кого благоустрою 
та збереження 
природного 
середовища, КП 
«Київська міська лі-
карня ветеринарної 
медицини»

Бюджет міста 
Києва
   
   
   
   
   
   
   

2017 1000 показник затрат  Сприяння поліпшенню 
санітарно-епізоотичної 
ситуації у м. Києві2018 50000 Витрати на проектування та будівництво, тис. грн 1000 50000 25000

2019 25000 показник продукту  
 Кількість об’єктів будівництва, од. 1 1 1

показник ефективності  
Середні витрати на проектування та будівництво, тис. грн 1000 50000 25000
показник якості  

Разом 76000 Рівень готовності об’єкта будівництва, % 1,3 66 100

  
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2. Будівництво міського кладовища 
для тварин у складі колумбарію з над-
могильником для захоронення тварин, 
крематорію, АТП та господарських 
приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському 
районі

2018-2019 Департамент місь-
кого благоустрою 
та збереження 
природного 
середовища, КП 
«Київська міська лі-
карня ветеринарної 
медицини»

Бюджет міста 
Києва
   
   
   
   
   
   
   

2017  показник затрат  Запобігання утворен-
ню несанкціонованих 
місць захоронення 
тварин та стихійних 
кладовищ, поліпшення 
санітарно-епідеміоло-
гічного стану

2018 32000 Витрати на будівництво, тис. грн  32000 20000
2019 20000 показник продукту  
 Кількість об’єктів будівництва, од.  1 1

показник ефективності  
 Середні видатки на будівництво 1 об’єкта  32000 20000
показник якості

Разом 52000 Рівень готовності проекту, %  61,5 100
 Разом по на-

прямку 5
  2017 1 000,00  

 2018 82 000,00
2019 45 000,00
Разом 1280000

 Бюджет міста 
Києва

 
 

2017 1 000,00

2018 82 000,00
2019 45 000,00
Разом 1280000

 Всього  за на-
прямками

  2017 19 755,00

2018 103 657,4
2019 69 475,40
Разом 192887,8

 Бюджет міста 
Києва

  2017 19 265,00

2018 103187,4
2019 69 005,00
Разом 191457,8

 Власні та інвес-
тиційні (благо-
дійні) кошти:

  2017 490

2018 470
2019 470
Разом 1 430,00

Київський міський головаВ. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 28.11.2017 № 554/3561

Звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України, 
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства економічного    

розвитку і торгівлі України щодо правових аспектів внесення змін до 
національного класифікатора України ДК 003:2010 в сфері охорони 

здоров’я

Про звернення Київської міської ради до Кабінету 
Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства економічного розвитку і  торгівлі України 
щодо правових аспектів внесення змін до національного 

класифікатора України ДК 003:2010  
в сфері охорони здоров’я

Рішення Київської міської ради № 554/3561 від 28 листопада 2017 року
Відповідно до статті 22, 49, Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Київ-

ська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про деякі заходи щодо  
організації функціонування дитячої кімнати для 

тимчасового перебування дітей  
в адміністративному будинку  

Київської міської ради
 Рішення Київської міської ради № 515/3522 від 21 листопада 2017 року

Відповідно до статті 24 Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про сто-
лицю України – місто-герой Київ», «Про статус депутатів місцевих рад», статті 12 Закону України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», рішення Київської міської ради від 09.02.2017 № 816/1820 «Про 
питання організації публічного простору в адміністративному будинку Київської міської ради» та з метою створення 
належних умов для тимчасового перебування дітей відвідувачів адміністративного будинку Київської міської ради, а 
також дітей депутатів Київської міської ради, працівників секретаріату Київської міської ради та виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), надання якісних послуг і сприяння зміцненню 
сімейних цінностей Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

сад молодших спеціалістів з медичною освітою 
та номенклатурі спеціальностей професіоналів 
із вищою немедичною освітою, які працюють у 
системі охорони здоров’я. В той же час відпо-
відні зміни до номенклатури спеціальностей 
молодших спеціалістів з медичною освітою, 
затверджених наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 23.11.2007 № 742, наразі 
не внесені.

Неможливо не відмітити і те, що наразі відсутні 
положення та роз’яснення щодо створених в  на-
ціональному класифікаторі України ДК 003:2010 
професій «Парамедик», «Екстрений медичний 
технік», «Інструктор з надання першої допомоги» 
та «Інструктор з надання догоспітальної допо-
моги», відсутні роз’яснення щодо підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації цих 
спеціалістів, їх оплати праці. 

Разом з тим, введення професії «Парамедик» 
та немедичних спеціальностей «Екстрений ме-
дичний технік» та «Інструктор з надання першої 
допомоги» суттєво підриває імідж медичних 

працівників, посилює кадровий дефіцит як ліка-
рів, так і фельдшерів з медицини невідкладних 
станів, що призведе до кадрового колапсу в 
системі і значно погіршить своєчасність та 
якість надання екстреної медичної допомоги 
на догоспітальному етапі.

Тому ми, депутати Київської міської ради, 
наголошуємо, що прийняття описаних вище 
змін в національному класифікаторі України ДК 
003:2010 без комплексного аналізу чинного за-
конодавства України вбачається передчасним.

У зв’язку із цим ми пропонуємо скасувати на-
каз Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України від 26.10.2017 № 1542 та Міністерства 
охорони здоров’я України від 09 серпня 2017 
року № 918 «Про внесення змін до Довідника 
кваліфікаційних характеристик професій пра-
цівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» задля 
забезпечення збереження служби екстреної 
медичної допомоги не тільки в м. Києві, але й 
в Україні в цілому.

Київський міський голова В. Кличко

Ми, депутати Київської міської ради, вкрай 
стурбовані ситуацією, що склалась після за-
провадження змін № 6 до національного кла-
сифікатора України ДК 003:2010, затверджених 
наказом Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України від 26.10.2017 № 1542 та на-
казом Міністерства охорони здоров’я України 
від 09.08.2017 № 918 «Про внесення змін до До-
відника кваліфікаційних характеристик професій 
працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я».

 Цими документами із національного класифі-
катора України ДК 003:2010 з переліку професій 
з 01.11.2017 скасовано професії: «Лікар-тера-
певт дільничний», «Лікар-терапевт підлітковий», 
«Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці», 
«Фельдшер з медицини невідкладних станів», 
«Сестра медична з масажу», «Сестра медична 
з лікувальної фізкультури» та внесено посади 
«Парамедик», «Екстрений медичний технік», 
«Інструктор з надання першої допомоги» та 
«Інструктор з надання догоспітальної допомоги».

Прийняття вищевказаних наказів суперечить 
нормам більш ніж 40 законодавчих актів України, 
зокрема, постанові Кабінету Міністрів України від 
23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку 
професій, виробництв та організацій, працівники 
яких підлягають обов’язковим профілактичним 
медичним оглядам, порядку проведення цих 
оглядів та видачі особистих медичних книжок» 
та наказу Міністерства охорони здоров’я України 
від 29.08.2008 № 500 «Про заходи щодо удоско-

налення надання екстреної медичної допомоги 
населенню в Україні» та ін.

Також вищезгадані накази затверджені без 
урахування низки законодавчих актів та нор-
мативно-правових документів, якими сьогодні 
регламентована діяльність центрів екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф та 
станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, 
та прямо суперечать Основам законодавства 
України про охорону здоров’я, Закону України 
«Про екстрену медичну допомогу» та постано-
вам Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 
№ 1114, № 1115, № 1116, № 1117,  № 1118,  
№ 1119, № 1120, № 1121, № 1122.

У зв’язку із прийняттям вищенаведених 
документів виник і ряд юридичних колізій у 
вітчизняному законодавстві у сфері охорони 
здоров’я. Так, зокрема, професія «фельдшер», 
яка скасована наказом Міністерства економіч-
ного розвитку і торгівлі України від 26.10.2017 
№ 1542, знаходить своє відображення у п. 7 
Типового положення про бригаду екстреної 
(швидкої) медичної допомоги, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України   від 
21.2012 № 1114.

Більш того, абзац 3 п. 32 Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з ме-
дичної практики, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285, 
передбачає недопущення введення посад, не 
передбачених у переліку лікарських посад, по-

      1.  Направити звернення Київської міської 
ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства 
охорони здоров’я України, Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі України щодо правових 
аспектів внесення змін до національного класи-
фікатора України ДК 003:2010 в сфері охорони 
здоров’я згідно з додатком до цього рішення.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань охорони здоров’я та соціального 
захисту.

Київський міський голова В. Кличко

1. Доручити виконавчому органу Київської 
міської ради (Київській міській державній ад-
міністрації) в 3-місячний строк з дня прийняття 
цього рішення:

1.1. У рамках організації зручного публічного 
простору в адміністративному будинку Київської 
міської ради організувати на першому поверсі 
адміністративного будинку Київської міської 
ради, що розташований за адресою: м. Київ, 
вулиця Хрещатик, 36, функціонування окремої 
дитячої кімнати для тимчасового перебування 
дітей з обов’язковим дотриманням санітарно-
гігієнічних норм та інших вимог законодавства.

1.2. Розробити та подати на розгляд Київської 
міської ради Правила користування дитячою 
кімнатою в адміністративному будинку Київської 
міської ради.

1.3. Здійснити відповідні заходи, пов’язані із 
забезпеченням функціонування дитячої кімнати 
для безоплатного тимчасового перебування 
дітей в адміністративному будинку Київської 

міської ради (матеріально-технічне, фінансове, 
кадрове забезпечення тощо).

1.4. Визначити замовника робіт з організації 
дитячої кімнати для тимчасового перебування 
дітей на першому поверсі адміністративного 
будинку Київської міської ради на вулиці Хре-
щатик, 36.

1.5. Визначити відповідального розпорядника 
бюджетних коштів на виконання робіт, зазначених 
у підпунктах 1.1, 1.3 цього рішення.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності, постійну комісію Київ-
ської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, 
молоді та спорту.

Київський міський голова
В. Кличко
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21010800 Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) 
господарських товариств, у статутних капіталах яких 
є майно Автономної Республіки Крим, комунальна 
власність

25 000,00 25 000,00 25 000,00

21080000 Інші надходження 9 365,50 9 365,50

21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про 
патентування, за порушення норм регулювання 
обігу готівки та про застосування реєстраторів роз-
рахункових операції у сфері торгівлі, громадського 
харчування та послуг

400,00 400,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 7 000,00 7 000,00

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за по-
рушення законодавства у сфері виробництва та обігу 
алкогольних напоїів та тютюнових виробів

1 965,50 1 965,50

21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського ви-
робництва

0,00 0,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від не-
комерційної господарської діяльності

537 807,50 537 807,50 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 413 420,50 413 420,50

22080000 Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим державним 
майном 

76 596,50 76 596,50 0,00 0,00

22080400 Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим майном, 
що перебуває в комунальній власності

76 596,50 76 596,50

22090000 Державне мито 47 790,50 47 790,50

24000000 Інші неподаткові надходження 757 189,58 302 812,70 454 376,88 452 776,88

24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської 
заборгованості підприємств, організацій та установ, 
щодо яких минув строк позовної давності

100,00 100,00

24060300 Інші надходження 302 712,70 302 712,70

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього при-
родного середовища внаслідок господарської та іншої 
діяльності

1 600,00 1 600,00

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту

452 776,88 452 776,88 452 776,88

25000000 Власні надходження бюджетних установ 781 032,60 0,00 781 032,60 0,00

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством

754 082,00 754 082,00

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних 
установ

26 950,60 26 950,60

30000000 Доходи від операцій з капіталом 231 200,00 1 200,00 230 000,00 230 000,00

31000000 Надходження від продажу основного капіталу 81 200,00 1 200,00 80 000,00 80 000,00

31010200 Надходження коштів від реалізації безхазяйного май-
на, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного 
територіальною громадою в порядку спадкування чи 
дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, 
власники яких невідомі

1 200,00 1 200,00

31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Авто-
номній Республіці Крим та майна, що перебуває в 
комунальній власності 

80 000,00 80 000,00 80 000,00

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00

33010000 Кошти від продажу землі 150 000,00 150 000,00 150 000,00

40000000 Офіційні трансферти 13 955 429,76 13 241 685,76 713 744,00 62 068,00

41000000 Від органів державного управління 13 955 429,76 13 241 685,76 713 744,00 62 068,00

41020000 Дотації 5 810,80 5 810,80

41021000 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим 
бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих 
бюджетів внаслідок наданих державою податкових 
пільг зі сплати земельного податку суб’єктам косміч-
ної діяльності

5 810,80 5 810,80

41030000 Субвенції 13 949 618,96 13 235 874,96 713 744,00 62 068,00

41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпече-
ним сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, 
тимчасової державної допомоги дітям та допомоги 
по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу

2 328 843,70 2 328 843,70

41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання пільг та житлових субсидій населенню 
на оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та прибудин-
кових територій), вивезення побутового сміття та 
рідких нечистот 

3 173 731,20 3 173 731,20

41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу

414,30 414,30

41032600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на придбання медикаментів та виробів медичного 
призначення для забезпечення швидкої медичної 
допомоги

10 290,60 10 290,60

41033500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на придбання ангіографічного обладнання

0,00 0,00

41033600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

52 201,70 52 201,70

41033700 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на придбання витратних матеріалів для закладів охо-
рони здоровя та лікарських засобів для інгаляційної 
анестезії

1 414,90 1 414,90

41033800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на модернізацію та оновлення матеріально-технічної 
бази професійно - технічних навчальних закладів 
державної форми власності

599,00 599,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам

3 137 018,60 3 137 018,60

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам

4 099 543,00 4 099 543,00

41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію 
малих групових будинків, будинків підтриманого 
проживання, будівництво/придбання житла для 
дитячих будинків сімейного типу, соціального житла 
для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-
кошторисної документації

7 904,90 7 904,90

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих  територій

151 036,00 88 968,00 62 068,00 62 068,00

41035400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання державної підтримки особам з особливи-
ми освітніми потребами

22 535,20 22 535,20

Додаток 1 
в редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради  

від 20.12.2017 № 705/3712

Доходи бюджету міста Києва на 2017 рік
тис.грн.

Код Найменування згідно  з класифікацією доходів 
бюджету

Всього Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 29 493 571,41 28 620 661,41 872 910,00 0,00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості

17 361 682,21 17 361 682,21 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 13 951 396,42 13 951 396,42

11020000 Податок на прибуток підприємств 3 410 285,79 3 410 285,79

13000000 Рентна плата та плата за використання інших при-
родних ресурсів

51 468,60 51 468,60 0,00 0,00

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 46 058,30 46 058,30

13030000 Рентна плата за користування надрами 5 226,60 5 226,60

13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 183,70 183,70

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 1 659 540,10 1 659 540,10 0,00 0,00

14021900 Акцизний податок з вироблених в Україні підакциз-
них товарів (пальне)

121 863,70 121 863,70

14031900 Акцизний податок з ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (пальне)

458 300,00 458 300,00

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарю-
вання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1 079 376,40 1 079 376,40

18000000 Місцеві податки 9 547 970,50 9 547 970,50 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 5 682 944,60 5 682 944,60 0,00 0,00

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, які є 
власниками об`єктів житлової нерухомості

18 100,00 18 100,00

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений фізичними особами, які є власни-
ками об`єктів житлової нерухомості

15 150,00 15 150,00

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений фізичними особами, які є власни-
ками об`єктів нежитлової нерухомості

4 750,00 4 750,00

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, які є 
власниками об`єктів нежитлової нерухомості

322 044,60 322 044,60

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 2 279 900,00 2 279 900,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 800 900,00 2 800 900,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 100 700,00 100 700,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 50 800,00 50 800,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 54 900,00 54 900,00

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 35 700,00 35 700,00

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 58 000,00 58 000,00

18030000 Туристичний збір 23 401,50 23 401,50

18050000 Єдиний податок 3 783 624,40 3 783 624,40

19000000 Інші податки та збори 872 910,00 0,00 872 910,00 0,00

19010000 Екологічний податок 42 300,00 42 300,00

19020200 Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного 
бюджету 

830 610,00 830 610,00

20000000 Неподаткові надходження 2 128 020,18 867 610,70 1 260 409,48 477 776,88

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 51 990,50 26 990,50 25 000,00 25 000,00

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних уні-
тарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається 
до відповідного місцевого бюджету

17 625,00 17 625,00

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста 

Києва на 2017 рік»
Рішення Київської міської ради № 705/3712 від 20 грудня 2017 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської  міської  державної  адміністрації)  від 11.12.2017 № 1590 «Про схвалення про-
екту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року 
№ 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради 
від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет 
міста Києва на 2017 рік» такі зміни:

1.1. У пункті 1:
1.1.1. У підпункті 1.1 цифри «45 569 357,16», 

«42 246 903,68», «3 322 453,48» замінити циф-
рами «46 074 221,35», «42 731 157,87», «3 343 
063,48» відповідно.

1.1.2. У підпункті 1.2 цифри «49 324 338,70», 
«32 478 781,37», «16 845 557,33» замінити циф-
рами «49 829 202,89», «33 041 492,09», «16 787 
710,80»  відповідно.

1.1.3. У підпункті 1.4 цифри «9 768 122,31» 
замінити цифрами  «9 689 665,78».

1.1.4. У підпункті 1.5 цифри «13 521 603,85» 
замінити цифрами «13 443 147,32».

1.2. У пункті 2 цифри «32 478 781,37», «16 845 
557,33» замінити цифрами «33 041 492,09», «16 
787 710,80»  відповідно.

1.3. У пункті 9 цифри «19 656 648,75» замінити 
цифрами «19 613 671,75».

1.4. Після пункту 26 доповнити рішення новим 
пунктом 27 такого змісту:

«27. З урахуванням рішення Київської міської 
ради від 21 листопада 2017 року № 494/3501 
«Про внесення змін до рішення Київської міської 
ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про 
бюджет міста Києва на 2017 рік»,  відповідно 
до якого збільшено обсяг коштів на 50 000,0 
тис. грн для реалізації громадських проектів, 
виконавчому органу Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації) забез-

печити, як виняток з основних вимог і процедур, 
передбачених Положенням про громадський 
бюджет міста Києва, затвердженим рішенням 
Київської міської ради від 22 грудня 2016 року 
№ 787/1791, передачу додаткових проектів-
переможців відповідним структурним підрозді-
лам виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та/
або районним в місті Києві державним адміні-
страціям, до компетенції яких належить питання 
реалізації цих проектів, з метою їх включення до 
бюджетних запитів та подання у встановленому 
порядку до Департаменту фінансів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)».

У зв’язку з цим пункти 27-30 вважати відпо-
відно пунктами 28-31.

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 1.1, 
2, 3, 6, 7, 11, 12 до рішення Київської міської 
ради від 12 грудня  2016 року № 554/1558 «Про 
бюджет міста Києва на 2017 рік», що додаються.

3. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу 
України оприлюднити це рішення у газеті Київ-
ської міської ради «Хрещатик» у десятиденний 
термін з дня його прийняття.

4. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань бюджету та соціально-економіч-
ного розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко
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41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним 
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом 
«гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дититною та виплату соціальної допомоги 
на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

11 344,60 11 344,60

41036100 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отриман-
ня жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інва-
лідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалід-
ність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої 
участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

89 517,16 89 517,16

41036600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю тепловї 
енергії, послуг  з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та 
водовідведення, постачаення холодної води та водовідведення (з використанням внутрішноьбудинкових систем), 
що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, 
централізованого питного водопостачання та водовідведення,  які надають населенню такі послуги, та тарифами, 
що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

845 252,00 193 576,00 651 676,00

41039100 Субвенція з державного бюджету міським бюджетам мм. Дніпра, Житомира, Кам’янська, Києва, Кропивниць-
кого, Львова, Новоград-Волинського, Одеси, Харкова та Черкас на проведення робіт, повязаних зі створенням і 
забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс»

17 972,10 17 972,10

50000000 Цільові фонди 266 000,00 0,00 266 000,00 0,00

50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади

266 000,00 0,00 266 000,00 0,00

50110002 Кошти, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод та аукціонів 9 000,00 9 000,00

50110004 Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного 
чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торго-
вельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою

60 000,00 60 000,00

50110005 Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об’єктів зовнішньої реклами), які 
перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на 
транспорті комунальної власності

189 000,00 189 000,00

50110009 Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва 8 000,00 8 000,00

Всього доходів 46 074 221,35 42 731 157,87 3 343 063,48 769 844,88

Код Найменування доходів згідно із 
бюджетною класифікацією

Загаль-
ний фонд                      
всього

Голосіївський 
район

Дарницький 
район

Деснянський 
район

Дніпровський 
район

Оболонський 
район

Печерський 
район

Подільський 
район

Святошинський 
район

Солом’янський 
район

Шевченківський 
район

міський бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10000000 Податкові надходження 28 620 661,41 3 133 278,90 1 762 418,20 1 260 020,90 1 730 259,20 2 181 981,20 4 975 939,59 2 426 002,70 1 692 878,80 2 780 988,60 6 078 795,42 598 097,90

  11000000 Податки на доходи, податки на прибу-
ток, податки на збільшення ринкової 
вартості

17 361 682,21 1 771 447,20 674 349,50 463 454,40 816 264,30 924 210,70 3 789 521,29 1 663 923,60 760 243,00 1 750 671,30 4 729 662,72 17 934,20

  11010000 Податок на доходи фізичних осіб 13 951 396,42 1 499 771,20 583 712,30 327 234,00 675 864,90 806 432,20 2 752 415,70 1 336 483,80 689 416,80 1 588 672,90 3 691 392,62

11020000 Податок на прибуток підприємств, 
в т.ч.

3 410 285,79 271 676,00 90 637,20 136 220,40 140 399,40 117 778,50 1 037 105,59 327 439,80 70 826,20 161 998,40 1 038 270,10 17 934,20

11020200 Податок на прибуток підприємств 
комунальної власності

42 083,00 2 953,20 2 748,20 154,40 3 104,90 2 411,30 4 287,60 5 271,80 464,30 8 697,00 11 990,30

  13000000 Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів

51 468,60 20 400,10 1 377,90 306,50 2 840,40 11 915,00 8 118,20 526,20 1 004,90 3 407,80 1 571,60 0,00

13020000 Рентна плата за спеціальне викорис-
тання води

46 058,30 18 362,90 707,80 274,70 562,40 11 846,50 8 102,40 518,00 893,80 3 239,50 1 550,30

13030000 Рентна плата за користування над-
рами

5 226,60 2 035,80 569,90 23,90 2 278,00 48,90 14,20 8,20 59,10 167,30 21,30

13070000 Плата за використання інших при-
родних ресурсів

183,70 1,40 100,20 7,90 0,00 19,60 1,60 0,00 52,00 1,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та 
послуги

1 659 540,10 133 474,20 129 189,80 126 898,90 93 878,50 132 618,80 108 654,70 62 112,60 90 612,70 92 539,30 109 396,90 580 163,70

14021900 Акцизний податок з вироблених в 
Україні підакцизних товарів (пальне)

121 863,70 121 863,70

14031900 Акцизний податок з ввезених на 
митну територію України підакцизних 
товарів (пальне)

458 300,00 458 300,00

14040000 Акцизний податок з реалізації 
субєктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів

1 079 376,40 133 474,20 129 189,80 126 898,90 93 878,50 132 618,80 108 654,70 62 112,60 90 612,70 92 539,30 109 396,90

18000000 Місцеві податки і збори 9 547 970,50 1 207 957,40 957 501,00 669 361,10 817 276,00 1 113 236,70 1 069 645,40 699 440,30 841 018,20 934 370,20 1 238 164,20 0,00

18010000 Податок на майно 5 682 944,60 837 619,90 478 119,30 336 409,80 430 080,60 734 849,70 670 687,90 457 138,10 482 006,30 492 542,30 763 490,70 0,00

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений юри-
дичними особами, які є власниками 
об`єктів житлової нерухомості

18 100,00 2 676,60 1 361,00 145,60 1 409,80 823,00 4 797,10 1 545,90 657,00 1 231,20 3 452,80

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками 
об`єктів житлової нерухомості

15 150,00 1 373,20 1 252,60 885,70 919,00 1 120,70 3 337,60 630,10 630,00 777,80 4 223,30

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками 
об`єктів нежитлової нерухомості

4 750,00 191,90 69,30 876,50 490,60 463,70 652,10 708,60 118,70 231,70 946,90

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений юри-
дичними особами, які є власниками 
об`єктів нежитлової нерухомості

322 044,60 45 137,30 22 593,80 19 436,70 27 094,00 34 511,40 37 425,60 23 430,90 26 760,60 37 805,60 47 848,70

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 2 279 900,00 340 120,00 194 000,00 135 220,00 171 230,00 298 410,00 264 560,00 185 940,00 196 050,00 193 320,00 301 050,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 800 900,00 417 760,00 238 260,00 166 100,00 210 310,00 366 520,00 324 950,00 228 380,00 240 800,00 237 450,00 370 370,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 100 700,00 14 890,00 8 430,00 6 170,00 7 650,00 13 220,00 11 820,00 8 280,00 8 600,00 8 630,00 13 010,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 50 800,00 7 510,00 4 250,00 3 110,00 3 860,00 6 670,00 5 960,00 4 180,00 4 340,00 4 350,00 6 570,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 54 900,00 4 878,10 6 337,10 3 965,30 2 759,60 6 205,90 10 964,60 1 713,80 2 625,80 6 506,00 8 943,80

18011100 Транспортний податок з юридичних 
осіб

35 700,00 3 082,80 1 565,50 500,00 4 357,60 6 905,00 6 220,90 2 328,80 1 424,20 2 240,00 7 075,20

18020000 Збір за місця за паркування тран-
спортних засобів

58 000,00 5 011,60 13 991,70 7 867,30 4 051,10 2 621,80 4 630,20 4 016,80 7 454,70 3 413,30 4 941,50

18030000 Туристичний збір 23 401,50 1 851,90 162,70 120,80 1 167,50 346,90 4 120,00 2 813,30 73,90 826,20 11 918,30

18050000 Єдиний податок 3 783 624,40 363 474,00 465 227,30 324 963,20 381 976,80 375 418,30 390 207,30 235 472,10 351 483,30 437 588,40 457 813,70

20000000 Неподаткові надходження 867 610,70 39 067,00 50 466,50 33 725,80 35 705,10 28 069,10 47 504,90 59 085,80 33 925,80 339 176,90 182 240,40 18 643,40

  21000000 Доходи від власності та підприєм-
ницької діяльності

26 990,50 1 779,50 1 344,80 325,20 522,90 420,70 1 421,00 7 342,80 583,20 595,20 12 655,20 0,00

21080000 Інші надходження 26 990,50 1 779,50 1 344,80 325,20 522,90 420,70 1 421,00 7 342,80 583,20 595,20 12 655,20 0,00

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств 
та їх об’єднань, що вилучається до 
відповідного місцевого бюджету

17 625,00 1 005,20 0,00 20,90 288,90 155,40 934,10 6 040,20 25,10 158,90 8 996,30

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток 1.1 
в редакції рішення  Київської міської ради

«Про бюджет міста Києва на 2017 рік»
від 20.12.2017 № 705/3712

Індикативні показники по доходах загального фонду бюджету міста Києва на 2017 рік
тис.грн.
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21080900 Штрафні санкції за порушення 
законодавства про патентування, за 
порушення норм регулювання обігу 
готівки та про застосування реєстра-
торів розрахункових операції у сфері 
торгівлі, громадського харчування 
та послуг

400,00 6,90 6,00 107,40 43,70 4,90 65,10 24,20 132,10 9,70

21081100 Адміністративні штрафи та інші 
санкції

7 000,00 465,40 867,90 130,50 22,90 61,80 337,50 1 135,00 416,60 237,70 3 324,70

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні 
санкції за порушення законодавства у 
сфері виробництва та обігу алкоголь-
них напоїів та тютюнових виробів

1 965,50 302,00 470,90 66,40 211,10 159,80 144,50 102,50 117,30 66,50 324,50

  22000000 Адміністративні збори та платежі, до-
ходи від некомерційної господарської 
діяльності

537 807,50 36 532,20 45 762,10 32 467,40 34 783,10 26 630,60 45 172,50 50 194,70 31 012,40 54 907,60 161 701,50 18 643,40

22010000 Плата за ліцензії 413 420,50 33 393,20 40 303,30 28 249,20 31 270,70 24 388,50 36 645,10 35 229,00 29 162,50 23 145,30 112 990,30 18 643,40

 22010300, 
22010900-
22011100, 
22011800, 
22012500, 
22012600, 
22012900

Плата за ліцензії 413 420,50 33 393,20 40 303,30 28 249,20 31 270,70 24 388,50 36 645,10 35 229,00 29 162,50 23 145,30 112 990,30 18 643,40

  22080000 Надходження від орендної плати за 
користування цілісними майновим 
комплексом та іншим державним 
майном

76 596,50 1 393,70 398,10 3 266,10 856,00 216,50 5 739,50 13 179,70 758,10 16 879,30 33 909,50 0,00

  22080400 Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що 
перебуває у комунальній власності

76 596,50 1 393,70 398,10 3 266,10 856,00 216,50 5 739,50 13 179,70 758,10 16 879,30 33 909,50

22090000 Державне мито 47 790,50 1 745,30 5 060,70 952,10 2 656,40 2 025,60 2 787,90 1 786,00 1 091,80 14 883,00 14 801,70

  24000000 Інші неподаткові надходження 302 812,70 755,30 3 359,60 933,20 399,10 1 017,80 911,40 1 548,30 2 330,20 283 674,10 7 883,70 0,00

  24060000 Інші надходження 302 712,70 743,30 3 359,60 933,20 399,10 933,40 911,40 1 548,30 2 327,20 283 674,10 7 883,10

24030000 Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підпри-
ємств, організацій та установ, щодо 
яких минув строк позовної давності

100,00 12,00 84,40 3,00 0,60

31010200 Надходження коштів від реаліза-
ції безхазяйного майна, знахідок, 
спадкового майна, майна, одержаного 
територіальною громадою в порядку 
спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, 
власники яких невідомі

1 200,00 187,70 44,90 1,60 33,10 22,60 6,70 202,30 54,90 23,60 622,60

Всього доходів : 29 489 472,11 3 172 533,60 1 812 929,60 1 293 748,30 1 765 997,40 2 210 072,90 5 023 451,19 2 485 290,80 1 726 859,50 3 120 189,10 6 261 658,42 616 741,30

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток 2 
в редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради 

від 20.12.2017 № 705/3712

Фінансування бюджету міста Києва на 2017 рік
тис.грн.

Додаток  3 
в редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради 

від 20.12.2017 № 705/3712

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міста Києва на 2017 рік

тис.грн.

Код програм-
ної класифіка-
ції видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету1

«Код 
ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС2»

Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 
програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Всього видатки спо-
живання

з них видатки 
розвитку

Всього видатки 
спожи-
вання

з них видатки 
розвитку

з них

оплата праці комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет 
розвитку

0100000 Київська міська рада (Секретаріат) 269 713,42 269 713,42 35 152,30 7 342,00 9 895,00 470,00 9 425,00 9 425,00 279 608,42

0110000 Київська міська рада (Секретаріат) 269 713,42 269 713,42 35 152,30 7 342,00 9 895,00 470,00 9 425,00 9 425,00 279 608,42

0110170 0170     0111    Організаційне, інформаційно-аналітичне 
та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності Київської міської ради (Секре-
таріат)

82 644,40 82 644,40 35 152,30 7 342,00 9 895,00 470,00 9 425,00 9 425,00 92 539,40

0118600 8600     0133    Інші видатки 185 601,32 185 601,32 185 601,32

0118600 8600     0133    Забезпечення діяльності Центру правової 
допомоги киянам

4 238,00 4 238,00 4 238,00

0118600 8600     0133    Вирішення депутатами Київської міської 
ради соціально-економічних проблем, 
виконання передвиборних програм та до-
ручень виборців

92 460,34 92 460,34 92 460,34

0118600 8600     0133    Забезпечення участі м.Києва в діяльності 
Асоціації міст та громад України

1 744,00 1 744,00 1 744,00

0118600 8600     0133    Інші видатки (Виконання судових рішень) 87 158,98 87 158,98 87 158,98

0118700 8700     0180    Інші додаткові дотації 1 467,70 1 467,70 1 467,70

0118700 8700     0180    Дотаткова дотація Щасливській сільській 
раді Бориспільського району Київської 
області з бюжету м.Києва на оздоровлення 
дітей

399,00 399,00 399,00

0118700 8700     0180    Дотаткова дотація  Ходосівської сільської 
ради Києво-Святошинського району 
Київської області з бюжету м.Києва на 
оздоровлення дітей

250,00 250,00 250,00

0118700 8700     0180    Додаткова дотація Ревненській сільській 
раді Бориспільського району Київської 
області з бюджету м.Києва на оздоровлен-
ня дітей

199,60 199,60 199,60

0118700 8700     0180    Додаткова  дотація Підгірцівській сільській 
раді Обухівського району Київської області 
з бюджету м.Києва на оздоровлення дітей

519,10 519,10 519,10

0118700 8700     0180    Додаткова дотація Гнідинській сільській 
раді Бориспільського району Київської 
області з бюджету м.Києва на оздоровлен-
ня дітей

100,00 100,00 100,00

Код Найменування  
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет розвитку

Загальне фінансування 3 753 481,54 -9 689 665,78 13 443 147,32 13 164 964,62 

600000 Фінансування за активними операціями 3 753 481,54 -9 689 665,78 13 443 147,32 13 164 964,62 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 3 753 481,54 -9 689 665,78 13 443 147,32 13 164 964,62 

602100 На початок періоду 3 753 481,54 3 312 586,21 440 895,33 162 712,63 

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

-13 002 251,99 13 002 251,99 13 002 251,99 
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0300000 Київська міська державна адміністрація 16 689,60 16 689,60 16 689,60

0310000 Київська міська державна адміністрація 16 689,60 16 689,60 16 689,60

0318600 8600     0133    Інші видатки 16 689,60 16 689,60 16 689,60

0400000 Апарат виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА)

165 379,54 160 029,54 66 165,80 351,10 5 350,00 89 525,58 89 525,58 89 525,58 254 905,12

0410000 Апарат виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА)

165 379,54 160 029,54 66 165,80 351,10 5 350,00 89 525,58 89 525,58 89 525,58 254 905,12

0410190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері забез-
печення діяльності апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА)

81 113,60 81 113,60 56 405,80 351,10 5 398,70 5 398,70 5 398,70 86 512,30

0416660 6660     Зв’язок, телекомунікації та інформатика 8 006,50 2 656,50 5 350,00 1 030,00 1 030,00 1 030,00 9 036,50

0416662 6662     0460    Національна програма інформатизації (на 
виконання комплексної міської цільової 
програми «Електронна столиця»)

8 006,50 2 656,50 5 350,00 1 030,00 1 030,00 1 030,00 9 036,50

0417470 7470     0490    Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

24 100,00 24 100,00 24 100,00 24 100,00

0417470 7470     0490    Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання ( КП «Муніципальна 
охорона»)

2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

0417470 7470     0490    Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання ( КП «Автотранспортне 
підприємство виконавчого органу Київра-
ди (КМДА)»)

21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00

0418370 8370     0180    Субвенція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного 
розвитку регіонів

24 126,20 24 126,20 58 644,88 58 644,88 58 644,88 82 771,08

0418370 8370     0180    Поліпшення організації підготовки гро-
мадян до військової служби, приписки до 
призивної дільниці, призову на строкову 
військову службу та військово-патріотичне 
виховання молоді

397,70 397,70 91,00 91,00 91,00 488,70

0418370 8370     0180    Міська цільова комплексна програма 
профілактики та протидії злочинності в 
м.Києві «Безпечна столиця»

23 728,50 23 728,50 58 553,88 58 553,88 58 553,88 82 282,38

0418600 8600. 0133    Інші видатки 52 133,24 52 133,24 9 760,00 352,00 352,00 352,00 52 485,24

0418600 8600     0133    Нагородження визначних людей відзна-
ками Голови Київської міської державної 
адміністрації та Київського міського 
Голови

6 701,34 6 701,34 6 701,34

0418600 8600     0133    Утримання комунальної бюджетної уста-
нови «Контактний центр м.Києва»

13 222,00 13 222,00 9 760,00 352,00 352,00 352,00 13 574,00

0418600 8600     0133    Інші видатки 24 209,90 24 209,90 24 209,90

0418600 8600     0133    Організація та здійснення офіційних 
прийомів,зміцнення і розвитку міжна-
родних зв`язків,відрядження працівників 
органів місцевої влади та самовряду-
вання та інших осіб за кордон згідно з 
розпорядженнями виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної 
адміністрації),відзначення ювілейних та 
визначних дат,зустрічей тощо.

8 000,00 8 000,00 8 000,00

0800000 Департамент суспільних комунікацій  ви-
конавчого органу Київської міської ради 
(КМДА)

96 029,30 96 029,30 9 720,30 362,00 4 000,40 4 000,40 4 000,40 100 029,70

0810000 Департамент суспільних комунікацій  ви-
конавчого органу Київської міської ради 
(КМДА)

96 029,30 96 029,30 9 720,30 362,00 4 000,40 4 000,40 4 000,40 100 029,70

0810190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері суспіль-
них комунікацій у місті Києві

12 842,10 12 842,10 9 720,30 362,00 434,00 434,00 434,00 13 276,10

0817210 7210     Підтримка засобів масової інформації 57 544,70 57 544,70 3 206,40 3 206,40 3 206,40 60 751,10

0817211 7211     0830    Сприяння діяльності телебачення і раді-
омовлення

46 864,20 46 864,20 3 206,40 3 206,40 3 206,40 50 070,60

0817212 7212     0830    Підтримка періодичних видань (газет та 
журналів)

9 450,50 9 450,50 9 450,50

0817213 7213     0830    Підтримка книговидання 800,00 800,00 800,00

0817214 7214     0830    Підтримка електронних та інших засобів 
масової інформації, реалізація заходів у 
галузі «Засоби масової інформації» та моні-
торинг інформаційного середовища

430,00 430,00 430,00

0818600 8600     0133    Інші видатки 25 642,50 25 642,50 360,00 360,00 360,00 26 002,50

0818600 8600     0133    Інші видатки за рахунок Програми ви-
рішення депутатами Київської міської 
ради соціально-економічних проблем, 
виконання передвиборних програм та до-
ручень виборців»

22,00 22,00 60,00 60,00 60,00 82,00

0818600 8600     0133    Сприяння місцевому самоврядуванню та 
розвитку громадянського суспільства у 
м. Києві

25 620,50 25 620,50 300,00 300,00 300,00 25 920,50

1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спор-
ту виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА)

1 128 156,94 1 128 156,94 416 158,90 70 650,80 312 425,16 82 244,00 11 711,00 9 592,30 230 181,16 223 716,86 1 440 
582,10

1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спор-
ту виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА)

1 128 156,94 1 128 156,94 416 158,90 70 650,80 312 425,16 82 244,00 11 711,00 9 592,30 230 181,16 223 716,86 1 440 
582,10

1010190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері освіти і 
науки, молоді та спорту у місті Києві

22 808,20 22 808,20 17 070,40 518,00 1 591,00 1 591,00 1 591,00 24 399,20

1011020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами 
(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
лiцеями, гiмназiями, колегiумами

4 426,30 4 426,30 3 183,40 179,40 358,10 358,10 358,10 4 784,40

1011080 1080     0922    Надання загальної середньої освіти загаль-
ноосвітніми спеціалізованими школами-
інтернатами з поглибленим вивченням 
окремих предметів і курсів для поглибленої 
підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, 
фізичної культури і спорту, інших галузях, 
ліцеїми з посиленою військово-фізичною 
підготовкою

42 415,60 42 415,60 19 602,30 5 423,20 5 218,90 477,40 122,20 4 741,50 4 691,50 47 634,50

1011090 1090     0960    Надання позашкiльної освіти поза-
шкільними закладами освiти, заходи iз 
позашкiльної роботи з дiтьми

69 107,54 69 107,54 44 861,60 4 890,20 13 743,56 3 330,00 1 250,00 412,00 10 413,56 10 243,56 82 851,10

1011100 1100     0930    Підготовка робітничих кадрів профе-
сійно-технічними закладами та іншими 
закладами освіти

432 910,30 432 910,30 239 796,20 52 101,70 47 508,10 29 860,30 7 476,00 5 829,90 17 647,80 13 115,50 480 418,40

1011120 1120     0941    Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами I і II рiвнiв акредитацiї

29 064,20 29 064,20 3 800,00 3 691,00 109,00 32 864,20

1011130 1130     0942    Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами III і IV рiвнiв акредитацiї

150 040,70 150 040,70 53 392,10 34 552,60 18 839,50 17 392,10 203 432,80

1011140 1140     0950    Підвищення кваліфікації, перепідготовка 
кадрів закладами післядипломної освіти 
ІІІ-ІV рівнів акредитації (академіями, 
інститутами, центрами підвищення 
кваліфікації)

19 484,30 19 484,30 13 995,00 1 162,50 536,00 486,00 150,00 104,20 50,00 20 020,30

1011170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності на-
вчальних закладів та інші заходи в галузі 
освіти

12 578,00 12 578,00 3 961,30 67,20 12 578,00



15ДОКУМЕНТ Хрещатик
22 грудня 2017 р.

№135 (5048)

1011180 1180     0990    Здійснення технічного нагляду за 
будiвництвом i капiтальним ремонтом 
та іншими окремими господарськими 
функціями

979,90 979,90 768,60 979,90

1011190 1190     0990    Централiзоване ведення бухгалтерського 
обліку

842,20 842,20 665,30 842,20

1011210 1210     0990    Утримання інших закладів освiти 6 210,00 6 210,00 3 376,30 848,10 3 452,30 3 452,30 700,00 1 676,50 9 662,30

1011220 1220     0990    Інші освітні програми 11 496,00 11 496,00 83 847,30 83 847,30 83 847,30 95 343,30

1011220 1220     0990    Забезпечення навчальних закладів сучас-
ними технічними засобами навчання з 
природничо-математичних і технологічних 
дисциплін

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

1011220 1220     0990    Інші освітні програми 11 310,00 11 310,00 53 847,30 53 847,30 53 847,30 65 157,30

1011220 1220     0990    Інформатизація та комп»ютеризація на-
вчальних закладів

186,00 186,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 186,00

1013140 3140     Реалізація державної політики у молодіж-
ній сфері

10 976,60 10 976,60 10 976,60

1013143 3143     1040    Інші заходи та заклади молодіжної по-
літики

10 976,60 10 976,60 10 976,60

1013160 3160     1040    Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що здійсню-
ються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраджали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

41 412,30 41 412,30 41 412,30

1013500 3500     1040    Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та 
молоді іншими закладами соціального об-
слуговування та реалізація інших заходів 
молодіжної політики

17 440,80 17 440,80 1 600,00 1 600,00 1 600,00 19 040,80

1015010 5010     Проведення спортивної роботи в регіоні 17 339,60 17 339,60 17 339,60

1015011 5011     0810    Проведення навчально-тренувальних збо-
рів і змагань з олімпійських видів спорту

14 831,90 14 831,90 14 831,90

1015012 5012     0810    Проведення навчально-тренувальних збо-
рів і змагань з неолімпійських видів спорту

2 507,70 2 507,70 2 507,70

1015020 5020     Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед інвалідів

4 838,50 4 838,50 2 130,60 9,20 192,00 192,00 192,00 5 030,50

1015021 5021     0810    Утримання центрів з інвалідного спорту і 
реабілітаційних шкіл

3 248,50 3 248,50 2 130,60 9,20 192,00 192,00 192,00 3 440,50

1015022 5022     0810    Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань та заходів з інвалідного 
спорту

1 590,00 1 590,00 1 590,00

1015030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

190 124,80 190 124,80 63 797,60 5 451,30 43 470,00 6 394,40 2 135,00 1 447,50 37 075,60 36 970,00 233 594,80

1015031 5031     0810    Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

91 998,40 91 998,40 51 831,20 1 319,30 29 970,00 29 970,00 29 970,00 121 968,40

1015032 5032     0810    Фінансова підтримка дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл фізкультурно-спортив-
них товариств

64 315,40 64 315,40 64 315,40

1015033 5033     0810    Забезпечення підготовки спортсменів ви-
щих категорій школами вищої спортивної 
майстерності

33 811,00 33 811,00 11 966,40 4 132,00 13 500,00 6 394,40 2 135,00 1 447,50 7 105,60 7 000,00 47 311,00

1015040 5040     Підтримка і розвиток спортивної інфра-
структури

8 468,40 8 468,40 2 683,80 2 683,80 2 683,80 11 152,20

1015041 5041     0810    Утримання комунальних спортивних 
споруд

8 468,40 8 468,40 2 683,80 2 683,80 2 683,80 11 152,20

1015060 5060     Інші заходи з розвитку фізичної культури 
та спорту

35 192,70 35 192,70 2 950,30 32,00 32,00 32,00 35 224,70

1015061 5061     0810    Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх» та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

4 811,80 4 811,80 4 811,80

1015062 5062     0810    Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

28 218,70 28 218,70 1 370,60 28 218,70

1015063 5063     0810    Забезпечення діяльності централізованої 
бухгалтерії

2 162,20 2 162,20 1 579,70 32,00 32,00 32,00 2 194,20

1016310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00

1400000 Департамент охорони здоров’я виконавчо-
го органу Київської міської ради   (КМДА)

5 318 242,20 5 318 242,20 26 727,50 2 586,10 1 008 
719,86

194 830,80 6 454,50 481,00 813 889,06 795 506,56 6 326 
962,06

1410000 Департамент охорони здоров’я виконавчо-
го органу Київської міської ради   (КМДА)

5 318 242,20 5 318 242,20 26 727,50 2 586,10 1 008 
719,86

194 830,80 6 454,50 481,00 813 889,06 795 506,56 6 326 
962,06

1410190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері охорони 
здоров`я у місті Києві

19 286,50 19 286,50 14 325,00 1 021,00 3 833,70 16,60 3 817,10 3 817,10 23 120,20

1411120 1120     0941    Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами І і ІІ рівнів акредитації

83 887,00 83 887,00 18 158,00 17 342,10 815,90 800,00 102 045,00

1411140 1140     0950    Підвищення кваліфікації, перепідготовка 
кадрів закладами післядипломної освіти 
ІІІ-ІV рівнів акредитації (академіями, 
інститутами, центрами підвищення 
кваліфікації)

2 650,20 2 650,20 2 098,60 500,00 500,00 313,00 3 150,20

1412010 2010     0731    Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

1 938 472,80 1 938 472,80 311 861,20 67 915,80 243 945,40 235 826,30 2 250 
334,00

1412020 2020     0731    Багатопрофільна медична допомога на-
селенню, що надається територiальними 
медичними об`єднаннями

262 937,60 262 937,60 22 425,50 16 239,20 6 186,30 3 860,40 285 363,10

1412030 2030     0732    Спецiалiзована стаціонарна медична допо-
мога населенню

924 915,80 924 915,80 88 942,80 17 197,00 71 745,80 71 107,80 1 013 
858,60

1412050 2050     0733    Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

278 004,50 278 004,50 12 043,90 3 712,50 8 331,40 8 112,50 290 048,40

1412060 2060     0734    Санаторне лікування хворих на тубер-
кульоз

24 869,80 24 869,80 768,70 768,70 768,70 25 638,50

1412070 2070     0734    Санаторне лікування дiтей та пiдлiткiв 
із соматичними захворюваннями (крім 
туберкульозу)

56 501,20 56 501,20 7 119,80 296,10 6 823,70 6 823,70 63 621,00

1412090 2090     0761    Медико-соціальний захист дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського 
піклування

51 270,00 51 270,00 92,70 92,70 92,70 51 362,70

1412100 2100     0762    Створення банків кровi та її компонентів 31 628,50 31 628,50 3 861,80 2 756,70 1 105,10 723,20 35 490,30

1412110 2110     0724    Надання екстреної та швидкої медичної 
допомоги населенню

330 783,90 330 783,90 3 677,70 1 924,20 1 753,50 1 753,50 334 461,60

1412110 2110     0724    Надання екстреної та швидкої медичної 
допомоги населенню

320 493,30 320 493,30 3 677,70 1 924,20 1 753,50 1 753,50 324 171,00

1412110 2110     0724    Надання екстреної та швидкої медичної до-
помоги населенню (субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на при-
дбання медикаментів та виробів медичного 
призначення для забезпечення швидкої 
медичної допомоги )

10 290,60 10 290,60 10 290,60

1412120 2120     0721    Амбулаторно-полiклiнiчна допомога 
населенню

44 568,30 44 568,30 970,00 920,00 50,00 50,00 45 538,30

1412130 2130     0722    Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна 
допомога населенню

166 991,70 166 991,70 28 104,90 21 068,90 7 036,00 2 634,00 195 096,60
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1412140 2140     0722    Надання стоматологiчнної допомоги 
населенню

62 037,80 62 037,80 25 958,30 24 722,60 1 235,70 394,80 87 996,10

1412170 2170     0740    Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров`я

2 664,70 2 664,70 47,40 47,40 2 712,10

1412190 2190     0763    Проведення належної медико-соцiальної 
експертизи (МСЕК)

8 983,20 8 983,20 8 983,20

1412210 2210     Програми і централізовані заходи у галузі 
охорони здоров’я

187 770,60 187 770,60 5 000,00 5 000,00 5 000,00 192 770,60

1412211 2211     0740    Програма і централізовані заходи з імуно-
профілактики

2 500,00 2 500,00 2 500,00

1412212 2212     0763    Програма і централізовані заходи  бороть-
би з туберкульозом

6 500,10 6 500,10 5 000,00 5 000,00 5 000,00 11 500,10

1412213 2213     0763    Програма і централізовані заходи про-
філактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

20 260,70 20 260,70 20 260,70

1412214 2214     0763    Забезпечення централізованих заходів 
з лікування хворих на цукровий та не-
цукровий діабет

108 509,80 108 509,80 108 509,80

1412215 2215     0763    Централізовані заходи з лікування онколо-
гічних хворих

50 000,00 50 000,00 50 000,00

1412220 2220     0763    Інші заходи в галузі охорони здоров’я 823 869,50 823 869,50 463 653,26 9 671,50 453 981,76 453 741,86 1 287 
522,76

1412220 2220     0763    Інші заходи в галузі охорони здоров’я 
(субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на придбання витратних 
матеріалів для закладів охорони здоров’я 
та лікарських засобів для інгаляційної 
анестезії)

1 414,90 1 414,90 1 414,90

1412220 2220     0763    Iншi заходи в галузі охорони здоров`я 822 454,60 822 454,60 463 653,26 9 671,50 453 981,76 453 741,86 1 286 
107,86

1417340 7340     0421    Заходи з проведення лабораторно-діа-
гностичних, лікувально-профілактичних 
робіт, утримання ветеринарних лікарень та 
ветеринарних лабораторій

16 148,60 16 148,60 10 303,90 1 565,10 11 700,20 10 500,20 6 141,50 481,00 1 200,00 27 848,80

1500000 Департамент соціальної політики виконав-
чого органу Київської міської ради (КМДА)

7 325 034,50 7 324 334,50 218 987,30 46 269,50 700,00 114 830,90 29 728,50 1 645,80 85 102,40 84 617,40 7 439 
865,40

1510000 Департамент соціальної політики виконав-
чого органу Київської міської ради (КМДА)

7 325 034,50 7 324 334,50 218 987,30 46 269,50 700,00 114 830,90 29 728,50 1 645,80 85 102,40 84 617,40 7 439 
865,40

1510190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері соціаль-
ної політики у м.Києві

29 866,30 29 866,30 22 000,40 640,00 663,00 663,00 663,00 30 529,30

1511060 1060     0910    Забезпечення належних умов для ви-
ховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках (у т.ч.сімейного типу, 
прийомних сім’ях),в сім’ях патронатного 
вихователя

11 344,60 11 344,60 11 344,60

1513010 3010     Надання пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, при-
родного газу, послуг тепло-, водопоста-
чання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття

3 173 731,20 3 173 731,20 3 173 
731,20

1513011 3011     1030    Надання пільг ветеранам війни, особам, на 
яких поширюється чинність Закону Укра-
їни «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», особам, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, дітям війни, особам, 
які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та бать-
кам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщи-
ною, жертвам нацистських переслідувань 
та реабілітованим громадянам, які стали 
інвалідами внаслідок репресій або є пенсіо-
нерами, на житлово-комунальні послуги

301 292,39 301 292,39 301 292,39

1513012 3012     1030    Надання пільг ветеранам військової служ-
би, ветеранам органів внутрішніх справ, 
ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам 
Державної кримінально-виконавчої служ-
би, ветеранам служби цивільного захисту, 
ветеранам Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, 
вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) 
ветеранів військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ, ветеранів 
податкової міліції, ветеранів державної 
пожежної охорони, ветеранів Держав-
ної кримінально-виконавчої служби, 
ветеранів служби цивільного захисту та 
ветеранів Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, 
звільненим зі служби за віком, хворобою 
або вислугою років військовослужбовцям 
Служби безпеки України, працівникам 
міліції, особам начальницького складу по-
даткової міліції, рядового і начальницького 
складу кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, пенсіонерам 
з числа слідчих прокуратури, дітям (до до-
сягнення повноліття) працівників міліції, 
осіб начальницького складу податкової 
міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, держав-
ної пожежної охорони, загиблих або по-
мерлих у зв’язку з виконанням службових 
обов’язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні, звільненим 
з військової служби особам, які стали 
інвалідами під час проходження військової 
служби, батькам та членам сімей військо-
вослужбовців, які загинули (померли) або 
пропали безвісти під час проходження 
військової служби, батькам та членам сімей 
осіб рядового і начальницького складу 
органів і підрозділів цивільного захисту, 
Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України, які загинули 
(померли), пропали безвісти або стали ін-
валідами при проходженні служби, суддям 
у відставці на житлово-комунальні послуги

112 597,26 112 597,26 112 597,26

1513013 3013     1070    Надання пільг громадянам, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам (на 
час опікунства) дітей померлих громадян, 
смерть яких пов’язана з Чорнобильською 
катастрофою, на житлово-комунальні 
послуги

134 384,19 134 384,19 134 384,19

1513015 3015     1070    Надання пільг багатодітним сім’ям на 
житлово-комунальні послуги

18 180,96 18 180,96 18 180,96

1513016 3016     1060    Надання субсидій населенню для відшко-
дування витрат на оплату житлово-кому-
нальних послуг

2 607 276,40 2 607 276,40 2 607 
276,40

1513020 3020     Надання пільг та субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного по-
бутового палива і скрапленого газу

414,30 414,30 414,30
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1513021 3021     1030    Надання пільг ветеранам війни, особам, на 
яких поширюється чинність Закону Укра-
їни «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», особам, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, особам, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщи-
ною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань на придбання 
твердого палива та скрапленого газу

116,30 116,30 116,30

1513022 3022     1030    Надання пільг ветеранам військової служ-
би, ветеранам органів внутрішніх справ, 
ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам 
Державної кримінально-виконавчої служ-
би, ветеранам служби цивільного захисту, 
ветеранам Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, вдо-
вам (вдівцям) померлих (загиблих) вете-
ранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової 
міліції, ветеранів державної пожежної 
охорони, ветеранів Державної криміналь-
но-виконавчої служби, ветеранів служби 
цивільного захисту та ветеранів Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, звільненим зі служби 
за віком, хворобою або вислугою років 
працівникам міліції, особам начальниць-
кого складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-ви-
конавчої системи, державної пожежної 
охорони, дітям (до досягнення повноліття) 
працівників міліції, осіб начальницького 
складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-ви-
конавчої системи, державної пожежної 
охорони, загиблих або померлих у зв’язку з 
виконанням службових обов’язків, непра-
цездатним членам сімей, які перебували 
на їх утриманні, на придбання твердого 
палива

15,30 15,30 15,30

1513023 3023     1070    Надання пільг громадянам, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам (на 
час опікунства) дітей померлих громадян, 
смерть яких пов’язана з Чорнобильською 
катастрофою, на придбання твердого 
палива

39,90 39,90 39,90

1513025 3025     1070    Надання пільг багатодітним сім’ям на 
придбання твердого палива та скрапленого 
газу

16,80 16,80 16,80

1513026 3026     1060    Надання субсидій населенню для від-
шкодування витрат на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

226,00 226,00 226,00

1513030 3030     Надання пільг з оплати послуг зв’язку та 
інших передбачених законодавством пільг 
(крім пільг на одержання ліків, зубопроте-
зування, забезпечення продуктами харчу-
вання, оплату електроенергії, природного 
і скрапленого газу, на побутові потреби, 
твердого та рідкого пічного побутового 
палива, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утри-
мання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення побутового сміття та 
рідких нечистот) та компенсації за пільго-
вий проїзд окремих категорій громадян

860 306,20 860 306,20 860 306,20

1513031 3031     1030    Надання інших пільг ветеранам війни, 
особам, на яких поширюється чинність За-
кону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», особам, 
які мають особливі заслуги перед Батьків-
щиною, вдовам (вдівцям) та батькам по-
мерлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, ветеранам 
праці, особам, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вді-
вцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, 
які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських пере-
слідувань та реабілтованим громадянам, 
які стали інвалідами внаслідок репресій 
або є пенсіонерами

85,50 85,50 85,50

1513035 3035     1070    Компенсація за пільговий проїзд авто-
мобільним транспортом окремих категорій 
громадян

117 516,20 117 516,20 117 516,20

1513037 3037     1070    Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізнично-
му транспорті

115,00 115,00 115,00

1513038 3038     1070    Компенсація за пільговий проїзд електро-
транспортом окремих категорій громадян

742 589,50 742 589,50 742 589,50

1513040 3040     Надання допомоги сім’ям з дітьми, 
малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 
допомоги дітям

2 281 784,70 2 281 784,70 2 281 
784,70

1513041 3041     1040    Надання допомоги у зв`язку з вагітністю 
і пологами

19 262,30 19 262,30 19 262,30

1513042 3042     1040    Надання допомоги до досягення дитиною 
трирічного віку

2 362,70 2 362,70 2 362,70

1513043 3043     1040    Надання допомоги при народженні дитини 1 515 300,90 1 515 300,90 1 515 
300,90

1513044 3044     1040    Надання  допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

73 974,80 73 974,80 73 974,80

1513045 3045     1040    Надання допомоги на дітей одиноким 
матерям

137 858,40 137 858,40 137 858,40

1513046 3046     1040    Надання тимчасової державної допомоги 
дітям

5 319,40 5 319,40 5 319,40

1513047 3047     1040    Надання допомоги при усиновленні 
дитини

4 430,30 4 430,30 4 430,30

1513048 3048     1040    Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім`ям

112 255,10 112 255,10 112 255,10

1513049 3049     1010    Надання державної соціальної допомоги 
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

411 020,80 411 020,80 411 020,80

1513050 3050     1070    Пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

15 145,80 15 145,80 15 145,80

1513080 3080     1010    Надання допомоги по догляду за інвалі-
дами I чи II групи внаслідок психічного 
розладу

47 059,00 47 059,00 47 059,00

1513100 3100     Надання соціальних та реабілітаційних 
послуг громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю в устано-
вах соціального обслуговування

268 825,50 268 825,50 135 032,60 36 821,00 77 003,60 27 399,50 459,90 49 604,10 49 119,10 345 829,10

1513101 3101     1010    Забезпечення соціальними послугами 
долготривалого догляду із наданням місця 
для проживання дітей з вадами фізичного 
та розумового розвитку

42 987,20 42 987,20 25 300,10 5 132,60 8 855,50 3 059,00 5 796,50 5 796,50 51 842,70
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1513102 3102     1020    Забезпечення соціальними послугами дов-
готривалого догляду із наданням місця для 
проживання, всебічної підтримки, захисту 
та безпеки особам, які не можуть вести 
самостійний спосіб життя через похилий 
вік, фізичні та розумові вади, психічні 
захворювання або інші хвороби

187 085,30 187 085,30 86 955,90 26 260,70 41 957,60 24 340,50 459,90 17 617,10 17 132,10 229 042,90

1513104 3104     1020    Забезпечення соціальними послугами 
за місцем  проживання громадян, які не 
здатні до самообслуговування у зв’язку  з 
похилим віком, хворобою, інвалідністю

20 466,10 20 466,10 13 898,30 273,70 1 140,00 1 140,00 1 140,00 21 606,10

1513105 3105     1010    Надання реабілітаційних послуг інвалідам 
та дітям-інвалідам

18 286,90 18 286,90 8 878,30 5 154,00 25 050,50 25 050,50 25 050,50 43 337,40

1513180 3180     Надання соціальних гарантій інвалідам, 
фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, інвалі-
дам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні 
до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги

6 043,90 6 043,90 6 043,90

1513181 3181     1010    Забезпечення  соціальними послугами 
громадян похилого віку, інвалідів, дітей-
інвалідів, хворих, які не здатні до само-
обслуговування і потребують сторонньої 
допомоги, фізичними особами

5 627,40 5 627,40 5 627,40

1513182 3182     1010    Компенсаційні виплати інвалідам на 
бензин, ремонт, технічне обслуговування 
автомобілів, мотоколясок і на транспортне 
обслуговування

399,70 399,70 399,70

1513183 3183     1010    Встановлення телефонів інвалідам І і ІІ 
груп

16,80 16,80 16,80

1513200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та 
праці

247 740,50 247 740,50 247 740,50

1513201 3201     1030    Надання додаткової соціальної допомоги  
ветеранам війни і праці

240 670,50 240 670,50 240 670,50

1513202 3202     1030    Надання фінансової підтримки громад-
ським організаціям інвалідів та ветеранів 
війни,  діяльність яких має соціальну 
спрямованість

7 070,00 7 070,00 7 070,00

1513210 3210     Технічне та бухгалтерське обслуговування 
закладів та установ соціального захисту

149,10 149,10 122,20 149,10

1513211 3211     1090    Здійснення технічного нагляду за 
будівництвом та капітальним ремонтом 
приміщень

149,10 149,10 122,20 149,10

1513220 3220     1090    Забезпечення обробки інформації з нара-
хування та виплати допомог і компенсацій

51 063,80 51 063,80 34 388,40 1 277,30 2 697,20 985,50 760,00 1 711,70 1 711,70 53 761,00

1513300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, за-
кладами, створеними місцевими органами 
влади

47 880,10 47 880,10 27 443,70 7 531,20 9 467,10 1 343,50 425,90 8 123,60 8 123,60 57 347,20

1513400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги 
окремим категоріям громадян та проведен-
ня соціальних заходів

280 479,50 280 479,50 25 000,00 25 000,00 25 000,00 305 479,50

1518600 8600     0133    Інші видатки 3 200,00 2 500,00 700,00 3 200,00

1518600 8600     0133    Наукове забезпечення розвитку міської 
інфраструктури та погашення кредитор-
ської заборгованості минулих років

700,00 700,00 700,00

1518600 8600     0133    Забезпечення функціонування інформа-
ційно-телекомунаційної системи «Картка 
киянина»

2 500,00 2 500,00 2 500,00

2000000 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчо-
го органу Київської міської ради (КМДА)

51 019,20 51 019,20 25 119,60 3 873,50 16 288,30 16 288,30 16 288,30 67 307,50

2010000 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчо-
го органу Київської міської ради (КМДА)

51 019,20 51 019,20 25 119,60 3 873,50 16 288,30 16 288,30 16 288,30 67 307,50

2010190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері соціаль-
ного захисту дітей та сім’ї  у місті Києві

5 249,50 5 249,50 3 851,20 100,00 5 249,50

2011060 1060     0910    Забезпечення належних умов для ви-
ховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках (у т.ч.сімейного типу, 
прийомних сім’ях),в сім’ях патронатного 
вихователя

150,00 150,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00 2 900,00

2013110 3110     Заклади і заходи з питань дітей та їх со-
ціального захисту

17 807,00 17 807,00 10 464,20 1 868,30 290,90 290,90 290,90 18 097,90

2013111 3111     1040    Утримання  закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

11 760,30 11 760,30 6 322,10 1 868,30 290,90 290,90 290,90 12 051,20

2013112 3112     1040    Заходи державної політики з питань дітей 
та їх соціального захисту

6 046,70 6 046,70 4 142,10 6 046,70

2013130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливи-
ми категоріями населення

14 649,20 14 649,20 5 381,30 1 019,60 2 709,80 2 709,80 2 709,80 17 359,00

2013131 3131     1040    Центри соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

6 645,50 6 645,50 3 391,70 1 019,60 2 709,80 2 709,80 2 709,80 9 355,30

2013132 3132     1040    Програми і заходи центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді

3 449,60 3 449,60 1 760,20 3 449,60

2013134 3134     1040    Заходи державної політики з питань сім’ї 4 554,10 4 554,10 229,40 4 554,10

2013160 3160     1040    Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що здійсню-
ються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

3 637,50 3 637,50 3 637,50

2013300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, за-
кладами, створеними місцевими органами 
влади

3 816,70 3 816,70 2 505,30 252,30 3 816,70

2013400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги 
окремим категоріям громадян та проведен-
ня соціальних заходів

1 148,80 1 148,80 490,80 1 148,80

2013500 3500     1040    Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та 
молоді іншими закладами соціального об-
слуговування та реалізація інших заходів 
молодіжної політики

4 560,50 4 560,50 2 426,80 633,30 2 332,70 2 332,70 2 332,70 6 893,20

2016160 6160     0610 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для роз-
витку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа

7 904,90 7 904,90 7 904,90 7 904,90

2016420 6420     Збереження пам’яток історії та культури 300,00 300,00 300,00 300,00

2016421 6421     0829    Збереження, розвиток, реконструкція та 
реставрація  пам’яток історії та культури

300,00 300,00 300,00 300,00

2400000 Департамент культури виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА)

971 917,32 971 917,32 174 905,50 15 767,30 164 644,68 29 670,36 8 600,80 1 264,30 134 974,32 134 237,28 1 136 
562,00

2410000 Департамент культури виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА)

971 917,32 971 917,32 174 905,50 15 767,30 164 644,68 29 670,36 8 600,80 1 264,30 134 974,32 134 237,28 1 136 
562,00

2410190 0190     0111    Керівництво і  управління у сфері культури 
у місті Києві

20 207,90 20 207,90 14 650,10 1 629,00 3 613,10 3 177,40 1 581,70 312,70 435,70 435,70 23 821,00

2411020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами 
( в т.ч. школою-дитячим садком,нтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

36 376,23 36 376,23 27 070,90 1 512,30 7 703,50 4 464,60 2 750,10 120,00 3 238,90 2 938,90 44 079,73

2411120 1120     0941    Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами  I і II рiвнiв акредитацiї

75 979,70 75 979,70 8 865,80 3 597,80 5 268,00 5 268,00 84 845,50
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2411130 1130     0942    Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами III і IV рівнів акредитації

49 873,10 49 873,10 14 323,00 8 972,00 5 351,00 5 331,00 64 196,10

2414020 4020     0821    Театри 270 706,40 270 706,40 7 828,90 7 828,90 7 828,90 278 535,30

2414030 4030     0822    Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi 
та iншi мистецькі  заклади та заходи

99 647,64 99 647,64 959,90 959,90 959,90 100 607,54

2414060 4060     0824    Бiблiотеки 27 966,10 27 966,10 18 991,00 1 437,10 4 445,90 77,96 4 367,94 4 326,90 32 412,00

2414070 4070     0824    Музеї i виставки 137 001,70 137 001,70 84 007,20 9 322,20 12 207,10 5 280,60 1 942,70 458,10 6 926,50 6 800,50 149 208,80

2414090 4090     0828    Палаци і будинки культури, клуби та інші 
заклади клубного типу

2 695,00 2 695,00 5 615,00 5 615,00 5 615,00 8 310,00

2414100 4100     0960    Школи естетичного виховання дiтей 16 358,10 16 358,10 12 858,60 486,90 1 584,00 1 200,00 726,30 82,00 384,00 184,00 17 942,10

2414110 4110     0823    Кiнематографiя 4 280,00 4 280,00 4 280,00 4 280,00

2414200 4200     0829    Інші культурно-освітні заклади та заходи 69 705,45 69 705,45 17 327,70 1 379,80 58 553,78 2 900,00 1 600,00 291,50 55 653,78 55 603,78 128 259,23

2414200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 29 124,70 29 124,70 17 327,70 1 379,80 52 593,20 2 900,00 1 600,00 291,50 49 693,20 49 643,20 81 717,90

2414200 4200     0829    Зоопарки 40 580,75 40 580,75 5 960,58 5 960,58 5 960,58 46 541,33

2416310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

20 790,00 20 790,00 20 790,00 20 790,00

2416420 6420     Збереження пам`яток історії та культури 13 874,70 13 874,70 13 874,70 13 874,70

2416421 6421     0829    Збереження, розвиток, реконструкція та 
реставрація  пам`яток   історії та культури

13 874,70 13 874,70 13 874,70 13 874,70

2418370 8370     0180    Субвенція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на виконання Комплексної 
міської цільової програми «Столична 
культура 2016-2018» (заходів із забезпе-
чення організації та проведення у м.Києві 
пісенного конкурсу «Євробачення-2017»)

165 400,00 165 400,00 165 400,00

2500000 Управління туризму та промоцій  виконав-
чого органу Київської міської ради (КМДА)

14 354,50 8 834,17 735,20 5 520,33 3 314,90 3 314,90 3 314,90 17 669,40

2510000 Управління туризму та промоцій  виконав-
чого органу Київської міської ради (КМДА)

14 354,50 8 834,17 735,20 5 520,33 3 314,90 3 314,90 3 314,90 17 669,40

2510190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері туризму 
та промоцій у місті Києві

943,30 943,30 735,20 943,30

2517500 7500     0411    Інші заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю

13 411,20 7 890,87 5 520,33 3 314,90 3 314,90 3 314,90 16 726,10

2517500 7500     0411    Виконання Програми розвитку туризму 
в м. Києві

13 411,20 7 890,87 5 520,33 3 314,90 3 314,90 3 314,90 16 726,10

3100000 Управління з питань реклами виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА)

3 173,90 3 173,90 2 147,50 64,10 250,00 250,00 250,00 3 423,90

3110000 Управління з питань реклами виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА)

3 173,90 3 173,90 2 147,50 64,10 250,00 250,00 250,00 3 423,90

3110190 0190     0111    Керівництво і управління  у сфері реклами 
у місті Києві

3 173,90 3 173,90 2 147,50 64,10 250,00 250,00 250,00 3 423,90

3300000 Департамент з питань реєстрації виконав-
чого органу Київської міської ради (КМДА)

12 216,00 12 216,00 8 209,30 460,00 134,00 134,00 134,00 12 350,00

3310000 Департамент з питань реєстрації виконав-
чого органу Київської міської ради (КМДА)

12 216,00 12 216,00 8 209,30 460,00 134,00 134,00 134,00 12 350,00

3310190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері реєстра-
ціїі у місті Києві

12 216,00 12 216,00 8 209,30 460,00 134,00 134,00 134,00 12 350,00

3400000 Департамент (Центр) надання адміні-
стративних послуг виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА)

30 178,60 30 178,60 20 590,60 831,00 815,00 815,00 815,00 30 993,60

3410000 Департамент (Центр) надання адміні-
стративних послуг виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА)

30 178,60 30 178,60 20 590,60 831,00 815,00 815,00 815,00 30 993,60

3410190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері надання 
адміністративних послуг у місті Києві

28 678,60 28 678,60 20 590,60 831,00 815,00 815,00 815,00 29 493,60

3417450 7450     0411    Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

1 500,00 1 500,00 1 500,00

4100000 Департамент житлово-комунальної інфра-
структури виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА)

383 408,60 239 192,90 19 907,00 789,00 144 215,70 1 908 
984,50

653 376,00 295,00 400,00 1 255 608,50 1 254 608,50 2 292 
393,10

4110000 Департамент житлово-комунальної інфра-
структури виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА)

383 408,60 239 192,90 19 907,00 789,00 144 215,70 1 908 
984,50

653 376,00 295,00 400,00 1 255 608,50 1 254 608,50 2 292 
393,10

4110190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері житлово-
комунальної інфраструктури у місті Києві

26 404,40 26 404,40 19 907,00 789,00 1 641,00 1 400,00 295,00 400,00 241,00 241,00 28 045,40

4111010 1010     0910    Дошкільна освіта 12 005,00 12 005,00 12 005,00 12 005,00

4111090 1090     0960    Надання позашкільної освіти позашкіль-
ними закладами освіти, заходи із поза-
шкільної роботи з дітьми

75,00 75,00 75,00 75,00

4113090 3090     1030    Видатки на поховання учасників бойових 
дій та інвалідів війни

8 222,90 8 222,90 8 222,90

4113400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги 
окремим категоріям громадян та проведен-
ня соціальних заходів

10 809,60 10 809,60 10 809,60

4113500 3500     1040    Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та 
молоді іншими закладами соціального об-
слуговування та реалізація інших заходів 
молодіжної політики

1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00

4116010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційно-
го господарства

35 960,00 35 960,00 35 960,00 35 960,00

4116050 6050     Фінансова підтримка об’єктів комунально-
го господарства

10 600,00 10 600,00 10 600,00 10 600,00

4116051 6051     0620    Забезпечення функціонування теплових 
мереж

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

4116053 6053     0620    Підтримка діяльності ремонтно-будівель-
них організацій житлово-комунального 
господарства

600,00 600,00 600,00 600,00

4116060 6060     0620    Благоустрiй мiст, сіл, селищ 106 744,20 106 744,20 34 272,10 34 272,10 34 272,10 141 016,30

4116120 6120     0620    Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів, надійної та безперебійної експлуа-
тації каналізаційних систем

139 381,00 139 381,00 139 381,00 139 381,00

4116130 6130     0620    Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних ви-
робничих об’єднань та інших підприємств, 
установ та організацій житлово-комуналь-
ного господарства

12 164,10 12 164,10 9 670,00 9 670,00 9 670,00 21 834,10

4116150 6150     0640    Погашення різниці між фактичною 
вартістю теплової енергії, послуг з центра-
лізованого опалення, постачання гарячої 
води, централізованого водопостачання 
та водовідведення, постачання холодної 
води та водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), що виро-
блялися, транспортувалися та постачалися 
населенню та/або іншим підприємствам 
теплопостачання, централізованого 
питного водопостачання та водовідведен-
ня, які надають населенню такі послуги, 
та тарифами, що затверджувалися та/або 
погоджувалися органами державної влади 
чи місцевого самоврядування

193 576,00 193 576,00 651 676,00 651 676,00 845 252,00

4116310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

633 974,30 633 974,30 633 974,30 633 974,30
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4116310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

251 473,60 251 473,60 251 473,60 251 473,60

4116020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

251 473,60 251 473,60 251 473,60 251 473,60

4116021 6021     0610    Капітальний ремонт житлового фонду 162 038,60 162 038,60 162 038,60 162 038,60

4116022 6022     0610    Капітальний ремонт житлового фонду 
об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків

89 435,00 89 435,00 89 435,00 89 435,00

4116330 6330     0921    Проведення невідкладних відновлюваль-
них робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів

52 877,80 52 877,80 52 877,80 52 877,80

4116340 6340     0922    Проведення невідкладних відновлюваль-
них робіт, будівництво та реконструкція 
спеціалізованих навчальних закладів

30 328,70 30 328,70 30 328,70 30 328,70

4116420 6420     Збереження пам’яток історії та культури 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00

4116421 6421     0829    Збереження, розвиток, реконструкція та 
реставрація  пам’яток історії та культури

1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00

4116430 6430     0443    Розробка схем та проектних рішень масо-
вого застосування

50,00 50,00 50,00 50,00

4116660 6660     Зв’язок, телекомунікації та інформатика 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4116662 6662     0460    Національна програма інформатизації 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4117410 7410     0470    Заходи з енергозбереження 16 610,00 16 610,00 16 610,00

4117500 7500     0411    Інші заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю

8 697,40 8 697,40 30 000,00 30 000,00 30 000,00 38 697,40

4117500 7500     0411    Забезпечення впровадження енергозбере-
ження заходів (проектів)

8 697,40 8 697,40 30 000,00 30 000,00 30 000,00 38 697,40

4118600 8600     0133    Інші видатки 180,00 180,00 180,00

4118600 8600     0133    Поліпшення організації підготовки гро-
мадян до військової служби, приписки до 
призивної дільниці, призову на строкову 
військову службу та військово-патріотичне 
виховання молоді

180,00 180,00 180,00

4118800 8800     0180    інші субвенції 9 800,00 9 800,00 9 800,00 9 800,00

4118800 8800     0180    Субвенція з бюджету м.Києва в частині ви-
конання Програми соціально-економічно-
го розвитку м.Києва на 2017 рік місцевому 
бюджету Підгірцівської сільської ради 
Обуховського району Київської області на 
капітальний ремонт та нове будівництво 
автодоріг в с. Романків Обухівського 
району Київської області

3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00

4118800 8800     0180    Субвенція з бюджету м.Києва в частині ви-
конання Програми соціально-економічно-
го розвитку м.Києва на 2017 рік місцевому 
бюджету Ходосівської сільської ради 
Києво-Святошинського району Київської 
області на реконструкцію центру культури 
та мистецтв с.Ходосівка Києво-Святошин-
ського району Київської області

300,00 300,00 300,00 300,00

4118800 8800     0180    Субвенція з бюджету м.Києва в частині ви-
конання Програми соціально-економічно-
го розвитку м.Києва на 2017 рік місцевому 
бюджету Підгірцівської сільської ради 
Обухівського району  Київської області на 
капітальний ремонт та нове будівництво 
автодоріг в с. Підгірці Обухівського р-ну 
Київської області

6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

4118800 8800     0180    Субвенція з бюджету м.Києва в частині ви-
конання Програми соціально-економічно-
го розвитку м.Києва на 2017 рік місцевому 
бюджету Ходосівської сільської ради 
Києво-Святошинського району Київської 
області на реконструкцію ДНЗ садок-ясла 
«Водограй» с.Ходосівка Києво-Святошин-
ського району Київської області

300,00 300,00 300,00 300,00

4119120 9120     0512    Утилізація відходів 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4119140 9140     0540    Інша діяльність у сфері охорони навколиш-
нього природного середовища

300,00 300,00 300,00

4300000 Департамент будівництва та житлового за-
безпечення виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА)

37 875,70 37 325,70 14 664,30 384,90 550,00 3 702 078,50 2 830,00 1 103,80 3 699 248,50 3 629 248,50 3 739 954,20

4310000 Департамент будівництва та житлового за-
безпечення виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА)

37 875,70 37 325,70 14 664,30 384,90 550,00 3 702 078,50 2 830,00 1 103,80 3 699 248,50 3 629 248,50 3 739 954,20

4310190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері будів-
ництва та житлового забезпечення у місті 
Києві

18 376,40 18 376,40 14 664,30 384,90 2 625,00 1 330,00 1 103,80 1 295,00 1 295,00 21 001,40

4311010 1010     0910    Дошкільна освiта 144 050,00 144 050,00 144 050,00 144 050,00

4311020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами 
( в т.ч. школою-дитячим садком,нтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

60 702,50 60 702,50 60 702,50 60 702,50

4312010 2010     0731    Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

64 233,30 64 233,30 64 233,30 64 233,30

4312030 2030     0732    Спеціалізована стаціонарна медична допо-
мога населенню

11 603,80 11 603,80 11 603,80 11 603,80

4312050 2050     0733    Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

9 396,90 9 396,90 9 396,90 9 396,90

4312180 2180     0726    Первинна медична допомога населенню 1 465,60 1 465,60 1 465,60 1 465,60

4316310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

1 903 041,70 1 903 041,70 1 903 041,70 1 903 041,70

4316310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

1 885 069,60 1 885 069,60 1 885 069,60 1 885 069,60

4316310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території (субвенція з Державно-
го бюджету на реконструкцію з прибудо-
вою нежитлового приміщення)

17 972,10 17 972,10 17 972,10 17 972,10

4316320 6320     Надання допомоги у вирішенні житлових 
питань

128 908,60 1 500,00 127 408,60 127 408,60 128 908,60

4316321 6321     1060    Здешевлення вартості будівництва житла у 
молодіжних житлових комплексах

1 500,00 1 500,00 1 500,00

4316324 6324     1060    Будівництво та придбання житла для 
окремих категорій населення

127 408,60 127 408,60 127 408,60 127 408,60

4316330 6330     0921    Проведення невідкладних відновлюваль-
них робіт, будівництво та  реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів

620 809,00 620 809,00 620 809,00 620 809,00

4316340 6340     0922    Проведення невідкладних відновлюваль-
них робіт, будівництво та реконструкція 
спеціалізованих навчальних закладів

1 267,30 1 267,30 1 267,30 1 267,30

4316360 6360     0731    Проведення невідкладних відновлюваль-
них робіт, будівництво та реконструкція 
лікарень загального профілю

21 519,60 21 519,60 21 519,60 21 519,60

4316380 6380     0732    Будівництво та реконструкція спеціалізо-
ваних лікарень та інших спеціалізованих 
закладів

134 423,10 134 423,10 134 423,10 134 423,10

4316420 6420     Збереження пам’яток історії та культури 28 032,10 28 032,10 28 032,10 28 032,10
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4316421 6421     0829    Збереження, розвиток, реконструкція та 
реставрація  пам’яток історії та культури

28 032,10 28 032,10 28 032,10 28 032,10

4316680 6680     0456    Здійснення заходів в рамках проведення 
експерименту з розвитку автомобільних 
доріг загального користування в усіх 
областях та м.Києві, а також дорожньої 
інфраструктури у м.Києві

70 000,00 70 000,00 70 000,00

4317310 7310     0421    Проведення заходів із землеустрою 550,00 550,00 550,00

4317470 7470     0490    Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

4317470 7470     0490    Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання (КП «Фінансова компанія  
«Житло-інвест» виконавчого органу Київ-
ської міської ради (КМДА))

500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

4318100 8100     Надання та повернення пільгового дов-
гострокового кредиту на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

18 949,30 18 949,30 18 949,30

4318102 8102     1060    Погашення відсотків за користування 
довгостроковими пільговими кредитами на 
будівництво (реконструкцію) та придбання 
житла для молодих сімей та інших соціаль-
но незахищених категорій громадян

18 362,40 18 362,40 18 362,40

4318108 8108     1060    Витрати, пов’язані з наданням та обслуго-
вуванням пільгових довгострокових кре-
дитів, наданих громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

586,90 586,90 586,90

4500000 Департамент комунальної власності  
м.Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА)

22 020,50 22 020,50 15 600,10 621,00 4 956,27 4 956,27 4 956,27 26 976,77

4510000 Департамент комунальної власності  
м.Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА)

22 020,50 22 020,50 15 600,10 621,00 4 956,27 4 956,27 4 956,27 26 976,77

4510190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері кому-
нальної власності у місті Києві

21 920,50 21 920,50 15 600,10 621,00 344,00 344,00 344,00 22 264,50

4516130 6130     0620    Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних ви-
робничих об’єднань та інших підприємств, 
установ та організацій житлово-комуналь-
ного господарства

981,27 981,27 981,27 981,27

4517500 7500     0411    Інші заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю

100,00 100,00 3 631,00 3 631,00 3 631,00 3 731,00

4517500 7500     0411    Виконання Програми управління 
об’єктами комунальної власності територі-
альної громади міста Києва

100,00 100,00 3 631,00 3 631,00 3 631,00 3 731,00

4600000 Департамент з питань державного архітек-
турно-будівельного контролю міста Києва 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА)

8 911,60 8 911,60 6 546,90 160,00 198,00 198,00 198,00 9 109,60

4610000 Департамент з питань державного архітек-
турно-будівельного контролю міста Києва 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА)

8 911,60 8 911,60 6 546,90 160,00 198,00 198,00 198,00 9 109,60

4610190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері держав-
ного архітектурно-будівельного контролю 
міста Києва

8 911,60 8 911,60 6 546,90 160,00 198,00 198,00 198,00 9 109,60

4800000 Департамент містобудування та архітекту-
ри виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА)

25 605,58 21 210,18 14 816,70 1 247,00 4 395,40 95 608,50 33 432,70 344,90 62 175,80 50 869,10 121 214,08

4810000 Департамент містобудування та архітекту-
ри виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА)

25 605,58 21 210,18 14 816,70 1 247,00 4 395,40 95 608,50 33 432,70 344,90 62 175,80 50 869,10 121 214,08

4810190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері містобу-
дування та архітектури у місті Києві

20 737,00 20 737,00 14 816,70 1 247,00 2 924,00 1 462,70 344,90 1 461,30 1 442,80 23 661,00

4816060 6060     0620    Благоустрій міст, сіл, селищ 4 395,40 4 395,40 3 490,00 3 490,00 3 490,00 7 885,40

4816310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

41 226,50 41 226,50 41 226,50 41 226,50

4816420 6420     Збереження памёяток ысторыъ та культури 473,18 473,18 473,18

4816422 6422     0829    Операційні видатки - паспортизація, інвен-
таризація пам’яток архітектури, премії в 
галузі архітектури

473,18 473,18 473,18

4816430 6430     0443    Розробка схем та проектних рішень масо-
вого застосування

4 709,80 4 709,80 4 709,80 4 709,80

4819180 9180     0133    Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

43 258,20 31 970,00 11 288,20 43 258,20

4819180 9180     0133    Інші заходи, пов’язані з економічною ді-
яльністю за рахунок цільових фондів

43 258,20 31 970,00 11 288,20 43 258,20

4900000 Управління (інспекція) самоврядного 
контролю виконавчого органу Київради 
(КМДА)

3 245,90 3 245,90 2 344,90 66,00 65,00 65,00 65,00 3 310,90

4910000 Управління (інспекція) самоврядного 
контролю виконавчого органу Київради 
(КМДА)

3 245,90 3 245,90 2 344,90 66,00 65,00 65,00 65,00 3 310,90

4910190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері само-
врядного контролю у місті Києві

3 245,90 3 245,90 2 344,90 66,00 65,00 65,00 65,00 3 310,90

5000000 Департамент міського благоустрою та 
збереження природного середовища ви-
конавчого органу Київської міської ради 
(КМДА)

279 863,60 65 705,10 18 027,10 1 294,80 214 158,50 682 686,82 2 395,00 680 291,82 588 552,02 962 550,42

5010000 Департамент міського благоустрою та 
збереження природного середовища ви-
конавчого органу Київської міської ради 
(КМДА)

279 863,60 65 705,10 18 027,10 1 294,80 214 158,50 682 686,82 2 395,00 680 291,82 588 552,02 962 550,42

5010190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері благо-
устрою та збереження природного серед-
овища у місті Києві

25 292,60 25 292,60 18 027,10 1 294,80 514,70 514,70 514,70 25 807,30

5011020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами 
( в т.ч. школою-дитячим садком,нтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

10,80 10,80 10,80 10,80

5016010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційно-
го господарства

57,60 57,60 57,60 57,60

5016060 6060     0620    Благоустрiй мiст, сіл, селищ 194 104,60 194 104,60 401 268,72 401 268,72 401 268,72 595 373,32

5016130 6130     0620    Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних ви-
робничих об’єднань та інших підприємств, 
установ та організацій житлово-комуналь-
ного господарства

20 053,90 20 053,90 20 053,90

5016310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

168 786,20 168 786,20 168 786,20 168 786,20

5017840 7840     0320    Організація рятування на водах 20 895,50 20 895,50 1 500,00 1 500,00 1 500,00 22 395,50

5018370 8370     0180    Субвенція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного 
розвитку регіонів (на виконання Міської 
цільової програми розвитку територіаль-
ної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту міста Києва)

5 700,00 5 700,00 300,00 300,00 300,00 6 000,00
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5018600 8600     0133    Інші видатки 13 817,00 13 817,00 16 114,00 16 114,00 16 114,00 29 931,00

5018600 8600     0133    Поповнення матеріального резерву 725,00 725,00 620,00 620,00 620,00 1 345,00

5018600 8600     0133    Забезпечення діяльності Комунальної 
аварійно-рятувальної служби «Київська 
служба порятунку»

13 092,00 13 092,00 15 494,00 15 494,00 15 494,00 28 586,00

5019110 9110     0511    Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів

74 488,60 1 000,00 73 488,60 74 488,60

5019140 9140     0540    Інша діяльність у сфері охорони навколиш-
нього природного середовища

1 851,70 500,00 1 351,70 1 851,70

5019150 9150     0520    Збереження природно-заповідного фонду 29,10 29,10 29,10

5019180 9180     0133    Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

17 765,40 895,00 16 870,40 17 765,40

5019180 9180     0133    Створення та відновлення зелених на-
саджень

16 870,40 16 870,40 16 870,40

5019180 9180     0133    Благоустрiй мiст, сіл, селищ за рахунок 
цільових фондів

895,00 895,00 895,00

5100000 Департамент промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА)

29 724,30 29 724,30 11 726,60 419,00 12 137,30 4 500,00 7 637,30 7 637,30 41 861,60

5110000 Департамент промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА)

29 724,30 29 724,30 11 726,60 419,00 12 137,30 4 500,00 7 637,30 7 637,30 41 861,60

5110190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері  про-
мисловості та розвитку підприємництва  у 
місті Києві

15 639,20 15 639,20 11 726,60 419,00 390,00 390,00 390,00 16 029,20

5115040 5040     Підтримка і розвиток спортивної інфра-
структури

2 540,00 2 540,00 2 540,00 2 540,00

5115041 5041     0810    Утримання комунальних спортивних 
споруд

2 540,00 2 540,00 2 540,00 2 540,00

5116310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00

5116420 6420     Збереження пам’яток історії та культури 3 257,30 3 257,30 3 257,30 3 257,30

5116421 6421     0829    Збереження, розвиток, реконструкція та 
реставрація  пам’яток історії та культури

3 257,30 3 257,30 3 257,30 3 257,30

5117450 7450     0411    Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

13 247,00 13 247,00 13 247,00

5118600 8600     0133    Інші видатки 838,10 838,10 838,10

5118600 8600     0133    Завершення діяльності та повна ліквідація 
ДНВП «Захід»

838,10 838,10 838,10

5119120 9120     0512    Утилізація відходів 4 500,00 4 500,00 4 500,00

5600000 Департамент земельних ресурсів  виконав-
чого органу Київської міської ради (КМДА)

63 230,20 31 630,20 23 637,00 976,50 31 600,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 64 280,20

5610000 Департамент земельних ресурсів  виконав-
чого органу Київської міської ради (КМДА)

63 230,20 31 630,20 23 637,00 976,50 31 600,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 64 280,20

5610190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері  земель-
них відносин у місті Києві

31 630,20 31 630,20 23 637,00 976,50 450,00 450,00 450,00 32 080,20

5617310 7310     0421    Проведення заходів із землеустрою 600,00 600,00 600,00 600,00

5617500 7500     0411    Інші заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю

31 600,00 31 600,00 31 600,00

5617500 7500     0411    Виконання Програми використання та 
охорони земель м. Києва

31 600,00 31 600,00 31 600,00

6500000 Департамент транспортної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА)

2 280 060,30 14 375,50 9 307,80 401,00 2 265 684,80 5 137 182,65 112 398,90 5 024 783,75 4 054 778,85 7 417 242,95

6510000 Департамент транспортної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА)

2 280 060,30 14 375,50 9 307,80 401,00 2 265 684,80 5 137 182,65 112 398,90 5 024 783,75 4 054 778,85 7 417 242,95

6510190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері  тран-
спортної інфраструктури у місті Києві

12 330,50 12 330,50 9 307,80 401,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 22 630,50

6516310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

295 977,80 295 977,80 295 977,80 295 977,80

6516390 6390     0453    Будівництво та розвиток мережі метро-
політенів

52 624,70 52 624,70 52 624,70 52 624,70

6516610 6610     0451    Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту

269 635,20 269 635,20 269 635,20

6516630 6630     Регулювання цін на послуги метрополітену 
та міського електротранспорту

825 454,50 825 454,50 825 454,50

6516631 6631     0453    Регулювання цін на послуги метрополітену 150 000,00 150 000,00 150 000,00

6516632 6632     0453    Регулювання цін на послуги міського 
електротранспорту

675 454,50 675 454,50 675 454,50

6516640 6640     0455    Інші заходи у сфері електротранспорту 81 698,30 81 698,30 2 303 170,30 2 303 170,30 2 303 170,30 2 384 868,60

6516650 6650     0456    Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг

1 011 620,30 1 011 620,30 992 604,55 992 604,55 992 604,55 2 004 224,85

6516670 6670     0456    Реконструкція автомобільної дороги 
загального користування державного 
значення М-15 Одеса - Рені (на Бухарест), 
поточний ремонт автомобільної дороги 
загального користування державного 
значення Львів - Радехів - Луцьк (Н-17), ді-
лянки Львів - Сколе автомобільної дороги 
загального користування державного зна-
чення Київ - Чоп (на Будапешт через Львів, 
Мукачеве, Ужгород) (М-06), автомобільної 
дороги загального користування держав-
ного значення Сколе - Славське (Т-14-24), 
поточний ремонт автомобільної дороги 
загального користування державного зна-
чення Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці 
- Мамалига (на Кишинів) (Н-10),

209 394,90 209 394,90 209 394,90

6516680 6680     0456    Здійснення заходів в рамках проведення 
експерименту з розвитку автомобільних 
доріг загального користування в усіх 
областях та м.Києві, а також дорожньої 
інфраструктури у м.Києві

760 610,00 760 610,00 760 610,00

6516700 6700     0460    Діяльність і послуги, не віднесені до інших 
категорій

36 000,00 36 000,00 300,00 300,00 300,00 36 300,00

6516700 6700     0460    Прикладні розробки у сфері транспорту 300,00 300,00 300,00 300,00

6516700 6700     0460    Реалізація проекту «Міська електричка» 36 000,00 36 000,00 36 000,00

6516800 6800     0451    Інші заходи у сфері автомобільного 
транспорту

25 076,50 25 076,50 399 801,50 399 801,50 399 801,50 424 878,00

6518600 8600     0133    Інші видатки 18 245,00 2 045,00 16 200,00 18 245,00

6518600 8600     0133    Забезпечення виконання судових рішень 16 200,00 16 200,00 16 200,00

6518600 8600     0133    Поліпшення організації підготовки гро-
мадян до військової служби, приписки до 
призивної дільниці, призову на строкову 
військову службу та військово-патріотичне 
виховання молоді

2 045,00 2 045,00 2 045,00
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6519180 9180     0133    Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

112 398,90 112 398,90 112 398,90

6519180 9180     0133    Благоустрiй мiст, сіл, селищ за рахунок 
цільових фондів

112 398,90 112 398,90 112 398,90

6600000 Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА)

53 428,80 7 391,23 4 309,10 46 037,57 584 301,30 584 301,30 584 301,30 637 730,10

6610000 Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА)

53 428,80 7 391,23 4 309,10 46 037,57 584 301,30 584 301,30 584 301,30 637 730,10

6610190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері інфор-
маційно-комунікаційних технологій у 
місті Києві

5 841,60 5 841,60 4 309,10 391,50 391,50 391,50 6 233,10

6616010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційно-
го господарства

1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

6616660 6660     Зв’язок, телекомунікації та інформатика 47 587,20 1 549,63 46 037,57 582 709,80 582 709,80 582 709,80 630 297,00

6616662 6662     0460    Національна програма інформатизації (на 
виконання комплексної міської цільової 
програми «Електронна столиця»)

47 587,20 1 549,63 46 037,57 582 709,80 582 709,80 582 709,80 630 297,00

7300000 Департамент економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА)

91 677,30 43 383,50 21 608,80 345,00 48 293,80 92 971,90 91 235,90 1 736,00 1 736,00 184 649,20

7310000 Департамент економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА)

91 677,30 43 383,50 21 608,80 345,00 48 293,80 92 971,90 91 235,90 1 736,00 1 736,00 184 649,20

7310190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері  економі-
ки та інвестицій у місті Києві

29 263,50 29 263,50 21 608,80 345,00 655,10 655,10 655,10 29 918,60

7316030 6030     0610    Фінансова підтримка об’єктів житлово-
комунального господарства

28 575,10 28 575,10 28 575,10

7317500 7500     0411    Інші заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю

33 838,70 14 120,00 19 718,70 1 080,90 1 080,90 1 080,90 34 919,60

7317500 7500     0411    Науково-методичне та аналітичне супрово-
дження процесу планування соціально-
економічного розвитку міста, залучення 
коштів до спеціального фонду міського 
бюджету

33 838,70 14 120,00 19 718,70 1 080,90 1 080,90 1 080,90 34 919,60

7319180 9180     0133    Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

91 235,90 91 235,90 91 235,90

7319180 9180     0133    Науково-методичне та аналітичне супрово-
дження процесу планування соціально-
економічного розвитку міста, залучення 
коштів до спеціального фонду міського 
бюджету за рахунок цільових фондів

91 235,90 91 235,90 91 235,90

7500000 Департамент фінансів виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА)

786 873,87 786 873,87 17 845,60 644,60 644,60 644,60 787 518,47

7510000 Департамент фінансів виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА)

786 873,87 786 873,87 17 845,60 644,60 644,60 644,60 787 518,47

7510190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері реалізації 
бюджетної політики у місті Києві

27 588,40 27 588,40 17 845,60 644,60 644,60 644,60 28 233,00

7517500 7500     0411    Інші заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю

721 685,47 721 685,47 721 685,47

7517500 7500     0411    Інші заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю

721 685,47 721 685,47 721 685,47

7519010 9010     0170    Обслуговування боргу 37 600,00 37 600,00 37 600,00

7600000 Департамент фінансів виконавчого органу 
Кивської міської ради (КМДА) (загально-
міські видатки в частині між бюджетних 
трансфертів, резервного фонду тощо)

78 088,47 4 214,80 78 088,47

7610000 Департамент фінансів виконавчого органу 
Кивської міської ради (КМДА) (загально-
міські видатки в частині між бюджетних 
трансфертів, резервного фонду тощо)

78 088,47 4 214,80 78 088,47

7618010 8010     0133    Резервний фонд 73 873,67 73 873,67

7618370 8370     0180    Субвенція з місцевого бюджету держав-
ному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного 
розвитку регіонів

4 214,80 4 214,80 4 214,80

7618370 8370     0180    Програма формування податкової культу-
ри у місті Києві

4 214,80 4 214,80 4 214,80

7700000 Департамент внутрішнього фінансового 
контролю та аудиту виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА)

16 595,00 16 595,00 7 476,80 199,60 3 090,00 3 090,00 3 090,00 19 685,00

7710000 Департамент внутрішнього фінансового 
контролю та аудиту виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА)

16 595,00 16 595,00 7 476,80 199,60 3 090,00 3 090,00 3 090,00 19 685,00

7710190 0190     0111    Керівництво і управління у сфері внутріш-
нього фінансового контролю та аудиту в 
місті Києві

11 345,50 11 345,50 7 476,80 199,60 90,00 90,00 90,00 11 435,50

7716660 6660     Зв’язок, телекомунікації та інформатика 500,00 500,00 500,00

7716662 6662     0460    Національна програма інформатизації (на 
виконання комплексної міської цільової 
програми «Електронна столиця»)

500,00 500,00 500,00

7717500 7500     0411    Інші заходи, пов’язані з економічною ді-
яльністю капремонту

4 749,50 4 749,50 3 000,00 3 000,00 3 000,00 7 749,50

7717500 7500     0411    Здійснення контролю в процесі будів-
ництва, реконструкціх, реставрації, 
технічного переоснащення, капітального 
ремонту, що здійснюється за рахунок 
коштів бюджету міста Києва, субвенцій з 
Державного бюджету України та коштів 
підприємств, установ та організацій кому-
нальної власності територіальної громади 
міста Києва

4 749,50 4 749,50 3 000,00 3 000,00 3 000,00 7 749,50

9000000 Голосіївська районна в місті Києві держав-
на адміністрація

1 119 294,31 1 055 048,21 538 670,60 84 869,10 64 246,10 217 736,31 31 364,80 3 187,20 2 301,40 186 371,51 186 249,61 1 337 030,61

9010000 Голосіївська районна в місті Києві держав-
на адміністрація

1 119 294,31 1 055 048,21 538 670,60 84 869,10 64 246,10 217 736,31 31 364,80 3 187,20 2 301,40 186 371,51 186 249,61 1 337 030,61

9010190 0190     0111    Керівництво і управління Голосіївською 
районною в місті Києві державною адмі-
ністрацією

62 847,40 62 847,40 45 905,80 2 720,10 8 816,30 8 816,30 8 816,30 71 663,70

9011010 1010     0910    Дошкільна освіта 252 483,90 252 483,90 146 558,50 32 664,60 37 265,00 19 827,20 316,70 246,50 17 437,80 17 437,80 289 748,90

9011020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти  за-
гальноосвітніми навчальними закладами ( 
в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

371 702,49 371 702,49 238 059,70 36 923,00 33 723,14 4 285,60 551,50 1 269,50 29 437,54 29 377,54 405 425,63

9011030 1030     0921    Надання загальної середньої освіти вечір-
німи (змінними) школами

1 292,50 1 292,50 1 059,40 1 292,50

9011060 1060     0910    Забезпечення належних умов для ви-
ховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках (у т.ч.сімейного типу, 
прийомних сім’ях),в сім’ях патронатного 
вихователя

93,00 93,00 93,00
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9011070 1070     0922    Надання загальної середньої освіти 
спеціальними загальноосвітніми школами-
інтернатами, школами та іншими навчаль-
ними закладами для дітей, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку

54 204,10 54 204,10 29 730,20 6 067,90 5 608,10 608,30 565,30 4 999,80 4 999,80 59 812,20

9011090 1090     0960    Надання позашкільної освіти позашкіль-
ними закладами освіти, заходи із поза-
шкільної роботи з дітьми

14 856,30 14 856,30 10 326,90 844,00 22,80 22,80 16,10 14 879,10

9011170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності на-
вчальних закладів та інші заходи в галузі 
освіти

3 439,10 3 439,10 2 818,90 3 439,10

9011190 1190     0990    Централізоване ведення бухгалтерського 
обліку

8 592,10 8 592,10 5 337,70 359,60 63,00 63,00 10,90 8 655,10

9011200 1200     0990    Здійснення  централізованого господар-
ського обслуговування

1 555,90 1 555,90 948,40 1 555,90

9011230 1230     0990    Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
яким виповнюється 18 років

41,71 41,71 41,71

9012130 2130     0722    Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна 
допомога населенню

98 159,50 98 159,50 10 172,70 10 172,70 10 172,70 108 332,20

9012180 2180     0726    Первинна медична допомога населенню 95 536,10 95 536,10 8 308,50 8 308,50 8 308,50 103 844,60

9012220 2220     0763    Інші заходи в галузі охорони здоров’я 
(субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань)

3 883,60 3 883,60 3 883,60

9013130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливи-
ми категоріями населення

20 275,90 20 275,90 15 058,30 668,20 20 275,90

9013100 3100     Надання соціальних та реабілітаційних по-
слуг громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування

16 593,50 16 593,50 12 469,00 532,60 16 593,50

9013104 3104     1020    Забезпечення соціальними послугами 
за місцем проживання  громадян, які  не 
здатні до самообслуговування у зв’язку  з 
похилим віком, хворобою, інвалідністю

16 593,50 16 593,50 12 469,00 532,60 16 593,50

9013131 3131     1040    Центри соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

3 587,50 3 587,50 2 589,30 135,60 3 587,50

9013134 3134     1040    Заходи  державної політики з питань сім’ї 94,90 94,90 94,90

9013140 3140     Реалізація державної політики у молодіж-
ній сфері

8 270,81 8 270,81 4 730,30 1 186,20 2 445,40 597,00 326,40 45,00 1 848,40 1 827,40 10 716,21

9013142 3142     1040    Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

8 020,40 8 020,40 4 730,30 1 186,20 2 396,90 597,00 326,40 45,00 1 799,90 1 778,90 10 417,30

9013143 3143     1040    Інші заходи та заклади молодіжної по-
літики

250,41 250,41 48,50 48,50 48,50 298,91

9013200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та 
праці

96,00 96,00 96,00

9013202 3202     1030    Надання фінансової підтримки громад-
ським організаціям інвалідів та ветеранів 
війни, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

96,00 96,00 96,00

9013240 3240     1050    Організація та проведення громадських 
робіт

65,60 65,60 65,60

9013250 3250     1060    Грошова компенсація за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих осіб, визначених абзацами 
5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб 
з інвалідністю І-ІІ групи, визначених 
абзацами 11-14 частини другої статті 7 За-
кону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», та осіб, 
які втратили функціональні можливості 
нижніх кінцівок, інвалідність яких настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористич-
ній операції, та потребують поліпшення 
житлових умов»

8 712,77 8 712,77 8 712,77 8 712,77

9013300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, за-
кладами, створеними місцевими органами 
влади

1 749,20 1 749,20 1 246,50 49,70 250,00 250,00 250,00 1 999,20

9013400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги 
окремим категоріям громадян та проведен-
ня соціальних заходів

2 254,30 2 254,30 2 254,30

9014030 4030     0822    Філармонії, музичні колективи і ансамблі 
та інші мистецькі заклади та заходи

270,00 270,00 270,00

9014060 4060     0824    Бiблiотеки 14 828,60 14 828,60 10 086,90 1 551,50 1 411,60 88,10 47,10 1 323,50 1 282,60 16 240,20

9014090 4090     0828    Палаци i будинки культури, клуби та iншi 
заклади клубного типу

1 414,60 1 414,60 735,10 196,40 31,00 18,00 8,00 4,20 13,00 13,00 1 445,60

9014100 4100     0960    Школи естетичного виховання дiтей 24 577,10 24 577,10 19 179,40 867,90 2 881,60 2 553,60 1 969,60 46,80 328,00 328,00 27 458,70

9014200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 1 302,60 1 302,60 942,80 23,50 1 302,60

9015030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

11 055,80 11 055,80 5 945,80 746,50 1 444,20 115,20 15,00 50,00 1 329,00 1 329,00 12 500,00

9015031 5031     0810    Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

11 055,80 11 055,80 5 945,80 746,50 1 444,20 115,20 15,00 50,00 1 329,00 1 329,00 12 500,00

9015060 5060     Інші заходи з розвитку фізичної культури 
та спорту

200,00 200,00 200,00

9015061 5061     0810    Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх» та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

200,00 200,00 200,00

9016010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційно-
го господарства

1 081,00 1 081,00 6 230,90 6 230,90 6 230,90 7 311,90

9016020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

62 020,70 62 020,70 62 020,70 62 020,70

9016021 6021     0610    Капітальний ремонт житлового фонду 61 639,70 61 639,70 61 639,70 61 639,70

9016022 6022     0610    Капітальний ремонт житлового фонду 
об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків

381,00 381,00 381,00 381,00

9016030 6030     0610    Фінансова підтримка об’єктів житлово-
комунального господарства

28 025,40 28 025,40 28 025,40

9016060 6060     0620    Благоустрiй мiст, сіл, селищ 35 139,70 35 139,70 35 139,70

9016310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

6 223,00 6 223,00 6 223,00 6 223,00

9016330 6330     0921    Проведення невідкладних відновлюваль-
них робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів

17 664,00 17 664,00 17 664,00 17 664,00

9016380 6380     0732    Будівництво та реконструкція спеціалізо-
ваних лікарень та інших спеціалізованих 
закладів

1 255,60 1 255,60 1 255,60 1 255,60

9019180 9180     0133    Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

3 186,00 3 186,00 3 186,00

9019180 9180     0133    Благоустрiй мiст, сіл, селищ за рахунок 
цільових фондів

3 186,00 3 186,00 3 186,00
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9100000 Дарницька районна в місті Києві державна 
адміністрація

1 642 275,50 1 562 109,30 833 555,30 159 961,50 80 166,20 402 828,67 88 259,50 7 734,70 8 931,90 314 569,17 313 308,07 2 045 104,17

9110000 Дарницька районна в місті Києві державна 
адміністрація

1 642 275,50 1 562 109,30 833 555,30 159 961,50 80 166,20 402 828,67 88 259,50 7 734,70 8 931,90 314 569,17 313 308,07 2 045 104,17

9110190 0190     0111    Керівництво і управління Дарницькою 
районною в місті Києві державною адмі-
ністрацією

68 063,20 68 063,20 48 535,60 3 388,00 6 535,70 6 535,70 6 535,70 74 598,90

9111010 1010     0910    Дошкільна освіта 424 525,20 424 525,20 247 607,60 60 531,70 93 719,17 57 829,20 170,00 1 565,00 35 889,97 35 869,97 518 244,37

9111020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти загаль-
ноосвітніми навчальними закладами (в т. 
ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

689 217,83 689 219,64 437 634,60 80 881,10 100 177,35 19 423,10 3 186,90 6 477,80 80 754,25 79 584,25 789 395,18

9111030 1030     0921    Надання загальної середньої освіти вечір-
німи (змінними) школами

1 659,40 1 659,40 1 345,60 1 659,40

9111070 1070     0922    Надання загальної середньої освіти 
спеціальними загальноосвітніми школами-
інтернатами, школами та іншими навчаль-
ними закладами для дітей, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку

32 425,80 32 425,80 18 514,30 5 076,20 2 120,10 847,10 657,50 1 273,00 1 273,00 34 545,90

9111090 1090     0960    Надання позашкільної освіти позашкіль-
ними закладами освіти, заходи із поза-
шкільної роботи з дітьми

30 125,80 30 125,80 19 252,50 3 132,50 5 662,00 269,20 179,20 5 392,80 5 392,80 35 787,80

9111170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності на-
вчальних закладів та інші заходи в галузі 
освіти

5 253,00 5 253,00 3 747,20 404,80 5 253,00

9111190 1190     0990    Централізоване ведення бухгалтерського 
обліку

10 916,10 10 916,10 6 518,20 639,00 10 916,10

9111200 1200     0990    Здійснення централізованого господар-
ського обслуговування

2 902,70 2 902,70 1 327,70 415,70 12,00 12,00 8,00 2 914,70

9111230 1230     0990    Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
яким виповнюється 18 років

49,07 47,26 49,07

9112130 2130     0722    Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна 
допомога населенню

100 449,10 100 449,10 9 009,70 9 009,70 9 009,70 109 458,80

9112180 2180     0726    Первинна медична допомога населенню 117 883,10 117 883,10 4 072,80 4 072,80 4 072,80 121 955,90

9112220 2220     0763    Інші заходи в галузі охорони здоров’я 
(субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань)

7 198,40 7 198,40 7 198,40

9113100 3100     Надання соціальних та реабілітаційних по-
слуг громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування

10 022,40 10 022,40 7 741,20 263,40 110,20 110,20 110,20 10 132,60

9113104 3104     1020    Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю

10 022,40 10 022,40 7 741,20 263,40 110,20 110,20 110,20 10 132,60

9113130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливи-
ми категоріями населення

2 853,40 2 853,40 1 927,80 166,30 67,70 67,70 67,70 2 921,10

9113131 3131     1040    Центри соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

2 616,00 2 616,00 1 927,80 166,30 67,70 67,70 67,70 2 683,70

9113132 3132     1040    Програми і заходи центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді

187,00 187,00 187,00

9113134 3134     1040    Заходи державної політики з питань сім’ї 50,40 50,40 50,40

9113140 3140     Реалізація держваної політики у молодіж-
ній сфері

5 016,40 5 016,40 3 285,60 939,70 1 053,60 841,40 492,30 212,20 189,60 6 070,00

9113142 3142     1040    Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

4 948,20 4 948,20 3 285,60 939,70 1 053,60 841,40 492,30 212,20 189,60 6 001,80

9113143 3143     1040    Інші заходи та заклади молодіжної по-
літики

68,20 68,20 68,20

9113200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та 
праці

370,00 370,00 370,00

9113202 3202     1030    Надання фінансової підтримки громад-
ським організаціям інвалідів та ветеранів 
війни, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

370,00 370,00 370,00

9113240 3240     1050    Організація та проведення громадських 
робіт

50,40 50,40 50,40

9113250 3250     1060    Грошова компенсація за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих осіб, визначених абзацами 
5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб 
з інвалідністю І-ІІ групи, визначених 
абзацами 11-14 частини другої статті 7 За-
кону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», та осіб, 
які втратили функціональні можливості 
нижніх кінцівок, інвалідність яких настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористич-
ній операції, та потребують поліпшення 
житлових умов»

13 948,78 13 948,78 13 948,78 13 948,78

9113300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, за-
кладами, створеними місцевими органами 
влади

2 208,80 2 208,80 1 392,40 269,80 92,30 92,30 92,30 2 301,10

9113400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги 
окремим категоріям громадян та проведен-
ня соціальних заходів

2 687,70 2 687,70 436,10 2 687,70

9113500 3500     1040    Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та 
молоді іншими закладами соціального об-
слуговування  та реалізація інших заходів 
молодіжної політики

694,30 694,30 335,80 48,10 294,30 294,30 294,30 988,60

9114030 4030     0822    Філармонії, музичні колективи і ансамблі 
та інші мистецькі заклади та заходи

943,30 943,30 943,30

9114060 4060     0824    Бiблiотеки 13 395,80 13 395,80 9 998,30 762,50 1 079,58 1 079,58 1 079,58 14 475,38

9114090 4090     0828    Палаци i будинки культури, клуби та iншi 
заклади клубного типу

5 240,80 5 240,80 3 467,80 938,70 2 242,80 1 290,70 862,40 12,20 952,10 952,10 7 483,60

9114100 4100     0960    Школи естетичного виховання дiтей 24 588,80 24 588,80 18 405,40 2 021,30 7 049,50 4 560,80 3 023,10 32,20 2 488,70 2 440,20 31 638,30

9114200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 1 404,90 1 404,90 972,80 82,70 371,90 371,90 371,90 1 776,80

9115010 5010     Проведення спортивної роботи в регіоні 94,20 94,20 94,20

9115011 5011     0810    Проведення навчально-тренувальних збо-
рів і змагань з олімпійських видів спорту

94,20 94,20 94,20

9115030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

1 559,40 1 559,40 1 108,80 1 559,40

9115031 5031     0810    Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

1 559,40 1 559,40 1 108,80 1 559,40

9116010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційно-
го господарства

6 751,68 6 751,68 6 751,68 6 751,68

9116020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

87 020,70 87 020,70 87 020,70 87 020,70

9116021 6021     0610    Капітальний ремонт житлового фонду 77 474,20 77 474,20 77 474,20 77 474,20
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9116022 6022     0610    Капітальний ремонт житлового фонду 
об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків

9 546,50 9 546,50 9 546,50 9 546,50

9116030 6030     0610    Фінансова підтримка об’єктів  житлово-
комунального   господарства

43 027,80 43 027,80 43 027,80

9116060 6060     0620    Благоустрiй мiст, сіл, селищ 37 448,40 310,00 37 138,40 2 218,21 2 218,21 2 218,21 39 666,61

9116310 6310     Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

16 918,50 16 918,50 16 918,50 16 918,50

9116310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території (субвенція з Держав-
ного бюджету на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій)

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

9116310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

13 918,50 13 918,50 13 918,50 13 918,50

9116330 6330     0921    Проведення невідкладних відновлюваль-
них робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів

32 622,50 32 622,50 32 622,50 32 622,50

9116380 6380     0732    Будівництво та реконструкція спеціалізо-
ваних лікарень та інших спеціалізованих 
закладів

6 491,60 6 491,60 6 491,60 6 491,60

9119180 9180     0133    Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

3 186,00 3 186,00 3 186,00

9119180 9180     0133    Благоустрiй мiст, сіл, селищ за рахунок 
цільових фондів

3 186,00 3 186,00 3 186,00

9200000 Деснянська районна в місті Києві державна 
адміністрація

1 637 517,78 1 551 579,38 829 508,10 138 574,70 85 938,40 309 491,99 52 300,70 3 821,60 2 779,70 257 191,29 256 875,89 1 947 009,76

9210000 Деснянська районна в місті Києві державна 
адміністрація

1 637 517,78 1 551 579,38 829 508,10 138 574,70 85 938,40 309 491,99 52 300,70 3 821,60 2 779,70 257 191,29 256 875,89 1 947 009,76

9210190 0190     0111    Керівництво і управління Деснянською 
районною в місті Києві державною адмі-
ністрацією

74 583,60 74 583,60 54 447,00 3 075,90 6 747,70 6 747,70 6 747,70 81 331,30

9211010 1010     0910    Дошкільна освіта 419 183,70 419 183,70 249 405,50 56 240,10 77 871,10 38 846,60 130,00 802,00 39 024,50 39 024,50 497 054,80

9211020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти загаль-
ноосвітніми навчальними закладами (в т. 
ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

671 155,54 671 155,54 439 955,40 69 546,90 43 020,65 5 166,20 517,40 1 544,50 37 854,45 37 704,05 714 176,19

9211030 1030     0921    Надання загальної середньої освіти вечір-
німи (змінними) школами

5 748,50 5 748,50 3 593,20 659,00 5 748,50

9211060 1060     0910    Забезпечення належних умов для ви-
ховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках (у т.ч.сімейного типу, 
прийомних сім’ях),в сім’ях патронатного 
вихователя

70,00 70,00 70,00

9211090 1090     0960    Надання позашкільної освіти позашкіль-
ними закладами освіти, заходи із поза-
шкільної роботи з дітьми

14 780,28 14 780,28 10 301,00 892,00 1 598,20 22,40 6,40 1 575,80 1 575,80 16 378,48

9211170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності на-
вчальних закладів та інші заходи в галузі 
освіти

4 432,40 4 432,40 3 359,50 195,00 195,00 195,00 4 627,40

9211190 1190     0990    Централізоване ведення бухгалтерського 
обліку

8 400,10 8 400,10 5 510,60 840,10 190,30 60,30 10,30 130,00 130,00 8 590,40

9211200 1200     0990    Здійснення централізованого господар-
ського обслуговування

1 895,30 1 895,30 1 518,70 1 895,30

9211230 1230     0990    Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
яким виповнюється 18 років

59,86 59,86 59,86

9212130 2130     0722    Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна 
допомога населенню

129 688,60 129 688,60 14 566,00 14 566,00 14 566,00 144 254,60

9212180 2180     0726    Первинна медична допомога населенню 127 165,50 127 165,50 10 220,70 10 220,70 10 220,70 137 386,20

9212220 2220     0763    Інші заходи в галузі охорони здоров’я 4 580,90 4 580,90 4 580,90

9212220 2220     0763    Iншi заходи в галузі охорони здоров`я 291,30 291,30 291,30

9212220 2220     0763    Інші заходи в галузі охорони здоров’я 
(субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань)

4 289,60 4 289,60 4 289,60

9213100 3100     Надання соціальних та реабілітаційних по-
слуг громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування

9 366,10 9 366,10 7 109,70 262,40 38,00 20,00 13,60 18,00 18,00 9 404,10

9213104 3104     1020    Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у зв`язку з похи-
лим віком,  хворобою, інвалідністю

9 366,10 9 366,10 7 109,70 262,40 38,00 20,00 13,60 18,00 18,00 9 404,10

9213130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливи-
ми категоріями населення

3 714,90 3 714,90 2 577,50 377,90 3 714,90

9213131 3131     1040    Центри соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

3 669,90 3 669,90 2 577,50 377,90 3 669,90

9213132 3132     1040    Програми і заходи центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді

45,00 45,00 45,00

9213140 3140     Реалізація державної політики у молодіж-
ній сфері

3 861,40 3 861,40 2 295,00 586,50 1 547,30 1 387,30 1 092,00 40,30 160,00 160,00 5 408,70

9213142 3142     1040    Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

3 546,40 3 546,40 2 295,00 586,50 1 547,30 1 387,30 1 092,00 40,30 160,00 160,00 5 093,70

9213143 3143     1040    Інші заходи та заклади молодіжної по-
літики

315,00 315,00 315,00

9213200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та 
праці

369,90 369,90 369,90

9213202 3202     1030    Надання фінансової підтримки громад-
ським організаціям інвалідів та ветеранів 
війни, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

369,90 369,90 369,90

9213240 3240     1050    Організація та проведення громадських 
робіт

55,10 55,10 55,10

9213250 3250     1060    Грошова компенсація за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих осіб, визначених абзацами 
5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб 
з інвалідністю І-ІІ групи, визначених 
абзацами 11-14 частини другої статті 7 За-
кону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», та осіб, 
які втратили функціональні можливості 
нижніх кінцівок, інвалідність яких настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористич-
ній операції, та потребують поліпшення 
житлових умов»

17 693,39 17 693,39 17 693,39 17 693,39

9213300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, за-
кладами, створеними місцевими органами 
влади

5 130,80 5 130,80 3 528,50 421,80 5 130,80

9213400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги 
окремим категоріям громадян та проведен-
ня соціальних заходів

3 099,10 3 099,10 723,00 3 099,10
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9213500 3500     1040    Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та 
молоді іншими закладами соціального об-
слуговування  та реалізація інших заходів 
молодіжної політики

1 424,90 1 424,90 926,70 101,70 22,00 22,00 22,00 1 446,90

9214030 4030     0822    Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi 
та iншi мистецькі  заклади та заходи

200,00 200,00 200,00

9214060 4060     0824    Бiблiотеки 9 986,40 9 986,40 6 937,00 1 290,60 1 373,90 13,20 4,80 1 360,70 1 360,70 11 360,30

9214090 4090     0828    Палаци i будинки культури, клуби та iншi 
заклади клубного типу

1 500,70 1 500,70 1 042,00 176,00 200,10 200,10 200,10 1 700,80

9214100 4100     0960    Школи естетичного виховання дiтей 33 274,90 33 274,90 25 394,50 1 695,90 3 158,60 2 731,10 1 673,60 245,20 427,50 427,50 36 433,50

9214200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 1 071,50 1 071,50 639,90 47,90 1 071,50

9215010 5010     Проведення спортивної роботи в регіоні 205,90 205,90 205,90

9215011 5011     0810    Проведення навчально-тренувальних збо-
рів і змагань з олімпійських видів спорту

205,90 205,90 205,90

9215030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

11 429,00 11 429,00 7 694,00 880,30 1 010,00 210,00 86,20 800,00 800,00 12 439,00

9215031 5031     0810    Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

11 429,00 11 429,00 7 694,00 880,30 1 010,00 210,00 86,20 800,00 800,00 12 439,00

9215040 5040     Підтримка і розвиток спортивної інфра-
структури

2 122,00 2 122,00 992,30 794,50 1 581,50 435,00 265,00 21,00 1 146,50 981,50 3 703,50

9215041 5041     0810    Утримання комунальних спортивних 
споруд

2 122,00 2 122,00 992,30 794,50 1 581,50 435,00 265,00 21,00 1 146,50 981,50 3 703,50

9215060 5060     Інші заходи з розвитку фізичної культури 
та спорту

3 022,50 3 022,50 1 557,10 685,20 3 178,90 222,60 130,00 19,00 2 956,30 2 956,30 6 201,40

9215061 5061     0810    Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх» та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

3 022,50 3 022,50 1 557,10 685,20 3 178,90 222,60 130,00 19,00 2 956,30 2 956,30 6 201,40

9216010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційно-
го господарства

6 245,70 6 245,70 6 245,70 6 245,70

9216020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

86 407,40 86 407,40 86 407,40 86 407,40

9216021 6021     0610    Капітальний ремонт житлового фонду 86 407,40 86 407,40 86 407,40 86 407,40

9216030 6030     0610    Фінансова підтримка об’єктів житлово-
комунального господарства

47 497,00 47 497,00 47 497,00

9216060 6060     0620    Благоустрiй мiст, сіл, селищ 38 441,40 38 441,40 739,55 739,55 739,55 39 180,95

9216310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00

9216330 6330     0921    Проведення невідкладних відновлюваль-
них робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів

11 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00

9216380 6380     0732    Будівництво та реконструкція спеціалізо-
ваних лікарень та інших спеціалізованих 
закладів

200,00 200,00 200,00 200,00

9219180 9180     0133    Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

3 186,00 3 186,00 3 186,00

9219180 9180     0133    Благоустрiй мiст, сіл, селищ за рахунок 
цільових фондів

3 186,00 3 186,00 3 186,00

9300000 Дніпровська районна в місті Києві держав-
на адміністрація

1 706 141,20 1 609 124,20 871 423,10 138 521,10 97 017,00 365 018,95 55 328,90 4 424,60 4 758,60 309 690,05 309 670,05 2 071 
160,15

9310000 Дніпровська районна в місті Києві держав-
на адміністрація

1 706 141,20 1 609 124,20 871 423,10 138 521,10 97 017,00 365 018,95 55 328,90 4 424,60 4 758,60 309 690,05 309 670,05 2 071 
160,15

9310190 0190     0111    Керівництво і управління Дніпровською 
районною в місті Києві державною адмі-
ністрацією

74 098,10 74 098,10 54 614,10 2 961,00 7 391,50 7 391,50 7 391,50 81 489,60

9311010 1010     0910    Дошкільна освіта 441 964,20 441 964,20 274 574,00 55 246,60 67 240,50 39 668,40 2 518,40 27 572,10 27 572,10 509 204,70

9311020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти загаль-
ноосвітніми навчальними закладами (в т. 
ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

589 093,20 589 093,20 390 172,90 62 347,00 45 713,88 3 671,50 733,90 42 042,38 42 042,38 634 807,08

9311030 1030     0921    Надання загальної середньої освіти вечір-
німи (змінними) школами

2 780,70 2 780,70 1 802,40 248,10 2 780,70

9311040 1040     0922    Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

12 502,20 12 502,20 6 775,30 2 081,40 291,50 101,50 190,00 190,00 12 793,70

9311060 1060     0910    Забезпечення належних умов для ви-
ховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках (у т.ч.сімейного типу, 
прийомних сім’ях),в сім’ях патронатного 
вихователя

32,00 32,00 32,00

9311070 1070     0922    Надання загальної середньої освіти 
спеціальними загальноосвітніми школами-
інтернатами, школами та іншими навчаль-
ними закладами для дітей, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку

42 136,40 42 136,40 26 031,30 4 483,40 1 081,10 651,80 596,40 429,30 429,30 43 217,50

9311090 1090     0960    Надання позашкільної освіти позашкіль-
ними закладами освіти, заходи із поза-
шкільної роботи з дітьми

25 749,00 25 749,00 16 857,90 2 993,80 1 579,20 759,40 516,80 819,80 799,80 27 328,20

9311170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності на-
вчальних закладів та інші заходи в галузі 
освіти

6 053,40 6 053,40 4 614,20 238,20 169,00 169,00 22,30 6 222,40

9311190 1190     0990    Централізоване ведення бухгалтерського 
обліку

10 752,40 10 752,40 7 719,00 372,10 583,10 133,10 13,00 450,00 450,00 11 335,50

9311200 1200     0990    Здійснення централізованого господар-
ського обслуговування

2 344,90 2 344,90 1 474,20 210,00 267,00 267,00 267,00 2 611,90

9311230 1230     0990    Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
яким виповнюється 18 років

72,40 72,40 72,40

9312010 2010     0731    Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

29 073,00 29 073,00 4 364,60 634,60 3 730,00 3 730,00 33 437,60

9312130 2130     0722    Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

106 895,10 106 895,10 57 908,00 57 908,00 57 908,00 164 803,10

9312180 2180     0726    Первинна медична допомога населенню. 134 182,80 134 182,80 9 622,30 9 622,30 9 622,30 143 805,10

9312220 2220     0763    Інші заходи в галузі охорони здоров’я 
(субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань)

7 109,10 7 109,10 7 109,10

9313100 3100     Надання соціальних та реабілітаційних по-
слуг громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування

17 870,10 17 870,10 13 377,50 957,30 107,90 107,90 107,90 17 978,00

9313104 3104     1020    Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообослуговування  у зв`язку з по-
хилим віком, хворобою, інвалідністю.

17 870,10 17 870,10 13 377,50 957,30 107,90 107,90 107,90 17 978,00

9313130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливи-
ми категоріями населення

2 732,80 2 732,80 2 095,80 95,90 2 732,80
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9313131 3131     1040    Центри соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

2 712,80 2 712,80 2 095,80 95,90 2 712,80

9313134 3134     1040    Заходи  державної політики з питань сім’ї 20,00 20,00 20,00

9313140 3140     Реалізація державної політики у молодіж-
ній сфері

9 368,60 9 368,60 6 246,60 1 457,30 2 845,20 753,20 445,60 45,90 2 092,00 2 092,00 12 213,80

9313142 3142     1040    Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

9 353,60 9 353,60 6 246,60 1 457,30 2 845,20 753,20 445,60 45,90 2 092,00 2 092,00 12 198,80

9313143 3143     1040    Інші заходи та заклади молодіжної по-
літики

15,00 15,00 15,00

9313200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та 
праці

750,20 750,20 750,20

9313202 3202     1030    Надання фінансової підтримки громад-
ським організаціям інвалідів та ветеранів 
війни, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

750,20 750,20 750,20

9313240 3240     1050    Організація та проведення громадських 
робіт

25,00 25,00 25,00

9313250 3250     1060    Грошова компенсація за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих осіб, визначених абзацами 
5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб 
з інвалідністю І-ІІ групи, визначених 
абзацами 11-14 частини другої статті 7 За-
кону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», та осіб, 
які втратили функціональні можливості 
нижніх кінцівок, інвалідність яких настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористич-
ній операції, та потребують поліпшення 
житлових умов»

19 186,48 19 186,48 19 186,48 19 186,48

9313300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, за-
кладами, створеними місцевими органами 
влади

2 468,50 2 468,50 1 698,50 2 468,50

9313400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги 
окремим категоріям громадян та проведен-
ня соціальних заходів

3 985,30 3 985,30 539,80 3 985,30

9314020 4020     0821    Театри 1 325,90 1 325,90 1 325,90

9314030 4030     0822    Філармонії, музичні колективи і ансамблі 
та інші мистецькі заклади та заходи

595,00 595,00 595,00

9314060 4060     0824    Бiблiотеки 15 470,40 15 470,40 10 707,10 1 567,00 6 350,60 202,00 118,00 20,00 6 148,60 6 148,60 21 821,00

9314090 4090     0828    Палаци i будинки культури, клуби та iншi 
заклади клубного типу

3 076,70 3 076,70 1 734,30 562,30 486,00 473,00 261,00 66,30 13,00 13,00 3 562,70

9314100 4100     0960    Школи естетичного виховання дiтей 48 827,50 48 827,50 37 925,70 1 804,40 7 355,50 4 885,10 3 600,00 187,00 2 470,40 2 470,40 56 183,00

9314200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 1 550,20 1 550,20 962,80 29,50 1 550,20

9315030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

16 159,10 16 159,10 11 499,70 865,80 679,80 40,30 38,60 639,50 639,50 16 838,90

9315031 5031     0810    Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

16 159,10 16 159,10 11 499,70 865,80 679,80 40,30 38,60 639,50 639,50 16 838,90

9315060 5060     Інші заходи з розвитку фізичної культури 
та спорту

80,00 80,00 80,00

9315061 5061     0810    Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх» та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

80,00 80,00 80,00

9316010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційно-
го господарства

26 494,32 26 494,32 26 494,32 26 494,32

9316020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

84 503,30 84 503,30 84 503,30 84 503,30

9316021 6021     0610    Капітальний ремонт житлового фонду 80 385,70 80 385,70 80 385,70 80 385,70

9316022 6022     0610    Капітальний ремонт житлового фонду 
об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків

4 117,60 4 117,60 4 117,60 4 117,60

9316030 6030     0610    Фінансова підтримка об’єктів житлово-
комунального господарства

51 301,10 51 301,10 51 301,10

9316060 6060     0620    Благоустрiй мiст, сіл, селищ 45 715,90 45 715,90 2 976,07 2 976,07 2 976,07 48 691,97

9316130 6130     0620    Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних ви-
робничих об’єднань та інших підприємств, 
установ та організацій житлово-комуналь-
ного господарства

197,30 197,30 197,30 197,30

9316310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

13 193,90 13 193,90 13 193,90 13 193,90

9316380 6380     0732    Будівництво та реконструкція спеціалізо-
ваних лікарень та інших спеціалізованих 
закладів

1 244,90 1 244,90 1 244,90 1 244,90

9319180 9180     0133    Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

3 186,00 3 186,00 3 186,00

9319180 9180     0133    Благоустрiй мiст, сіл, селищ за рахунок 
цільових фондів

3 186,00 3 186,00 3 186,00

9400000 Оболонська районна в місті Києві держав-
на адміністрація

1 408 460,00 1 331 341,70 735 040,70 109 497,20 77 118,30 293 840,45 44 545,60 2 484,20 6 094,00 249 294,85 249 294,85 1 702 300,45

9410000 Оболонська районна в місті Києві держав-
на адміністрація

1 408 460,00 1 331 341,70 735 040,70 109 497,20 77 118,30 293 840,45 44 545,60 2 484,20 6 094,00 249 294,85 249 294,85 1 702 300,45

9410190 0190     0111    Керівництво і управління Оболонською 
районною в місті Києві державною адмі-
ністрацією

66 806,70 66 806,70 49 311,50 2 568,90 8 340,10 8 340,10 8 340,10 75 146,80

9411010 1010     0910    Дошкiльна освiта 320 790,29 320 790,29 191 255,50 42 800,30 51 226,70 33 567,70 6,00 4 068,80 17 659,00 17 659,00 372 016,99

9411020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами 
(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

507 228,80 507 228,80 342 869,70 44 851,60 43 481,70 4 468,80 60,20 1 697,60 39 012,90 39 012,90 550 710,50

9411040 1040     0922    Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами- інтернатами,  
загальноосвітніми санаторними школами 
- інтернатами

52 010,47 52 010,47 31 328,70 6 923,50 759,60 759,60 759,60 52 770,07

9411060 1060     0910    Забезпечення належних умов для ви-
ховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках (у т.ч.сімейного типу, 
прийомних сім’ях),в сім’ях патронатного 
вихователя

34,00 34,00 34,00

9411070 1070     0922    Надання загальної середньої освіти 
спецiальними загальноосвiтними 
школами-iнтернатами, школами та 
iншiими навчальними закладами  для 
дiтей. які потребують корекції фiзичного та 
(або)  розумового розвитку

32 417,50 32 417,50 18 289,50 4 591,30 143,80 143,80 143,80 32 561,30

9411090 1090     0960    Надання позашкiльної освіти позашкіль-
ними закладами освіти,заходи із поза-
шкільної роботи з дітьми

33 016,90 33 016,90 23 167,30 2 587,00 3 908,40 373,10 327,60 3 535,30 3 535,30 36 925,30

9411170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності на-
вчальних закладів та інші заходи в галузі 
освіти

7 119,50 7 119,50 5 782,40 7 119,50
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9411190 1190     0990    Централізоване ведення бухгалтерського 
обліку

9 422,40 9 422,40 6 345,80 800,90 9 422,40

9411200 1200     0990    Здійснення централізованого господар-
ського обслуговування

2 296,70 2 296,70 1 872,10 2 296,70

9411230 1230     0990    Надання допомоги  дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
яким виповнюється 18 років

61,54 61,54 61,54

9412130 2130     0722    Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна 
допомога населенню

66 266,20 66 266,20 11 981,10 11 981,10 11 981,10 78 247,30

9412180 2180     0726    Первинна медична допомога населенню 134 388,20 134 388,20 6 805,30 6 805,30 6 805,30 141 193,50

9412220 2220     0763    Інші заходи в галузі охорони здоров’я 
(субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань)

7 006,90 7 006,90 7 006,90

9413100 3100     Надання соціальних та реабілітаційних по-
слуг громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування

12 259,30 12 259,30 9 147,40 426,40 80,00 80,00 80,00 12 339,30

9413104 3104     1020    Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою , інвалідністю

12 259,30 12 259,30 9 147,40 426,40 80,00 80,00 80,00 12 339,30

9413130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливи-
ми категоріями населення

3 835,00 3 835,00 2 381,00 210,20 1 460,00 1 460,00 1 460,00 5 295,00

9413131 3131     1040    Центри соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

3 268,50 3 268,50 2 381,00 210,20 1 460,00 1 460,00 1 460,00 4 728,50

9413132 3132     1040    Програми і заходи центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді

20,00 20,00 20,00

9413134 3134     1040    Заходи державної політики з питань сім’ї 546,50 546,50 546,50

9413140 3140     Реалізація державної політики у молодіж-
ній сфері

5 940,10 5 940,10 3 876,50 1 033,10 1 500,00 1 500,00 1 500,00 7 440,10

9413142 3142     1040    Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

5 940,10 5 940,10 3 876,50 1 033,10 1 500,00 1 500,00 1 500,00 7 440,10

9413200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та 
праці

429,90 429,90 429,90

9413202 3202     1030    Надання фінансової підтримки громад-
ським організаціям інвалідів та ветеранів 
війни, діяльність яких має соціальну 
прямованість

429,90 429,90 429,90

9413240 3240     1050    Організація та проведення громадських 
робіт

47,70 47,70 47,70

9413250 3250     1060    Грошова компенсація за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих осіб, визначених абзацами 
5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб 
з інвалідністю І-ІІ групи, визначених 
абзацами 11-14 частини другої статті 7 За-
кону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», та осіб, 
які втратили функціональні можливості 
нижніх кінцівок, інвалідність яких настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористич-
ній операції, та потребують поліпшення 
житлових умов»

5 393,55 5 393,55 5 393,55 5 393,55

9413300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, за-
кладами, створеними місцевими органами 
влади

917,80 917,80 666,20 917,80

9413400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги 
окремим категоріям громадян та проведен-
ня соціальних заходів

2 327,30 2 327,30 373,20 2 327,30

9413500 3500     1040    Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та 
молоді іншими закладами соціального об-
слуговування  та реалізація інших заходів 
молодіжної політики

1 260,60 1 260,60 900,00 85,80 73,00 73,00 73,00 1 333,60

9414030 4030     0822    Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi 
та iншi мистецькі  заклади та заходи

550,00 550,00 550,00

9414060 4060     0824    Бiблiотеки 12 196,80 12 196,80 8 618,10 1 126,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 13 356,80

9414100 4100     0960    Школи естетичного виховання дiтей 36 835,50 36 835,50 28 743,70 1 179,70 3 920,00 2 950,00 2 418,00 970,00 970,00 40 755,50

9414110 4110     0823    Кінематографія 1 056,40 1 056,40 1 056,40

9414200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 1 228,70 1 228,70 883,70 37,30 1 228,70

9415030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

12 344,50 12 344,50 9 228,40 275,20 281,00 281,00 281,00 12 625,50

9415031 5031     0810    Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

12 344,50 12 344,50 9 228,40 275,20 281,00 281,00 281,00 12 625,50

9415060 5060     Інші заходи з розвитку фізичної культури 
та спорту

396,00 396,00 396,00

9415061 5061     0810    Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх» та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

396,00 396,00 396,00

9416010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційно-
го господарства

5 335,50 5 335,50 5 335,50 5 335,50

9416020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

67 201,00 67 201,00 67 201,00 67 201,00

9416021 6021     0610    Капітальний ремонт житлового фонду 63 054,60 63 054,60 63 054,60 63 054,60

9416022 6022     0610    Капітальний ремонт житлового фонду 
об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків

4 146,40 4 146,40 4 146,40 4 146,40

9416030 6030     0610    Фінансова підтримка об’єктів житлово-
комунального господарства

34 428,70 34 428,70 34 428,70

9416060 6060     0620    Благоустрiй мiст, сіл, селищ 43 539,60 850,00 42 689,60 2 347,00 2 347,00 2 347,00 45 886,60

9416330 6330     0921    Проведення невідкладних відновлюваль-
них робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів

43 618,00 43 618,00 43 618,00 43 618,00

9416340 6340     0922    Проведення невідкладних відновлюваль-
них робіт, будівництво та реконструкція 
спеціалізованих навчальних закладів

25 106,80 25 106,80 25 106,80 25 106,80

9416350 6350     0960    Проведення невідкладних відновлюваль-
них робіт, будівництво та реконструкція 
позашкільних навчальних закладів

446,60 446,60 446,60 446,60

9416380 6380     0732    Будівництво та реконструкція спеціалізо-
ваних лікарень та інших спеціалізованих 
закладів

6 085,30 6 085,30 6 085,30 6 085,30

9419180 9180     0133    Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

3 186,00 3 186,00 3 186,00

9419180 9180     0133    Благоустрiй мiст, сіл, селищ за рахунок 
цільових фондів

3 186,00 3 186,00 3 186,00

9500000 Печерська районна в місті Києві державна 
адміністрація

695 984,00 641 814,10 371 237,70 49 838,10 54 169,90 143 448,81 18 194,20 3 450,10 1 435,80 125 254,61 125 254,61 839 432,81

9510000 Печерська районна в місті Києві державна 
адміністрація

695 984,00 641 814,10 371 237,70 49 838,10 54 169,90 143 448,81 18 194,20 3 450,10 1 435,80 125 254,61 125 254,61 839 432,81
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9510190 0190     0111    Керівництво і управління Печерською 
районною в місті Києві державною адмі-
ністрацією

60 531,40 60 531,40 44 198,10 2 435,70 3 050,10 3 050,10 3 050,10 63 581,50

9511010 1010     0910    Дошкiльна освiта 95 486,40 95 486,40 54 319,80 11 192,80 26 126,50 9 817,40 18,70 795,00 16 309,10 16 309,10 121 612,90

9511020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти  за-
гальноосвітніми навчальними закладами ( 
в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

297 930,00 297 930,00 193 532,70 31 615,40 30 605,00 526,50 237,80 30 078,50 30 078,50 328 535,00

9511030 1030     0921    Надання загальної середньої освіти вечір-
німи (змінними) школами

1 369,60 1 369,60 894,70 1 369,60

9511090 1090     0960    Надання позашкільної освіти позашкіль-
ними закладами освіти, заходи із поза-
шкільної роботи з дітьми

11 990,90 11 990,90 8 723,40 535,60 3 188,10 3 188,10 3 188,10 15 179,00

9511170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності на-
вчальних закладів та інші заходи в галузі 
освіти

3 207,70 3 207,70 2 331,00 69,00 3 207,70

9511190 1190     0990    Централізоване ведення бухгалтерського 
обліку

4 994,90 4 994,90 3 550,20 183,20 4 994,90

9511200 1200     0990    Здійснення централізованого господар-
ського обслуговування

1 040,40 1 040,40 669,90 73,10 1 040,40

9511230 1230     0990    Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
яким виповнюється 18 років

21,80 21,80 21,80

9512030 2030     0732    Спецiалiзована стаціонарна медична допо-
мога населенню

6 769,70 6 769,70 170,60 170,60 170,60 6 940,30

9512130 2130     0722    Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна 
допомога населенню

35 082,00 35 082,00 4 326,10 4 326,10 4 326,10 39 408,10

9512180 2180     0726    Первинна медична допомога населенню 35 310,40 35 310,40 2 156,50 2 156,50 2 156,50 37 466,90

9512220 2220     0763    Інші заходи в галузі охорони здоров’я 
(субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань)

1 932,70 1 932,70 1 932,70

9513100 3100     Надання соціальних та реабілітаційних по-
слуг громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування

13 706,20 13 706,20 10 262,10 469,60 63,00 63,00 63,00 13 769,20

9513104 3104     1020    Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю.

13 706,20 13 706,20 10 262,10 469,60 63,00 63,00 63,00 13 769,20

9513130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливи-
ми категоріями населення

2 138,30 2 138,30 1 451,30 182,50 2 138,30

9513131 3131     1040    Центри соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

2 138,30 2 138,30 1 451,30 182,50 2 138,30

9513140 3140     Реалізація державної політики у молодіж-
ній сфері

4 292,40 4 292,40 2 972,80 574,10 1 720,50 1 720,50 1 720,50 6 012,90

9513142 3142     1040    Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

4 292,40 4 292,40 2 972,80 574,10 1 720,50 1 720,50 1 720,50 6 012,90

9513200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та 
праці

395,00 395,00 395,00

9513202 3202     1030    Надання фінансової підтримки громад-
ським організаціям інвалідів та ветеранів 
війни, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

395,00 395,00 395,00

9513240 3240     1050    Організація та проведення громадських 
робіт

14,10 14,10 14,10

9513250 3250     1060    Грошова компенсація за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих осіб, визначених абзацами 
5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб 
з інвалідністю І-ІІ групи, визначених 
абзацами 11-14 частини другої статті 7 За-
кону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», та осіб, 
які втратили функціональні можливості 
нижніх кінцівок, інвалідність яких настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористич-
ній операції, та потребують поліпшення 
житлових умов»

2 237,71 2 237,71 2 237,71 2 237,71

9513300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, за-
кладами, створеними місцевими органами 
влади

1 070,40 1 070,40 705,20 1 070,40

9513400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги 
окремим категоріям громадян та проведен-
ня соціальних заходів

1 217,40 1 217,40 125,70 1 217,40

9514030 4030     0822    Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi 
та iншi мистецькі  заклади та заходи

197,00 197,00 197,00

9514060 4060     0824    Бiблiотеки 12 684,10 12 684,10 9 024,50 1 247,90 1 051,80 122,00 85,00 929,80 929,80 13 735,90

9514100 4100     0960    Школи естетичного виховання дiтей 42 896,80 42 896,80 33 881,20 1 075,50 5 036,60 4 542,30 3 431,40 318,00 494,30 494,30 47 933,40

9514200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 1 131,70 1 131,70 811,70 1 131,70

9515030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

6 241,80 6 241,80 3 783,40 183,70 6 241,80

9515031 5031     0810    Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

6 241,80 6 241,80 3 783,40 183,70 6 241,80

9515060 5060     Інші заходи з розвитку фізичної культури 
та спорту

161,00 161,00 161,00

9515061 5061     0810    Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх» та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

161,00 161,00 161,00

9516010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційно-
го господарства

325,00 325,00 325,00 325,00

9516020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

51 247,40 51 247,40 51 247,40 51 247,40

9516021 6021     0610    Капітальний ремонт житлового фонду 51 247,40 51 247,40 51 247,40 51 247,40

9516030 6030     0610    Фінансова підтримка об’єктів житлово-
комунального господарства

15 575,50 15 575,50 15 575,50

9516060 6060     0620    Благоустрiй мiст, сіл, селищ 38 594,40 38 594,40 4 157,90 4 157,90 4 157,90 42 752,30

9516310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00

9516330 6330     0921    Проведення невідкладних відновлюваль-
них робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

9519180 9180     0133    Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

3 186,00 3 186,00 3 186,00

9519180 9180     0133    Благоустрiй мiст, сіл, селищ за рахунок 
цільових фондів

3 186,00 3 186,00 3 186,00

9600000 Подільська районна в місті Києві державна 
адміністрація

996 960,00 943 683,50 526 184,00 73 279,90 53 276,50 236 215,06 32 880,80 5 291,10 1 054,20 203 334,26 203 227,76 1 233 
175,06
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9610000 Подільська районна в місті Києві державна 
адміністрація

996 960,00 943 683,50 526 184,00 73 279,90 53 276,50 236 215,06 32 880,80 5 291,10 1 054,20 203 334,26 203 227,76 1 233 175,06

9610190 0190     0111    Керівництво і управління Подільською 
районною в місті Києві державною адмі-
ністрацією

55 188,10 55 188,10 41 129,20 1 682,90 7 099,90 7 099,90 7 099,90 62 288,00

9611010 1010     0910    Дошкільна освіта 183 118,60 183 118,60 111 347,10 20 725,70 26 343,90 15 547,40 10,60 29,10 10 796,50 10 796,50 209 462,50

9611020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти  за-
гальноосвітніми навчальними закладами ( 
в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

359 981,30 359 981,30 235 866,90 33 544,70 25 415,00 6 595,60 168,50 557,90 18 819,40 18 819,40 385 396,30

9611030 1030     0921    Надання загальної середньої освіти вечір-
німи (змінними) школами

4 794,70 4 794,70 3 356,40 279,00 527,50 60,50 15,00 467,00 467,00 5 322,20

9611040 1040     0922    Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

24 037,00 24 037,00 12 890,50 3 950,50 1 198,70 212,10 56,20 986,60 986,60 25 235,70

9611060 1060     0910    Забезпечення належних умов для ви-
ховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках (у т.ч.сімейного типу, 
прийомних сім’ях)

13 160,40 13 160,40 7 039,40 2 001,80 459,80 100,40 359,40 359,40 13 620,20

9611060 1060     0910    Забезпечення належних умов для ви-
ховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках (у т.ч.сімейного типу, 
прийомних сім’ях),в сім’ях патронатного 
вихователя

100,00 100,00 312,40 312,40 312,40 412,40

9611060 1060     0910    Надання освіти в дитячих будинках,  утри-
мання та забезпечення їх діяльності

13 060,40 13 060,40 7 039,40 2 001,80 147,40 100,40 47,00 47,00 13 207,80

9611070 1070     0922    Надання загальної середньої освіти 
спеціальними загальноосвітніми школами-
інтернатами, школами та іншими навчаль-
ними закладами для дітей, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку

41 107,90 41 107,90 26 983,40 3 323,80 1 513,60 355,90 125,90 1 157,70 1 157,70 42 621,50

9611090 1090     0960    Надання позашкільної освіти позашкіль-
ними закладами освіти, заходи із поза-
шкільної роботи з дітьми

10 515,60 10 515,60 7 054,80 1 218,60 326,70 26,70 21,00 300,00 300,00 10 842,30

9611170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності на-
вчальних закладів та інші заходи в галузі 
освіти

3 186,50 3 186,50 2 530,10 3 186,50

9611190 1190     0990    Централізоване ведення бухгалтерського 
обліку

7 460,40 7 460,40 5 198,50 221,70 127,40 127,40 127,40 7 587,80

9611200 1200     0990    Здійснення  централізованого господар-
ського обслуговування

831,10 831,10 678,60 831,10

9611210 1210     0990    Утримання інших закладів освіти 1 951,50 1 951,50 1 369,00 243,20 1 951,50

9611230 1230     0990    Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
яким виповнюється 18 років

43,50 43,50 43,50

9612130 2130     0722    Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна 
допомога населенню

53 004,40 53 004,40 5 521,50 5 521,50 5 521,50 58 525,90

9612180 2180     0726    Первинна медична допомога населенню 81 266,90 81 266,90 12 070,20 12 070,20 12 070,20 93 337,10

9612220 2220     0763    Інші заходи в галузі охорони здоров’я 
(субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань)

3 999,00 3 999,00 3 999,00

9613100 3100     Надання соціальних та реабілітаційних по-
слуг громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування

14 407,50 14 407,50 11 049,50 259,80 232,70 232,70 232,70 14 640,20

9613104 3104     1020    Забезпечення  соціальними послугами 
за місцем проживання  громадян, які не 
здатні до самообслуговування у зв`язку  з 
похилим віком, хворобою, інвалідністю

14 407,50 14 407,50 11 049,50 259,80 232,70 232,70 232,70 14 640,20

9613130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливи-
ми категоріями населення

2 455,00 2 455,00 1 817,20 138,20 2 455,00

9613131 3131     1040    Центри соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

2 413,00 2 413,00 1 817,20 138,20 2 413,00

9613132 3132     1040    Програми і заходи центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді

32,00 32,00 32,00

9613134 3134     1040    Заходи  державної політики з питань сім’ї 10,00 10,00 10,00

9613140 3140     Реалізація державної політики у молодіж-
ній сфері

9 394,30 9 394,30 5 530,80 1 381,10 9 644,20 1 019,50 600,00 182,00 8 624,70 8 573,20 19 038,50

9613142 3142     1040    Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

9 367,80 9 367,80 5 530,80 1 381,10 9 644,20 1 019,50 600,00 182,00 8 624,70 8 573,20 19 012,00

9613143 3143     1040    Інші заходи та заклади молодіжної по-
літики

26,50 26,50 26,50

9613160 3160     1040    Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що здійсню-
ються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, що постраджали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

297,00 297,00 297,00

9613200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та 
праці

401,30 401,30 401,30

9613202 3202     1030    Надання фінансової підтримки громад-
ським організаціям інвалідів та ветеранів 
війни, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

401,30 401,30 401,30

9613240 3240     1050    Організація та проведення громадських 
робіт

23,10 23,10 23,10

9613250 3250     1060    Грошова компенсація за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих осіб, визначених абзацами 
5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб 
з інвалідністю І-ІІ групи, визначених 
абзацами 11-14 частини другої статті 7 За-
кону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», та осіб, 
які втратили функціональні можливості 
нижніх кінцівок, інвалідність яких настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористич-
ній операції, та потребують поліпшення 
житлових умов»

4 513,66 4 513,66 4 513,66 4 513,66

9613300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, за-
кладами, створеними місцевими органами 
влади

1 078,40 1 078,40 764,10 79,70 161,50 161,50 161,50 1 239,90

9613400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги 
окремим категоріям громадян та проведен-
ня соціальних заходів

2 551,10 2 551,10 236,90 2 551,10

9613500 3500     1040    Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та 
молоді іншими закладами соціального об-
слуговування  та реалізація інших заходів 
молодіжної політики

1 149,50 1 149,50 846,00 70,90 1 149,50

9614030 4030     0822    Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi 
та iншi мистецькі  заклади та заходи

530,00 530,00 530,00

9614060 4060     0824    Бiблiотеки 11 509,50 11 509,50 7 765,80 1 550,90 2 675,60 2 675,60 2 675,60 14 185,10

9614100 4100     0960    Школи естетичного виховання дiтей 50 506,80 50 506,80 39 121,80 2 362,80 6 681,70 5 776,70 4 491,00 88,10 905,00 850,00 57 188,50

9614200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 1 116,00 1 116,00 867,30 55,00 55,00 55,00 1 171,00
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9615030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

4 174,80 4 174,80 2 572,40 44,60 380,00 380,00 380,00 4 554,80

9615031 5031     0810    Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

4 174,80 4 174,80 2 572,40 44,60 380,00 380,00 380,00 4 554,80

9615060 5060     Інші заходи з розвитку фізичної культури 
та спорту

442,30 442,30 168,30 200,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 442,30

9615061 5061     0810    Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх» та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

442,30 442,30 168,30 200,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 442,30

9616010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційно-
го господарства

5 297,60 5 297,60 5 297,60 5 297,60

9616020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

47 331,40 47 331,40 47 331,40 47 331,40

9616021 6021     0610    Капітальний ремонт житлового фонду 47 331,40 47 331,40 47 331,40 47 331,40

9616030 6030     0610    Фінансова підтримка об’єктів житлово-
комунального господарства

22 761,90 22 761,90 22 761,90

9616060 6060     0620    Благоустрiй мiст, сіл, селищ 30 514,60 30 514,60 18 551,20 18 551,20 18 551,20 49 065,80

9616310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

11 514,30 11 514,30 11 514,30 11 514,30

9616330 6330     0921    Проведення невідкладних відновлюваль-
них робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів

35 886,00 35 886,00 35 886,00 35 886,00

9616380 6380     0732    Будівництво та реконструкція спеціалізо-
ваних лікарень та інших спеціалізованих 
закладів

4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00

9619180 9180     0133    Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

3 186,00 3 186,00 3 186,00

9619180 9180     0133    Благоустрiй мiст, сіл, селищ за рахунок 
цільових фондів

3 186,00 3 186,00 3 186,00

9700000 Святошинська районна в місті Києві 
державна адміністрація

1 533 334,20 1 449 656,30 807 606,60 114 586,40 83 677,90 334 246,98 53 051,10 4 374,00 5 296,70 281 195,88 281 195,88 1 867 581,18

9710000 Святошинська районна в місті Києві 
державна адміністрація

1 533 334,20 1 449 656,30 807 606,60 114 586,40 83 677,90 334 246,98 53 051,10 4 374,00 5 296,70 281 195,88 281 195,88 1 867 581,18

9710190 0190     0111    Керівництво і управління Святошин-
ською районною в місті Києві державною 
адміністрацією

69 921,70 69 921,70 51 119,50 2 159,40 8 565,10 8 565,10 8 565,10 78 486,80

9711010 1010     0910    Дошкільна освіта 329 816,30 329 816,30 197 192,10 34 183,20 92 369,35 33 879,50 2 707,20 58 489,85 58 489,85 422 185,65

9711020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти  за-
гальноосвітніми навчальними закладами ( 
в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

614 660,50 614 660,50 408 642,60 60 978,40 92 074,95 9 422,70 400,00 1 895,60 82 652,25 82 652,25 706 735,45

9711030 1030     0921    Надання загальної середньої освіти вечір-
німи (змінними) школами

2 700,50 2 700,50 1 878,70 374,10 2 700,50

9711070 1070     0922    Надання загальної середньої освіти 
спеціальними загальноосвітніми школами-
інтернатами, школами та іншими навчаль-
ними закладами для дітей, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку

49 396,90 49 396,90 32 368,60 4 200,20 49 396,90

9711090 1090     0960    Надання позашкільної освіти позашкіль-
ними закладами освіти, заходи із поза-
шкільної роботи з дітьми

43 186,00 43 186,00 30 377,90 4 359,20 2 138,90 873,00 331,80 157,30 1 265,90 1 265,90 45 324,90

9711170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності на-
вчальних закладів та інші заходи в галузі 
освіти

4 054,20 4 054,20 3 122,90 51,30 4 054,20

9711190 1190     0990    Централізоване ведення бухгалтерського 
обліку

10 747,10 10 747,10 7 136,80 551,70 106,70 106,70 17,90 10 853,80

9711200 1200     0990    Здійснення  централізованого господар-
ського обслуговування

1 317,60 1 317,60 851,10 33,50 1 317,60

9711210 1210     0990    Утримання інших закладів освіти 4 343,20 4 343,20 2 770,10 313,10 331,40 331,40 145,20 8,70 4 674,60

9711220 1220     0990    Інші  освітні програми 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

9711230 1230     0990    Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
яким виповнюється 18 років

90,60 90,60 90,60

9712130 2130     0722    Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна 
допомога населенню

86 110,30 86 110,30 3 968,20 3 968,20 3 968,20 90 078,50

9712180 2180     0726    Первинна медична допомога населенню 117 895,40 117 895,40 2 366,00 2 366,00 2 366,00 120 261,40

9712220 2220     0763    Інші заходи в галузі охорони здоров’я 
(субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань)

5 976,10 5 976,10 5 976,10

9713100 3100     Надання соціальних та реабілітаційних по-
слуг громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування

14 584,00 14 584,00 11 283,90 179,20 14 584,00

9713104 3104     1020    Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які  не здатні 
до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю

14 584,00 14 584,00 11 283,90 179,20 14 584,00

9713130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

3 703,70 3 703,70 2 603,70 165,30 98,50 98,50 98,50 3 802,20

9713131 3131     1040    Центри соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

3 541,90 3 541,90 2 603,70 165,30 98,50 98,50 98,50 3 640,40

9713132 3132     1040    Програми і заходи центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді

104,50 104,50 104,50

9713134 3134     1040    Соціальні програми і заходи державних 
органів у справах сім’ї Заходи  державної 
політики з питань сім’ї

57,30 57,30 57,30

9713140 3140     Реалізація державної політики у молодіжній 
сфері

8 722,40 8 722,40 3 678,40 989,10 2 561,60 588,00 400,00 100,00 1 973,60 1 973,60 11 284,00

9713142 3142     1040    Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

8 613,90 8 613,90 3 678,40 989,10 2 561,60 588,00 400,00 100,00 1 973,60 1 973,60 11 175,50

9713143 3143     1040    Інші заходи та заклади молодіжної політики 108,50 108,50 108,50
9713200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та праці 574,10 574,10 574,10
9713202 3202     1030    Надання фінансової підтримки громад-

ським організаціям інвалідів та ветеранів 
війни, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

574,10 574,10 574,10

9713240 3240     1050    Організація та проведення громадських 
робіт

50,00 50,00 50,00

9713250 3250     1060    Грошова компенсація за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих осіб, визначених абзацами 
5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб 
з інвалідністю І-ІІ групи, визначених 
абзацами 11-14 частини другої статті 7 За-
кону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», та осіб, 
які втратили функціональні можливості 
нижніх кінцівок, інвалідність яких настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористич-
ній операції, та потребують поліпшення 
житлових умов»

5 509,48 5 509,48 5 509,48 5 509,48
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9713300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, за-
кладами, створеними місцевими органами 
влади

8 411,10 8 411,10 5 163,20 1 141,90 2 161,20 2 161,20 2 161,20 10 572,30

9713400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги 
окремим категоріям громадян та проведен-
ня соціальних заходів

4 685,60 4 685,60 717,30 4 685,60

9714030 4030     0822    Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi 
та iншi мистецькі  заклади та заходи

600,00 600,00 600,00

9714060 4060     0824    Бiблiотеки 10 794,80 10 794,80 7 367,40 1 063,60 6 052,60 6 052,60 6 052,60 16 847,40

9714090 4090     0828    Палаци i будинки культури, клуби та iншi 
заклади клубного типу

3 156,70 3 156,70 2 102,90 557,60 9 258,40 682,40 448,30 8 576,00 8 576,00 12 415,10

9714100 4100     0960    Школи естетичного виховання дiтей 37 128,80 37 128,80 29 147,30 1 007,40 11 575,40 3 231,40 2 648,70 8 344,00 8 344,00 48 704,20

9714200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 1 514,20 1 514,20 1 067,90 50,90 66,00 66,00 66,00 1 580,20

9715030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

15 299,60 15 299,60 9 014,30 2 180,20 1 494,60 750,00 410,00 744,60 744,60 16 794,20

9715031 5031     0810    Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

15 299,60 15 299,60 9 014,30 2 180,20 1 494,60 750,00 410,00 744,60 744,60 16 794,20

9715040 5040     Підтримка і розвиток спортивної інфра-
структури

12 665,00 12 665,00 12 665,00 12 665,00

9715041 5041     0810    Утримання комунальних спортивних 
споруд

12 665,00 12 665,00 12 665,00 12 665,00

9715060 5060     Інші заходи з розвитку фізичної культури 
та спорту

149,80 149,80 149,80

9715061 5061     0810    Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх» та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

149,80 149,80 149,80

9716010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційно-
го господарства

10 377,60 10 377,60 10 377,60 10 377,60

9716020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

64 123,40 64 123,40 64 123,40 64 123,40

9716021 6021     0610    Капітальний ремонт житлового фонду 64 123,40 64 123,40 64 123,40 64 123,40

9716030 6030     0610    Фінансова підтримка об’єктів житлово-
комунального господарства

51 973,00 51 973,00 51 973,00

9716060 6060     0620    Благоустрiй мiст, сіл, селищ 31 704,90 31 704,90 1 404,80 1 404,80 1 404,80 33 109,70

9716330 6330     0921    Проведення невідкладних відновлюваль-
них робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів

350,00 350,00 350,00 350,00

9716360 6360     0731    Проведення невідкладних відновлюваль-
них робіт, будівництво та реконструкція 
лікарень загального профілю

441,80 441,80 441,80 441,80

9718600 8600     0133    Інші видатки 65,10 65,10 47,10 65,10

9718600 8600     0133    Вирішення нештатних ситуацій та інших 
проблем в районі

65,10 65,10 47,10 65,10

9719180 9180     0133    Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

3 186,00 3 186,00 3 186,00

9719180 9180     0133    Благоустрiй мiст, сіл, селищ за рахунок 
цільових фондів

3 186,00 3 186,00 3 186,00

9800000 Солом’янська районна в місті Києві дер-
жавна адміністрація

1 357 009,28 1 289 934,58 736 224,60 104 925,00 67 074,70 277 025,00 32 071,60 4 846,50 991,90 244 953,40 244 879,20 1 634 034,27

9810000 Солом’янська районна в місті Києві дер-
жавна адміністрація

1 357 009,28 1 289 934,58 736 224,60 104 925,00 67 074,70 277 025,00 32 071,60 4 846,50 991,90 244 953,40 244 879,20 1 634 034,27

9810190 0190     0111    Керівництво і управління Солом’янською 
районною в місті Києві державною адмі-
ністрацією

75 026,50 75 026,50 53 655,80 2 789,90 3 981,20 3 981,20 3 981,20 79 007,70

9811010 1010     0910    Дошкiльна освiта 279 635,80 279 635,80 166 926,60 34 472,70 31 963,70 19 195,30 33,90 12 768,40 12 768,40 311 599,50

9811020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти загаль-
ноосвітніми навчальними закладами (в т. 
ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

518 791,70 518 791,70 342 395,90 51 071,00 24 589,76 3 821,50 1 191,30 334,70 20 768,26 20 694,06 543 381,46

9811030 1030     0921    Надання загальної середньої освіти вечір-
німи (змінними) школами

9 391,70 9 391,70 6 206,50 1 046,60 9 391,70

9811040 1040     0922    Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

16 724,20 16 724,20 9 604,30 2 135,90 1 038,80 254,30 208,20 784,50 784,50 17 763,00

9811070 1070     0922    Надання загальної середньої освіти 
спеціальними загальноосвітніми школами-
інтернатами, школами та іншими навчаль-
ними закладами для дітей, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку

55 317,80 55 317,80 39 526,60 2 282,80 1 757,90 186,40 93,20 1 571,50 1 571,50 57 075,70

9811090 1090     0960    Надання позашкільної освіти позашкіль-
ними закладами освіти, заходи із поза-
шкільної роботи з дітьми

45 531,30 45 531,30 31 641,10 4 639,20 1 464,10 841,40 486,60 622,70 622,70 46 995,40

9811170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності на-
вчальних закладів та інші заходи в галузі 
освіти

4 118,80 4 118,80 3 245,50 117,70 4 118,80

9811190 1190     0990    Централізоване ведення бухгалтерського 
обліку

10 985,20 10 985,20 6 981,40 378,40 10 985,20

9811200 1200     0990    Здійснення централізованого господар-
ського обслуговування

1 631,60 1 631,60 1 315,60 1 631,60

9811220 1220     0990    Інші  освітні програми 605,48 605,48 2 927,94 2 927,94 2 927,94 3 533,42

9811230 1230     0990    Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
яким виповнюється 18 років

36,30 36,30 36,30

9812130 2130     0722    Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна 
допомога населенню

62 291,90 62 291,90 6 479,50 6 479,50 6 479,50 68 771,40

9812180 2180     0726    Первинна медична допомога населенню 98 067,60 98 067,60 8 709,70 8 709,70 8 709,70 106 777,30

9812220 2220     0763    Інші заходи в галузі охорони здоров’я 
(субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань)

6 389,70 6 389,70 6 389,70

9813100 3100     Надання соціальних та реабілітаційних по-
слуг громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування

15 247,20 15 247,20 10 973,30 779,00 15 247,20

9813104 3104     1020    Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у  зв’язку з похи-
лим віком, хворобою, інвалідністю

15 247,20 15 247,20 10 973,30 779,00 15 247,20

9813130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливи-
ми категоріями населення

2 974,10 2 974,10 2 290,70 125,40 2 974,10

9813131 3131     1040    Центри соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

2 974,10 2 974,10 2 290,70 125,40 2 974,10

9813140 3140     Реалізація державної політики у молодіж-
ній сфері

4 951,50 4 951,50 2 737,30 1 287,90 951,50 951,50 951,50 5 903,00
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9813142 3142     1040    Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

4 921,50 4 921,50 2 737,30 1 287,90 951,50 951,50 951,50 5 873,00

9813143 3143     1040    Інші заходи та заклади молодіжної по-
літики

30,00 30,00 30,00

9813200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та 
праці

385,00 385,00 385,00

9813202 3202     1030    Надання фінансової підтримки громад-
ським організаціям інвалідів та ветеранів 
війни, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

385,00 385,00 385,00

9813240 3240     1050    Організація та проведення громадських 
робіт

30,30 30,30 30,30

9813250 3250     1060    Грошова компенсація за належні для 
отримання жилі приміщення для сімей 
загиблих осіб, визначених абзацами 
5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб 
з інвалідністю І-ІІ групи, визначених 
абзацами 11-14 частини другої статті 7 За-
кону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», та осіб, 
які втратили функціональні можливості 
нижніх кінцівок, інвалідність яких настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористич-
ній операції, та потребують поліпшення 
житлових умов»

6 945,90 6 945,90 6 945,90 6 945,90

9813300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, за-
кладами, створеними місцевими органами 
влади

3 444,80 3 444,80 2 144,70 33,90 3 444,80

9813400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги 
окремим категоріям громадян та проведен-
ня соціальних заходів

3 089,20 3 089,20 308,10 3 089,20

9813500 3500     1040    Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та 
молоді іншими закладами соціального об-
слуговування  та реалізація інших заходів 
молодіжної політики

1 253,20 1 253,20 912,40 69,10 13,00 13,00 13,00 1 266,20

9814030 4030     0822    Філармонії, музичні колективи і ансамблі 
та інші мистецькі заклади та заходи

220,00 220,00 220,00

9814060 4060     0824    Бібліотеки 14 426,50 14 426,50 9 984,80 1 505,10 14 426,50

9814090 4090     0828    Палаци i будинки культури, клуби та iншi 
заклади клубного типу

952,60 952,60 627,70 115,80 950,00 950,00 950,00 1 902,60

9814100 4100     0960    Школи естетичного виховання дітей 49 418,10 49 418,10 38 373,00 1 697,20 4 632,50 4 586,70 3 447,00 43,50 45,80 45,80 54 050,60

9814200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 1 460,20 1 460,20 1 008,30 44,10 50,00 50,00 50,00 1 510,20

9815030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

7 436,30 7 436,30 5 365,00 333,30 58,00 58,00 58,00 7 494,30

9815031 5031     0810    Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

7 436,30 7 436,30 5 365,00 333,30 58,00 58,00 58,00 7 494,30

9815060 5060     Інші заходи з розвитку фізичної культури 
та спорту

100,00 100,00 100,00

9815061 5061     0810    Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх» та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

100,00 100,00 100,00

9816010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційно-
го господарства

3 251,00 3 251,00 3 251,00 3 251,00

9816020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

74 005,60 74 005,60 74 005,60 74 005,60

9816021 6021     0610    Капітальний ремонт житлового фонду 74 005,60 74 005,60 74 005,60 74 005,60

9816030 6030     0610    Фінансова підтримка об’єктів житлово-
комунального господарства

34 154,20 34 154,20 34 154,20

9816060 6060     0620    Благоустрiй мiст, сіл, селищ 32 920,50 32 920,50 990,00 990,00 990,00 33 910,50

9816310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

71 687,00 71 687,00 71 687,00 71 687,00

9816330 6330     0921    Проведення невідкладних відновлюваль-
них робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів

25 941,90 25 941,90 25 941,90 25 941,90

9816340 6340     0922    Проведення невідкладних відновлюваль-
них робіт, будівництво та реконструкція 
спеціалізованих навчальних закладів

300,00 300,00 300,00 300,00

9816350 6350     0960    Проведення невідкладних відновлюваль-
них робіт, будівництво та реконструкція 
позашкільних навчальних закладів

1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00

9819180 9180     0133    Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

3 186,00 3 186,00 3 186,00

9819180 9180     0133    Благоустрiй мiст, сіл, селищ за рахунок 
цільових фондів

3 186,00 3 186,00 3 186,00

9900000 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація

1 381 801,10 1 299 490,80 660 787,40 98 440,00 82 310,30 257 059,48 35 716,60 7 714,60 2 627,10 221 342,88 221 286,88 1 638 860,58

9910000 Шевченківська районна в місті Києві 
державна адміністрація

1 381 801,10 1 299 490,80 660 787,40 98 440,00 82 310,30 257 059,48 35 716,60 7 714,60 2 627,10 221 342,88 221 286,88 1 638 860,58

9910190 0190     0111    Керівництво і управління Шевченків-
ською районною в місті Києві державною 
адміністрацією

72 300,50 72 300,50 51 990,70 2 904,70 5 252,30 5 252,30 5 252,30 77 552,80

9911010 1010     0910    Дошкiльна освiта 238 148,84 238 148,84 136 532,80 31 550,70 31 803,20 16 757,00 1 432,00 15 046,20 15 046,20 269 952,04

9911020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти загаль-
ноосвітніми навчальними закладами (в т. 
ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

477 122,23 477 122,23 308 843,60 41 939,60 31 468,93 6 843,70 2 306,50 864,20 24 625,23 24 599,23 508 591,16

9911030 1030     0921    Надання загальної середньої освіти вечір-
німи (змінними) школами

1 420,17 1 420,17 1 163,80 1 420,17

9911040 1040     0922    Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми школами-інтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

29 660,06 29 660,06 13 995,30 3 776,50 523,90 523,90 523,90 30 183,96

9911070 1070     0922    Надання загальної середньої освіти 
спеціальними загальноосвітніми школами-
інтернатами, школами та іншими навчаль-
ними закладами для дітей, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку

18 043,50 18 043,50 10 276,00 3 016,70 48,00 48,00 48,00 18 091,50

9911080 1080     0922    Надання загальної середньої освіти загаль-
ноосвітніми спеціалізованими школами-
інтернатами з поглибленим вивченням 
окремих предметів і курсів для поглибленої 
підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, 
фізичної культури і спорту, інших галузях, 
ліцеї з посиленою військово-фізичною 
підготовкою

29 991,67 29 991,67 14 523,20 5 389,40 2 611,70 1 705,80 267,50 905,90 905,90 32 603,37

9911090 1090     0960    Надання позашкільної освіти позашкіль-
ними закладами освіти, заходи із поза-
шкільної роботи з дітьми

24 521,03 24 521,03 16 362,80 2 533,40 89,40 89,40 7,80 24 610,43

9911170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності на-
вчальних закладів та інші заходи в галузі 
освіти

5 427,25 5 427,25 4 389,40 5 427,25
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9911190 1190     0990    Централізоване ведення бухгалтерського 
обліку

7 974,37 7 974,37 4 735,90 948,40 25,00 25,00 7,60 7 999,37

9911200 1200     0990    Здійснення централізованого господар-
ського обслуговування

1 919,00 1 919,00 1 499,00 1 919,00

9911230 1230     0990    Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
яким виповнюється 18 років

32,58 32,58 32,58

9912130 2130     0722    Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна 
допомога населенню

131 116,40 131 116,40 17 191,00 17 191,00 17 191,00 148 307,40

9912180 2180     0726    Первинна медична допомога населенню 122 538,80 122 538,80 14 262,00 14 262,00 14 262,00 136 800,80

9912220 2220     0763    Інші заходи в галузі охорони здоров’я 
(субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань)

4 416,60 4 416,60 4 416,60

9913100 3100     Надання соціальних та реабілітаційних по-
слуг громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування

17 206,90 17 206,90 12 667,90 672,00 648,00 648,00 648,00 17 854,90

9913104 3104     1020    Забезпечення соціальними  послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю

17 206,90 17 206,90 12 667,90 672,00 648,00 648,00 648,00 17 854,90

9913130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливи-
ми категоріями населення

2 877,80 2 877,80 2 137,20 156,30 2 877,80

9913131 3131     1040    Центри соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

2 848,20 2 848,20 2 137,20 156,30 2 848,20

9913134 3134     1040    Заходи  державної політики з питань сім’ї 29,60 29,60 29,60

9913140 3140     Реалізація державної політики у молодіж-
ній сфері

39,00 39,00 39,00

9913143 3143     1040    Інші заходи та заклади молодіжної по-
літики

39,00 39,00 39,00

9913200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та 
праці

250,00 250,00 250,00

9913202 3202     1030    Надання фінансової підтримки громад-
ським організаціям інвалідів та ветеранів 
війни, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

250,00 250,00 250,00

9913240 3240     1050    Організація та проведення громадських 
робіт

10,00 10,00 10,00

9913250 3250     1060    Грошова компенсація за належні для отри-
мання жилі приміщення для сімей загиблих 
осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 
статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ 
групи, визначених абзацами 11-14 частини 
другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального за-
хисту», та осіб, які втратили функціональні 
можливості нижніх кінцівок, інвалідність 
яких настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під 
час безпосередньої участі в антитерорис-
тичній операції, та потребують поліпшення 
житлових умов»

5 375,45 5 375,45 5 375,45 5 375,45

9913300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, за-
кладами, створеними місцевими органами 
влади

1 941,50 1 941,50 1 400,00 12,00 1 941,50

9913400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги 
окремим категоріям громадян та проведен-
ня соціальних заходів

2 317,20 2 317,20 242,90 2 317,20

9914030 4030     0822    Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi 
та iншi мистецькі  заклади та заходи

1 084,00 1 084,00 1 084,00

9914060 4060     0824    Бiблiотеки 16 917,70 16 917,70 11 587,70 1 596,80 7 041,90 352,30 6 689,60 6 689,60 23 959,60

9914070 4070     0824    Музеї і виставки 711,10 711,10 441,40 12,90 67,80 67,80 67,80 778,90

9914100 4100     0960    Школи естетичного виховання дiтей 70 921,90 70 921,90 54 981,20 2 902,20 8 219,60 6 757,40 5 408,10 48,00 1 462,20 1 432,20 79 141,50

9914200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 1 898,30 1 898,30 1 346,10 40,30 40,30 40,30 1 938,60

9915030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного 
спорту

17 513,70 17 513,70 11 670,50 1 028,40 4 518,70 4 518,70 4 518,70 22 032,40

9915031 5031     0810    Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

17 513,70 17 513,70 11 670,50 1 028,40 4 518,70 4 518,70 4 518,70 22 032,40

9915060 5060     Інші заходи з розвитку фізичної культури 
та спорту

160,00 160,00 160,00

9915061 5061     0810    Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх» та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

160,00 160,00 160,00

9916010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного 
функціонування житлово-експлуатаційно-
го господарства

3 318,00 3 318,00 3 318,00 3 318,00

9916020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового 
господарства

66 549,80 66 549,80 66 549,80 66 549,80

9916021 6021     0610    Капітальний  ремонт житлового фонду 66 549,80 66 549,80 66 549,80 66 549,80

9916030 6030     0610    Фінансова підтримка об’єктів житлово-
комунального господарства

26 228,40 26 228,40 26 228,40

9916060 6060     0620    Благоустрiй мiст, сіл, селищ 56 081,90 56 081,90 7 499,00 7 499,00 7 499,00 63 580,90

9916120 6120     0620    Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів, надійної та безперебійної експлуа-
тації каналізаційних систем

2 350,00 2 350,00 2 350,00 2 350,00

9916310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

23 342,90 23 342,90 23 342,90 23 342,90

9916330 6330     0921    Проведення невідкладних відновлюваль-
них робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів

1 143,80 1 143,80 1 143,80 1 143,80

9916340 6340     0922    Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція спеціа-
лізованих навчальних закладів

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

9916380 6380     0732    Будівництво та реконструкція спеціалізо-
ваних лікарень та інших спеціалізованих 
закладів

150,00 150,00 150,00 150,00

9916420 6420     0829    Збереження пам’яток історії та культури 50,00 50,00 50,00 50,00
9916421 6421     0829    Збереження, розвиток, реконструкція та 

реставрація  пам’яток історії та культури
50,00 50,00 50,00 50,00

9917470 7470     0490    Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

9917470 7470     0490    Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання (КП «Спортивний комп-
лекс «Старт»)

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

9918050 8050     0133    Видатки на покриття інших заборгованос-
тей, що виникли у попередні роки

1 008,70 1 008,70 282,80 282,80 282,80 1 291,50

9919180 9180     0133    Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

3 186,00 3 186,00 3 186,00

9919180 9180     0133    Благоустрiй мiст, сіл, селищ за рахунок 
цільових фондів

3 186,00 3 186,00 3 186,00

Всього 33 041 492,09 29 456 117,02 8 102 676,60 1 227 954,20 3 511 501,40 16 787 710,80 1 680 825,96 74 389,90 51 103,40 15 106 884,84 13 934 809,50 49 829 202,89

Київський міський голова В. Кличко
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Додаток 6
в редакції, затвердженій рішенням 

Київської міської ради
від 20.12.2017 № 705/3712

Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
тис.грн

Код про-
грамної 

класифікації 
видатків та 

кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
ТПКВКМБ/
ТКВКБМС

Код 
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконав-
ця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо Загальний 
обсяг фі-

нансування 
будівництва

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об’єктів на 
майбутні 

роки

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 
майбутні 

роки

Разом видатків 
на поточний 

рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЬОГО 4566150,8

у тому числi:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення 
заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй

31805,0

субвенцiя з державного бюджету на проведення робiт, пов’язаних 
зi створенням i забезпеченням функцiонування центрiв надання 
адмiнiстративних послуг у форматi «Прозорий офiс»

17972,1

оплата за виконанi роботи та ін. 1625,3

6500000 65 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 348602,5

6510000 65 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 348602,5

у тому числi:

оплата за виконанi роботи 10,3

з них:

оплата за минулi роки 10,3

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖ АРХIТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПIДСВIЧУВАННЯ ПIШОХIДНОГО 
МОСТУ ЧЕРЕЗ ПЕТРIВСЬКУ АЛЕЮ БIЛЯ СТАДIОНУ «ДИНАМО» В М. КИЄВI

2020,5 31,4 634,6 1385,9

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО СВIТЛОФОРНИХ ОБ’ЄКТIВ 98904,0 24,5 24232,8 46230,0

у тому числi:

проектнi роботи 4500,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БУДIВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ВIД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ «КИС-
НЕВИЙ ЗАВОД»

669927,4 95,5 639774,8 15195,3

 6516390 6390 0453 Будівництво та розвиток мережі метрополітенів СПОРУДЖЕННЯ ДIЛЬНИЦI КУРЕНIВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКОЇ ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД 
СТАНЦIЇ «ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР» ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩI У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI (ДО-
ВЕДЕННЯ ДО ПОКАЗНИКIВ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРОЕКТОМ )

1817617,6 21,2 385496,5 1619,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦIЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КIЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ 
ЕЛЕКТРОПОЇЗДIВ З ПIДХОДАМИ-ПIД’ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВI

135893,0 54,2 73618,8 6500,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКОЇ НА ДIЛЯНЦI ВIД ГОЛОСIЇВСЬКОЇ ПЛОЩI ДО АМУР-
СЬКОЇ ПЛОЩI

102440,1 12,6 12955,6 8111,3

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI АРХIТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПIДСВIЧУВАННЯ ДЕРЕВ ПО 
ДНIПРОВСЬКIЙ НАБЕРЕЖНIЙ ВIД МОСТУ IМ. Є.О. ПАТОНА ЧЕРЕЗ РIЧКУ ДНIПРО ДО ДАР-
НИЦЬКОГО ШОСЕ

4386,7 4,2 184,7 4202,0

у тому числi:

проектнi роботи 152,5

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНI ПРОСП.ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ДАНИЛА 
ЩЕРБАКIВСЬКОГО (ЩЕРБАКОВА), ПIД’ЇЗДIВ ДО ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНI З ПРОСП. 
АКАДЕМIКА ПАЛЛАДIНА

220511,2 24,7 54379,7 57774,8

у тому числi:

проектнi роботи 4266,5

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI АРХIТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПIДСВIЧУВАННЯ ДЕРЕВ НА БРО-
ВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТI ВIД МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РIЧКУ ДНIПРО ДО СТАНЦIЇ КИЇВСЬКОГО 
МЕТРОПОЛIТЕНУ «ЛIВОБЕРЕЖНА» У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

6106,9 6,5 395,3 5711,6

у тому числi:

проектнi роботи 200,8

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМIЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДIВЛЯХ 
ПО ВУЛ.ЧИСТЯКIВСЬКIЙ, 19-А В М. КИЄВI

4706,3 3700,0

у тому числi:

проектнi роботи 300,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. ПЕТРА ДЕГТЯРЕНКА НА ДIЛЯНЦI ВIД ВУЛ. ЛУГОВОЇ ДО ВЕЛИКОЇ 
КIЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

140886,9 97,8 137767,6 2000,0

у тому числi:

проектнi роботи 120,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖI МIСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛIЗАЦIЇ НА ТЕРИТОРIЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ 
ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

94678,8 97,1 91962,9 1225,0

у тому числi:

проектнi роботи 1215,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI АРХIТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПIДСВIЧУВАННЯ ДЕРЕВ ПО 
РУСАНIВСЬКIЙ НАБЕРЕЖНIЙ ВIД МОСТУ IМЕНI Є.О. ПАТОНА ЧЕРЕЗ РIЧКУ ДНIПРО ДО 
ВУЛИЦI ФЛОРЕНЦIЇ У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

6992,8 6,2 432,1 6560,7

у тому числi:

проектнi роботи 182,4

 6516390 6390 0453 Будівництво та розвиток мережі метрополітенів РЕКОНСТРУКЦIЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛIЗАЦIЇ НА ОБ’ЄКТАХ 
МЕТРОПОЛIТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛА-
ТОРНИХ КОМПЛЕКСIВ СТАНЦIЙ

93503,2 94,9 88777,5 2992,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛИЦI АКАДЕМIКА ТУПОЛЄВА 151000,0 99,3 149904,3 506,0

у тому числi:

проектнi роботи 495,7

оплата за минулi роки 10,3

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI АРХIТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПIДСВIЧУВАННЯ ПАВIЛЬЙОНУ 
НАД РУЇНАМИ ЗОЛОТИХ ВОРIТ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

3346,5 2,9 95,5 3251,0

у тому числi:

проектнi роботи 150,7

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ПIДЗЕМНОГО ПIШОХIДНОГО ПЕРЕХОДУ ПО ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА 
БIЛЯ БУД. №4 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

20706,6 96,3 19930,5 350,0

у тому числi:

проектнi роботи 101,2

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ПО ВУЛ. ДМИТРIВСЬКIЙ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI 
М. КИЄВА

210613,1 98,4 207197,6 1722,0

у тому числi:

проектнi роботи 1722,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО ОСВIТЛЕННЯ ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО У 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

3050,8 3050,8

у тому числi:

проектнi роботи 180,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖ ЗОВНIШНЬОГО ОСВIТЛЕННЯ СИРЕЦЬКОГО ПАРКУ (ВУЛ. ТИМОФIЯ 
ШАМРИЛА) У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

3386,2 1,8 61,0 3325,2
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у тому числi:

проектнi роботи 250,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДIВ У МIСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЖДЖОЮ ЧАСТИ-
НОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖI М.КИЄВА

180000,0 58,2 104840,1 64600,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ НА ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКIЙ У ПЕЧЕРСЬКОМУ 
РАЙОНI М. КИЄВА

120058,0 99,0 118908,6 140,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ВIД КП МА «КИЇВ» (ЖУЛЯНИ) ДО СТАНЦIЇ «ТЕРЕМКИ» 
КУРЕНIВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКОЇ ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ ТА 
ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНАХ МIСТА КИЄВА

80000,0 98,7 78921,0 10,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ВIД СТАНЦIЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛIТЕНУ 
«АКАДЕММIСТЕЧКО» ДО ЖИТЛОВОГО МАСИВУ НОВОБIЛИЧI У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI 
МIСТА КИЄВА

80000,0 98,8 79028,8 500,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА В РАЙОНI СТАНЦIЇ КИЇВСЬКОГО 
МЕТРОПОЛIТЕНУ «ПЕТРIВКА» НА ПРИМIКАННI ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОГО ДО ВУЛ. ВЕРБОВОЇ 
В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

70000,0 98,6 69033,0 267,0

у тому числi:

проектнi роботи 193,3

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ТА ЗУПИНКИ «КОНТРАКТОВА ПЛО-
ЩА» В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩI, ВУЛ. КОСТЯНТИНIВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИГIРСЬКОЇ, 
ВУЛ. ВЕРХНIЙ ВАЛ ТА ПIДЗЕМНОГО ПIШОХIДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКIЙ У 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

67000,0 98,3 65871,2 432,0

у тому числi:

проектнi роботи 294,3

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗУПИНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ «СТАНЦIЯ МЕТРО «ЧЕРНIГIВСЬКА» ПIД 
ТРАНСПОРТНИЙ ПЕРЕСАДОЧНИЙ ВУЗОЛ З ТЕРМIНАЛОМ ТА РЕКОНСТРУКЦIЯ ДIЛЯНКИ 
ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ВIД ПРОСП. Ю. ГАГАРIНА ПО ВУЛ. Г. ХОТКЕВИЧА

169700,0 99,3 168562,4 437,6

у тому числi:

проектнi роботи 191,5

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ФУНIКУЛЕРА 30000,0 84,9 25459,5 3798,8

у тому числi:

проектнi роботи 3749,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ (ТЕХНIЧНЕ ПЕРОСНАЩЕННЯ) ТЯГОВИХ ПIДСТАНЦIЙ 52000,0 100,0 51990,0 10,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТП-3680 ПО ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКIЙ,37 У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI 
М. КИЄВА

10544,8 65,7 6931,6 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКIЙ 30000,0 98,8 29637,9 10,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНIШНЬОГО ОСВIТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПIШОХIДНИХ ПЕРЕ-
ХОДАХ МIСТА КИЄВА ТА ЇХ ОБЛАШТУВАННЯ ТЕХНIЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОРГАНIЗАЦIЇ 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ

20000,0 82,5 16500,9 2460,0

у тому числi:

проектнi роботи 1460,0

 6516390 6390 0453 Будівництво та розвиток мережі метрополітенів БУДIВНИЦТВО ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД СТАНЦIЇ «СИ-
РЕЦЬ» НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

11186617,6 99,3 11107187,0 48003,7

у тому числi:

проектнi роботи 48003,7

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ПЕТРIВСЬКОЇ АЛЕЇ, ПАРКОВОЇ ДОРОГИ, ДНIПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ НА 
ДIЛЯНЦI ВIД АЛЕЇ ГЕРОЇВ КРУТ ДО ДНIПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ З РЕКОНСТРУКЦIЄЮ ТРАН-
СПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНI ДНIПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА ДНIПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ У 
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

217094,9 97,1 210851,6 2000,0

у тому числi:

проектнi роботи 1900,0

 6516390 6390 0453 Будівництво та розвиток мережі метрополітенів РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАНЦIЙНОГО КОМПЛЕКСУ СТАНЦIЇ «ТЕАТРАЛЬНА» СВЯТОШИНСЬКО-
БРОВАРСЬКОЇ ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ З ВЛАШТУВАННЯМ ПIДЗЕМНОГО ПАРКIНГУ

12000,0 99,9 11990,0 10,0

у тому числi:

проектнi роботи 10,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ТЕХНIЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ IСНУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕСУВАННЯ 
МАЛОМОБIЛЬНИХ ГРУП НА ВИХОДАХ В ПIДЗЕМНИХ ПIШОХIДНИХ ПЕРЕХОДАХ НА 
МАЙДАНI НЕЗАЛЕЖНОСТI З ВСТАНОВЛЕННЯМ 4-Х ЛIФТIВ

6320,0 98,6 6229,1 10,0

у тому числi:

проектнi роботи 10,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО ОСВIТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДIВ У ДЕСНЯН-
СЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

8000,0 92,1 7365,0 635,0

у тому числi:

проектнi роботи 635,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО ОСВIТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У 
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

19301,7 96,7 18671,7 630,0

у тому числi:

проектнi роботи 630,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ПО ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКIЙ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ 
РАЙОНI М. КИЄВА

302540,7 98,7 298596,6 2131,8

у тому числi:

проектнi роботи 2131,8

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ НА ПЛОЩI ШЕВЧЕНКА НА ДIЛЯНЦI ВIД ВУЛИЦI АВТО-
ЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛИЦI ПУЩА-ВОДИЦЬКОЇ З РОЗВОРОТНИМ КIЛЬЦЕМ

63000,0 94,5 59565,0 3435,0

у тому числi:

проектнi роботи 3435,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО ОСВIТЛЕННЯ ВУЛИЦI СИМОНА ПЕТЛЮРИ ВIД 
БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДО ВУЛИЦI САКСАГАНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ 
РАЙОНI МIСТА КИЄВА

6000,0 97,3 5840,0 160,0

у тому числi:

проектнi роботи 160,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО ОСВIТЛЕННЯ НА ВУЛИЦI КАНАЛЬНIЙ У ДАРНИЦЬ-
КОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

1490,0 69,8 1040,0 450,0

у тому числi:

проектнi роботи 450,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО ОСВIТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ ЗА 
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЗДОЛБУНIВСЬКА, 9, У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

500,0 80,0 400,0 100,0

у тому числi:

проектнi роботи 100,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО ОСВIТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ ЗА 
АДРЕСОЮ: ВУЛ. УРЛIВСЬКА, 38 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

500,0 80,0 400,0 100,0

у тому числi:

проектнi роботи 100,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО ОСВIТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ ЗА 
АДРЕСОЮ: ВУЛ. САДОВА, 186 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

500,0 80,0 400,0 100,0
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у тому числi:

проектнi роботи 100,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ВIД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦIЇ 
МЕТРОПОЛIТЕНУ «ПАЛАЦ СПОРТУ»

50000,0 92,3 46170,0 3830,0

у тому числi:

проектнi роботи 3830,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ВIД Ж/М ТРОЄЩИНА ДО СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ ПЛОЩI 
ТА РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ВIД ПРОСП. Г. ВАТУТIНА ДО СТАНЦIЇ МЕТРО ДАР-
НИЦЯ З ОРГАНIЗАЦIЄЮ ВIДОКРЕМЛЕНОЇ ЛIНIЇ АВТОБУСНОГО ТА ТРОЛЕЙБУСНОГО РУХУ

1591350,0 100,0 1591250,0 100,0

у тому числi:

проектнi роботи 100,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО ОСВIТЛЕННЯ НА ПРИБУДИНКОВIЙ ТЕРИТОРIЇ ЗА 
АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА, 1-В У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

500,0 80,0 400,0 100,0

у тому числi:

проектнi роботи 100,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖI ШВИДКIСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЄВА НА БАЗI 
IСНУЮЧОЇ ЗАЛIЗНИЧНОЇ ТА ТРАМВАЙНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ ВIД Ж/М ТРОЄЩИНА - Ж/М 
БЕРЕЗНЯКИ ДО СТАНЦIЇ КАРАВАЄВI ДАЧI З ЗАЇЗДОМ В ТРАМВАЙНЕ ДЕПО IМ. ШЕВЧЕНКА

1500000,0 99,5 1492000,0 8000,0

у тому числi:

проектнi роботи 8000,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI АРХIТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПIДСВIЧУВАННЯ ШЛЯХОПРОВО-
ДУ У СКЛАДI ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ’ЯКИ НА ОДЕСЬКIЙ ПЛОЩI У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI 
МIСТА КИЄВА

15000,0 97,0 14550,0 450,0

у тому числi:

проектнi роботи 450,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖ ЗОВНIШНЬОГО ОСВIТЛЕННЯ ВУЛ. В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО У 
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

1495,0 90,0 1345,0 150,0

у тому числi:

проектнi роботи 150,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ’ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI ВУЛ. ПОЛЯРНОЇ-ВУЛ. ГЕРОЇВ 
ДНIПРА З ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЮ

700000,0 100,0 699990,0 10,0

у тому числi:

проектнi роботи 10,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ВIД ВУЛ. ДОБРИНIНСЬКОЇ ДО РОЗВОРОТНОЇ ПЕТЛI НА 
ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНIПРА (ВКЛЮЧАЮЧИ ВУЗЛИ) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

30000,0 78,6 23574,6 6425,4

у тому числi:

проектнi роботи 6425,4

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ПО ВУЛ. ДОБРИНIНСЬКIЙ НА ДIЛЯНЦI ВIД ВУЛ. АВТО-
ЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО (ВКЛЮЧАЮЧИ ВУЗЛИ) В ОБОЛОНСЬКО-
МУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

30000,0 81,0 24293,4 5706,6

у тому числi:

проектнi роботи 5706,6

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО АВТОМАТИЗОВАНОЇ IНФОРМАЦIЙНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНIМ 
РУХОМ НА ВУЛИЧНО - ШЛЯХОВIЙ МЕРЕЖI М. КИЄВА (IНФОРМАЦIЙНI ЕЛЕТРОННI ТАБЛО, 
КЕРОВАНI ДОРОЖНI ЗНАКИ, ДЕТЕКТОРИ ТРАНСПОРТУ ТА МЕТЕОНАГЛЯД)

3480,0 56,4 1964,2 1515,8

у тому числi:

проектнi роботи 1515,8

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДIЛЯНЦI МIЖ ВУЛ. ДОВБУША ТА БРОВАР-
СЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

225000,0 99,4 223644,9 761,7

у тому числi:

проектнi роботи 757,2

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРIЖКИ ПО НАБЕРЕЖНОМУ ШОСЕ ВIД ПОШТОВОЇ ПЛОЩI 
ДО МОСТУ IМЕНI Є.О. ПАТОНА

30000,0 100,0 29990,0 10,0

у тому числi:

проектнi роботи 10,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО ОСВIТЛЕННЯ ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНОЇ В ДАРНИЦЬКОМУ 
РАЙОНI МIСТА КИЄВА

5500,0 92,7 5100,0 400,0

у тому числi:

проектнi роботи 400,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО ОСВIТЛЕННЯ СКВЕРУ ПО ВУЛИЦI ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 
180/21 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

10000,0 99,0 9900,0 100,0

у тому числi:

проектнi роботи 100,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ’ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI БУЛЬВ. ПЕРОВА-ПРОСП. В. МАЯ-
КОВСЬКОГО З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА (КЕРЧЕНСЬКА ПЛОЩА)

226700,0 99,6 225695,0 1005,0

у тому числi:

проектнi роботи 1005,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ’ЯЗКИ НА ПРИМИКАННI ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКОЇ 
ТА ВУЛ. ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДIВ (ПЛОЩА ГЕРОЇВ ВЕЛИКОЇ ВIТЧИЗНЯНОЇ 
ВIЙНИ)

158500,0 99,4 157500,0 1000,0

у тому числi:

проектнi роботи 1000,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. ПОКРОВСЬКОЇ У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА 7420,8 98,6 7318,8 102,0

у тому числi:

проектнi роботи 102,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. АНДРIЇВСЬКОЇ У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА 8658,4 98,8 8555,4 103,0

у тому числi:

проектнi роботи 103,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. КИРИЛIВСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦIЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛIЙ У 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

298700,0 99,7 297700,0 1000,0

у тому числi:

проектнi роботи 1000,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. IВАНА ФЕДОРОВА ВIД ВУЛ. ВЕЛИКОЇ ВАСИЛЬКIВСЬКОЇ ДО ВУЛ. АНРI 
БАРБЮСА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

35000,0 99,3 34750,0 250,0

у тому числi:

проектнi роботи 250,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. ТРУХАНIВСЬКОЇ У ДНIПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ 
М.КИЄВА

35000,0 100,0 34990,0 10,0

у тому числi:

проектнi роботи 10,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛIЗАЦIЇ ПО ПРОСП. БРОВАРСЬКОМУ ВIД ВУЛ. ЛУНАЧАР-
СЬКОГО ДО МОСТУ-МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНIВСЬКУ ПРОТОКУ В ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

74350,0 96,6 71830,0 2520,0

у тому числi:
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проектнi роботи 2520,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ КАНАЛIЗАЦIЙНИХ МЕРЕЖ З ВЛАШТУВАННЯМ СТАЦIОНАРНОГО 
СНIГОПЛАВИЛЬНОГО ПУНКТУ В М.КИЄВI

40000,0 99,9 39950,0 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА 40000,0 100,0 39990,0 10,0

у тому числi:

проектнi роботи 10,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ НА ДIЛЯНЦI ВIД ВУЛ. МIСЬКОЇ ДО ПЛОЩI ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

30000,0 86,8 26034,6 3965,4

у тому числi:

проектнi роботи 3965,4

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ПО ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, ВУЛ. 
ЙОРДАНСЬКIЙ ВIД ВУЛ. ДОБРИНIНСЬКОЇ ДО РОЗВОРОТНОЇ ПЕТЛI НА ВУЛ. ЙОРДАНСЬКIЙ 
(ВКЛЮЧАЮЧИ ВУЗЛИ) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

30000,0 87,9 26365,9 3634,1

у тому числi:

проектнi роботи 3634,1

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ’ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI БУЛЬВАРУ АКАДЕМIКА ВЕРНАД-
СЬКОГО - ВУЛ. АКАДЕМIКА ЄФРЕМОВА З ПРОСП. АКАДЕМIКА ПАЛЛАДIНА У СВЯТОШИН-
СЬКОМУ РАЙОНI

300000,0 99,7 299000,0 1000,0

у тому числi:

проектнi роботи 1000,0

 6516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РIЗНИХ РIВНЯХ НА ПЕРЕТИНI ПРОСП. ПЕРЕМО-
ГИ З ПРОСП. ПОВIТРОФЛОТСЬКИМ IЗ БУДIВНИЦТВОМ ПIШОХIДНИХ ПЕРЕХОДIВ В РIЗНИХ 
РIВНЯХ

291000,0 99,8 290500,0 500,0

у тому числi:

проектнi роботи 500,0

4100000 41 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 
IНФРАСТРУКТУРИ

727030,8

4110000 41 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 
IНФРАСТРУКТУРИ

727030,8

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МIСЬКОГО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА У 
М. КИЄВI

1262612,1 9,6 121125,0 141149,1

у тому числi:

проектнi роботи 2395,6

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ОСНАЩЕННЯ IНЖЕНЕРНИХ ВВОДIВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ 
ВЛАСНОСТI, ЖБК ТА ОСББ ТЕПЛОЛIЧИЛЬНИКАМИ РАЗОМ З ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ ЧАС-
ТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦIЇ (ПЕРЕЛIК ОБ’ЄКТIВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР 
(КМДА) ВIД 28.11.2014 № 1395 (ЗI ЗМIНАМИ)

190286,2 17,4 33177,1 25300,0

у тому числi:

проектнi роботи 1530,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦIЇ АЕРАЦIЇ НА ВУЛ. 
КОЛЕКТОРНIЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА I ЧЕРГА БУДIВНИЦТВА. НАСОСНА 
СТАНЦIЯ ПЕРШОГО ПIДЙОМУ

588511,7 98,4 579086,9 300,2

у тому числi:

проектнi роботи 290,2

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА МОДЕРНIЗАЦIЯ ЛIФТIВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ 740200,0 50,1 371027,3 122978,7

у тому числi:

проектнi роботи 3400,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ВСТАНОВЛЕННЯ IНДИВIДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТIВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ КОМУ-
НАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI ТЕРИТОРIАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МIСТА КИЄВА (ПЕРЕЛIК ОБ’ЄКТIВ ВИ-
ЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВIД 27.04.2015 № 415 (ЗI ЗМIНАМИ)

137826,0 61,5 84812,8 35700,0

у тому числi:

проектнi роботи 2900,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ АВАРIЙНОЇ ДIЛЯНКИ ВОДОВОДУ Д=900 ММ ПО ВУЛ. О.БАЛЬЗАКА ВIД ВУЛ. 
О.САБУРОВА ДО ВУЛ. М.ЦВЄТАЄВОЇ

14324,9 2,1 306,8 12338,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛIВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦIЇ АЕРАЦIЇ 634249,2 71,4 453081,8 150,0

у тому числi:

проектнi роботи 60,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ФОНТАНIВ «МАЛI» НА МАЙДАНI НЕЗАЛЕЖНОСТI (ПАРНА СТОРОНА 
ВУЛИЦI ХРЕЩАТИК)

12620,3 12,8 1611,8 10914,3

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ФОНТАНА «ВЕЛИКИЙ» НА МАЙДАНI НЕЗАЛЕЖНОСТI (ПАРНА СТОРОНА 
ВУЛИЦI ХРЕЩАТИК)

19989,1 3,8 764,1 19130,2

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ФОНТАНIВ В АКВАТОРIЇ РУСАНIВСЬКОГО КАНАЛУ 13038,2 0,9 112,2 4931,5

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ВСТАНОВЛЕННЯ IНДИВIДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТIВ В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ 
ТА ОБ’ЄКТАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI (ПЕРЕЛIК ОБ’ЄКТIВ ВИЗНАЧЕНО РОЗПОРЯДЖЕН-
НЯМ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ ВIД 07.09.2017 №1095)

9375,0 83,7 7845,0 1530,0

у тому числi:

проектнi роботи 120,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ВОДОПРОВОДУ Д=500 ММ ПО ВУЛ. БОРЩАГIВСЬКIЙ ВIД ПРОВ.КОВАЛЬ-
СЬКОГО ДО ПОВIТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ

43230,1 24,4 10532,0 32071,2

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА ТЕХНIЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛIГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ 
ВIДХОДIВ № 5 В С.ПIДГIРЦI ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

61909,3 67,6 41859,4 5,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ОСНАЩЕННЯ ОБ’ЄКТIВ ОСВIТИ РАЙОННОГО ПIДПОРЯДКУВАННЯ СИСТЕМОЮ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦIЇ ТА МОНIТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛIК ОБ’ЄКТIВ ВИЗНА-
ЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВIД 04.09.2017 №1078)

25000,0 85,0 21245,0 3755,0

у тому числi:

проектнi роботи 155,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПЕРША ЧЕРГА БУДIВНИЦТВА СПОРУД АРТЕЗIАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛО-
ВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ ПIВНIЧНI ТА ВОДОПРОВIДНОЇ МАГIСТРАЛI ПО ПРОСПЕКТУ 
П.ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI

95626,6 4,7 4476,3 700,0

у тому числi:

проектнi роботи 700,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1500-2000 ММ ПО ВУЛ. БОРЩАГIВСЬКIЙ, 
В ЧАСТИНI ЙОГО САНАЦIЇ ВIД КК-6 ДО КК-26/7А (КАМЕРА В РАЙОНI ПОВIТРОФЛОТСЬКОГО 
МОСТУ) В СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

75928,9 73,7 55928,9 20000,0

у тому числi:

проектнi роботи 85,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦI ЙОРДАНСЬКIЙ, 11 В ОБОЛОНСЬКОМУ 
РАЙОНI

3256,4 38,6 1256,4 2000,0

у тому числi:

проектнi роботи 88,5

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ЛIКВIДАЦIЯ АВАРIЙНОЇ СИТУАЦIЇ З ПРОВЕДЕННЯМ УКРИТТЯ КАРТ ПОЛIГОНУ ТВЕРДИХ ПО-
БУТОВИХ ВIДХОДIВ №5 З ВИКОРИСТАННЯМ В ЯКОСТI IЗОЛЮЮЧОГО ШАРУ МIНЕРАЛЬНОГО 
ГРУНТУ В С.ПIДГIРЦI ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

8286,9 12,4 1024,6 7262,3

у тому числi:

проектнi роботи 100,0
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 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ОСНАЩЕННЯ IНЖЕНЕРНИХ ВВОДIВ БЮДЖЕТНИХ ЗАКЛАДIВ ТА ОБ’ЄКТIВ КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТI СИСТЕМАМИ ОБЛIКУ (ПЕРЕЛIК ОБ’ЄКТIВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО 
КМР (КМДА) ВIД 25.01.2017 №37)

2600,0 2600,0

у тому числi:

проектнi роботи 130,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛI ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНI ПРОВУЛКУ АКАДЕМIКА 
ФIЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

86142,5 73,6 63384,1 19311,4

у тому числi:

проектнi роботи 535,6

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕГУЛЮВАННЯ РIВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ 
БЕРЕГОУКРIПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПIВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ

19635,2 88,3 17342,9 100,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4118800 8800 0180 Iншi субвенцiї 6000,0

 4118800 8800 0180 Субвенція з бюджету м.Києва в частині виконання Програми 
економічного і соціального розвитку м.Києва місцевому бюджету 
Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської облас-
ті на капiтальний ремонт та нове будiвництво автодорiг в с. Пiдгiрцi 
Обухiвського району Київської області

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДIВНИЦТВО АВТОДОРIГ В С. ПIДГIРЦI ОБУХIВСЬКОГО 
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

29950,2 39,5 11823,1 6000,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПРОТИАВАРIЙНI РОБОТИ IЗ УКРIПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ 
БIЛЯ ВУЛ. ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

32528,7 21,5 6994,9 5000,0

у тому числi:

проектнi роботи 67,5

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території САНАЦIЯ ВОДОПРОВIДНИХ МЕРЕЖ Д=300, 400 ММ НА ВУЛ. ШЕВЧЕНКА ТА ВУЛ. ЛЕНIНА В 
МIКРОРАЙОНI ЖУЛЯНИ М. КИЄВА

12733,9 16,4 2092,5 8544,5

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ БУДIВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ПЕРЕЛIК ОБ’ЄКТIВ ВИЗНАЧЕНИЙ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ ВIД 04.05.2012 № 711 ЗI 
ЗМIНАМИ)

1863728,1 87,7 1634488,2 914,0

у тому числi:

проектнi роботи 914,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА ВУЛИЦI ТЕО-
ДОРА ДРАЙЗЕРА, 32 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

1823,2 2,5 44,9 1729,8

 4118800 8800 0180 Iншi субвенцiї 3200,0

 4118800 8800 0180 Субвенція з бюджету м.Києва в частині виконання Програми еко-
номічного і соціального розвитку м.Києва місцевому бюджету Під-
гірцівської сільської ради Обухівського району Київської області 
на капiтальний ремонт та нове будiвництво автодорiг в с. Романків 
Обухiвського району Київської області

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДIВНИЦТВО АВТОДОРIГ В С.РОМАНКIВ ОБУХIВСЬКОГО 
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

13334,5 3200,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ВОДОПРОВIДНОЇ МЕРЕЖI Д=300 ММ НА ТЕРИТОРIЇ НАЦIОНАЛЬНОГО 
МУЗЕЮ IСТОРIЇ УКРАЇНИ У ДРУГIЙ СВIТОВIЙ ВIЙНI. МЕМОРIАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

20730,5 85,8 17796,6 2646,9

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВIДНОЇ СТАНЦIЇ З ВПРОВАДЖЕННЯМ 
ТЕХНОЛОГIЇ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ З ВИРОБНИЦТВОМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ 
НИЗЬКОКОНЦЕНТРОВАНОГО ГIПОХЛОРИТУ НАТРIЮ НА ПРОСП.АЛIШЕРА НАВОЇ,1 В 
М.КИЄВI

194204,3 98,9 192070,9 300,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території УКРIПЛЕННЯ СХИЛУ БIЛЯ БУДIВЛI НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКIВСЬКIЙ, 53 У ПОДIЛЬСЬКОМУ 
РАЙОНI

25644,1 37,0 9484,0 2388,3

у тому числi:

проектнi роботи 476,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛIЗУВАННЯ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ РАЙОНУ «БIЛИЧI» 
ТА «НОВО-БIЛИЧI» У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

53603,3 26,5 14224,4 1,0

у тому числi:

проектнi роботи 1,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВОЇ МАГIСТРАЛI №1 ТЕЦ-5 НА ДIЛЯНЦI ВIД ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ 624 
ДО ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ 628 НА ПРОСПЕКТI СОБОРНОСТI (ВОЗЗ’ЄДНАННЯ)

78353,2 16,1 12653,2 65700,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА ВУЛИЦI ОЛЕК-
САНДРА САБУРОВА, 9/61 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

1820,9 6,0 109,4 1662,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛI БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗI ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА 
КРАСНОДОНСЬКОЇ

15905,0 78,0 12398,7 2500,0

у тому числi:

проектнi роботи 170,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ВОДОПРОВIДНИХ ТА КАНАЛIЗАЦIЙНИХ МЕРЕЖ ПО ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКIЙ У 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

4005,1 8,8 354,1 3651,0

у тому числi:

проектнi роботи 160,9

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДIВ ДЛЯ УКРIПЛЕННЯ ДНIПРОВСЬКОГО СХИЛУ БIЛЯ 
ПIШОХIДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

42937,9 73,9 31722,8 100,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 
41 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

1216,4 0,5 5,7 1163,8

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦI IВАНА КУДРI, 37-39 У ПЕЧЕРСЬКОМУ 
РАЙОНI

2633,9 2,2 58,9 2476,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА КЛОВСЬКОМУ 
УЗВОЗI, 7 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

1698,8 14,1 238,9 1413,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ (ПРОТИАВАРIЙНI РОБОТИ) ПIДПIРНИХ СТIНОК НА СХИЛI БIЛЯ БУДИНКУ 
№14 НА ПРОСПЕКТI ЧЕРВОНОЗОРЯНОМУ У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

22690,0 21,5 4867,2 8985,5

у тому числi:

проектнi роботи 84,5

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ КОТЕЛЬНI НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13 26305,4 21,8 5730,6 1985,5

у тому числi:

проектнi роботи 500,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ПIШОХIДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗ-
ЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У МIКРОРАЙОНI Ж/М 
ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

9863,8 75,6 7452,4 446,7

у тому числi:

проектнi роботи 90,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ЦЕНТРАЛIЗОВАНИХ ТЕПЛОВИХ 
МЕРЕЖ ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ №26, 28 НА ВУЛ. ЧИСТЯКIВСЬКА

13038,7 37,7 4910,7 5500,0

у тому числi:

проектнi роботи 187,5

 4116340 6340 0922 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНIВ 
№316 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 
32-А

39372,4 24,1 9495,4 29487,0

у тому числi:

проектнi роботи 97,0

 4116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ 
СТУСА, 26-А

22383,3 27,1 6055,7 16041,3
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у тому числi:

проектнi роботи 79,0

 4116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 «СОФIЇ РУСОВОЇ» 
НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82

12670,2 40,5 5135,6 7222,2

у тому числi:

проектнi роботи 91,0

 4116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №200 
НА ВУЛ. СЕМАШКА, 9

41183,2 17,2 7083,2 24220,9

у тому числi:

проектнi роботи 100,0

 4116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 95 
НА ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 61-Г

28425,8 98,6 28037,8 50,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ МО-
ДУЛЬНОГО ТИПУ (ПЕРЕЛIК ОБ’ЄКТIВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВIД 
30.10.2013 №1948 (IЗ ЗМIНАМИ)

26850,0 85,6 22990,0 10,0

у тому числi:

проектнi роботи 10,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ВИКУП НЕРУХОМОГО МАЙНА У ЗВ’ЯЗКУ З CУСПIЛЬНОЮ ПОТРЕБОЮ, ПОВ’ЯЗАНОЮ З 
БУДIВНИЦТВОМ ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МIСЬКОГО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА В 
М.КИЄВI

10300,2 100,0 10298,2 2,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ВОДОПОСТАЧАННЯ СЕЛИЩА РИБНЕ ДНIПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 2456,7 1,8 45,4 2300,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ СПОРУД ОЧИСТКИ СТIЧНИХ КАНАЛIЗАЦIЙНИХ ВОД I БУДIВНИЦТВО 
ТЕХНОЛОГIЧНОЇ ЛIНIЇ ПО ОБРОБЦI ТА УТИЛIЗАЦIЇ ОСАДIВ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦIЇ АЕРАЦIЇ

19290052,3 98,7 19033161,8 14954,1

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВОЇ МАГIСТРАЛI №6 СТ-1 НА ДIЛЯНЦI ВIД ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ 627 
ДО ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ 630 НА ВУЛ. КОПЕРНИКА

10000,0 82,6 8260,0 1740,0

у тому числi:

проектнi роботи 250,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ХЛОРНОГО ГОСПОДАРСТВА ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВIДНОЇ СТАНЦIЇ НА 
ПРОСП. АЛIШЕРА НАВОЇ, 1А У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

24338,1 82,0 19952,0 798,6

у тому числi:

проектнi роботи 798,6

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території СПОРУДЖЕННЯ МАЙДАНЧИКА ЗАГЛИБЛЕНОГО ТИПУ ДЛЯ РОЗМIЩЕННЯ КОНТЕЙНЕРIВ 
ДЛЯ ЗБОРУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ

572,3 30,1 172,3 400,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4116430 6430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРIОД ДО 2025 РОКУ 20000,0 99,8 19950,0 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ (РЕКОНСТРУКЦIЯ) БУДIВЛI БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКIЛЬНИЙ НА-
ВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 300 ВУЛ. РАДУНСЬКА, 22/9-А М. КИЇВ)

15190,4 9,9 1500,0 3727,4

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ТЕХНIЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОЛIГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ 
ВIДХОДIВ №5 В С.ПIДГIРЦI ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

22707,9 22707,9

у тому числi:

проектнi роботи 200,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕК-
ТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДIВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ IЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВIДНОВЛЮВАЛЬНИХ 
ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГIЇ (ПЕРЕЛIК ОБ’ЄКТIВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВIД 
26.09.2016 № 904)

20000,0 97,9 19570,5 129,5

у тому числi:

проектнi роботи 129,5

 4116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 113 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНIВСЬКIЙ, 
3-Б З ДОБУДОВОЮ ПОВЕРХУ ТА ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЄЮ

38680,0 97,3 37647,0 504,0

у тому числi:

проектнi роботи 504,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛI БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗI ВУЛИЦЬ ПРОВIДНИЦЬКОЇ ТА 
РАДIСНОЇ

36100,0 97,2 35088,3 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДIВ ЧЕРЕЗ Р.ДНIПРО 985435,8 99,3 978964,2 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПРОТИАВАРIЙНI РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПIДПIРНИХ СТIНОК МIЖ БУДИНКАМИ № 5/1-
А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКIЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНIЙ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ 
РАЙОНI

4000,0 88,3 3531,5 30,0

у тому числi:

проектнi роботи 30,0

 4116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ I - III СТУПЕНIВ № 62 НА 
ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В

40120,6 98,6 39576,6 544,0

у тому числi:

проектнi роботи 544,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПРОТИАВАРIЙНI РОБОТИ НА СХИЛI БIЛЯ САДИБ №№ 22, 24, 26 НА ВУЛ. АДМIРАЛА УШАКОВА 
У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI

12456,7 97,6 12161,7 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛАХ ОЗЕРА БIЛЯ САДИБИ № 7 УЧБОВОГО ПРОВУЛКУ У 
ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI

9864,5 95,8 9445,5 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ ШКОЛИ I-III СТУПЕНIВ №263 IМЕНI ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ ДЕСНЯН-
СЬКОГО РАЙОНУ МIСТА КИЄВА НА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-Б

26150,0 98,2 25682,0 468,0

у тому числi:

проектнi роботи 468,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА ВУЛИЦI ОЛЕК-
САНДРА САБУРОВА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

1700,0 97,3 1654,1 45,9

у тому числi:

проектнi роботи 45,9

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛАХ МИШОЛОВСЬКОЇ БАЛКИ БIЛЯ САДИБИ № 154 
НА ВУЛ. АКАДЕМIКА КАЩЕНКА У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI

7598,2 94,9 7210,2 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4116340 6340 0922 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ I - III СТУПЕНIВ N 137 М. КИЄВА З ПОГЛИ-
БЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛIЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЕНТУЗIАСТIВ 7/4

28960,0 98,6 28564,1 395,9

у тому числi:
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проектнi роботи 395,9

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ТЕХНIЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ФIЛIАЛУ «ЗАВОД «ЕНЕРГIЯ» КИЇВЕНЕРГО» ПАТ «КИЇВЕНЕР-
ГО» НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНIЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА В ЧАСТИНI СИСТЕМИ 
ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗIВ

500000,0 99,3 496582,8 2300,0

у тому числi:

проектнi роботи 2300,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ I БУДIВНИЦТВО ПIШОХIДНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖI З БЛАГОУСТРОЄМ 
В ЧАСТИНI СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦIЙНОГО МАРШРУТУ З УЛАШТУВАННЯМ МОСТОВИХ 
ПЕРЕХОДIВ У РАЙОНI ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ, ПIВОСТРОВА СОБАЧЕ ГИРЛО ТА ОСТРО-
ВА ОБОЛОНСЬКА КОСА

30000,0 96,6 28971,2 1028,8

у тому числi:

проектнi роботи 1028,8

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТIВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКИХ ЗДIЙСНЮЄТЬСЯ ВIД КОТЕЛЬНI НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13 З ПРОКЛАДАННЯМ 
IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

16600,0 98,2 16307,1 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКУЛЬТИВАЦIЯ ПОЛIГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ № 5 В С. ПIДГIРЦI 
ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI (I ЧЕРГА)

300000,0 100,0 299879,6 120,4

у тому числi:

проектнi роботи 120,4

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА ПЕРЕТИНI 
ВУЛИЦЬ СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ I КУДРЯВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI

2241,0 97,9 2193,4 47,6

у тому числi:

проектнi роботи 47,6

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА ВУЛИЦI 
БОГАТИРСЬКIЙ, 2-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

2803,6 98,3 2756,0 47,6

у тому числi:

проектнi роботи 47,6

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА ПРОСПЕКТI 
ГОЛОСIЇВСЬКОМУ, 87-Г У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI

1800,0 96,4 1734,6 65,4

у тому числi:

проектнi роботи 65,4

 4116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 701 НА ВУЛ. 
МАРГАНЕЦЬКIЙ, 26-А

22879,9 99,6 22790,2 50,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТI ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 14 У ДАР-
НИЦЬКОМУ РАЙОНI

1550,0 94,3 1461,0 89,0

у тому числi:

проектнi роботи 89,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦI УРЛIВСЬКIЙ, 9 У ДАРНИЦЬКОМУ 
РАЙОНI

1550,0 95,5 1480,2 69,8

у тому числi:

проектнi роботи 69,8

 4116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МОНТЕССОРI-САД» НА 
ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 14-В

18819,2 99,5 18719,2 50,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦI БАХМАЦЬКIЙ, 10 У СВЯТОШИНСЬКО-
МУ РАЙОНI

1900,0 95,3 1811,0 89,0

у тому числi:

проектнi роботи 89,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА ВУЛИЦI 
СТАРОКИЇВСЬКIЙ, 25 У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI

2096,2 97,9 2051,3 44,9

у тому числi:

проектнi роботи 44,9

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА ВУЛИЦI 
ЛАГЕРНIЙ (ПАРК) У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI

3600,2 98,7 3553,2 47,0

у тому числi:

проектнi роботи 47,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА ВУЛИЦI ШО-
ЛОМ - АЛЕЙХЕМА,14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

1700,0 97,3 1653,8 46,2

у тому числi:

проектнi роботи 46,2

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА ВУЛИЦI ПО-
ПУДРЕНКА (СКВЕР) У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

1700,0 97,3 1654,2 45,8

у тому числi:

проектнi роботи 45,8

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА ВУЛИЦI 
ЖИВОПИСНIЙ, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI

1700,0 97,3 1654,2 45,8

у тому числi:

проектнi роботи 45,8

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА ВУЛИЦI МИ-
ТРОПОЛИТА ВОЛОДИМИРА САБОДАНА, 2-Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

1700,0 97,3 1654,5 45,5

у тому числi:

проектнi роботи 45,5

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА ВУЛИЦI 
ВИШГОРОДСЬКIЙ, 10 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

2819,1 98,3 2772,1 47,0

у тому числi:

проектнi роботи 47,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА ВУЛИЦI СIМ`Ї 
СОСНIНИХ, 2-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI

1800,0 96,1 1730,0 70,0

у тому числi:

проектнi роботи 70,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА ВУЛИЦI 
МIЛЮТЕНКА,7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

1800,0 96,1 1730,0 70,0

у тому числi:

проектнi роботи 70,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА ВУЛИЦI 
ПРИРIЧНIЙ, 19 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

1800,0 96,1 1730,0 70,0

у тому числi:

проектнi роботи 70,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА БУЛЬВАРI ПЕРОВА, 40-А У ДНIПРОВСЬКОМУ 
РАЙОНI

3100,0 98,4 3050,1 49,9

у тому числi:

проектнi роботи 49,9
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 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТI ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА, 2-Б У 
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

3100,0 98,4 3050,1 49,9

у тому числi:

проектнi роботи 49,9

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ДУБЛЕРА ЛУНАЧАРСЬКОГО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА ВIД КАМЕРИ К-5 
ДО КАМЕРИ К-1А В ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI 
М. КИЄВА

16000,0 98,4 15748,3 251,7

у тому числi:

проектнi роботи 251,7

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ВИНОС ГАЗОПРОВОДУ НИЗЬКОГО ТИСКУ ЗА МЕЖI ТЕРИТОРIЇ НАЦIОНАЛЬНОГО 
ЗАПОВIДНИКУ «СОФIЯ КИЇВСЬКА» У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА. 
РЕКОНСТРУКЦIЯ ГАЗОРОЗПОДIЛЬНИХ МЕРЕЖ

30246,4 98,7 29846,4 400,0

у тому числi:

проектнi роботи 400,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ 2-Х РЕЗЕРВУАРIВ ТЕХНIЧНОЇ ВОДИ НА КНС «КОМСОМОЛЬСЬКА» ЗА АДРЕ-
СОЮ: ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА, 9 В ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

1200,0 99,9 1199,0 1,0

у тому числi:

проектнi роботи 1,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ВОДОПРОВIДНОЇ МЕРЕЖI Д=200 ММ ПО ЗАЛIЗНИЧНОМУ ШОСЕ
ВIД БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДIВ ДО ВУЛ. ЧОРНОГIРСЬКОЇ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI 
М. КИЄВА

12500,0 100,0 12499,0 1,0

у тому числi:

проектнi роботи 1,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ДIЛЯНКИ ЗЕЛЕНОГIРСЬКОГО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА ВIД ВУЛ. 
КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ДО ВУЛ. КОЛОСКОВОЇ В СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

17000,0 98,2 16693,9 306,1

у тому числi:

проектнi роботи 306,1

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛIФТIВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗАХАРIВСЬКIЙ, 1 В 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI (ПIД’ЇЗДИ 1, 2)

3700,0 98,6 3650,0 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛIФТIВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗАХАРIВСЬКIЙ, 14 В 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI (ПIД’ЇЗДИ 1, 2, 3)

2550,0 98,0 2500,0 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛIФТIВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛIВСЬКIЙ, 111 В 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI (ПIД’ЇЗДИ 1-3)

2550,0 98,0 2500,0 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛIФТIВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛIВСЬКIЙ, 117 В 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI (ПIД’ЇЗДИ 1-6)

5100,0 99,0 5050,0 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛIФТIВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛIВСЬКIЙ, 126/2 В 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI (ПIД’ЇЗДИ 1-4)

3400,0 98,5 3350,0 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛIФТIВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛIВСЬКIЙ, 127 В 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI (ПIД’ЇЗДИ 2-8)

5100,0 99,0 5050,0 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛIФТIВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛIВСЬКIЙ, 89 В 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI (ПIД’ЇЗД 1)

850,0 94,1 800,0 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА МОДЕРНIЗАЦIЯ КОМПЛЕКСУ ПIДГОТОВКИ, ПЕРЕРОБКИ ТА ЗНЕШКО-
ДЖЕННЯ ФIЛЬТРАЦIЙНИХ ВОД ПОЛIГОНУ ТПВ №5 У С. ПIДГIРЦI ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI ПОТУЖНIСТЮ 600 М КУБ. НА ДОБУ

10000,0 95,0 9500,0 500,0

у тому числi:

проектнi роботи 500,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПЕРЕПIДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧIВ, ЯКI ЗАБЕЗ-
ПЕЧУЮТЬСЯ ТЕПЛОВОЮ ЕНЕРГIЄЮ ВIД КОТЕЛЕНЬ НА ВУЛ. ПIДГIРНА, 3 ТА ТАТАРСЬКА, 6 ДО 
ЦЕНТРАЛIЗОВАНИХ МЕРЕЖ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

20000,0 99,5 19900,0 100,0

у тому числi:

проектнi роботи 100,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ НА ПРОСП. СОБОРНОСТI, 
16-Б З ВЛАШТУВАННЯМ IНДИВIДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТIВ ТА РЕКОНСТРУКЦIЄЮ 
IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

30000,0 99,3 29800,0 200,0

у тому числi:

проектнi роботи 200,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ НА ХАРКIВСЬКОМУ ШОСЕ, 
148-Б З ВЛАШТУВАННЯМ IНДИВIДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТIВ ТА РЕКОНСТРУКЦIЄЮ 
IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

30000,0 99,3 29800,0 200,0

у тому числi:

проектнi роботи 200,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ЧОКОЛIВСЬКОГО КОМУНIКАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА ТА ПРОКЛАДЕНИХ У 
НЬОМУ ВОДОПРОВIДНИХ I ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

100000,0 94,9 94850,0 1150,0

у тому числi:

проектнi роботи 1150,0

 4116340 6340 0922 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 187 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 
УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛIЙСЬКОЇ МОВ НА ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКIЙ, 23

32000,0 98,8 31604,2 395,8

у тому числi:

проектнi роботи 395,8

 4116340 6340 0922 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

БУДIВНИЦТВО СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА НА ТЕРИТОРIЇ СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ №2 
IМ. Д.КАРБИШЕВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТIВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ ЗА 
АДРЕСОЮ: ВУЛ. КОПИЛIВСЬКА, 36 ПОДIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

500,0 90,0 450,0 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4118800 8800 0180 Iншi субвенцiї 300,0

 4118800 8800 0180 Субвенція з бюджету м.Києва в частині виконання Програми еко-
номічного і соціального розвитку м.Києва місцевому бюджету Хо-
досівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської 
області на реконструкцiю ДНЗ садок-ясла «Водограй» с. Ходосiвка

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДНЗ САДОК-ЯСЛА «ВОДОГРАЙ» С. ХОДОСIВКА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО 
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

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

у тому числi:

проектнi роботи 300,0
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 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЕЛЬ ТА СПОРУД ФIЛIЇ ДИТЯЧО-
ГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ «ДЖЕРЕЛО» КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИЄМСТВА 
«КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ» НА ВУЛ. IНСТИТУТСЬКIЙ, 48 У М.БУЧА (КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТI)

22000,0 93,1 20472,2 962,0

у тому числi:

проектнi роботи 462,0

 4118800 8800 0180 Iншi субвенцiї 300,0

 4118800 8800 0180 Субвенція з бюджету м.Києва в частині виконання Програми еко-
номічного і соціального розвитку м.Києва місцевому бюджету Хо-
досівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської 
області на реконструкцiю центру культури та мистецтв с. Ходосiвка

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ С. ХОДОСIВКА КИЄВО-СВЯТОШИН-
СЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

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

у тому числi:

проектнi роботи 300,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОГО ТУАЛЕТУ НА БАЙКОВОМУ КЛАДОВИЩI, ВУЛ. БАЙКОВА, 6 В 
М. КИЄВI

1510,9 49,4 746,0 700,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПРОВЕДЕННЯ ОСВIТЛЕННЯ ТА ВIДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ АЛЕЇ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ 910,0 910,0

у тому числi:

проектнi роботи 100,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖ ВIДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВIТЛЕННЯ БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА, 
ВУЛ. БАЙКОВА, 1-5,6 В М.КИЄВI

3200,0 93,8 3000,0 200,0

у тому числi:

проектнi роботи 200,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖ ВIДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВIТЛЕННЯ ВIЙСЬКОВОГО КЛАДОВИ-
ЩА, ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 8 В М.КИЄВI

2100,0 95,2 2000,0 100,0

у тому числi:

проектнi роботи 100,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖ ВIДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВIТЛЕННЯ ЛIСОВОГО КЛАДОВИЩА, 
ВУЛ. КРАЙНЯ, 3 В М.КИЄВI

3200,0 93,8 3000,0 200,0

у тому числi:

проектнi роботи 200,0

 4116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖ ВIДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВIТЛЕННЯ МIСЬКОГО КЛАДОВИЩА, 
ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18 В М.КИЄВI

3200,0 93,8 3000,0 200,0

у тому числi:

проектнi роботи 200,0

4300000 43 ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗ-
ПЕЧЕННЯ

2808469,3

4310000 43 ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗ-
ПЕЧЕННЯ

2808469,3

субвенцiя з державного бюджету на проведення робiт, пов’язаних 
зi створенням i забезпеченням функцiонування центрiв надання 
адмiнiстративних послуг у форматi «Прозорий офiс»

17972,1

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ПОДIЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНIПРО 11251186,1 58,7 6609219,9 1135790,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ’ЯЗКИ НА ПОШТОВIЙ ПЛОЩI М. КИЄВА 496888,7 11,9 58922,7 11897,7

у тому числi:

проектнi роботи 390,1

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ПIД’ЇЗНОЇ АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ ВIД ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ 
(ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ. КIРОВОГРАДСЬКОЇ) ДО МIЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «КИЇВ» 
(ЖУЛЯНИ)

737233,5 27,0 199169,8 195000,0

у тому числi:

проектнi роботи 376,2

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПРАВОБЕРЕЖНИХ ПIДХОДАХ ДО 
ПIВДЕННОГО МОСТУ ЗI З’ЇЗДАМИ З ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБIДСЬКОЇ НА СТОЛИЧНЕ ШОСЕ У 
ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

397079,3 92,2 366150,7 10000,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДIЛЯНЦI ВIД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОС-
СОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДIВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ’ЯЗКИ В РIЗНИХ 
РIВНЯХ

410989,8 46,6 191603,6 69600,0

у тому числi:

проектнi роботи 669,2

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПIДГОТОВЧI РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ’ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ 
ПIВКIЛЬЦI НА ДIЛЯНЦI КМ 12+240-КМ 14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВIД)

225963,0 89,5 202139,6 551,9

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ’ЯЗКИ НА ПРИМИКАННI ПРОСП.НАУКИ ДО СТОЛИЧ-
НОГО ШОСЕ

935841,8 87,1 815055,0 1,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРОСП.ГАГАРIНА З РЕКОНСТРУКЦIЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ’ЯЗКИ БIЛЯ 
СТАНЦIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ «ЧЕРНIГIВСЬКА» З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛIЇ ПО 
ПРОСП. ГАГАРIНА

124557,1 65,6 81719,0 1,0

у тому числi:

проектнi роботи 1,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ’ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI ДНIПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ З 
ПРОСП. ВОЗЗ’ЄДНАННЯ

101387,6 27,5 27851,2 4415,1

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВIТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З 
БУДIВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛIЗНИЧНI КОЛIЇ

350000,0 99,4 347964,6 1357,0

у тому числi:

проектнi роботи 1357,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОРОГИ ВIД ВУЛ. ЕЛЕКТРИКIВ, 29-А ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНА-РИБАЛЬСЬКА У 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

8215,5 4,1 335,0 1686,9

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ СХОДIВ ВIД ПРОВУЛКУ ДЕСЯТИННОГО ДО ВУЛИЦI ГОНЧАРНОЇ ТА БЛАГО-
УСТРОЮ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРIЇ В МЕЖАХ ПIШОХIДНОЇ АЛЕЇ ДО АНДРIЇВСЬКОГО УЗВОЗУ

33966,2 33616,3

у тому числi:

проектнi роботи 650,1

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ’ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬ-
МАНА (ШУЛЯВСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВIД)

370211,0 98,8 365881,8 2687,4

у тому числi:

проектнi роботи 2507,4

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ’ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВ. 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ IЗ ЗАЛIЗНИЧНИМИ КОЛIЯМИ НА ДIЛЯНЦI СТАНЦIЯ «КИЇВ-РУСАНIВКА» - 
СТАНЦIЯ «КИЇВ-ДНIПРОВСЬКИЙ»

296978,1 99,8 296265,6 377,1

у тому числi:

проектнi роботи 377,1

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ ВIД ВУЛ. ЕЛЕКТРИКIВ ДО ПРОСПЕКТУ ГЕРОЇВ 
СТАЛIНГРАДА З БУДIВНИЦТВОМ ТОНЕЛЮ ПIД ЗАЛIЗНИЧНИМИ КОЛIЯМИ

50000,0 100,0 49999,0 1,0

у тому числi:

проектнi роботи 1,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ДОРОГИ НА ВУЛ. IЖЕВСЬКIЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI 50000,0 100,0 49995,0 5,0

у тому числi:

проектнi роботи 5,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МОСТОВОГО ПIШОХIДНО-ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕХОДУ МIЖ ПАРКАМИ 
«ХРЕЩАТИЙ» ТА «ВОЛОДИМИРСЬКА ГIРКА» В ПЕЧЕРСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ 
РАЙОНАХ

80000,0 98,4 78750,0 1250,0
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у тому числi:

проектнi роботи 1250,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ПРАВОПОВОРОТНОГО З’ЇЗДУ З ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ НА ВУЛ. ТИМОШЕНКА В 
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

60000,0 99,8 59869,1 1,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ОБСТЕЖЕННЯ ТА УКРIПЛЕННЯ РУСЛОВИХ ОПОР ПIД МОСТОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ ЧЕРЕЗ 
Р. ДНIПРО У М. КИЄВI

100000,0 100,0 99950,0 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. ВЕРХНIЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНIЙ ВАЛ НА ДIЛЯНЦI ВIД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬ-
КОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

600000,0 99,8 598980,3 406,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. СТЕЦЕНКА ВIД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДIНА ДО IНТЕРНАЦIОНАЛЬНОЇ 
ПЛОЩI ВКЛЮЧНО З ЛIКВIДАЦIЄЮ КIЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНI ВУЛ. СТЕ-
ЦЕНКА З ВУЛ. ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ЩЕРБАКОВА

400000,0 99,7 398862,6 1128,7

у тому числi:

проектнi роботи 1128,7

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ КIЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДIЛЯНЦI ВIД ВУЛ. СIМ’Ї СОСНIНИХ ДО ГОС-
ТОМЕЛЬСЬКОГО ШОСЕ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI З БУДIВНИЦТВОМ ПIШОХIДНИХ 
ПЕРЕХОДIВ В РIЗНИХЇ РIВНЯХ З ПРОЇЗНОЮ ЧАСТИНОЮ

1210000,0 99,9 1209392,0 575,4

у тому числi:

проектнi роботи 575,4

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРОСП. БРОВАРСЬКОГО ВIД МОСТУ МЕТРО ДО СТАНЦIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ 
«ЛIВОБЕРЕЖНА» З ОРГАНIЗАЦIЄЮ ЗАЇЗДУ НА ВУЛ. Р. ОКIПНОЇ У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

460000,0 100,0 459991,1 1,0

у тому числi:

проектнi роботи 1,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРОХIДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д=1400 ММ ВIД СТАНЦIЇ МЕТРО 
«ДНIПРО» ДО ВУЛ. КIРОВОГРАДСЬКОЇ В М. КИЄВI

62517,1 26,5 16545,1 50,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛIКВIДАЦIЇ 
КНС «НИВКИ» В М.КИЄВI

256890,3 56,1 144114,3 5000,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200 ММ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРЕНКА 110972,0 5,3 5916,1 53745,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ПIВДЕННО-ЗАХIДНОГО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА (I-IV П.К.) В М.КИЄВI 1084139,7 52,5 568898,7 120541,5

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПЕРЕКЛАДАННЯ, ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНIШНIХ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО ПРОВ. МОТОРНО-
МУ ТА ПО ПРОСПЕКТУ НАУКИ, БУДIВНИЦТВО ДОДАТКОВИХ ЄМНОСТЕЙ ЧИСТОЇ ВОДИ 
ТА СПОРУДЖЕННЯ РОЗПОДIЛЬЧОГО ПУНКТУ I ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПIДСТАНЦIЙ У 
ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

64774,9 46,2 29919,3 1540,0

у тому числi:

проектнi роботи 1540,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕСТАВРАЦIЯ ТА РЕМОНТ ЗАБУДОВИ, БЛАГОУСТРIЙ ТЕРИТОРIЇ, РЕКОНСТРУКЦIЯ 
IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО АНДРIЇВСЬКОМУ УЗВОЗУ У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА 
(I ЧЕРГА «РЕКОНСТРУКЦIЯ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, БЛАГОУСТРIЙ ТА ОЗЕЛЕННЯ ВУЛИЦI З 
РЕКОНСТРУКЦIЄЮ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ»)

107270,0 47,8 51248,6 270,0

у тому числi:

проектнi роботи 270,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕСТАВРАЦIЯ ТА РЕМОНТ ЗАБУДОВИ, БЛАГОУСТРIЙ ТЕРИТОРIЇ, РЕКОНСТРУКЦIЯ 
IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО АНДРIЇВСЬКОМУ УЗВОЗУ У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА 
(II ЧЕРГА «РЕСТАВРАЦIЯ ТА РЕМОНТ ФАСАДIВ ЗАБУДОВИ В МЕЖАХ ЧЕРВОНИХ ЛIНIЙ»)

37240,5 14,9 5553,8 270,0

у тому числi:

проектнi роботи 270,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ «ВОЛОДИМИРСЬКА ГIРКА» У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ 
РАЙОНI М. КИЄВА

96625,7 65,5 63327,8 15000,0

у тому числi:

проектнi роботи 700,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ШЛIХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=600-700-900-1250-
1450-2450 ММ

193739,5 86,3 167225,5 55,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ КАУНАСЬКОГО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=700-800-960-1040 ММ 186243,8 98,1 182727,3 1,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ III ЧЕРГИ НОВО-ДАРНИЦЬКОГО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА 
Д-2980 ММ

424572,1 97,7 414757,4 1,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОМАГIСТРАЛI №2 ВIД СТ-2 НА ДIЛЯНЦI ВIД ТОЧКИ А (МIЖ ТК-204 ДО 
ТК-205) ДО ШАХТИ ПIДЙОМУ (МIЖ ТК-210/4 ТА ТК-210/5) ПО ВУЛ. ВЕРБОВIЙ В ОБОЛОНСЬКО-
МУ РАЙОНI М. КИЄВА

31121,4 96,3 29957,6 1,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ЗI ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ 
ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. МIСТА ШАЛЕТТ, 6 У М.КИЄВI

12660,1 15,4 1951,0 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО БУЛЬВ.Л.УКРАЇНКИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ 
РАЙОНI М.КИЄВА

54431,0 97,0 52772,4 50,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЇ Д=1200 ММ L=1150 М ПО ВУЛ. УРЛIВСЬКIЙ 
ВIД ВУЛ. ЗДОЛБУНIВСЬКОЇ ДО ВУЛ А.АХМАТОВОЇ В М.КИЄВI

39973,2 95,6 38197,4 50,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ВОДОПРОВIДНОЇ МЕРЕЖI Д=1400 ММ ВIД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ 
КIЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДIЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙО-
НАХ М.КИЄВА

236046,8 35,1 82965,1 10992,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА ВIД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО 
МIСЬКОГО В М.КИЄВI, I ЧЕРГА

709601,5 82,2 582983,5 100,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ОЧИСНИХ СПОРУД ТА БЛАГОУСТРIЙ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРIЇ ОЗЕРА «РАЙДУЖ-
НЕ» У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

34000,0 99,9 33950,0 50,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=2400 ММ ПО ВУЛ. М.ЛЕБЕДЄВА У 
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

68500,0 80,9 55424,9 185,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНIШНIХ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА БУДIВНИЦТВО ПIД’ЇЗНИХ ШЛЯХIВ ДО 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДIЛЯНОК, НАДАНИХ У ВЛАСНIСТЬ ГРОМАДЯНАМ - ЧЛЕНАМ СIМЕЙ ЗАГИБЛИХ 
(ПОМЕРЛИХ) КИЯН - УЧАСНИКIВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦIЇ В С. БИКIВНЯ У ДЕСНЯН-
СЬКОМУ РАЙОНI

100000,0 98,3 98300,0 1700,0

у тому числi:

проектнi роботи 1700,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНIШНIХ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ВБУДОВА-
НО-ПРИБУДОВАНИМИ ПРИМIЩЕННЯМИ НА ПЕРЕТИНI ВУЛИЦЬ МIЛЮТЕНКА ТА ШОЛОМ-
АЛЕЙХЕМА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

25000,0 97,6 24400,0 600,0

у тому числi:

проектнi роботи 600,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ КВАРТАЛЬНОЇ КОТЕЛЬНI «САНАТОРIЙ «ПЕРЕМОГА» ТА ЇЇ ТЕПЛОВИХ МЕ-
РЕЖ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

58632,7 97,1 56958,9 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

4316320 6320 Надання допомоги у вирішенні житлових питань 127408,6

 4316324 6324 1060 Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ЧЕРГОВИКIВ КВАРТИРНОГО ТА СОЦIАЛЬНОГО КВАРТИРНОГО 
ОБЛIКУ

127358,6 127358,6

 4316324 6324 1060 Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення БУДIВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ З ОБ’ЄКТАМИ СОЦIАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНА-
ЧЕННЯ ПО ПРОВ.МОТОРНОМУ, 3-А, 4, 6, 8 У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА (II ЧЕРГА 
I П.К.) ДЛЯ УЧАСН. АТО ТА IНВАЛIДIВ ВIЙНИ III ГРУПИ З ЧИСЛА УЧ.АТО, ЯКI ПОТРЕБУЮТЬ 
ПОЛIПШЕННЯ ЖИТЛ. УМОВ

224814,6 97,8 219796,7 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0
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 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

БУДIВНИЦТВО ЛIЦЕЮ НА 22 КЛАСИ НА ДIЛЯНЦI № 13 В ШОСТОМУ МIКРОРАЙОНI ЖИТЛО-
ВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ-ПIВНIЧНI У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

132421,5 10,0 13200,0 106784,8

у тому числi:

проектнi роботи 249,2

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

ЗАВЕРШЕННЯ БУДIВНИЦТВА ДИТЯЧОГО ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА 
БУЛЬВАРI ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 81-А У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

119500,0 94,9 113445,4 5500,0

у тому числi:

проектнi роботи 1250,0

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

БУДIВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКIЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 9 М-Н, ДIЛ.15 119338,2 118611,6

у тому числi:

проектнi роботи 1501,6

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ 3 ПРИБУДОВОЮ ДО БУДIВЛI КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛIЦЕЮ №171 «ЛIДЕР» 
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКIЙ, 11-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

399636,3 98,6 394177,2 4350,0

у тому числi:

проектнi роботи 2811,4

 4316340 6340 0922 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ. ФРУНЗЕ, 87/89 У 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

104913,5 98,6 103459,1 167,3

у тому числi:

проектнi роботи 145,3

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 256, ВУЛ. 
ОЗЕРНА 2-А

38242,3 72,3 27642,3 10600,0

у тому числi:

проектнi роботи 378,0

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 652 НА ВУЛ. ВОЛГО-ДОНСЬКIЙ, 
21-А (ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКIЙ, 28/1) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI

94341,5 70,5 66543,2 27200,0

у тому числi:

проектнi роботи 1540,0

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 
ПОДIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛIВСЬКIЙ, 8

51890,6 98,4 51079,0 586,7

у тому числi:

проектнi роботи 576,4

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ШКОЛИ I-III СТУПЕНIВ № 275 IМ.В.КРАВЧУКА НА ПРОСП. ВОЛО-
ДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО,3-Г У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

3985,3 3985,3

у тому числi:

проектнi роботи 121,3

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

418621,2 86,6 362586,8 50037,9

у тому числi:

проектнi роботи 4000,0

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

БУДIВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКIЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПРОСП.НАУКИ, 63-А 76837,9 0,7 500,0 12167,4

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

БУДIВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА Ж/М ОСОКОРКИ, 10, МКРН.
ДIЛ.65,66

442907,3 60,8 269475,1 141260,0

у тому числi:

проектнi роботи 3000,0

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

БУДIВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 320 ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ 
ТВОРЧОСТI НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКIЙ, 8 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

149819,6 97,0 145338,5 1500,0

у тому числi:

проектнi роботи 1500,0

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

БУДIВНИЦТВО СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ НА РОЗI ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА I 
ВУЛ. ЗЕМЛЯЧКИ (ВУЛ. Т.ЯБЛОНСЬКОЇ) У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

231115,1 0,7 1583,8 132713,7

у тому числi:

проектнi роботи 135,4

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМIНIСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКО-
ГО УНIВЕРСИТЕТУ IМ. БОРИСА ГРIНЧЕНКА ПО ПР. ПАВЛА ТИЧИНИ, 17 У ДНIПРОВСЬКОМУ 
РАЙОНI М. КИЄВА

251756,3 98,4 247640,8 3419,3

у тому числi:

проектнi роботи 2500,0

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 162 НА ВУЛ. РАХМАНIНОВА, 47 
У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI

50000,0 98,4 49201,2 250,0

у тому числi:

проектнi роботи 250,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕСТАВРАЦIЯ КИЇВСЬКОГО МIСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКIЙ, 57 50000,0 89,2 44610,4 3760,0

у тому числi:

проектнi роботи 3760,0

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

ЗАВЕРШЕННЯ БУДIВНИЦТВА ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. 
БАХМАЦЬКIЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI

62109,5 97,7 60693,5 500,0

у тому числi:

проектнi роботи 500,0

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 201 М.КИЄВА НА 
БУЛЬВАРI ПЕРОВА, 14-А У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

15000,0 98,0 14700,0 300,0

у тому числi:

проектнi роботи 300,0

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

БУДIВНИЦТВО ДОШКIЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. РАДУНСЬКIЙ, Ж/М ВИГУРIВЩИНА-
ТРОЄЩИНА, 24 М-Н, ДIЛ.29

119000,0 98,4 117038,7 810,0

у тому числi:

проектнi роботи 810,0

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

БУДIВНИЦТВО НОВОГО КОРПУСУ ЛIЦЕЮ № 208 НА ВУЛ. ТУМАНЯНА, 2 175000,0 99,8 174710,0 290,0

у тому числi:

проектнi роботи 290,0

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

БУДIВНИЦТВО СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНЯ НА 33 КЛАСИ НА 
ВУЛ. СИМОНЕНКА, 3 У ГОЛОСIIВСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

444000,0 99,9 443500,0 500,0

у тому числi:

проектнi роботи 500,0

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 661, НА ВУЛ. 
ПРИРIЧНIЙ, 3 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

40000,0 97,6 39045,2 660,0

у тому числi:

проектнi роботи 660,0

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ТАМПЕРЕ,14-А В 
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

119500,0 99,0 118324,6 500,0
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у тому числi:

проектнi роботи 500,0

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ДРУГОГО КОРПУСУ ТА ОБЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРIЇ СЕРЕДНЬОЇ 
ЗАГАЛЬГООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНIВ № 180 М. КИЄВА НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 21 У 
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

15000,0 97,9 14690,0 310,0

у тому числi:

проектнi роботи 310,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI МАЙСТЕРНI КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ 
ШКОЛИ «ШКОЛА СПОРТУ» НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКIЙ, 17 У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

10000,0 94,0 9400,0 600,0

у тому числi:

проектнi роботи 600,0

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДIВЛI КИЇВСЬКОЇ ГIМНАЗIЇ СХIДНИХ МОВ №1 НА 
ВУЛ. ЛЬВIВСЬКIЙ, 25 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI

150000,0 99,5 149310,4 391,6

у тому числi:

проектнi роботи 391,6

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДIВЛI ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №244 НА 
ВУЛ ЧЕРВОНОТКАЦЬКА,17-А

81400,0 99,4 80900,0 500,0

у тому числi:

проектнi роботи 500,0

 4316330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДIВЛI СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 103 
НА ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКIЙ, 89 У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

250000,0 99,6 248919,6 500,0

у тому числi:

проектнi роботи 500,0

 4316340 6340 0922 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДIВЛI СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ №327 НА ВУЛ. IВАНА 
МИКОЛАЙЧУКА, 9-Б

250000,0 99,8 249500,0 500,0

у тому числi:

проектнi роботи 500,0

 4316340 6340 0922 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ ПРИМIЩЕННЯ СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 129 
ПРОСП. ГАГАРIНА, 19

250000,0 99,8 249400,0 600,0

у тому числi:

проектнi роботи 600,0

 4316380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦIАЛIЗОВАНИХ ВIДДIЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI № 12 НА ВУЛ. ПIДВИСОЦЬКОГО, 4А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

458777,0 63,3 290292,8 65650,0

 4316380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МIСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУК-
ТУРНОГО ПIДРОЗДIЛУ КИЇВСЬКОГО МIСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬ-
НОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 16 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

140254,8 47,5 66651,7 65822,1

у тому числi:

проектнi роботи 600,0

 4316360 6360 0731 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція лікарень загального профілю

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПIДСИЛЕННЯМ ФУНДАМЕНТIВ БУДIВЕЛЬ ДИТЯЧОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI 
№ 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. ПIДВИСОЦЬКОГО, 4-Б

46721,6 20544,6

у тому числi:

проектнi роботи 400,0

 4316360 6360 0731 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція лікарень загального профілю

БУДIВНИЦТВО БАГАТОПРОФIЛЬНОЇ ЛIКАРНI НА ТЕРИТОРIЇ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ «ТРОЄ-
ЩИНА» НА ПЕРЕТИНI ВУЛИЦЬ М. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ 
РАЙОНI

760000,0 100,0 759925,0 75,0

у тому числi:

проектнi роботи 75,0

 4316360 6360 0731 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція лікарень загального профілю

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI №4 
НА ВУЛ. СОЛОМ’ЯНСЬКIЙ, 17 У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

52000,0 98,3 51095,2 800,0

у тому числi:

проектнi роботи 800,0

 4316380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI КИЇВСЬКОГО МIСЬКОГО КЛIНIЧНОГО ОНКОЛОГIЧНОГО ЦЕНТРУ 
З ДОБУДОВОЮ НОВОГО ХIРУРГIЧНОГО КОРПУСУ ПО ВУЛ. ВЕРХОВИННIЙ, 69 У СВЯТОШИН-
СЬКОМУ РАЙОНI

165000,0 100,0 164950,0 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4316380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДIВЛI ЦЕНТРУ ТЕРМIЧНИХ УРАЖЕНЬ, 
РЕКОНСТРУКТИВНО-ВIДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХIРУРГIЇ КМКЛ № 2 НА ВУЛ. 
КРАКIВСЬКIЙ, 13

227000,0 97,7 221796,8 2300,0

у тому числi:

проектнi роботи 2300,0

 4316380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕНЬ ВIДДIЛЕННЯ ПАЛIАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ЦЕНТРУ 
ПАЛIАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ДIТЯМ М. КИЄВА КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ШКIРНО-
ВЕНЕРОЛОГIЧНОЇ ЛIКАРНI НА ВУЛИЦI БОГАТИРСЬКIЙ, 32 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

45000,0 98,9 44500,0 500,0

у тому числi:

проектнi роботи 500,0

 4316360 6360 0731 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція лікарень загального профілю

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКIЙ, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

250000,0 99,9 249833,2 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4316360 6360 0731 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція лікарень загального профілю

РЕКОНСТРУКЦIЯ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI №6 НА ПРОСП. КОМАРОВА, 3 100000,0 100,0 99950,0 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 4316380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛIКАРНI № 2, СЕЛИЩЕ ГОСТОМЕЛЬ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

450000,0 99,8 449321,7 100,0

у тому числi:

проектнi роботи 100,0

 4316380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦIАЛIЗОВАНОГО ВIДДIЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI №17 У ПРОВУЛ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 20

37000,0 99,7 36881,1 1,0

у тому числi:

проектнi роботи 1,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМIЩЕННЯ ПIД РОЗМIЩЕННЯ ЦЕНТРУ 
СОЦIАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 14-Б

76920,6 1,3 1005,7 65500,4

у тому числi:

субвенцiя з державного бюджету на проведення робiт, пов’язаних зi створенням i забезпеченням 
функцiонування центрiв надання адмiнiстративних послуг у форматi «Прозорий офiс»

17972,1

проектнi роботи 81,4

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО СПОРУДИ ФЛАГШТОКУ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРУ УКРАЇНИ НА ТЕРИТОРIЇ 
МЕМОРIАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «НАЦIОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ IСТОРIЇ УКРАЇНИ У ДРУГIЙ 
СВIТОВIЙ ВIЙНI» НА ВУЛ. ЛАВРСЬКIЙ, 27 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

50000,0 98,0 49000,0 1000,0

у тому числi:

проектнi роботи 1000,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ОБ’ЄКТIВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГIЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО 
ЗНАЧЕННЯ ПО ПР.ПЕРЕМОГИ,32

1725273,8 95,9 1655273,8 70000,0
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у тому числi:

проектнi роботи 8000,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦIЙНI РОБОТИ У НАЦIОНАЛЬНОМУ МУЗЕЇ ТАРА-
СА ШЕВЧЕНКА НА БУЛЬВ. ШЕВЧЕНКА, 12

50011,1 1,7 873,8 1000,0

у тому числi:

проектнi роботи 250,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території СПОРУДЖЕННЯ ПАМ’ЯТНИКА ОЛЕНI ТЕЛIЗI ТА ЇЇ СОРАТНИКАМ, ЩО БОРОЛИСЯ ЗА 
НЕЗАЛЕЖНIСТЬ УКРАЇНИ, НА ТЕРИТОРIЇ МЕМОРIАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «БАБИН ЯР» У 
М. КИЄВI

10462,8 3022,5

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI КIНОТЕАТРУ IМ.ГАГАРIНА ДЛЯ РОЗМIЩЕННЯ 
АДМIНIСТРАТИВНИХ ТА РОБОЧИХ ПРИМIЩЕНЬ ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЇ «КИЇВ» 
НА ВУЛ. ЩУСЄВА, 5

87500,0 98,9 86500,0 1000,0

у тому числi:

проектнi роботи 1000,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО МАНЕЖУ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ 
МАЙСТЕРНОСТI (IЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ФУНКЦIЙ) НА ПРОСП.ПАВЛА ТИЧИНИ, 18 У 
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

208125,8 70,9 147646,6 36800,0

у тому числi:

проектнi роботи 1500,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ «РУСАНОВЕЦЬ» НА БУЛЬВ. IГОРЯ ШАМО (КОЛИШНIЙ 
БУЛЬВ. ОЛЕКСIЯ ДАВИДОВА, 10-12) У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

31131,8 70,2 21849,0 9000,0

у тому числi:

проектнi роботи 307,4

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕСТАВРАЦIЯ IЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДЛЯ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВЕЛОТРЕ-
КУ НА ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 58 ТА БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРIЇ У МЕЖАХ ВУЛИЦЬ 
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, М.КОЦЮБИНСЬКОГО ТА В.ЛИПИНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ 
РАЙОНI МIСТА КИЄВА

110836,7 14,0 15481,0 18087,1

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ВСТАНОВЛЕННЯ НА В’ЇЗДАХ У МIСТО КИЇВ В’ЇЗНИХ ЗНАКIВ ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН БIЛЯ ПО-
СТУ ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ «БИКIВНЯ НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТI, 32-Б

2933,0 84,7 2483,0 450,0

у тому числi:

проектнi роботи 166,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ВСТАНОВЛЕННЯ НА В’ЇЗДАХ У МIСТО КИЇВ В’ЇЗНИХ ЗНАКIВ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ РАЙОН - 
НА 14-МУ КIЛОМЕТРI АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ОДЕСА (М-05)

2700,0 2700,0

у тому числi:

проектнi роботи 166,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ВСТАНОВЛЕННЯ НА В’ЇЗДАХ У МIСТО КИЇВ В’ЇЗНИХ ЗНАКIВ ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН - 
НА 23-КIЛОМЕТРI АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ - ХАРКIВ (М-03)

1629,3 1629,3

у тому числi:

проектнi роботи 166,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ВСТАНОВЛЕННЯ НА В’ЇЗДАХ У МIСТО КИЇВ В’ЇЗНИХ ЗНАКIВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - 
НА 23-МУ КIЛОМЕТРI ГОСТОМЕЛЬСЬКОГО ШОСЕ

2833,0 92,9 2633,0 200,0

у тому числi:

проектнi роботи 166,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ВСТАНОВЛЕННЯ НА В’ЇЗДАХ У МIСТО КИЇВ В’ЇЗНИХ ЗНАКIВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - 
НА 16-МУ КIЛОМЕТРI АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ЖИТОМИР (М-06)

4130,1 86,2 3560,0 570,1

у тому числi:

проектнi роботи 166,0

 4316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ВСТАНОВЛЕННЯ НА В’ЇЗДАХ У МIСТО КИЇВ В’ЇЗНИХ ЗНАКIВ СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН - 
НА ПРОСПЕКТI ПОВIТРОФЛОТСЬКОМУ, 63 ВИЇЗД З МIЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «КИЇВ» 
(ЖУЛЯНИ)

3602,0 3602,0

у тому числi:

проектнi роботи 170,0

5000000 50 ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕН-
НЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

168786,2

5010000 50 ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕН-
НЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

168786,2

у тому числi:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення 
заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй

75,0

оплата за виконанi роботи 167,3

з них:

оплата за роботи, виконанi в 2016 роцi 167,3

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКУ ВIДПОЧИНКУ «ОБОЛОНЬ» В УРОЧИЩI «НАТАЛКА» ПО 
ОБОЛОНСЬКIЙ НАБЕРЕЖНIЙ

103942,4 14,3 14820,5 86865,6

у тому числi:

проектнi роботи 535,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО I ПЛОЩI АНКАРИ, II-ГА 
ЧЕРГА

6227,5 85,5 5326,4 80,0

у тому числi:

проектнi роботи 80,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКУ БIЛЯ ОЗЕРА ТЕЛЬБIН У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI (II-ГА ЧЕРГА) 20899,3 21,1 4400,0 1156,3

у тому числi:

оплата за роботи, виконанi в 2016 роцi 27,3

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦIЇ НА ОЗЕРI ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНIЧНОЇ 
ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКIВСЬКОЇ ПЛОЩI ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В 
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI

11200,0 41,1 4605,0 6030,0

у тому числi:

проектнi роботи 180,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВIЙ У ДАРНИЦЬКОМУ 
РАЙОНI

32030,3 92,3 29548,3 1000,0

у тому числi:

проектнi роботи 1000,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖI В ПАРКУ НА РУСАНIВСЬКIЙ 
НАБЕРЕЖНIЙ

6365,0 6052,0

у тому числi:

проектнi роботи 152,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI 33101,5 2,5 840,0 900,0

у тому числi:

проектнi роботи 900,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ I БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ «ЮНIСТЬ» НА РОЗI ВУЛИЦЬ ПИЛИПА КОЗИЦЬКОГО 
ТА УМАНСЬКОЇ У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

12260,2 10443,6

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗОНИ ОРГАНIЗОВАНОГО ВIДПОЧИНКУ ОЗЕРА ТЕЛЬБIН 7411,6 9,3 686,6 1569,7

у тому числi:

проектнi роботи 89,4



49ДОКУМЕНТ Хрещатик
22 грудня 2017 р.

№135 (5048)

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ОЧИСНИХ СПОРУД «ХАРКIВСЬКI» 92232,4 59,5 54897,9 37030,1

у тому числi:

проектнi роботи 2855,9

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ «ПЕРЕМОГА» У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI 
М. КИЄВА, ДРУГА ЧЕРГА БУДIВНИЦТВА

49585,4 34,9 17299,1 480,0

у тому числi:

проектнi роботи 480,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БЛАГОУСТРIЙ КУРЕНIВСЬКОГО ПАРКУ У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI 25000,0 98,4 24600,0 400,0

у тому числi:

проектнi роботи 400,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БЛАГОУСТРIЙ МАРIЇНСЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI 52000,0 98,8 51400,0 600,0

у тому числi:

проектнi роботи 600,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ «АСКОЛЬДОВА МОГИЛА» У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI 50000,0 98,8 49400,0 600,0

у тому числi:

проектнi роботи 600,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ «МIСЬКИЙ САД» У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI 60000,0 99,2 59500,0 500,0

у тому числi:

проектнi роботи 500,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ ВЗДОВЖ ВУЛ. ПОПУДРЕНКА В ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI 35500,0 98,9 35100,0 400,0

у тому числi:

проектнi роботи 400,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ СИРЕЦЬКИЙ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI 10500,0 96,2 10100,0 400,0

у тому числi:

проектнi роботи 400,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БЛАГОУСТРIЙ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI 15000,0 92,6 13886,6 700,0

у тому числi:

проектнi роботи 700,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БЛАГОУСТРIЙ СКВЕРУ НА ГОРI «УЗДИХАЛЬНИЦЯ» У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI 6500,0 96,9 6300,0 200,0

у тому числi:

проектнi роботи 200,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БЛАГОУСТРIЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВIДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ 
РАЙОНI М. КИЄВА (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛIВСЬКЕ)

1500,0 60,0 900,0 600,0

у тому числi:

проектнi роботи 600,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ 
«ЦЕНТРАЛЬНА» НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВI В ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

20000,0 93,6 18724,4 501,6

у тому числi:

проектнi роботи 482,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦIЇ I ПУНКТУ ЗАПРАВКИ ТЕХНIЧНОЮ ВОДОЮ З ОЗЕРА В 
ПАРКУ IМ. М. РИЛЬСЬКОГО

10800,0 96,3 10405,1 4,6

у тому числi:

проектнi роботи 4,6

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦIЇ НА ЗАТОЦI «СОБАЧЕ ГИРЛО», ПУНКТУ ЗАПРАВКИ ТА 
ВОДОПРОВОДУ ТЕХНIЧНОЇ ВОДИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

14000,0 95,5 13375,0 233,8

у тому числi:

проектнi роботи 233,8

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦIЇ НА ОЗЕРI «СРIБНИЙ КIЛ» ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНIЧНОЇ 
ВОДИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI

10000,0 95,0 9500,0 500,0

у тому числi:

проектнi роботи 500,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦIЇ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНIЧНОЇ ВОДИ В ПАРКУ НА 
ДНIПРОВСЬКIЙ НАБЕРЕЖНIЙ В ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

10500,0 90,1 9461,6 613,3

у тому числi:

проектнi роботи 613,3

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦIЇ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНIЧНОЇ ВОДИ НА ТЕХНIЧНIЙ 
ВОДОЙМI ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

15005,3 89,7 13465,3 920,0

у тому числi:

проектнi роботи 920,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА МIЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА 
МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

35000,0 97,1 34000,0 400,0

у тому числi:

проектнi роботи 400,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВНО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖI СКВЕРУ НА ВУЛ. ШУМСЬКОГО, СКВЕРУ 
НА ВУЛ. БЕРЕЗНЯКIВСЬКIЙ ТА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ НА ВУЛ. ШУМСЬКОГО IЗ 
ЗАБОРОМ ТЕХНIЧНОЇ ВОДИ У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

1500,0 85,7 1285,0 215,0

у тому числi:

проектнi роботи 215,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ВИРОБНИЧИХ БУДIВЕЛЬ I СПОРУД КП УЗН ГОЛОСIЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ПО ПРОСПЕКТУ ГОЛОСIЇВСЬКОМУ, 87-Г IЗ ВЛАШТУВАННЯМ ВИРОБНИЧОЇ ДIЛЬНИЦI ПО 
ПЕРЕРОБЦI ПО ПЕРЕРОБЦI РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

12000,0 98,0 11765,0 235,0

у тому числi:

проектнi роботи 235,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ГIДРОТЕХНIЧНИХ СПОРУД З ВIДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГIЧНОГО ТА 
САНIТАРНО-ГIГIЄНIЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБIДЬ В М. КИЄВI

240000,0 98,8 237008,5 2991,5

у тому числi:

проектнi роботи 2991,5

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛIЗАЦIЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОН-
СЬКОМУ РАЙОНI

30000,0 96,5 28964,8 500,1

у тому числi:

проектнi роботи 497,6

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ «ЦЕНТРАЛЬНА» В ЧАСТИНI СТВОРЕННЯ 
РЕКРЕАЦIЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРIЇ НА ТРУХАНОВОМУ 
ОСТРОВI В ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

214000,0 99,7 213259,9 740,1

у тому числi:

проектнi роботи 740,1

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ НАСОСНОЇ СТАНЦIЇ В НАВОДНИЦЬКОМУ ПАРКУ, ПУНКТУ ЗАПРАВКИ ТА 
ВОДОПРОВОДУ ТЕХНIЧНОЇ ВОДИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

9500,0 86,8 8250,0 500,0

у тому числi:
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проектнi роботи 500,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ОРАНЖЕРЕЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ГОЛОСIЇВСЬКОГО РАЙОНУ 10500,0 94,5 9927,2 390,0

у тому числi:

проектнi роботи 390,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ОРАНЖЕРЕЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ 7500,0 93,0 6971,4 390,0

у тому числi:

проектнi роботи 390,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ОРАНЖЕРЕЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ 10500,0 94,9 9966,5 390,0

у тому числi:

проектнi роботи 390,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ЖИТЛ. МАСИВУ БIЛИЧI ПО ВУЛ. 
ОБУХIВСЬКIЙ, 13-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI

95000,0 99,6 94594,9 405,1

у тому числi:

проектнi роботи 405,1

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ ЖИТЛ. МАСИВУ 
РАЙДУЖНИЙ У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

95000,0 99,6 94611,4 388,6

у тому числi:

проектнi роботи 388,6

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД ЖИТЛ. МАСИВУ ТРОЄЩИНА ПО ВУЛ. 
ВЕРШИГОРИ У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

95000,0 99,6 94609,9 390,1

у тому числi:

проектнi роботи 390,1

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХОВИХ ВОД БIЛЯ П. КОВША ПРОМ. ЗОНИ ТЕЛИЧ-
КА У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI

95000,0 99,7 94740,2 259,8

у тому числi:

проектнi роботи 259,8

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКУ «СОВКИ» У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI 30800,0 97,0 29862,0 380,0

у тому числi:

проектнi роботи 380,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКУ ВIДПОЧИНКУ В УРОЧИЩI «НАТАЛКА» В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI 22000,0 92,5 20350,0 1270,0

у тому числi:

проектнi роботи 1130,0

оплата за роботи, виконанi в 2016 роцi 140,0

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА 
ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ

17118,8 98,5 16863,1 81,5

у тому числi:

проектнi роботи 71,5

 5016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ НА УКЛАДАННЯ БIГОВОЇ ДОРIЖКИ 
У ПАРКУ НАТАЛКА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

78,8 78,8

у тому числi:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

75,0

проектнi роботи 78,8

4800000 48 ДЕПАРТАМЕНТ МIСТОБУДУВАННЯ ТА АРХIТЕКТУРИ 45936,3

4810000 48 ДЕПАРТАМЕНТ МIСТОБУДУВАННЯ ТА АРХIТЕКТУРИ 45936,3

 4816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БЛАГОУСТРIЙ ТЕРИТОРIЙ ТРУХАНОВОГО ОСТРОВА У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI 23727,3 94,0 22303,4 1114,5

у тому числi:

проектнi роботи 1061,7

 4816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ «ОРЛЯТКО» У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI 59607,1 98,3 58592,2 919,7

у тому числi:

проектнi роботи 919,7

 4816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI 121342,9 91,1 110541,7 9050,8

у тому числi:

проектнi роботи 3450,8

 4816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКУ «КIОТО» У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI 90470,7 74,1 67043,8 23426,9

у тому числi:

проектнi роботи 954,0

 4816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ «ЮНIСТЬ» У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI 131871,1 98,6 129987,4 1344,1

у тому числi:

проектнi роботи 1344,1

 4816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ «ДШК» У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI 94681,2 97,7 92493,6 1249,6

у тому числi:

проектнi роботи 1249,6

 4816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ З БЮВЕТНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ВУЛ. КАДЕТ-
СЬКИЙ ГАЙ ТА ВУЛ. IВАНА ПУЛЮЯ У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

102479,9 98,4 100861,3 914,0

у тому числi:

проектнi роботи 914,0

 4816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ «НИВКИ» У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI 86343,7 97,0 83778,3 110,9

у тому числi:

проектнi роботи 110,9

 4816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ IМЕНI ПУШКIНА У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI 55168,7 97,1 53552,7 623,2

у тому числi:

проектнi роботи 623,2

 4816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БЛАГОУСТРIЙ ТЕРИТОРIЙ ВЕНЕЦIАНСЬКОГО, ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВIВ У 
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

25418,3 96,1 24416,1 482,2

у тому числi:

проектнi роботи 482,2

 4816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI 105910,8 97,1 102786,5 1990,6

у тому числi:

проектнi роботи 1990,6

 4816430 6430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування РОЗРОБКА НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ МIСТА КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМIСЬКОЇ 
ЗОНИ ДО 2025 РОКУ, ПРОЕКТ РОЗМIЩЕННЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БУДIВНИЦТВА

25153,8 25,4 6400,1 100,0

у тому числi:

проектнi роботи 100,0
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 4816430 6430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування РОЗРОБКА IНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ М.КИЄВА 
ТА ЙОГО ПРИМIСЬКОЇ ЗОНИ

38018,7 74,2 28200,0 800,0

у тому числi:

проектнi роботи 800,0

 4816430 6430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН М.КИЄВА 16729,6 30,2 5045,9 2200,0

у тому числi:

проектнi роботи 2200,0

 4816430 6430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ IНФОРМАЦIЙНО-АНАЛIТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
«МIСТОБУДIВНИЙ КАДАСТР М.КИЄВА»

189357,0 90,6 171591,7 240,0

у тому числi:

проектнi роботи 190,0

 4816430 6430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування РОЗРОБКА ТА КОРИГУВАННЯ МАТЕРIАЛIВ ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНIВ ТА КОНЦЕПЦIЙ РОЗВИ-
ТКУ ТЕРИТОРIЙ, МIСТОБУДIВНИХ ПРОГРАМ ТА IНШОЇ МIСТОБУДIВНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ, 
ПАСПОРТIВ ВУЛИЦЬ, МIСЬКИХ ВУЗЛIВ, РОЗРОБКА ТЕХНIКО-ЕКОНОМIЧНИХ ОБГРУНТУ-
ВАНЬ, ГАЛУЗЕВИХ ТА КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ

141715,5 94,7 134161,0 1369,8

у тому числi:

проектнi роботи 1369,8

2400000 24 ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 20790,0

2410000 24 ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 20790,0

 2416310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕСТАВРАЦIЯ ТА РЕАБIЛIТАЦIЯ З ТЕХНIЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ I РЕКОНСТРУКЦIЄЮ 
ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ «КИЇВСЬКИЙ 
НАЦIОНАЛЬНИЙ АКАДЕМIЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ» НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКIЙ, 53/3 У 
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

432399,2 78,9 341293,9 20000,0

 2416310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БЛАГОУСТРIЙ ТЕРИТОРIЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПАРКУ ПАМ’ЯТI БОРЦIВ 
ЗА СВОБОДУ Ї НЕЗАЛЕЖНIСТЬ УКРАЇНИ У ДЕСНЯН. РАЙОНI ТА БУДIВНИЦТВО ОБ’ЄКТIВ 
РЕКРЕАЦIЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ БIЛЯ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА ТА 
Р.ДЕСЕНКА У ДЕСНЯН. РАЙОНI

67169,2 98,8 66387,4 1,0

у тому числi:

проектнi роботи 1,0

 2416310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМIЩЕНЬ ПЕРШОГО I ПIДВАЛЬНОГО ПОВЕРХIВ З ВЛА-
ШТУВАННЯМ ВХIДНОЇ ГРУПИ ПIД МИСТЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР IМ. I.КОЗЛОВСЬКОГО 
КИЇВСЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО АКАДЕМIЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б 
У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

21525,0 96,3 20736,0 789,0

у тому числi:

проектнi роботи 789,0

1000000 10 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ 51000,0

1010000 10 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ 51000,0

 1016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО (РЕКОНСТРУКЦIЯ) ФУТБОЛЬНИХ ПОЛIВ IЗ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ (ПЕРЕЛIК 
ОБ’ЄКТIВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ)

50000,0 50000,0

 1016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ФIЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ПО ВУЛ. РАЙДУЖНIЙ, 33-А 60000,0 96,2 57736,5 1000,0

у тому числi:

проектнi роботи 1000,0

5100000 51 ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТI ТА РОЗВИТКУ 
ПIДПРИЄМНИЦТВА

4707,3

5110000 51 ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТI ТА РОЗВИТКУ 
ПIДПРИЄМНИЦТВА

4707,3

у тому числi:

оплата за виконанi роботи 1005,9

з них:

оплата за минулi роки 1005,9

5116420 6420 Збереження пам’яток історії та культури 1000

 5116421 6421 0829 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток 
історії та культури

РЕСТАВРАЦIЯ БУДIВЛI ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИЄМСТВА 
«КИЇВСЬКИЙ IПОДРОМ» НА ПРОСПЕКТI АКАДЕМIКА ГЛУШКОВА 10 (ЛIТЕРА Ж) У 
ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI

10000,0 90,0 9000,0 1000,0

у тому числi:

проектнi роботи 1000,0

 5116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI КРИТОГО РИНКУ НА ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 115 35000,0 97,1 34000,0 1000,0

у тому числi:

проектнi роботи 1000,0

 5116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI КРИТОГО РИНКУ НА ВУЛ. ВЕРХНIЙ ВАЛ, 16 35000,0 98,7 34550,0 450,0

у тому числi:

проектнi роботи 450,0

5116420 6420 Збереження пам’яток історії та культури 2257,3

 5116421 6421 0829 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток 
історії та культури

РЕСТАВРАЦIЯ БУДIВЛI КРИТОГО РИНКУ НА БЕССАРАБСЬКIЙ ПЛОЩI, 2 30000,0 92,5 27742,7 2257,3

у тому числi:

проектнi роботи 1251,4

оплата за минулi роки 1005,9

9000000 90 ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

25142,6

9010000 90 ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

25142,6

 9016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ, БЛАГОУСТРIЙ ТА ВIДНОВЛЕННЯ ГОЛОСIЇВСЬКОГО ПАРКУ 
IМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ»ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО 
ЗНАЧЕННЯ, У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

112401,6 76,6 86048,4 4977,0

 9016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ЗОВНIШНI МЕРЕЖI КАНАЛIЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДIЛЯНЦI ВIД ВУЛ. 
ГОЛОСIЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВIНСЬКОГО У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

7000,0 97,7 6840,0 160,0

у тому числi:

проектнi роботи 160,0

 9016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ЗОВНIШНI МЕРЕЖI КАНАЛIЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА 
ГОЛОСIЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

6000,0 91,8 5510,0 490,0

у тому числi:

проектнi роботи 490,0

 9016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСIЙСЬКА, 10 1500,0 90,1 1351,0 149,0

у тому числi:

проектнi роботи 149,0

 9016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСIЙСЬКА, 
48/52

1500,0 90,1 1351,0 149,0

у тому числi:

проектнi роботи 149,0

 9016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСIЙСЬКА, 8 1500,0 90,1 1351,0 149,0

у тому числi:

проектнi роботи 149,0
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 9016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ГОЛОСIЇВСЬКИЙ, 
19

1500,0 90,1 1351,0 149,0

у тому числi:

проектнi роботи 149,0

 9016330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

БУДIВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 НА ВУЛ. 
ЛIСНИЧIЙ, 3 У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

39085,1 1,3 9170,0

у тому числi:

проектнi роботи 800,0

 9016330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗА АДРЕСОЮ: 
ВУЛ. ГОЛОСIЇВСЬКА, 12 В ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

11350,2 70,5 8000,2 3350,0

у тому числi:

проектнi роботи 500,0

 9016330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДИНКУ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 658 ЗА АДРЕСОЮ: 
ПРОСП. 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ (ГОЛОСIЇВСЬКИЙ), 94/96 ГОЛОСIЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

29423,3 72,1 21200,6 4200,0

 9016330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДIВЕЛЬ I СПОРУД ГIМНАЗIЇ № 59 IМЕНI О. М. БОЙЧЕНКА, 
ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

108684,5 98,8 107375,5 480,0

 9016330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 
76

16230,0 97,1 15766,0 464,0

у тому числi:

проектнi роботи 464,0

 9016380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОПУНКТУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦIЙНОГО ПIДПРИЄМСТВА 
«КОНСУЛЬТАТИВНО-ДIАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР», ПРОСП.ГОЛОСIЇВСЬКИЙ, 59-А

1197,6 1197,6

у тому числi:

проектнi роботи 18,0

 9016380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

БУДIВНИЦТВО АМБУЛАТОРIЇ ЛIКАРIВ СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. ТЕРЕМКIВСЬКIЙ, 9 10000,0 98,2 9816,6 58,0

у тому числi:

проектнi роботи 58,0

9100000 91 ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

56032,6

9110000 91 ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

56032,6

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення 
заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй

6430,0

 9116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ГIДРОВУЗЛА, МIКРОРАЙОН БОРТНИЧI, ВУЛ. ДЯЧЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ 
РАЙОНI

88018,1 6992,6

у тому числi:

проектнi роботи 800,0

 9116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНIШНЬОГО ОСВIТЛЕННЯ МКР.БОРТНИЧI 4285,6 78,0 3340,9 630,6

у тому числi:

проектнi роботи 630,6

 9116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ВОДОПОСТАЧАННЯ 12 КВАРТАЛУ МIКРОРАЙОНУ БОРТНИЧI 20333,8 0,4 83,5 0,1

 9116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ВУЛ. РОСIЙСЬКА, 58-А (ПIД’ЇЗД 2) 840,0 840,0

у тому числi:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

800,0

проектнi роботи 20,0

 9116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6Б (ПIД’ЇЗД 2) 1155,0 1155,0

у тому числi:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

1100,0

проектнi роботи 20,0

 9116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПОЛIПШЕННЯ ВОДОВIДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МIКРОРАЙОНI ЧЕРВОНИЙ ХУТIР 
(ДIЛЯНКА 9)

30160,5 38,5 11618,2 0,1

 9116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПОЛIПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МIКРОРАЙОНI ЧЕРВОНИЙ 
ХУТIР (ДIЛЯНКА 9)

36198,1 42,9 15517,1 0,1

 9116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПРОЕКТНI РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА МОДЕРНIЗАЦIЇ ЛIФТIВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ 
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МIСТА КИЄВА

525,0 525,0

у тому числi:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

500,0

проектнi роботи 525,0

 9116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 65 (ПIД’ЇЗД 1) 1155,0 1155,0

у тому числi:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

1100,0

проектнi роботи 20,0

 9116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО МАГIСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКIЙ, 
ЛЕНIНА, ГОРЬКОГО, КОЦЮБИНСЬКОГО В М-НI БОРТНИЧI

113040,4 95,4 107820,4 2660,0

у тому числi:

проектнi роботи 2660,0

 9116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ДОРIГ В МIКРОРАЙОНI БОРТНИЧI 7000,0 90,7 6350,0 650,0

у тому числi:

проектнi роботи 650,0

 9116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ДОРIГ В МIКРОРАЙОНI ОСОКОРКИ 7000,0 90,7 6350,0 650,0

у тому числi:

проектнi роботи 650,0

 9116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ДОРIГ В МIКРОРАЙОНI ЧЕРВОНИЙ ХУТIР 7000,0 90,7 6350,0 650,0

у тому числi:

проектнi роботи 650,0

 9116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛIЗАЦIЇ НА ВУЛ. ЛЕНIНА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, МКР. БОРТНИЧI 28000,0 90,5 25340,0 10,0

у тому числi:

проектнi роботи 10,0

 9116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКIВ У ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДI № 111 НА ВУЛИЦI ЗДОЛБУНIВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА

51340,6 72,9 37430,3 13712,5

 9116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКIВ У ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДI № 62 НА ВУЛИЦI КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА

36854,0 71,1 26193,5 10462,5

 9116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ ГIМНАЗIЇ №290 НА ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI 10000,0 67,0 6700,0 3300,0

у тому числi:

проектнi роботи 300,0
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 9116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

ПРОЕКТУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦIЇ ПОКРIВЛI (ДЕМОНТАЖ М’ЯКОЇ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ША-
ТРОВОЇ) В ДОШКIЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДI №132. М. КИЇВ, ВУЛ. Б. ГМИРI, 3 «А»

5000,0 94,8 4737,5 262,5

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

250,0

 9116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

ПРОЕКТУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦIЇ СТАДIОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 296 ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КОШИЦЯ, 8 ТА ГIМНАЗIЇ 
«ДIАЛОГ» ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ ВУЛ. КОШИЦЯ, 6

5000,0 94,8 4737,5 262,5

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

250,0

 9116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

ПРОЕКТУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦIЇ СТАДIОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦIАЛЬНОЇ ШКО-
ЛИ I-II СТУПЕНIВ №10, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 1

5000,0 94,8 4737,5 262,5

у тому числi:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

250,0

проектнi роботи 262,5

 9116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЛЕНIНА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ 
РАЙОНI

60000,0 95,4 57245,0 5,0

у тому числi:

проектнi роботи 5,0

 9116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №345 (ВУЛ. САНАТОРНА, 9-А) З 
ПРИБУДОВОЮ ДО IСНУЮЧОЇ БУДIВЛI ТА НАДБУДОВОЮ

10000,0 87,5 8750,0 1250,0

у тому числi:

проектнi роботи 1250,0

 9116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ГIМНАЗIЇ №261, ВУЛ. АРХIТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7 5000,0 96,0 4800,0 200,0

у тому числi:

проектнi роботи 200,0

 9116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ГIМНАЗIЇ №267, ВУЛ. АРХIТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А 5000,0 96,0 4800,0 200,0

у тому числi:

проектнi роботи 200,0

 9116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 160 
НА ВУЛ. РОСIЙСЬКIЙ, 45

5000,0 96,0 4800,0 200,0

у тому числi:

проектнi роботи 200,0

 9116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД ГIМНАЗIЇ № 237, М. КИЇВ, 
ВУЛ. АРХIТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 28-Г ТА ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 255, М. КИЇВ, 
ВУЛ. АРХIТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 26-В

5000,0 95,8 4790,0 210,0

у тому числi:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

200,0

проектнi роботи 210,0

 9116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТУКЦIЯ ГIМНАЗIЇ № 315 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНО-
ВА, 27-А

30000,0 94,8 28446,0 1554,0

у тому числi:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

1480,0

проектнi роботи 1554,0

 9116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 149 
НА ВУЛ. ВИШНЯКIВСЬКА, 12-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI

10000,0 97,8 9784,0 216,0

у тому числi:

проектнi роботи 216,0

 9116330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

ТЕРМОСАНАЦIЯ БУДIВЛI ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 261 
ПО ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 7 (М. КИЇВ) (У Т.Ч. ПРОЕКТНI РОБОТИ)

10000,0 94,8 9475,0 525,0

у тому числi:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

500,0

проектнi роботи 500,0

 9116380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

БУДIВНИЦТВО АМБУЛАТОРIЇ ЗАГАЛЬНОЇ ЛIКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ-СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 
ПО ВУЛ. ЗАВАЛЬНIЙ, 1-В У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

7925,0 460,0

у тому числi:

проектнi роботи 460,0

 9116380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ АМБУЛАТОРIЇ ЛIКАРIВ СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРI,8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI 
МIСТА КИЄВА

105723,3 89,6 94768,7 5000,0

у тому числi:

проектнi роботи 1250,0

 9116380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

БУДIВНИЦТВО ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. 
ВИШНЯКIВСЬКIЙ, 15, Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДIЛ.4

65000,0 97,5 63375,1 141,6

у тому числi:

проектнi роботи 141,6

 9116380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНIЗАЦIЯ ПО 
ВIДВЕДЕННЮ ПIДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 30А)

12000,0 87,6 10510,0 890,0

у тому числi:

проектнi роботи 890,0

 9116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ВIДДIЛЕННЯ РАННЬОЇ СОЦIАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБIЛIТАЦIЇ ДIТЕЙ З ДЦП, 
РОЗУМОВО ВIДСТАЛИХ ДIТЕЙ ТА ДIТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, 
З ПОРУШЕННЯМ ПСИХIКИ (ДЕННЕ ПЕРЕБУВАННЯ), ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 28-Б

4937,0 79,7 3937,0 1000,0

у тому числi:

проектнi роботи 250,0

9200000 92 ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

28700,0

9210000 92 ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

28700,0

 9216310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВIД ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛIСКIВСЬКОЇ ДО ВУЛ. 
ЛЕНIНА В С. ТРОЄЩИНА

3877,1 32,5 1260,7 150,0

 9216310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ’ЯЗКИ В ОДНОМУ РIВНI ВУЛ. КАШТАНОВА - ВУЛ. 
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, З ВЛАШТУВАННЯМ ДВОСТОРОННЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. 
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

1000,0 80,0 800,0 200,0

 9216310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ’ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА - ВУЛ. ОНОРЕ 
ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНIЗАЦIЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗЇЗДIВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА У 
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

4000,0 92,5 3700,0 300,0

 9216310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ НА ВУЛ. ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНIЙ, 11 6000,0 42,6 2556,8 500,0

у тому числi:

проектнi роботи 300,0

 9216310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК IНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 
МIКРОРАЙОНIВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.БИКIВНЯ

25934,7 45,4 11771,1 500,0
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 9216310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК IНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 
МIКРОРАЙОНIВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.ТРОЄЩИНА

313111,3 89,3 279650,1 700,0

 9216310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНОГО ЗНАКА ПАМ’ЯТI 
ЖЕРТВ ЧОРНОБИЛЯ У ЧЕТВЕРТОМУ МIКРОРАЙОНI ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРIВЩИНА-
ТРОЄЩИНА

49219,5 55,7 27420,7 2700,0

 9216330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ. ПУТИВЛЬСЬКIЙ, 
35 (С.БИКIВНЯ)

67214,2 48,7 32724,2 11500,0

 9216380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМIЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСI БУДIВЛI НА БУЛЬВ. 
ЛЕОНIДА БИКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ 
АМБУЛАТОРIЇ ЛIКАРIВ СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

4440,3 97,7 4340,3 100,0

у тому числi:

проектнi роботи 100,0

 9216380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМIЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСI БУДIВЛI НА ВУЛ. БУДИ-
ЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРIЇ 
ЛIКАРIВ СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

5334,2 98,1 5234,2 100,0

у тому числi:

проектнi роботи 100,0

 9216310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ЗI ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 2-Б У ДЕСНЯН-
СЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

28939,6 24,2 7000,0 11500,0

 9216310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМIЩЕНЬ БУДIВЛI НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 15 СЗ У 
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА ПIД РОЗМIЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДIЙ

4000,0 97,5 3900,0 100,0

у тому числi:

проектнi роботи 100,0

 9216310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДIВЛI НА ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕН-
НЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦIАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРI СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

14000,0 97,5 13650,0 350,0

у тому числi:

проектнi роботи 350,0

9300000 93 ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

14438,8

9310000 93 ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

14438,8

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення 
заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй

300,0

 9316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території КАНАЛIЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ 15860,5 8,7 1378,6 1000,0

 9316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПРОЕКТНI РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА МОДЕРНIЗАЦIЇ ЛIФТIВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ 
ДНIПРОВСЬКОГО РАЙОНУ МIСТА КИЄВА

315,0 315,0

у тому числi:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

300,0

проектнi роботи 315,0

 9316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ 28802,3 32,0 9214,1 3782,6

 9316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 4 
ПIД ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СIМЕЙНОГО ТИПУ

2500,0 98,0 2450,0 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 9316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 4 
ПIД СОЦIАЛЬНИЙ ГУРТОЖИТОК

4500,0 97,6 4390,0 110,0

у тому числi:

проектнi роботи 110,0

 9316380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИЛИХ ПРИМIЩЕНЬ ПIД АМБУЛАТОРIЮ ЛIКАРIВ СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИ-
НИ НА ДАРНИЦЬКОМУ БУЛЬВАРI, 23 У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

15000,0 94,7 14205,0 795,0

у тому числi:

проектнi роботи 795,0

 9316380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИЛОГО ПРИМIЩЕННЯ ПIД АМБУЛАТОРIЮ ЛIКАРIВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАК-
ТИКИ/СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛИЦI РАЙДУЖНIЙ, 23-А,У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI 
М. КИЄВА

7000,0 93,6 6550,1 449,9

у тому числi:

проектнi роботи 449,9

 9316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕННЯ НА ВУЛ. ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 18 ПIД ВIДДIЛ (ЦЕНТР) 
НАДАННЯ АДМIНIСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ АПАРАТУ ДНIПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М. КИЄВI 
ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ

12648,1 10,3 1305,7 7936,3

9400000 94 ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

75256,7

9410000 94 ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

75256,7

 9416330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 225 НА 
ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-Б

12700,9 19,7 2507,6 10136,0

у тому числi:

проектнi роботи 15,0

 9416340 6340 0922 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ №211 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 24-А 12677,7 0,5 62,5 4258,8

 9416330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНIВ №170, 
ВУЛ. ПIВНIЧНА, 8

1200,0 1200,0

у тому числi:

проектнi роботи 3,0

 9416340 6340 0922 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ГIМНАЗIЇ-IНТЕРНАТУ №299 НА ВУЛ. МАКIЇВСЬКIЙ, 9 20382,8 1,9 383,8 19199,3

 9416330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №193 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКО-
МУ, 16-Г

16155,1 51,2 8266,8 487,1

 9416330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №260 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКО-
МУ, 12-Б

14507,8 30,9 4487,3 6114,4

 9416330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №321 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКIЙ, 
13-А

5211,3 0,5 24,0 3488,5

 9416330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКIЙ, 
17-А

5000,0 49,3 2463,6 2238,9

 9416330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №533 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКО-
МУ, 15-В

16729,6 13,7 2300,0 6930,6

 9416330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №585 НА ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИ-
НОВСЬКОГО, 1-Б

16629,4 1,0 167,3 9000,0

 9416340 6340 0922 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З УТЕПЛЕННЯМ ФАСАДУ СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ №16 
НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКIЙ, 42/1

5116,7 7,9 403,5 1036,9

 9416330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ФАСАДА ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 
НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А

4678,8 8,0 374,7 1916,6

у тому числi:

проектнi роботи 190,0

 9416340 6340 0922 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ФАСАДУ СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ №239 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 
16-Д

5000,0 97,7 4882,5 60,0

у тому числi:

проектнi роботи 60,0
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 9416330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ШКIЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНIПРА, 9-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОЇ 
ГАЙДАЙ, 10-В

15000,0 95,4 14307,3 692,7

у тому числi:

проектнi роботи 692,7

 9416330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №589 НА ВУЛ. МАРШАЛА 
 ТИМОШЕНКА, 3-Б

18000,0 95,3 17156,3 56,7

у тому числi:

проектнi роботи 56,7

 9416330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №608 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКIЙ, 
18-Є

18000,0 95,5 17186,5 56,5

у тому числi:

проектнi роботи 56,5

 9416340 6340 0922 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ БУДIВЛI КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВ-
НИЙ КОМПЛЕКС «СПЕЦIАЛIЗОВАНА ШКОЛА I-II СТУПЕНIВ - ЛIЦЕЙ» № 157 ОБОЛОНСЬКОГО 
РАЙОНУ М.КИЄВА НА ПРОСПЕКТI ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-В

5825,4 90,5 5273,6 551,8

у тому числi:

проектнi роботи 551,8

 9416330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДIВЛI ШКОЛИ I-III СТУПЕНIВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО 
РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5

22000,0 97,3 21400,0 600,0

у тому числi:

проектнi роботи 600,0

 9416330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ МIЖШКIЛЬНОГО СТАДIОНУ ЗАГАЛЬНООСВIТНIХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ 
№214 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А ТА №225 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-Б З ОБЛА-
ШТУВАННЯМ БIГОВИХ I ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРIЖОК ТА БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРIЇ

55000,0 99,2 54544,9 200,0

у тому числi:

проектнi роботи 200,0

 9416330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ МIЖШКIЛЬНОГО СТАДIОНУ ШКОЛИ I-III СТУПЕНIВ №226 ОБОЛОНСЬКОГО 
РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. ПРИРIЧНА, 19-Є ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ ШКО-
ЛИ I СТУПЕНЯ ГIМНАЗIЯ «ОБОЛОНЬ» ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА 
НА ВУЛ. ПРИРIЧНА, 27-Б

10000,0 95,0 9500,0 500,0

у тому числi:

проектнi роботи 500,0

 9416380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПОКРIВЛI ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ДИТЯЧОЇ ПОЛIКЛIНIКИ №2 
НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 14

5123,9 10,3 530,0 1611,7

 9416380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПОКРIВЛI ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДИТЯЧОЇ 
ПОЛIКЛIНIКИ НА ВУЛ. ПIВНIЧНIЙ, 4-А

5508,1 79,1 4357,2 899,0

у тому числi:

проектнi роботи 45,0

 9416380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПОКРIВЛI ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ 
ПОЛIКЛIНIКИ НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 14

6809,0 4,2 283,0 3193,2

 9416380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ. IЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ IНДИВIДУАЛЬНОГО 
ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ В БУДIВЛI КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦIЙНОГО ПIДПРИЄМСТВА 
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2» ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА НА ПРОСП. МIНСЬКОМУ, 6 В ОБОЛОН РАЙОН

381,4 381,4

у тому числi:

проектнi роботи 12,1

 9416350 6350 0960 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція позашкільних навчальних закладів

ДОБУДОВА КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ ДО ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 5 ПО ВУЛ. МАРШАЛА 
МАЛИНОВСЬКОГО,11-В

50500,0 99,1 50053,4 446,6

у тому числi:

проектнi роботи 446,6

9500000 95 ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

4800,0

9510000 95 ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

4800,0

 9516330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ БУДIВЛI, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРIЇ ШКОЛИ I-III 
СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМIРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 
КОМПЛЕКСУ

20000,0 92,5 18500,0 1500,0

у тому числi:

проектнi роботи 1500,0

 9516330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДIВЛI ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 
НА БУЛЬВАРI ДРУЖБИ НАРОДIВ, 7-А.

24400,0 98,0 23900,0 500,0

у тому числi:

проектнi роботи 500,0

 9516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕНЬ ДЛЯ РОЗМIЩЕННЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СIМЕЙНОГО ТИПУ 
ЗА АДРЕСОЮ ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВIЗ, 19

2900,0 2800,0

у тому числi:

проектнi роботи 100,0

9600000 96 ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

51900,3

9610000 96 ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

51900,3

 9616310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території КАНАЛIЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА (II ЧЕРГА БУДIВНИЦТВА) 
ЗАМКОВЕЦЬКО-БIЛИЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. ЗОРЯНIЙ, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКIЙ, ПРОВ. ЗОРЯ-
НОМУ, ПРОВ.ГОМЕЛЬСЬКОМУ

16134,5 39,9 6431,7 6092,0

у тому числi:

проектнi роботи 32,2

 9616310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ЗОВНIШНIХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ПО ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКIЙ 1470,6 47,7 702,2 97,8

у тому числi:

проектнi роботи 97,8

 9616310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ЗОВНIШНIХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛIЗАЦIЇ ПО ВУЛ. М. ДЖАЛIЛЯ НА 
Ж/М ВИНОГРАДАР

2317,0 36,0 834,2 165,8

у тому числi:

проектнi роботи 165,8

 9616310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ЗОВНIШНЬОЇ МЕРЕЖI ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛIЗАЦIЇ ПО ВУЛ. КОСЕНКА НА 
ЖИТЛОВОМУ МАСИВI «ВИНОГРАДАР» У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

2441,4 27,6 674,2 125,8

у тому числi:

проектнi роботи 125,8

 9616310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ СКВЕРУ З ВЛАШТУВАННЯМ ФОНТАНА НА ПЛОЩI ЧЕРВОНА ПРЕСНЯ 
(II ЧЕРГА)

7737,1 4,0 308,0 4274,0

у тому числi:

проектнi роботи 28,7

 9616310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНI НА АНДРIЇВСЬКОМУ УЗВОЗI 5000,0 92,1 4603,1 396,9

у тому числi:

проектнi роботи 396,9

 9616330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 486 НА ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 
20-Д У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

13257,4 5,6 743,8 11901,4
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у тому числi:

проектнi роботи 15,0

 9616330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ШКIЛЬНОГО СТАДIОНУ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ №243 НА ВУЛ. 
НОВОМОСТИЦЬКIЙ, 10 У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

27219,1 15,5 4220,2 22465,4

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 9616330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ДОШКIЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 151, ВУЛ. М. ГРЕЧКА, 
10-А

29000,0 98,0 28424,6 575,4

у тому числi:

проектнi роботи 575,4

 9616330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП.ПРАВДИ, 64-Г 83299,0 98,6 82132,8 943,8

у тому числi:

проектнi роботи 943,8

 9616380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

БУДIВНИЦТВО ТА ВЛАШТУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНИХ ТА IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В КО-
МУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦIЙНОМУ ПIДПРИЄМСТВI «КОНСУЛЬТАТИВНО-ДIАГНОСТИЧНИЙ 
ЦЕНТР» ПОДIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

2400,0 2400,0

у тому числi:

проектнi роботи 297,6

 9616380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

БУДIВНИЦТВО ТА ВЛАШТУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНИХ ТА IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В 
КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦIЙНОМУ ПIДПРИЄМСТВI «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1» ПОДIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

981,0 981,0

у тому числi:

проектнi роботи 139,2

 9616380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

БУДIВНИЦТВО ТА ВЛАШТУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНИХ ТА IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В 
КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦIЙНОМУ ПIДПРИЄМСТВI «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2» ПОДIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

1119,0 1119,0

у тому числi:

проектнi роботи 198,0

 9616310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI НА ПРОСПЕКТI ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМIЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕК-
СНОЇ РЕАБIЛIТАЦIЇ ДЛЯ ОСIБ З IНВАЛIДНIСТЮ У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

87000,0 99,6 86650,0 350,0

у тому числi:

проектнi роботи 350,0

 9616310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМIЩЕННЯ НА ВУЛ. МОСТИЦЬКIЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦIАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРI СОЦIАЛЬНОГО ЗАСХИСТУ 
ГРОМАДЯН У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

40000,0 98,4 39347,0 12,0

у тому числi:

проектнi роботи 12,0

9700000 97 СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

791,8

9710000 97 СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

791,8

з них:

з метою виконання рiшення Госп. суду м.Києва у справi №5011-
53/2817-2012

441,8

 9716330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМIКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВIДНОВЛЕННЯ 
РОБОТИ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497

40000,0 99,1 39650,0 350,0

у тому числi:

проектнi роботи 350,0

 9716360 6360 0731 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція лікарень загального профілю

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БУДIВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО ПОЛIКЛIНIКИ № 4 НА ВУЛ. АКАДЕМIКА 
БУЛАХОВСЬКОГО, 26

34730,8 7,3 2541,6 441,8

у тому числi:

з метою виконання рiшення Госп. суду м.Києва у справi №5011-53/2817-2012 441,8

9800000 98 СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

99078,9

9810000 98 СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

99078,9

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення 
заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй

25000,0

 9816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території КАНАЛIЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МIКРОРАЙОНI СОВКИ У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ 
РАЙОНI М. КИЄВА

29728,8 14,4 4272,0 145,0

 9816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПОЛIПШЕННЯ ВОДОВIДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРIВСЬКОЇ СЛОБIДКИ У 
СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

211089,5 53,7 113324,8 62767,9

у тому числi:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

20000,0

проектнi роботи 850,0

 9816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПОЛIПШЕННЯ ВОДОВIДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА БАТИЄВОЇ ГОРИ У 
СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

16443,3 5,0 3495,6

у тому числi:

проектнi роботи 160,0

 9816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЙНОЇ МЕРЕЖI У МIКРОРАЙОНI «ЖУЛЯНИ» СОЛОМ’ЯНСЬКОГО 
РАЙОНУ М. КИЄВА

10000,0 87,6 8760,0 680,0

у тому числi:

проектнi роботи 680,0

 9816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МIКРОРАЙОНI ЖУЛЯНИ 10000,0 30,2 3023,6 600,0

у тому числi:

проектнi роботи 600,0

 9816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПОЛIПШЕННЯ ВОДОВIДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МIКРОРАЙОНУ КАРАВАЄВI ДАЧI У 
СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА (II ЧЕРГА)

25702,0 31,5 8087,4 20,0

у тому числi:

проектнi роботи 20,0

 9816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПОЛIПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРIВСЬКОЇ СЛОБIДКИ 12456,6 37,9 4718,8 300,0

у тому числi:

проектнi роботи 300,0

 9816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ПОЛIПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ПРИВАТНОМУ СЕКОРI БАТИЄВОЇ ГОРИ В 
СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

5284,7 11,6 612,8 160,0

у тому числi:

проектнi роботи 160,0
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 9816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МIКРОРАЙОНУ «СОВКИ» У 
СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

4964,5 60,3 2992,2 9,1

 9816330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА 
ВIДРАДНОМУ ПРОСПЕКТI, 36-В У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

127778,5 80,7 103123,3 23191,9

у тому числi:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

5000,0

проектнi роботи 1800,0

 9816330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ДЛЯ РОЗМIЩЕННЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА 
ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПIКОВА, 27 У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

25000,0 92,8 23200,0 1150,0

у тому числi:

проектнi роботи 1150,0

 9816330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 
НА ПРОСП. ПОВIТРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А

80000,0 98,0 78400,0 1600,0

у тому числi:

проектнi роботи 1600,0

 9816350 6350 0960 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція позашкільних навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ ПАЛАЦУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТI 
НА ВУЛ. КУРСЬКIЙ, 15 У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

104265,7 95,9 99975,3 1150,0

у тому числi:

проектнi роботи 1150,0

 9816340 6340 0922 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 64 М. КИЄВА НА ВУЛ. УШИНСЬКО-
ГО, 32 У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

15000,0 98,0 14700,0 300,0

у тому числi:

проектнi роботи 300,0

 9816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРIАЛЬНОГО ПIДРОЗДIЛУ ЦЕНТРУ 
НАДАННЯ АДМIНIСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МIСТI КИЄВI ДЕР-
ЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ НА БУЛЬВ. ЧОКОЛIВСЬКОМУ,40

11489,3 0,9 100,0 3501,3

у тому числi:

проектнi роботи 165,0

 9816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ ПОВЕРХIВ ТА ДОБУДОВОЮ ЗАПАСНОГО ВИХОДУ ДО 
IСНУЮЧОГО ДВОПОВЕРХОВОГО НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКIЙ, 3-А

30000,0 100,0 29996,2 3,8

у тому числi:

проектнi роботи 3,8

 9816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ ПОВЕРХIВ ТА ДОБУДОВОЮ ЗАПАСНОГО ВИХОДУ ДО 
IСНУЮЧОГО ДВОПОВЕРХОВОГО НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ВОЛИНСЬКIЙ, 4-А

30000,0 100,0 29999,4 0,6

у тому числi:

проектнi роботи 0,6

 9816310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ ПОВЕРХIВ ТА ДОБУДОВОЮ ЗАПАСНОГО ВИХОДУ ДО 
IСНУЮЧОГО ДВОПОВЕРХОВОГО НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 15-А

30000,0 100,0 29996,3 3,7

у тому числi:

проектнi роботи 3,7

9900000 99 ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

34686,7

9910000 99 ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

34686,7

 9916310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЙНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКIВ ПО ВУЛ. 
БЕРДЯНСЬКIЙ, БУГОРНIЙ, ЯСНОГIРСЬКIЙ, ЧАПЛИГIНА, БАКИНСЬКIЙ, РИЗЬКIЙ, НЕВСЬКIЙ, 
ЦУЛУКIДЗЕ, МАГIСТРАЛЬНIЙ, ПО ПРОВ.ЧАПЛИГIНА, БАКИНСЬКОМУ, БЕРДЯНСЬКОМУ, ЩУ-
СЄВА, РИЗЬКОМУ, ОРЛОВСЬКОМУ

91432,5 68,3 62442,1 20950,3

 9916310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПIДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧIВ ВIД КОТЕЛЬНI ДП 
«ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ УМТ ТА ГЗ ГУ МВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI» ДО РАЙОННОЇ 
КОТЕЛЬНI «МОЛОДЬ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI

16186,7 47,6 7700,0 300,0

у тому числi:

проектнi роботи 300,0

 9916310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПIДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧIВ ВIД КОТЕЛЬНI ПП 
«БОНВОЯЖ» ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНI «МОЛОДЬ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО») У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ 
РАЙОНI

63794,7 96,1 61287,6 1799,0

у тому числi:

проектнi роботи 1799,0

 9916310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території РЕКОНСТРУКЦIЯ СКВЕРУ НА РОЗI ВУЛИЦЬ В. ВИННИЧЕНКА ТА ПАВЛIВСЬКОЇ У 
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI

25000,0 98,8 24706,4 293,6

у тому числi:

проектнi роботи 293,6

 9916330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ, НАДБУДОВОЮ ТА БУДIВНИЦТВОМ ЦЕНТРУ 
ПОЗАШКIЛЬНОЇ ОСВIТИ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 175 НА ВУЛ. ДАНИЛА 
ЩЕРБАКIВСЬКОГО, 58-А

17368,3 94,8 16472,2 202,0

у тому числi:

проектнi роботи 202,0

 9916330 6330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ МАЙСТЕРЕНЬ ШКОЛИ I-III СТУПЕНIВ №27 НА ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 20-Є 10000,0 90,6 9058,2 941,8

у тому числi:

проектнi роботи 941,8

9916420 6420 Збереження пам’яток історії та культури

 9916421 6421 0829 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток 
історії та культури

РЕСТАВРАЦIЯ ШКОЛИ I-III СТУПЕНIВ № 58 НА ПРОВ. А. ГОРСЬКОЇ, 3 2500,0 98,0 2450,0 50,0

у тому числi:

проектнi роботи 50,0

 9916380 6380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЕЛЬ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦIЙНОГО ПIДПРИЄМСТВА 
«КОНСУЛЬТАТИВНО-ДIАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ШЕВЧЕНКIВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА 
ВУЛ. ПЕТЛЮРИ,2/4, БУЛЬВ.Т.ШЕВЧЕНКА,19

40000,0 99,6 39850,0 150,0

у тому числi:

проектнi роботи 150,0

 9916340 6340 0922 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

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

128000,5 16,2 20742,8 10000,0

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Додаток  7
в редакції затвердженій рішенням 

Київської міської ради
від 20.12.2017 № 705/3712

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва у 2017 році(1)
тис.грн

Код програм-
ної класифіка-
ції видатків та 
кредитування 
місцевих 
бюджетів2

«Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3»

Код 
ФКВКБ4

«Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми 
або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС»

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Разом загальний 
та спеціальний 
фонди

0100000 Київська міська рада (Секретаріат) 96 698,34 96 698,34

0110000 Київська міська рада (Секретаріат) 96 698,34 96 698,34

0118600 8600     0133    Інші видатки 96 698,34 96 698,34

0118600 8600     0133      Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 4 238,00 4 238,00

0118600 8600     0133      Вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконан-
ня передвиборних програм та доручень виборців

 Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 
роки 

92 460,34 92 460,34

0400000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 46 834,04 59 674,88 106 508,92

0410000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 46 834,04 59 674,88 106 508,92

0416660 6660     Зв’язок, телекомунікації та інформатика 8 006,50 1 030,00 9 036,50

0416662 6662     0460      Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової про-
грами «Електронна столиця»)

 Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 2015-2018 роки 8 006,50 1 030,00 9 036,50

0418370 8370     0180    Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів

24 126,20 58 644,88 82 771,08

0418370 8370     0180      Поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призив-
ної дільниці, призову на строкову військову службу та військово-патріотичне виховання 
молоді

Міська цільова програма поліпшення організації підготовки громадян до військової 
служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, 
призову військовозобов›язаних під час мобілізації, прийняття на військову службу 
за контрактом на 2016-2018 роки

397,70 91,00 488,70

0418370 8370     0180      Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в м.Києві 
«Безпечна столиця» 

 Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в місті 
Києві «Безпечна столиця» на 2016-2018 роки   

23 728,50 58 553,88 82 282,38

0418600 8600.    0133    Інші видатки 14 701,34 14 701,34

0418600 8600     0133      Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміні-
страції та Київського міського Голови

 Міська цільова програма «Нагороди» на 2017-2019 роки 6 701,34 6 701,34

0418600 8600     0133      Організація та здійснення офіційних прийомів, зміцнення і розвитку міжнародних 
зв`язків, відрядження працівників органів місцевої влади та самоврядування та інших 
осіб за кордон згідно з розпорядженнями виконавчого органу Київради (Київської міської 
державної адміністрації), відзначення ювілейних та визначних дат, зустрічей тощо.

 Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків  на 2015 - 2018 
роки

8 000,00 8 000,00

0800000 Департамент суспільних комунікацій  виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 83 187,20 3 566,40 86 753,60

0810000 Департамент суспільних комунікацій  виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 83 187,20 3 566,40 86 753,60

0817210 7210     Підтримка засобів масової інформації 57 544,70 3 206,40 60 751,10

0817211 7211     0830      Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення  Міська цільова програма на 2016-2018 роки «Київ інформаційний» 46 864,20 3 206,40 50 070,60

0817212 7212     0830      Підтримка періодичних видань (газет та журналів)  Міська цільова програма на 2016-2018 роки «Київ інформаційний» 9 450,50 9 450,50

0817213 7213     0830      Підтримка книговидання  Міська цільова програма на 2016-2018 роки «Київ інформаційний» 800,00 800,00

0817214 7214     0830      Підтримка електронних та інших засобів масової інформації, реалізація заходів у галузі 
«Засоби масової інформації» та моніторинг інформаційного середовища

 Міська цільова програма на 2016-2018 роки «Київ інформаційний» 430,00 430,00

0818600 8600     0133    Інші видатки 25 642,50 360,00 26 002,50

0818600 8600     0133      Інші видатки за рахунок Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціаль-
но-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців»

 Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 
роки 

22,00 60,00 82,00

0818600 8600     0133    Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві  Міська цільова програма “Сприяння розвитку громадянського суспільства у 
м. Києві на 2017-2019рр.” 

25 620,50 300,00 25 920,50

1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА)

1 105 348,74 259 834,16 1 365 182,90

1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
 (КМДА)

1 105 348,74 259 834,16 1 365 182,90

1011020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, лiцеями, 
гiмназiями, колегiумами

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 4 426,30 358,10 4 784,40

1011080 1080     0922    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтер-
натами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки 
дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеїми з по-
силеною військово-фізичною підготовкою

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 42 415,60 5 218,90 47 634,50

1011090 1090     0960    Надання позашкiльної освіти позашкільними закладами освiти, заходи iз позашкiльної 
роботи з дiтьми

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 69 107,54 13 743,56 82 851,10

1011100 1100     0930    Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами 
освіти

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 432 910,30 47 508,10 480 418,40

1011120 1120     0941    Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рiвнiв акредитацiї  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 29 064,20 3 800,00 32 864,20

1011130 1130     0942    Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рiвнiв акредитацiї  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 150 040,70 53 392,10 203 432,80

1011140 1140     0950    Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ-ІV 
рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 19 484,30 536,00 20 020,30

1011170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 12 578,00 12 578,00

1011180 1180     0990    Здійснення технічного нагляду за будiвництвом i капiтальним ремонтом та іншими окре-
мими господарськими функціями

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 979,90 979,90

1011190 1190     0990    Централiзоване ведення бухгалтерського обліку  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 842,20 842,20

1011210 1210     0990    Утримання інших закладів освiти  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 6 210,00 3 452,30 9 662,30

1011220 1220     0990    Інші освітні програми 11 496,00 83 847,30 95 343,30

1011220 1220     0990      Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природни-
чо-математичних і технологічних дисциплін

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 20 000,00 20 000,00

1011220 1220     0990      Інші освітні програми  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 11 310,00 53 847,30 65 157,30

1011220 1220     0990      Інформатизація та комп»ютеризація навчальних закладів  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 186,00 10 000,00 10 186,00

1013140 3140     Реалізація державної політики у молодіжній сфері 10 976,60 10 976,60

1013143 3143     1040      Інші заходи та заклади молодіжної політики  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 10 976,60 10 976,60

1013160 3160     1040    Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються 
за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраджали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

 Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Києва на період до 2018 року 41 412,30 41 412,30

1013500 3500     1040    Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуго-
вування та реалізація інших заходів молодіжної політики 

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 7 455,90 1 600,00 9 055,90

1013500 3500     1040    Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуго-
вування та реалізація інших заходів молодіжної політики 

 Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Києва на період до 2018 року 9 984,90 9 984,90

1015010 5010     Проведення спортивної роботи в регіоні 17 339,60 17 339,60

1015011 5011     0810      Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 14 831,90 14 831,90

1015012 5012     0810      Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 2 507,70 2 507,70

1015020 5020     Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів 4 838,50 192,00 5 030,50

1015021 5021     0810      Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 3 248,50 192,00 3 440,50

1015022 5022     0810      Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 1 590,00 1 590,00

1015030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 190 124,80 43 470,00 233 594,80

1015031 5031     0810      Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 91 998,40 29 970,00 121 968,40



59ДОКУМЕНТ Хрещатик
22 грудня 2017 р.

№135 (5048)

1015032 5032     0810      Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних 
товариств

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 64 315,40 64 315,40

1015033 5033     0810      Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної 
майстерності

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 33 811,00 13 500,00 47 311,00

1015040 5040     Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 8 468,40 2 683,80 11 152,20

1015041 5041     0810      Утримання комунальних спортивних споруд  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 8 468,40 2 683,80 11 152,20

1015060 5060     Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 35 192,70 32,00 35 224,70

1015061 5061     0810      Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 
та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 4 811,80 4 811,80

1015062 5062     0810      Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортив-
ну діяльність в регіоні

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 28 218,70 28 218,70

1015063 5063     0810      Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 2 162,20 32,00 2 194,20

1400000 Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради   (КМДА) 736 062,10 23 799,00 759 861,10

1410000 Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради   (КМДА) 736 062,10 23 799,00 759 861,10

1411120 1120     0941    Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 83 887,00 18 158,00 102 045,00

1411140 1140     0950    Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ-ІV 
рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 2 650,20 500,00 3 150,20

1412010 2010     0731    Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 
роки 

115,00 115,00

1412030 2030     0732    Спецiалiзована стаціонарна медична допомога населенню  Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 
роки 

26,00 26,00

1412210 2210     Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 186 691,40 5 000,00 191 691,40

1412211 2211     0740      Програма і централізовані заходи з імунопрофілактики  Міська цільова  програма «Здоров’я киян» на 2017 - 2019 роки 2 500,00 2 500,00

1412212 2212     0763      Програма і централізовані заходи  боротьби з туберкульозом  Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки 6 500,10 5 000,00 11 500,10

1412213 2213     0763      Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу  Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки 19 181,50 19 181,50

1412214 2214     0763      Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий 
діабет

 Міська цільова  програма «Здоров’я киян» на 2017 - 2019 роки 108 509,80 108 509,80

1412215 2215     0763      Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих  Міська цільова  програма «Здоров’я киян» на 2017 - 2019 роки 50 000,00 50 000,00

1412220 2220     0763    Інші заходи в галузі охорони здоров’я 462 833,50 462 833,50

1412220 2220     0763      Iншi заходи в галузі охорони здоров’я  Міська цільова програма підготовки лікарських кадрів для закладів охорони 
здоров›я міста Києва на 2011 - 2018 роки

527,50 527,50

1412220 2220     0763      Iншi заходи в галузі охорони здоров’я  Міська цільова  програма «Здоров’я киян» на 2017 - 2019 роки 462 306,00 462 306,00

1500000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 1 439 606,30 34 467,10 1 474 073,40

1510000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 1 439 606,30 34 467,10 1 474 073,40

1513030 3030     Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім 
пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату 
електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого 
пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового 
сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

860 306,20 860 306,20

1513031 3031     1030      Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) 
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам на-
цистських переслідувань та реабілтованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами

 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 85,50 85,50

1513035 3035     1070      Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій грома-
дян

 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 117 516,20 117 516,20

1513037 3037     1070      Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті 

 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 115,00 115,00

1513038 3038     1070      Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 742 589,50 742 589,50

1513200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та праці 247 740,50 247 740,50

1513201 3201     1030      Надання додаткової соціальної допомоги  ветеранам війни і праці  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 240 670,50 240 670,50

1513202 3202     1030      Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни,  
діяльність яких має соціальну спрямованість

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 7 070,00 7 070,00

1513300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 47 880,10 9 467,10 57 347,20

1513400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 273 534,90 25 000,00 298 534,90

1513400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 6 944,60 6 944,60

1518600 8600     0133    Інші видатки 3 200,00 3 200,00

1518600 8600     0133    Наукове забезпечення розвитку міської інфраструктури та погашення кредиторської за-
боргованості минулих років

 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 700,00 700,00

1518600 8600     0133      Забезпечення функціонування інформаційно-телекомунаційної системи «Картка кияни-
на»

 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 2 500,00 2 500,00

2000000 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 34 009,40 11 701,70 45 711,10

2010000 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 34 009,40 11 701,70 45 711,10

2011060 1060     0910    Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім’ях), 
в сім’ях патронатного вихователя

 Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 150,00 2 750,00 2 900,00

2013110 3110     Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 6 046,70 6 046,70

2013112 3112     1040      Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 6 046,70 6 046,70

2013130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 14 649,20 2 709,80 17 359,00

2013131 3131     1040      Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 6 645,50 2 709,80 9 355,30

2013132 3132     1040      Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 3 449,60 3 449,60

2013134 3134     1040      Заходи державної політики з питань сім’ї  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 4 554,10 4 554,10

2013160 3160     1040    Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються 
за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

 Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Києва на період до 2018 року 3 637,50 3 637,50

2013300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 3 816,70 3 816,70

2013400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 1 148,80 1 148,80

2013500 3500     1040    Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуго-
вування та реалізація інших заходів молодіжної політики 

 Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 4 560,50 2 332,70 6 893,20

2016420 6420     Збереження пам’яток історії та культури 3 909,20 3 909,20

2016421 6421     0829      Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 3 909,20 3 909,20

2400000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 950 161,43 126 306,30 1 076 467,73

2410000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 950 161,43 126 306,30 1 076 467,73

2411020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 36 376,23 7 703,50 44 079,73

2411120 1120     0941    Підготовка кадрів вищими навчальними закладами  I і II рiвнiв акредитацiї  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 75 979,70 8 865,80 84 845,50

2411130 1130     0942    Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 49 873,10 14 323,00 64 196,10

2414020 4020     0821    Театри  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 270 706,40 7 828,90 278 535,30

2414030 4030     0822    Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi мистецькі  заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 98 683,90 959,90 99 643,80
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2414060 4060     0824    Бiблiотеки  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 27 966,10 4 445,90 32 412,00

2414070 4070     0824    Музеї i виставки  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 137 001,70 12 207,10 149 208,80

2414090 4090     0828    Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 2 695,00 5 615,00 8 310,00

2414100 4100     0960    Школи естетичного виховання дiтей  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 16 358,10 1 584,00 17 942,10

2414110 4110     0823    Кiнематографiя  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 4 280,00 4 280,00

2414200 4200     0829    Інші культурно-освітні заклади та заходи 69 121,20 58 493,20 127 614,40

2414200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 29 124,70 52 593,20 81 717,90

2414200 4200     0829    Зоопарки  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 39 996,50 5 900,00 45 896,50

2418370 8370     0180    Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання Комплексної міської 
цільової програми «Столична культура 2016-2018» (заходів із забезпечення організації та 
проведення у м.Києві пісенного конкурсу «Євробачення-2017»)

 Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 165 400,00 165 400,00

2500000 Управління туризму та промоцій  виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 13 411,20 3 314,90 16 726,10

2510000 Управління туризму та промоцій  виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 13 411,20 3 314,90 16 726,10

2517500 7500     0411    Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю 13 411,20 3 314,90 16 726,10

2517500 7500     0411      Виконання Програми розвитку туризму в м. Києві  Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки 13 411,20 3 314,90 16 726,10

3400000 Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 1 500,00 1 500,00

3410000 Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 1 500,00 1 500,00

3417450 7450     0411    Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва   Комплексна київська міська цільова програма «Сприяння розвитку підприємни-
цтва, промисловості та споживчого ринку» на 2015-2018 роки

1 500,00 1 500,00

4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 27 599,60 692 531,90 720 131,50

4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 27 599,60 692 531,90 720 131,50

4111010 1010     0910    Дошкільна освіта  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 12 005,00 12 005,00

4111090 1090     0960    Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 75,00 75,00

4113400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 10 809,60 10 809,60

4113500 3500     1040    Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуго-
вування та реалізація інших заходів молодіжної політики 

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 1 450,00 1 450,00

4116010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

35 960,00 35 960,00

4116050 6050     Фінансова підтримка об’єктів комунального господарства 10 600,00 10 600,00

4116051 6051     0620      Забезпечення функціонування теплових мереж  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

10 000,00 10 000,00

4116053 6053     0620      Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального госпо-
дарства

 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

600,00 600,00

4116060 6060     0620    Благоустрiй мiст, сіл, селищ  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

6 488,40 6 488,40

4116120 6120     0620    Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації 
каналізаційних систем

 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

139 381,00 139 381,00

4116310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

234 544,90 234 544,90

4116310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 251 473,60 251 473,60

4116020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства 251 473,60 251 473,60

4116021 6021     0610      Капітальний ремонт житлового фонду  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

162 038,60 162 038,60

4116022 6022     0610      Капітальний ремонт житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків

 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

89 435,00 89 435,00

4116330 6330     0921    Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загально-
освітніх навчальних закладів

 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

504,00 504,00

4116340 6340     0922    Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалі-
зованих навчальних закладів

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 50,00 50,00

4117410 7410     0470    Заходи з енергозбереження  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

16 610,00 16 610,00

4118600 8600     0133    Інші видатки 180,00 180,00

4118600 8600     0133      Поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призив-
ної дільниці, призову на строкову військову службу та військово-патріотичне виховання 
молоді

Міська цільова програма поліпшення організації підготовки громадян до військової 
служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, 
призову військовозобов’язаних під час мобілізації, прийняття на військову службу 
за контрактом на 2016-2018 роки

180,00 180,00

4300000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 1 070 578,60 1 070 578,60

4310000 Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 1 070 578,60 1 070 578,60

4311010 1010     0910    Дошкільна освiта  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 144 050,00 144 050,00

4311020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. 
школою-дитячим садком,нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 60 702,50 60 702,50

4316310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 243 749,80 243 749,80

4316310 6310     0490      Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

190 770,50 190 770,50

4316310 6310     0490      Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 45 800,00 45 800,00

4316310 6310     0490      Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 7 179,30 7 179,30

4316330 6330     0921    Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та  реконструкція загально-
освітніх навчальних закладів

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 620 809,00 620 809,00

4316340 6340     0922     Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалі-
зованих навчальних закладів 

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 1 267,30 1 267,30

4500000 Департамент комунальної власності  м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 100,00 3 631,00 3 731,00

4510000 Департамент комунальної власності  м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 100,00 3 631,00 3 731,00

4517500 7500     0411    Інші заходи, пов›язані з економічною діяльністю 100,00 3 631,00 3 731,00

4517500 7500     0411    Виконання Програми управління об›єктами комунальної власності територіальної громади 
міста Києва

 Міська цільова програма «Управління об›єктами комунальної власності територі-
альної громади міста Києва на 2016-2018 роки»

100,00 3 631,00 3 731,00

5000000 Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА)

19 517,00 3 832,40 23 349,40

5010000 Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА)

19 517,00 3 832,40 23 349,40

5011020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. 
школою-дитячим садком,нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 10,80 10,80

5016010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

57,60 57,60

5018370 8370     0180    Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів (на виконання Міської цільової програми 
розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста 
Києва)

 Міська цільова програма розвитку територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту міста Києва на 2017-2019 роки

5 700,00 300,00 6 000,00

5018600 8600     0133    Інші видатки 13 817,00 3 464,00 17 281,00

5018600 8600     0133      Поповнення матеріального резерву  Міська цільова програма розвитку територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту міста Києва на 2017-2019 роки

725,00 620,00 1 345,00
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5018600 8600     0133      Забезпечення діяльності Комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба 
порятунку»

 Міська цільова програма розвитку територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту міста Києва на 2017-2019 роки

13 092,00 2 844,00 15 936,00

5100000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 13 247,00 2 540,00 15 787,00

5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 13 247,00 2 540,00 15 787,00

5115040 5040     Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 2 540,00 2 540,00

5115041 5041     0810      Утримання комунальних спортивних споруд  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 2 540,00 2 540,00

5117450 7450     0411    Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва   Комплексна київська міська цільова програма «Сприяння розвитку підприємни-
цтва, промисловості та споживчого ринку» на 2015-2018 роки

13 247,00 13 247,00

5600000 Департамент земельних ресурсів  виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 31 600,00 31 600,00

5610000 Департамент земельних ресурсів  виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 31 600,00 31 600,00

5617500 7500     0411    Інші заходи, пов›язані з економічною діяльністю 31 600,00 31 600,00

5617500 7500     0411      Виконання Програми використання та охорони земель м. Києва  Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки 31 600,00 31 600,00

6500000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА)

2 045,00 2 045,00

6510000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА)

2 045,00 2 045,00

6518600 8600     0133    Інші видатки 2 045,00 2 045,00

6518600 8600     0133      Поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призив-
ної дільниці, призову на строкову військову службу та військово-патріотичне виховання 
молоді 

Міська цільова програма поліпшення організації підготовки громадян до військової 
служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, 
призову військовозобов’язаних під час мобілізації, прийняття на військову службу 
за контрактом на 2016-2018 роки

2 045,00 2 045,00

6600000 Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 47 587,20 582 709,80 630 297,00

6610000 Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 47 587,20 582 709,80 630 297,00

6616660 6660     Зв’язок, телекомунікації та інформатика 47 587,20 582 709,80 630 297,00

6616662 6662     0460      Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової про-
грами «Електронна столиця»)

 Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 2015-2018 роки 47 587,20 582 709,80 630 297,00

7600000 Департамент фінансів виконавчого органу Кивської міської ради (КМДА) (загальноміські 
видатки в частині між бюджетних трансфертів, резервного фонду тощо)

4 214,80 4 214,80

7610000 Департамент фінансів виконавчого органу Кивської міської ради (КМДА) (загальноміські 
видатки в частині між бюджетних трансфертів, резервного фонду тощо)

4 214,80 4 214,80

7618370 8370     0180    Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів

4 214,80 4 214,80

7618370 8370     0180     Програма формування податкової культури у місті Києві  Програма формування податкової культури у місті Києві на 2016 - 2018 роки 4 214,80 4 214,80

7700000 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 500,00 500,00

7710000 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 500,00 500,00

7716660 6660     Зв’язок, телекомунікації та інформатика 500,00 500,00

7716662 6662     0460      Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової про-
грами «Електронна столиця»)

 Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 2015-2018 роки 500,00 500,00

9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 777 893,10 169 435,16 947 328,26

9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 777 893,10 169 435,16 947 328,26

9011010 1010     0910    Дошкільна освіта  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 252 483,90 37 265,00 289 748,90

9011020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти  загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 371 702,49 31 769,50 403 471,99

9011020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти  загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

 Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 
роки 

77,86 77,86

9011030 1030     0921    Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 1 292,50 1 292,50

9011060 1060     0910    Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім’ях), в 
сім’ях патронатного вихователя

 Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 93,00 93,00

9011070 1070     0922    Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтер-
натами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 54 204,10 5 608,10 59 812,20

9011090 1090     0960    Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 14 856,30 22,80 14 879,10

9011170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 3 439,10 3 439,10

9011190 1190     0990    Централізоване ведення бухгалтерського обліку  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 8 592,10 63,00 8 655,10

9011200 1200     0990    Здійснення  централізованого господарського обслуговування  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 1 555,90 1 555,90

9011230 1230     0990    Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 41,71 41,71

9013130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 3 682,40 3 682,40

9013131 3131     1040      Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 3 587,50 3 587,50

9013134 3134     1040      Заходи  державної політики з питань сім’ї  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 94,90 94,90

9013140 3140     Реалізація державної політики у молодіжній сфері 8 135,80 2 396,90 10 532,70

9013142 3142     1040      Утримання клубів для підлітків за місцем проживання  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 8 020,40 2 396,90 10 417,30

9013143 3143     1040      Інші заходи та заклади молодіжної політики  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 115,40 115,40

9013200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та праці 96,00 96,00

9013202 3202     1030      Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 96,00 96,00

9013240 3240     1050    Організація та проведення громадських робіт  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 65,60 65,60

9013300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 1 749,20 250,00 1 999,20

9013400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 2 129,70 2 129,70

9013400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 124,60 124,60

9014030 4030     0822    Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 270,00 270,00

9014060 4060     0824    Бiблiотеки  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 14 828,60 1 411,60 16 240,20

9014090 4090     0828    Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 1 414,60 31,00 1 445,60

9014100 4100     0960    Школи естетичного виховання дiтей  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 24 577,10 2 881,60 27 458,70

9014200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 1 302,60 1 302,60

9015030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 11 055,80 1 444,20 12 500,00

9015031 5031     0810      Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 11 055,80 1 444,20 12 500,00

9015060 5060     Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 200,00 200,00

9015061 5061     0810      Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 
та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 200,00 200,00

9016010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

6 090,50 6 090,50

9016010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

 Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 
роки 

140,40 140,40
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9016020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства 62 020,70 62 020,70

9016021 6021     0610      Капітальний ремонт житлового фонду  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

61 639,70 61 639,70

9016022 6022     0610      Капітальний ремонт житлового фонду об›єднань співвласників багатоквартирних 
будинків

 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

381,00 381,00

9016310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

298,00 298,00

9016330 6330     0921    Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загально-
освітніх навчальних закладів

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 17 664,00 17 664,00

9100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 1 273 144,70 314 397,20 1 587 541,90

9110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 1 273 144,70 314 397,20 1 587 541,90

9111010 1010     0910    Дошкільна освіта  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 424 525,20 93 621,30 518 146,50

9111010 1010     0910    Дошкільна освіта  Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 
роки 

97,87 97,87

9111020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 704 080,73 98 984,00 803 064,73

9111020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

 Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 
роки 

98,70 231,85 330,55

9111030 1030     0921    Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 1 659,40 1 659,40

9111070 1070     0922    Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтер-
натами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 32 425,80 2 120,10 34 545,90

9111090 1090     0960    Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 30 125,80 5 662,00 35 787,80

9111170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 5 253,00 5 253,00

9111190 1190     0990    Централізоване ведення бухгалтерського обліку  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 10 916,10 10 916,10

9111200 1200     0990    Здійснення централізованого господарського обслуговування  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 2 902,70 12,00 2 914,70

9111230 1230     0990    Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 49,07 49,07

9113130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 2 853,40 67,70 2 921,10

9113131 3131     1040      Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 2 616,00 67,70 2 683,70

9113132 3132     1040      Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 187,00 187,00

9113134 3134     1040      Заходи державної політики з питань сім›ї  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 50,40 50,40

9113140 3140     Реалізація держваної політики у молодіжній сфері 5 016,40 1 053,60 6 070,00

9113142 3142     1040      Утримання клубів для підлітків за місцем проживання  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 4 948,20 1 053,60 6 001,80

9113143 3143     1040      Інші заходи та заклади молодіжної політики  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 68,20 68,20

9113200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та праці 370,00 370,00

9113202 3202     1030      Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 370,00 370,00

9113240 3240     1050    Організація та проведення громадських робіт  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 50,40 50,40

9113300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 2 208,80 92,30 2 301,10

9113400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 2 062,20 2 062,20

9113400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 625,50 625,50

9113500 3500     1040    Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуго-
вування  та реалізація інших заходів молодіжної політики

 Міська цільова програма «Діти. Сім›я. Столиця на 2016-2018 роки» 694,30 294,30 988,60

9114030 4030     0822    Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 943,30 943,30

9114060 4060     0824    Бiблiотеки  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 13 395,80 1 046,20 14 442,00

9114060 4060     0824    Бiблiотеки  Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 
роки 

33,38 33,38

9114090 4090     0828    Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 5 240,80 2 242,80 7 483,60

9114100 4100     0960    Школи естетичного виховання дiтей  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 24 588,80 7 049,50 31 638,30

9114200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 1 404,90 371,90 1 776,80

9115010 5010     Проведення спортивної роботи в регіоні 94,20 94,20

9115011 5011     0810      Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 94,20 94,20

9115030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 1 559,40 1 559,40

9115031 5031     0810      Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 1 559,40 1 559,40

9116010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

6 586,80 6 586,80

9116020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства 87 020,70 87 020,70

9116021 6021     0610      Капітальний ремонт житлового фонду  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

77 474,20 77 474,20

9116022 6022     0610      Капітальний ремонт житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків

 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

9 546,50 9 546,50

9116310 6310     Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 6 128,90 6 128,90

9116310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

6 128,90 6 128,90

9116330 6330     0921    Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загально-
освітніх навчальних закладів

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 1 680,00 1 680,00

9200000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 1 205 614,70 225 206,80 1 430 821,50

9210000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 1 205 614,70 225 206,80 1 430 821,50

9211010 1010     0910    Дошкільна освіта  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 419 183,70 77 871,10 497 054,80

9211020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 671 080,54 40 900,60 711 981,14

9211030 1030     0921    Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 5 748,50 5 748,50

9211060 1060     0910    Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч.сімейного типу, прийомних сім›ях),в 
сім›ях патронатного вихователя

 Міська цільова програма «Діти. Сім›я. Столиця на 2016-2018 роки» 70,00 70,00

9211090 1090     0960    Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 14 275,30 1 324,40 15 599,70

9211170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 4 432,40 195,00 4 627,40

9211190 1190     0990    Централізоване ведення бухгалтерського обліку  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 8 400,10 190,30 8 590,40

9211200 1200     0990    Здійснення централізованого господарського обслуговування  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 1 895,30 1 895,30

9211230 1230     0990    Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 59,86 59,86

9213130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 3 714,90 3 714,90

9213131 3131     1040      Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 3 669,90 3 669,90

9213132 3132     1040      Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 45,00 45,00

9213140 3140     Реалізація державної політики у молодіжній сфері 3 861,40 1 547,30 5 408,70
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9213142 3142     1040      Утримання клубів для підлітків за місцем проживання  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 3 546,40 1 547,30 5 093,70

9213143 3143     1040      Інші заходи та заклади молодіжної політики  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 315,00 315,00

9213200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та праці 369,90 369,90

9213202 3202     1030      Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 369,90 369,90

9213240 3240     1050    Організація та проведення громадських робіт  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 55,10 55,10

9213300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими 
органами влади

 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 5 130,80 5 130,80

9213400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 2 833,30 2 833,30

9213400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 265,80 265,80

9213500 3500     1040    Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуго-
вування  та реалізація інших заходів молодіжної політики

 Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 1 424,90 22,00 1 446,90

9214030 4030     0822    Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi мистецькі  заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 200,00 200,00

9214060 4060     0824    Бiблiотеки  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 9 986,40 1 373,90 11 360,30

9214090 4090     0828    Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 1 500,70 200,10 1 700,80

9214100 4100     0960    Школи естетичного виховання дiтей  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 33 274,90 3 158,60 36 433,50

9214200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 1 071,50 1 071,50

9215010 5010     Проведення спортивної роботи в регіоні 205,90 205,90

9215011 5011     0810      Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 
видів спорту

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 205,90 205,90

9215030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 11 429,00 1 010,00 12 439,00

9215031 5031     0810      Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 11 429,00 1 010,00 12 439,00

9215040 5040     Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 2 122,00 1 581,50 3 703,50

9215041 5041     0810      Утримання комунальних спортивних споруд  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 2 122,00 1 581,50 3 703,50

9215060 5060     Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 3 022,50 3 178,90 6 201,40

9215061 5061     0810      Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров›я населення «Спорт для всіх» 
та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 3 022,50 3 178,90 6 201,40

9216010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

6 245,70 6 245,70

9216020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства 86 407,40 86 407,40

9216021 6021     0610      Капітальний ремонт житлового фонду  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

86 407,40 86 407,40

9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 1 239 896,00 247 480,80 1 487 376,80

9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 1 239 896,00 247 480,80 1 487 376,80

9311010 1010     0910    Дошкільна освіта  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 441 964,20 67 240,50 509 204,70

9311020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 589 093,20 44 716,80 633 810,00

9311030 1030     0921    Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 2 780,70 2 780,70

9311040 1040     0922    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загально-
освітніми санаторними школами-інтернатами

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 12 502,20 291,50 12 793,70

9311060 1060     0910    Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч.сімейного типу, прийомних сім’ях), в 
сім’ях патронатного вихователя

 Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 32,00 32,00

9311070 1070     0922    Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтер-
натами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 42 136,40 1 081,10 43 217,50

9311090 1090     0960    Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 25 749,00 1 579,20 27 328,20

9311170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 6 053,40 169,00 6 222,40

9311190 1190     0990    Централізоване ведення бухгалтерського обліку  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 10 752,40 583,10 11 335,50

9311200 1200     0990    Здійснення централізованого господарського обслуговування  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 2 344,90 267,00 2 611,90

9311230 1230     0990    Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 72,40 72,40

9312010 2010     0731    Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 
роки 

28,00 28,00

9312180 2180     0726    Первинна медична допомога населенню.  Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 
роки 

8,00 8,00

9313130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 2 732,80 2 732,80

9313131 3131     1040      Центри соціальних служб для сім›ї, дітей та молоді  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 2 712,80 2 712,80

9313134 3134     1040     Заходи  державної політики з питань сім›ї  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 20,00 20,00

9313140 3140     Реалізація державної політики у молодіжній сфері 9 368,60 2 845,20 12 213,80

9313142 3142     1040      Утримання клубів для підлітків за місцем проживання  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 9 353,60 2 845,20 12 198,80

9313143 3143     1040      Інші заходи та заклади молодіжної політики  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 15,00 15,00

9313200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та праці 750,20 750,20

9313202 3202     1030      Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 750,20 750,20

9313240 3240     1050    Організація та проведення громадських робіт  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 25,00 25,00

9313300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 2 468,50 2 468,50

9313400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 3 862,30 3 862,30

9313400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 123,00 123,00

9314020 4020     0821    Театри  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 1 325,90 1 325,90

9314030 4030     0822    Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 595,00 595,00

9314060 4060     0824    Бiблiотеки  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 15 470,40 6 350,60 21 821,00

9314090 4090     0828    Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 3 076,70 486,00 3 562,70

9314100 4100     0960    Школи естетичного виховання дiтей  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 48 827,50 7 355,50 56 183,00

9314200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 1 550,20 1 550,20

9315030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 16 159,10 679,80 16 838,90

9315031 5031     0810      Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 16 159,10 679,80 16 838,90

9315060 5060     Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 80,00 80,00

9315061 5061     0810      Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров›я населення «Спорт для всіх» 
та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 80,00 80,00

9316010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

25 513,60 25 513,60

9316020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства 84 503,30 84 503,30

9316021 6021     0610      Капітальний ремонт житлового фонду  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

80 385,70 80 385,70
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9316022 6022     0610      Капітальний ремонт житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків

 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

4 117,60 4 117,60

9316310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

3 782,60 3 782,60

9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація 1 043 764,40 232 703,30 1 276 467,70

9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація 1 043 764,40 232 703,30 1 276 467,70

9411010 1010     0910    Дошкiльна освiта  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 320 790,29 51 226,70 372 016,99

9411020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 507 228,80 41 215,20 548 444,00

9411020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

 Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 
роки 

271,00 271,00

9411040 1040     0922    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами- інтернатами,  
загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 52 010,47 759,60 52 770,07

9411060 1060     0910    Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч.сімейного типу, прийомних сім’ях), в 
сім’ях патронатного вихователя

 Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 34,00 34,00

9411070 1070     0922    Надання загальної середньої освіти спецiальними загальноосвiтними школами-
iнтернатами, школами та iншiими навчальними закладами  для дiтей, які потребують 
корекції фiзичного та (або)  розумового розвитку

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 32 417,50 143,80 32 561,30

9411090 1090     0960    Надання позашкiльної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 33 016,90 3 908,40 36 925,30

9411170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 7 119,50 7 119,50

9411190 1190     0990    Централізоване ведення бухгалтерського обліку  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 9 422,40 9 422,40

9411200 1200     0990    Здійснення централізованого господарського обслуговування  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 2 296,70 2 296,70

9411230 1230     0990    Надання допомоги  дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 61,54 61,54

9413130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 3 835,00 1 460,00 5 295,00

9413131 3131     1040      Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 3 268,50 1 460,00 4 728,50

9413132 3132     1040      Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 20,00 20,00

9413134 3134     1040      Заходи державної політики з питань сім’ї  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 546,50 546,50

9413140 3140     Реалізація державної політики у молодіжній сфері 5 940,10 1 500,00 7 440,10

9413142 3142     1040      Утримання клубів для підлітків за місцем проживання  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 5 940,10 1 500,00 7 440,10

9413200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та праці 429,90 429,90

9413202 3202     1030      Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, 
діяльність яких має соціальну прямованість

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 429,90 429,90

9413240 3240     1050    Організація та проведення громадських робіт  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 47,70 47,70

9413300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 917,80 917,80

9413400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 2 217,30 2 217,30

9413400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 110,00 110,00

9413500 3500     1040    Надання соціальних послуг сім›ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуго-
вування  та реалізація інших заходів молодіжної політики

 Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 1 260,60 73,00 1 333,60

9414030 4030     0822    Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi мистецькі  заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 550,00 550,00

9414060 4060     0824    Бiблiотеки  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 12 196,80 1 160,00 13 356,80

9414100 4100     0960    Школи естетичного виховання дiтей  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 36 835,50 3 920,00 40 755,50

9414110 4110     0823    Кінематографія  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 1 056,40 1 056,40

9414200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 1 228,70 1 228,70

9415030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 12 344,50 281,00 12 625,50

9415031 5031     0810      Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 12 344,50 281,00 12 625,50

9415060 5060     Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 396,00 396,00

9415061 5061     0810      Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров›я населення «Спорт для всіх» 
та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 396,00 396,00

9416010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

5 335,50 5 335,50

9416020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства 67 201,00 67 201,00

9416021 6021     0610      Капітальний ремонт житлового фонду  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

63 054,60 63 054,60

9416022 6022     0610    Капітальний ремонт житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

4 146,40 4 146,40

9416330 6330     0921    Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загально-
освітніх навчальних закладів

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 29 365,30 29 365,30

9416340 6340     0922    Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалі-
зованих навчальних закладів 

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 24 882,80 24 882,80

9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 488 481,70 119 300,90 607 782,60

9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 488 481,70 119 300,90 607 782,60

9511010 1010     0910    Дошкiльна освiта  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 95 486,40 26 126,50 121 612,90

9511020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти  загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 297 930,00 30 605,00 328 535,00

9511030 1030     0921    Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 1 369,60 1 369,60

9511090 1090     0960    Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 11 990,90 3 188,10 15 179,00

9511170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 3 207,70 3 207,70

9511190 1190     0990    Централізоване ведення бухгалтерського обліку  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 4 994,90 4 994,90

9511200 1200     0990    Здійснення централізованого господарського обслуговування  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 1 040,40 1 040,40

9511230 1230     0990    Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 21,80 21,80

9513130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 2 138,30 2 138,30

9513131 3131     1040      Центри соціальних служб для сім›ї, дітей та молоді  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 2 138,30 2 138,30

9513140 3140     Реалізація державної політики у молодіжній сфері 4 292,40 1 720,50 6 012,90

9513142 3142     1040      Утримання клубів для підлітків за місцем проживання  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 4 292,40 1 720,50 6 012,90

9513200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та праці 395,00 395,00

9513202 3202     1030      Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 395,00 395,00

9513240 3240     1050    Організація та проведення громадських робіт  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 14,10 14,10

9513300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 1 070,40 1 070,40

9513400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 1 095,90 1 095,90

9513400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 121,50 121,50

9514030 4030     0822    Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi мистецькі  заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 197,00 197,00
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9514060 4060     0824    Бiблiотеки  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 12 684,10 1 051,80 13 735,90

9514100 4100     0960    Школи естетичного виховання дiтей  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 42 896,80 5 036,60 47 933,40

9514200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 1 131,70 1 131,70

9515030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 6 241,80 6 241,80

9515031 5031     0810      Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 6 241,80 6 241,80

9515060 5060     Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 161,00 161,00

9515061 5061     0810      Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров›я населення «Спорт для всіх» 
та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 161,00 161,00

9516010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

325,00 325,00

9516020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства 51 247,40 51 247,40

9516021 6021     0610      Капітальний ремонт житлового фонду  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

51 247,40 51 247,40

9600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація 735 619,60 162 108,70 897 728,30

9610000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація 735 619,60 162 108,70 897 728,30

9611010 1010     0910    Дошкільна освіта  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 183 118,60 26 343,90 209 462,50

9611020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти  загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 359 981,30 24 424,90 384 406,20

9611030 1030     0921    Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 4 794,70 527,50 5 322,20

9611040 1040     0922    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загально-
освітніми санаторними школами-інтернатами

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 24 037,00 1 198,70 25 235,70

9611060 1060     0910    Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім’ях)

13 160,40 459,80 13 620,20

9611060 1060     0910      Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім’ях), в 
сім’ях патронатного вихователя

 Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 100,00 312,40 412,40

9611060 1060     0910      Надання освіти в дитячих будинках,  утримання та забезпечення їх діяльності  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 13 060,40 147,40 13 207,80

9611070 1070     0922    Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтер-
натами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 41 107,90 1 513,60 42 621,50

9611090 1090     0960    Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 10 515,60 326,70 10 842,30

9611170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 3 186,50 3 186,50

9611190 1190     0990    Централізоване ведення бухгалтерського обліку  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 7 460,40 127,40 7 587,80

9611200 1200     0990    Здійснення  централізованого господарського обслуговування  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 831,10 831,10

9611210 1210     0990    Утримання інших закладів освіти  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 1 951,50 1 951,50

9611230 1230     0990    Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 43,50 43,50

9613130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 2 455,00 2 455,00

9613131 3131     1040      Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 2 413,00 2 413,00

9613132 3132     1040      Програми і заходи центрів соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 32,00 32,00

9613134 3134     1040      Заходи  державної політики з питань сім›ї  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 10,00 10,00

9613140 3140     Реалізація державної політики у молодіжній сфері 9 196,30 4 253,10 13 449,40

9613142 3142     1040      Утримання клубів для підлітків за місцем проживання  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 9 169,80 4 253,10 13 422,90

9613143 3143     1040      Інші заходи та заклади молодіжної політики  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 26,50 26,50

9613160 3160     1040    Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються 
за рахунок коштів на оздоровлення громадян, що постраджали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

 Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Києва на період до 2018 року 297,00 297,00

9613200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та праці 401,30 401,30

9613202 3202     1030      Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 401,30 401,30

9613240 3240     1050    Організація та проведення громадських робіт  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 23,10 23,10

9613300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 1 078,40 161,50 1 239,90

9613400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 2 349,60 2 349,60

9613400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 201,50 201,50

9613500 3500     1040    Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуго-
вування  та реалізація інших заходів молодіжної політики

 Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 1 149,50 1 149,50

9614030 4030     0822    Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi мистецькі  заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 530,00 530,00

9614060 4060     0824    Бiблiотеки  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 11 509,50 2 376,00 13 885,50

9614060 4060     0824    Бiблiотеки  Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 
роки 

299,60 299,60

9614100 4100     0960    Школи естетичного виховання дiтей  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 50 506,80 6 681,70 57 188,50

9614200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 1 116,00 55,00 1 171,00

9615030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 4 174,80 380,00 4 554,80

9615031 5031     0810      Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 4 174,80 380,00 4 554,80

9615060 5060     Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 442,30 5 000,00 5 442,30

9615061 5061     0810      Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров›я населення «Спорт для всіх» 
та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 442,30 5 000,00 5 442,30

9616010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

3 965,00 3 965,00

9616010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

 Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 
роки 

400,00 400,00

9616020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства 47 331,40 47 331,40

9616021 6021     0610      Капітальний ремонт житлового фонду  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

47 331,40 47 331,40

9616310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

396,90 396,90

9616330 6330     0921    Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загально-
освітніх навчальних закладів

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 35 886,00 35 886,00

9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 1 155 103,70 306 002,50 1 461 106,20

9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 1 155 103,70 306 002,50 1 461 106,20

9711010 1010     0910    Дошкільна освіта  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 329 816,30 92 369,35 422 185,65

9711020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти  загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 614 660,50 92 074,95 706 735,45

9711030 1030     0921    Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 2 700,50 2 700,50

9711070 1070     0922    Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтер-
натами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 49 396,90 49 396,90

9711090 1090     0960    Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 43 186,00 2 138,90 45 324,90
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9711170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 4 054,20 4 054,20

9711190 1190     0990    Централізоване ведення бухгалтерського обліку  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 10 747,10 106,70 10 853,80

9711200 1200     0990    Здійснення  централізованого господарського обслуговування  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 1 317,60 1 317,60

9711210 1210     0990    Утримання інших закладів освіти  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 4 343,20 331,40 4 674,60

9711230 1230     0990    Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 90,60 90,60

9713130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 3 703,70 98,50 3 802,20

9713131 3131     1040      Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 3 541,90 98,50 3 640,40

9713132 3132     1040      Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 104,50 104,50

9713134 3134     1040      Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї. Заходи  державної по-
літики з питань сім’її

 Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 57,30 57,30

9713140 3140     Реалізація державної політики у молодіжній сфері 8 722,40 2 561,60 11 284,00

9713142 3142     1040      Утримання клубів для підлітків за місцем проживання  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» 
на 2016-2018 роки

8 613,90 2 561,60 11 175,50

9713143 3143     1040      Інші заходи та заклади молодіжної політики  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» 
на 2016-2018 роки

108,50 108,50

9713200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та праці 574,10 574,10

9713202 3202     1030      Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 574,10 574,10

9713240 3240     1050    Організація та проведення громадських робіт  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 50,00 50,00

9713300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 8 411,10 1 672,90 10 084,00

9713400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 4 418,60 4 418,60

9713400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 267,00 267,00

9714030 4030     0822    Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi мистецькі  заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 600,00 600,00

9714060 4060     0824    Бiблiотеки  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 10 794,80 6 052,60 16 847,40

9714090 4090     0828    Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 3 156,70 9 258,40 12 415,10

9714100 4100     0960    Школи естетичного виховання дiтей  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 37 128,80 11 575,40 48 704,20

9714200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 1 514,20 66,00 1 580,20

9715030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 15 299,60 1 494,60 16 794,20

9715031 5031     0810    Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 15 299,60 1 494,60 16 794,20

9715040 5040     Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 12 665,00 12 665,00

9715041 5041     0810      Утримання комунальних спортивних споруд  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 12 665,00 12 665,00

9715060 5060     Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 149,80 149,80

9715061 5061     0810      Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 149,80 149,80

9716010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

9 412,80 9 412,80

9716020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства 64 123,40 64 123,40

9716021 6021     0610      Капітальний ремонт житлового фонду  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

64 123,40 64 123,40

9800000 Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація 1 032 306,20 238 550,30 1 270 856,50

9810000 Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація 1 032 306,20 238 550,30 1 270 856,50

9811010 1010     0910    Дошкiльна освiта  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 279 543,70 31 874,40 311 418,10

9811010 1010     0910    Дошкiльна освiта  Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців 
на 2016-2019 роки 

92,10 89,30 181,40

9811020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 518 673,40 22 740,70 541 414,10

9811020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

 Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців 
на 2016-2019 роки 

118,30 104,00 222,30

9811030 1030     0921    Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 9 391,70 9 391,70

9811040 1040     0922    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загально-
освітніми санаторними школами-інтернатами

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 16 724,20 1 038,80 17 763,00

9811070 1070     0922    Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтер-
натами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 55 317,80 1 757,90 57 075,70

9811090 1090     0960    Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 45 531,30 1 464,10 46 995,40

9811170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 4 118,80 4 118,80

9811190 1190     0990    Централізоване ведення бухгалтерського обліку  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 10 985,20 10 985,20

9811200 1200     0990    Здійснення централізованого господарського обслуговування  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 1 631,60 1 631,60

9811230 1230     0990    Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 36,30 36,30

9813130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 2 974,10 2 974,10

9813131 3131     1040      Центри соціальних служб для сім›ї, дітей та молоді  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 2 974,10 2 974,10

9813140 3140     Реалізація державної політики у молодіжній сфері 4 951,50 951,50 5 903,00

9813142 3142     1040      Утримання клубів для підлітків за місцем проживання  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 4 921,50 951,50 5 873,00

9813143 3143     1040      Інші заходи та заклади молодіжної політики  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 30,00 30,00

9813200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та праці 385,00 385,00

9813202 3202     1030      Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 385,00 385,00

9813240 3240     1050    Організація та проведення громадських робіт  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 30,30 30,30

9813300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими 
органами влади

 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 3 444,80 3 444,80

9813400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 3 023,30 3 023,30

9813400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 65,90 65,90

9813500 3500     1040    Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуго-
вування  та реалізація інших заходів молодіжної політики

 Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 1 253,20 13,00 1 266,20

9814030 4030     0822    Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 220,00 220,00

9814060 4060     0824    Бібліотеки  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 14 426,50 14 426,50

9814090 4090     0828    Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 952,60 950,00 1 902,60

9814100 4100     0960    Школи естетичного виховання дітей  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 49 418,10 4 632,50 54 050,60

9814200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 1 460,20 50,00 1 510,20

9815030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 7 436,30 58,00 7 494,30
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9815031 5031     0810      Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 7 436,30 58,00 7 494,30

9815060 5060     Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 100,00 100,00

9815061 5061     0810      Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров›я населення «Спорт для всіх» 
та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 100,00 100,00

9816010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності 
та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва 
на 2016-2020 роки

3 251,00 3 251,00

9816020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства 74 005,60 74 005,60

9816021 6021     0610      Капітальний ремонт житлового фонду  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності 
та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва 
на 2016-2020 роки

74 005,60 74 005,60

9816310 6310     0490    Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності 
та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
 на 2016-2020 роки

68 177,60 68 177,60

9816330 6330     0921    Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загально-
освітніх навчальних закладів

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 25 941,90 25 941,90

9816340 6340     0922    Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалі-
зованих навчальних закладів

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 300,00 300,00

9816350 6350     0960    Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція поза-
шкільних навчальних закладів

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 1 150,00 1 150,00

9900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація 950 532,90 164 411,60 1 114 944,50

9910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація 950 532,90 164 411,60 1 114 944,50

9911010 1010     0910    Дошкiльна освiта  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 238 148,84 31 803,20 269 952,04

9911020 1020     0921    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 477 122,23 28 360,50 505 482,73

9911030 1030     0921    Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 1 420,17 1 420,17

9911040 1040     0922    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загально-
освітніми санаторними школами-інтернатами

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 29 660,06 523,90 30 183,96

9911070 1070     0922    Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтер-
натами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 18 043,50 48,00 18 091,50

9911080 1080     0922    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтерна-
тами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки ді-
тей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою 
військово-фізичною підготовкою

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 29 991,67 2 611,70 32 603,37

9911090 1090     0960    Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 24 521,03 89,40 24 610,43

9911170 1170     0990    Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 
та інші заходи в галузі освіти

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 5 427,25 5 427,25

9911190 1190     0990    Централізоване ведення бухгалтерського обліку  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 7 974,37 25,00 7 999,37

9911200 1200     0990    Здійснення централізованого господарського обслуговування  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 1 919,00 1 919,00

9911230 1230     0990    Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 32,58 32,58

9913130 3130     Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 2 877,80 2 877,80

9913131 3131     1040      Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 2 848,20 2 848,20

9913134 3134     1040      Заходи  державної політики з питань сім’ї  Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» 29,60 29,60

9913140 3140     Реалізація державної політики у молодіжній сфері 39,00 39,00

9913143 3143     1040      Інші заходи та заклади молодіжної політики  Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 39,00 39,00

9913200 3200     Соціальний захист ветеранів війни та праці 250,00 250,00

9913202 3202     1030      Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 250,00 250,00

9913240 3240     1050    Організація та проведення громадських робіт  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 10,00 10,00

9913300 3300     1090    Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади  Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 1 941,50 1 941,50

9913400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки 2 095,20 2 095,20

9913400 3400     1090    Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення 
соціальних заходів

 Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» 222,00 222,00

9914030 4030     0822    Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi мистецькі  заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 714,00 714,00

9914060 4060     0824    Бiблiотеки  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 16 917,70 7 041,90 23 959,60

9914070 4070     0824    Музеї і виставки  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 711,10 67,80 778,90

9914100 4100     0960    Школи естетичного виховання дiтей  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 70 921,90 8 219,60 79 141,50

9914200 4200     0829    Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи  Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 1 898,30 40,30 1 938,60

9915030 5030     Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 17 513,70 4 518,70 22 032,40

9915031 5031     0810      Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 17 513,70 4 518,70 22 032,40

9915060 5060     Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 160,00 160,00

9915061 5061     0810      Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров›я населення «Спорт для всіх» 
та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

 Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки 160,00 160,00

9916010 6010     0610    Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного 
господарства

 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності 
та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва 
на 2016-2020 роки

3 318,00 3 318,00

9916020 6020     Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства 66 549,80 66 549,80

9916021 6021     0610      Капітальний  ремонт житлового фонду  Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житло-
во-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

66 549,80 66 549,80

9916330 6330     0921    Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загально-
освітніх навчальних закладів

 Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 1 143,80 1 143,80

9916340 6340     0922    Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалі-
зованих навчальних закладів 

 Комплексна міська цільова програма «Столична культура 2016 - 2018» 10 000,00 10 000,00

9916420 6420     0829    Збереження пам’яток історії та культури 50,00 50,00

9916421 6421     0829    Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури  Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» 50,00 50,00

Всього 14 555 586,35 5 058 085,40 19 613 671,75

   

1. Íàäàºòüñÿ ïåðåë³ê ïðîãðàì, ÿê³ çàòâåðäæåí³ ì³ñöåâèìè ðàäàìè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Áþäæåòíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè.       

2. Çàïîâíþºòüñÿ ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîþ ì³ñöåâîþ ðàäîþ ð³øåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ÏÖÌ ó áþäæåòíîìó ïðîöåñ³.       
Ñòðóêòóðà êîäó ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â çòâåðäæåíà íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 02.12.2014 ¹ 1195 (ç³ çì³íàìè).   

    
3. Êîä Òèïîâî¿ ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â / Òèì÷àñîâî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ äëÿ áþäæåò³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿê³ íå çàñòî-

ñîâóþòü ïðîãðàìíî-ö³ëüîâîãî ìåòîäó, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 02.12.2014 ¹ 1195 (ç³ çì³íàìè).       

4. Êîä ôóíêö³îíàëüíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ áþäæåòó, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 14.01.2011 ¹ 11 (ç³ çì³íàìè).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Перелік відповідальних за виконання проектів-переможців конкурсу Громадський бюджет (бюджет участі)

КВК Найменування головного розпорядника відповідального за виконання проекту ID про-
екту

Назва проекту Автор Гранична 
вартість 
проекту,                                  
тис. грн

Примітки / ризики / 
застереження

24 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

557 Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик» Олег Йосипович Мельник 963,735

Всього 
по головному розпоряднику:

963,735

41 Департамент житлово-комунальної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

584 TEPLO.ORG.UA Олексій Євгенійович Тихонов 999,999

Всього 
по головному розпоряднику:

999,999

45 Департамент комунальної власності міста Києва 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

429 Безкоштовний спорт дітям в Дніпровському районі Олексій Олександрович Пара-
щенко

981,265

Всього 
по головному розпоряднику:

981,265

50 Департамент міського благоустрою та збереження природнього середовища 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

192 Освітлення в парку Перемога Ігор Олександрович Хавін 998,719

327 Очищення та облаштування озер Пущі-Водиці Олександр Степанович Чепурко 780,300

332 Очищення та облаштування 10 джерел Пущі-Водиці Олександр Степанович Чепурко 474,300

381 «ZOO-урок»: просвітницький цикл гуманного поводження з тваринами для 
школярів.

Олексій Лелевич Коваленко 644,830

Всього 
по головному розпоряднику:

2898,149

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

274 Сенсорне освітлення 29 пішохідних переходів Володимир Олександрович 
Басовський

997,533

341 Освітлення вул. Центральної Олексій Миколаевич Багнюк 998,016

Всього 
по головному розпоряднику:

1995,549

90 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 458 Простір «Освітня асамблея» Євген Васильович Карась 183,505

496 Інноваційні комп’ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл 
Голосіївського району

Надія Андріївна Саковська 997,080

461 Реконструкція спортивного поля при школі №186 Філіп Наджибович Альїд 878,700

Всього 
по головному розпоряднику:

2059,285

91 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 99 Екопарк «Озеро Качине» Тетяна Василівна Булавська 939,723 Потребує ви-
рішення земельних 
питань

76 Екологічний десант Мар»яна Любомирівна Солонинка 310,000

291 Фітнес парк «Озеро Лебедине» Олексій Русланович Трач 958,489 Потребує ви-
рішення земельних 
питань

217 Реконструкція басейну гімназії «Діалог» Клавдія Григорівна Іваненко 999,904

309 Забезпечення аварійної служби Дарницького району машиною для прочищення 
каналізаційних мереж

Марина Іванівна Казаченко 164,880

Всього 
по головному розпоряднику:

3372,996

92 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 412 Майстерня творчості Вадим Михайлович Онуфрійчук 996,775

410 Багатофункціональний спортмайданчик «Спорт для всіх» Руслан Вікторович Литвинов 979,970

95 Зона відпочинку «Озеро Верхнє Вигурівське» Ольга Опанасівна Лобасенко 739,550

472 Інноваційні комп’ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл 
Деснянського району

Микола Володимирович Гурін 997,080

Всього 
по головному розпоряднику:

3713,375

93 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 451 Інноваційні комп»ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл 
Дніпровського району

Сергій Олександрович Усок 997,080

145 Заміна старого ліфта поліклініки вул. Ентузіастів, 49 Ірина Володимирівна Тимошенко 800,000

148 Заміна вікон в Центрі ПМСД №1 Олександр Васильович Тищик 870,000

438 Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокамер. Максим Васильович Владимиров 980,720

357 Скейт парк на березі Дніпра («Зона Здоров’я», м. Лівобережна) Олена Володимирівна Медведенко 954,673

27 Реконструкція міської «Зони Здоров’я» на Лівому березі Дніпра Олена Володимирівна Медведенко 721,400

201 Благоустрій території КНП «ЦПМСД №2 Дніпровського району» з облаштуванням 
центрального входу.

Людмила Дмитрівна Смирнова 985,000

147 Заміна вікон в амбулаторії ЗПСМ №8 Олександр Васильович Тищик 811,000

161 Турбота міста про майбутнє здоров’я дітей Валентина Миколаївна Литви-
ненко

700,000

Всього 
по головному розпоряднику:

7819,873

94 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація 183 Вікна в школі № 285. Енергоефективність та енергозбереження сучасної освіти Олена Миколаївна Сергіїва 998,415

474 Інноваційні комп’ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Оболонського району Микола Володимирович Гурін 997,080

561 Оболонський сад Александр Александрович 
Горбань

997,000

Всього 
 по головному розпоряднику:

2992,495

96 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація 521 Капітальний ремонт та облаштування клубу «Нивки» по вул. Гречка, 14 Руслан Петрович Кононенко 988,000

519 Капітальний ремонт клубу за місцем проживання «Чемпіон» 
по вул. Світлицького, 35-Б

Юрій Миколайович Шубенкін 995,000
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Параметри громадського бюджету 
на 2018 рік

1. Çàãàëüíèé îáñÿã âèäàòê³â íà 2018 ð³ê, ùî ïëàíóºòüñÿ ñïðÿìóâàòè íà ðåàë³çàö³þ ïðîåêò³â: 
150000,0 òèñ. ãðí, â ò.÷. 30000,0 òèñ. ãðí – íà ðåàë³çàö³þ ìàëèõ ïðîåêò³â, 120000,0 òèñ. ãðí – íà 
ðåàë³çàö³þ âåëèêèõ ïðîåêò³â.

2. Ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â ï³äðèìêè, ùî ìàº íàáðàòè ïðîåêò äëÿ ïîäà÷³ éîãî íà åêñïåðòèçó (êð³ì ï³ä-
ïèñó àâòîðà ïðîåêòó): 

ìàë³ ïðîåêòè – 50; 
âåëèê³ ïðîåêòè – 200.
3. Ì³í³ìàëüíà ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â çà ïðîåêò, ç ÿêèõ âèçíà÷àþòüñÿ ïðîåêòè ïåðåìîæö³:
çà ìàë³ ïðîåêòè – 400;
çà âåëèê³ ïðîåêòè – 1000.
4. Ìàêñèìàëüíà òðèâàë³ñòü ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó:  ç 1 ñ³÷íÿ ïî 31 ãðóäíÿ 2018 ðîêó.
5. Ìàêñèìàëüíà âàðò³ñòü ïðîåêòó:
ìàëîãî – 400,0 òèñ. ãðí;
âåëèêîãî – 2000,0 òèñ. ãðí.
6. Êàòåãîð³¿ ïðîåêò³â:
- Áåçïåêà òà ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê
- Äîðîæíüî-òðàíñïîðòíà ³íôðàñòðóêòóðà 
- Åíåðãîçáåðåæåííÿ
- Êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî 
- Êóëüòóðà òà òóðèçì
- Íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå 
- Ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî 
- Îñâ³òà 
- Îõîðîíà çäîðîâ’ÿ
- Ñîö³àëüíèé çàõèñò

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

535 Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання «Соняшник» 
по вул.Андріївській 8/12

Валерія Богданівна Зелінська 670,100

114 Капітальний ремонт шкільного стадіону ЗНЗ № 63 Коваленко Сергій Святославович 990,098

306 Лікування пам’ятки природи «Дуб Шевченка» в парку 
«Березовий Гай»

Олексій Лелевич Коваленко 75,000

527 Капітальний ремонт будівлі та облаштування клубу за місцем проживання «Темп» 
по пр.Гонгадзе, 18-Б

Ольга Ігорівна Кулик 986,000

96 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація 115 Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Світлицького 35-Б Іванко Анатолій Вікторович 932,600

541 Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання «Академія 
дитинства» по пр. Квітневий, 4

Ольга Петрівна Агафонова 950,000

543 Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання «Лідер» 
по просп. Г. Гонгадзе, 32-Г

Ганна Вікторівна Курсакова 1000,000

174 Освітлення парку між житловим мікрорайоном та метро «Сирець» Ольга Володимирівна Берна-
совська

880,700

Всього 
по головному розпоряднику:

8467,498

97 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 105 «Дитячий майданчик особливих діток ВСМРД «Пролісок» Наталія Володимирівна Кома-
ренко

488,300

109 Інклюзивний дитячий майданчик Інна Михайлівна Короленко 804,800

333 Відновлення спортивного майданчика «СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» Наталія Володимирівна Кома-
ренко

964,799

279 Центр навчання-перенавчання співробітників установ м.Києва при Університеті 
«Україна»

Анікін Олег Ігорович 1000,000

Всього 
по головному розпоряднику:

3257,899

98 Солом›янська районна в місті Києві державна адміністрація 336 Відкрита політехнічна лабораторія «Lampa» Євген Васильович Короткий 740,000 Потребує регу-
лювання питаннь 
публічного доступу

344 Суспільна платформа Колізей КПІ Микита Ігорович Упатов 585,000 Потребує регу-
лювання питаннь 
публічного доступу

486 Публічний простір “Ламповий двір” в КПІ Микита Сергійович Гриценко 141,444 Потребує регу-
лювання питаннь 
публічного доступу

573 Скелелазний зал «КПИскала» в КПІ Євгеній Миколайович Козак 210,781 Потребує регу-
лювання питаннь 
публічного доступу

424 Ремонт футбольного поля НТУУ «КПІ» Олександр Олександрович Веклич 971,440 Потребує регу-
лювання питаннь 
публічного доступу

423 Створення набережної річки Либідь в районі університету КПІ Семен Володимирович По-
ломаний

990,000 Земельно-майнові 
питання

98 Солом›янська районна в місті Києві державна адміністрація 104 Інноваційна майстерня Fab Lab на Солом’янці Роман Ігорович Сах 716,000

385 Розумний простір неформальної освіти Clever Space Артем Кирилович Стельмашов 168,750

219 Інноваційні комп›ютерні класи (1+15) Костянтин Валерійович Овчін-
ніков

997,080

78 Ремонт санітарно-технічних приміщень в гімназії «Міленіум» №318 м. Києва Дмитро Васильович Брідня 747,980

Всього 
по головному розпоряднику:

6268,475

99 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація 450 Radioday free open air в рамках святкування дня міста Олександр Олександрович 
Барабошко

370,000

551 Оновлення покриття біля школи №61 Айсель Наріман кизи Бабакішієва 927,000

94 Благоустрій шкільного подвір’я СШ №49 Олексій Сергійович Федоров 927,730

408 «Діти Києва: школа життя» Анастасія Павлівна Бедзей 997,080

40 Інтерактивний кабінет природничих наук Олександр Степанович Семенець 983,624

Всього 
по головному розпоряднику:

4205,434

ВСЬОГО 
ПО ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКАХ:

49996,027

- Ñïîðò 
- Òåëåêîìóí³êàö³¿, çâ’ÿçîê òà ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿  
- ²íøå
7. Ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ãðóï: 1 ì³ñüêà ðîáî÷à ãðóïà òà ïî 1-é ó êîæíîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.
8. Ê³ëüê³ñòü ïóíêò³â ñóïðîâîäó ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó òà ¿õ òåðèòîð³àëüíèé ïîä³ë: 10 îä. ïî 1 ó 

êîæíîìó ç ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà;
9. Êàëåíäàðíèé ïëàí âïðîâàäæåííÿ åòàï³â ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà:
1) ñòâîðåííÿ ãðîìàäñüêî¿ áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿: 01.06.2017 – 30.06.2017;
2) ïîäàííÿ ïðîåêò³â:   01.06.2017 – 15.07.2017;
3) ïóáë³êàö³ÿ ïðîåêò³â â åëåêòðîíí³é ñèñòåì: 01.06.2017 – 18.07.2017;
4) çá³ð ãîëîñ³â ï³äòðèìêè çà ïðîåêòè: 01.06.2017 – 07.08.2017;
5) ïðîâåäåííÿ ïóáë³÷íîãî îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â: 30.06.2017 – 14.09.2017;
6) åêñïåðòèçà ³ äîîïðàöþâàííÿ ïðîåêò³â: 01.06.2017 – 14.09.2017;
7) îçíàéîìëåííÿ ç ïðîåêòàìè ïðèéíÿòèìè äî ãîëîñóâàííÿ: 25.09.2017 – 29.09.2017;
8) ãîëîñóâàííÿ çà ïðîåêòè: 30.09.2017 – 30.10.2017;
9) ð³øåííÿ ïðî ïðîåêòè-ïåðåìîæö³ òà âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äàëüíèõ çà ¿õ ðåàë³çàö³þ: 

01.11.2017 – 09.11.2017;
10) ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêò³â-ïåðåìîæö³â: 2018 ð³ê;
11) çâ³òóâàííÿ òà îö³íêà ðåçóëüòàò³â ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â: 2018ð³ê.
10.Ïðîãíîçí³ îáñÿãè ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà 2019 – 2020 ðîêè ó ñóìàõ:
2019 ð³ê – 120000,0 òèñ. ãðí;
2020 ð³ê – 150000,0 òèñ. ãðí.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, 
затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557

Рішення Київської міської ради № 704/3711 від 20 грудня 2017 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини вісімнадцятої статті 45 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07 
липня 2016 року № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê, çà-
òâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 553/1557, à ñàìå:

äîäàòîê 3 «Çâåäåíà Ïðîãðàìà êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó» âèêëàñòè ó íîâ³é 
ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ;

äîäàòîê 4 «Ðîçïîä³ë àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü» âèêëàñòè ó íîâ³é 
ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ;

äîäàòîê 5 «Çâåäåíèé ðîçïîä³ë àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó» âèêëàñòè 
ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Додаток 3
в редакції, затвердженій рішенням

Київської міської ради 
від 20.12.2017 № 704/3711

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М.КИЄВА НА 2017 РІК 
ЗВЕДЕНА ПРОГРАМА КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ

        òèñ.ãðí

Головний розпорядник коштів,
замовник, вид робіт, назва об’єкта

Програма всього        Спеціальний фонд міського бюджету Державний бюджет України Власні та залучені 
кошти (в т.ч. кредити, 

лізинги та інші)Всього в тому числі: Державні капіталь-
ні видатки

Державний фонд 
регіонального 

розвиткуБюджет розвитку Цільові фонди Кошти, отримані місцеви-
ми бюджетами з державно-

го бюджету

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЬОГО 9713073,4 9287541,3 8247536,4 1040004,9 20000,0 191025,6 214506,5

- капiтальнi вкладення 5311426,6 4890448,7 4566150,8 324297,9 20000,0 191025,6 209952,3

- капiтальний ремонт 4401646,8 4397092,6 3681385,6 715707,0 4554,2

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 2364843,1 2251817,3 1281812,4 970004,9 113025,8

- капiтальнi вкладення 714080,4 602900,4 348602,5 254297,9 111180,0

- капiтальний ремонт 1650762,7 1648916,9 933209,9 715707,0 1845,8

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “КИЇВПАСТРАНС” 270505,0 270505,0 270505,0

- капiтальнi вкладення 130901,0 130901,0 130901,0

- капiтальний ремонт 139604,0 139604,0 139604,0

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ “КИЇВАВТОДОР” 1746095,8 1746095,8 776090,9 970004,9

- капiтальнi вкладення 334606,7 334606,7 80308,8 254297,9

- капiтальний ремонт 1411489,1 1411489,1 695782,1 715707,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛIТЕН” 55777,5 53931,7 53931,7 1845,8

- капiтальнi вкладення 52624,7 52624,7 52624,7

- капiтальний ремонт 3152,8 1307,0 1307,0 1845,8

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 121180,0 10000,0 10000,0 111180,0

- капiтальнi вкладення 111180,0 111180,0

- капiтальний ремонт 10000,0 10000,0 10000,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “КИЇВДОРСЕРВIС” 65130,9 65130,9 65130,9

- капiтальнi вкладення 51445,8 51445,8 51445,8

- капiтальний ремонт 13685,1 13685,1 13685,1

КП “КИЇВМIСЬКСВIТЛО” 106153,9 106153,9 106153,9

- капiтальнi вкладення 33322,2 33322,2 33322,2

- капiтальний ремонт 72831,7 72831,7 72831,7

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 1266255,3 1063701,5 1063701,5 20000,0 81923,1 100630,7

- капiтальнi вкладення 926876,2 727030,8 727030,8 20000,0 81923,1 97922,3

- капiтальний ремонт 339379,1 336670,7 336670,7 2708,4

ПРАТ “АК “КИЇВВОДОКАНАЛ” 376607,2 237364,4 237364,4 20000,0 62820,5 56422,3

- капiтальнi вкладення 376607,2 237364,4 237364,4 20000,0 62820,5 56422,3

ПРАТ “КИЇВСПЕЦТРАНС” 7382,7 7382,7 7382,7

- капiтальнi вкладення 7382,7 7382,7 7382,7

КП “КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ” 146357,7 143649,3 143649,3 2708,4

- капiтальнi вкладення 2112,0 2112,0 2112,0

- капiтальний ремонт 144245,7 141537,3 141537,3 2708,4

ПАТ “КИЇВГАЗ” 400,0 400,0 400,0

- капiтальнi вкладення 400,0 400,0 400,0

РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРIЙ 1054,0 1054,0 1054,0

- капiтальний ремонт 1054,0 1054,0 1054,0

РС СКП СПЕЦКОМБIНАТ ПКПО 10869,0 10869,0 10869,0

- капiтальнi вкладення 1400,0 1400,0 1400,0

- капiтальний ремонт 9469,0 9469,0 9469,0

ДЕРЖАВНИЙ IСТОРИКО-МЕМОРIАЛЬНИЙ ЛУК’ЯНIВСЬКИЙ ЗАПОВIДНИК 2007,5 2007,5 2007,5

- капiтальнi вкладення 910,0 910,0 910,0

- капiтальний ремонт 1097,5 1097,5 1097,5

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 2352,0 2352,0 2352,0

- капiтальнi вкладення 2352,0 2352,0 2352,0

ПIДГIРЦIВСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА 9200,0 9200,0 9200,0

- капiтальнi вкладення 9200,0 9200,0 9200,0

ХОДОСIВСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА 600,0 600,0 600,0

- капiтальнi вкладення 600,0 600,0 600,0

КП “ВОДНО-IНФОРМАЦIЙНИЙ ЦЕНТР” 2070,0 2070,0 2070,0

- капiтальний ремонт 2070,0 2070,0 2070,0

КП “ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I 
ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА”

294451,6 243338,6 243338,6 9613,0 41500,0

- капiтальнi вкладення 195016,6 143903,6 143903,6 9613,0 41500,0

- капiтальний ремонт 99435,0 99435,0 99435,0

КП “КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ” 318627,2 309137,6 309137,6 9489,6
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- капiтальнi вкладення 260770,9 251281,3 251281,3 9489,6

- капiтальний ремонт 57856,3 57856,3 57856,3

СВКП “КИЇВВОДФОНД” 53868,5 53868,5 53868,5

- капiтальнi вкладення 46516,9 46516,9 46516,9

- капiтальний ремонт 7351,6 7351,6 7351,6

КП “КИЇВКОМУНСЕРВIС” 40407,9 40407,9 40407,9

- капiтальнi вкладення 23607,9 23607,9 23607,9

- капiтальний ремонт 16800,0 16800,0 16800,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 203702,6 203702,6 203702,6

- капiтальний ремонт 203702,6 203702,6 203702,6

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 3258084,9 3197953,5 3127953,5 70000,0 59281,4 850,0

- капiтальнi вкладення 2938600,7 2878469,3 2808469,3 70000,0 59281,4 850,0

- капiтальний ремонт 319484,2 319484,2 319484,2

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЕМСТВО “ДИРЕКЦIЯ БУДIВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ 
СПОРУД”

1676232,7 1626232,7 1556232,7 70000,0 50000,0

- капiтальнi вкладення 1676232,7 1626232,7 1556232,7 70000,0 50000,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 127358,6 127358,6 127358,6

- капiтальнi вкладення 127358,6 127358,6 127358,6

КП “СПЕЦЖИТЛОФОНД” 250654,9 249804,9 249804,9 850,0

- капiтальнi вкладення 179220,3 178370,3 178370,3 850,0

- капiтальний ремонт 71434,6 71434,6 71434,6

КП “ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ” 839656,7 830375,3 830375,3 9281,4

- капiтальнi вкладення 685106,7 675825,3 675825,3 9281,4

- капiтальний ремонт 154550,0 154550,0 154550,0

КП “ЖИТЛО-СЕРВIС” 7400,0 7400,0 7400,0

- капiтальнi вкладення 600,0 600,0 600,0

- капiтальний ремонт 6800,0 6800,0 6800,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР” 356782,0 356782,0 356782,0

- капiтальнi вкладення 270082,4 270082,4 270082,4

- капiтальний ремонт 86699,6 86699,6 86699,6

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 418411,3 418411,3 418411,3

- капiтальнi вкладення 168786,2 168786,2 168786,2

- капiтальний ремонт 249625,1 249625,1 249625,1

КОМУНАЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ “КИЇВЗЕЛЕНБУД” 303513,0 303513,0 303513,0

- капiтальнi вкладення 122928,0 122928,0 122928,0

- капiтальний ремонт 180585,0 180585,0 180585,0

КП “ПЛЕСО” 109884,3 109884,3 109884,3

- капiтальнi вкладення 44858,2 44858,2 44858,2

- капiтальний ремонт 65026,1 65026,1 65026,1

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “КИЇВБЛАГОУСТРIЙ” 4014,0 4014,0 4014,0

- капiтальний ремонт 4014,0 4014,0 4014,0

КП “КИЇВСЬКА МIСЬКА ЛIКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ” 1000,0 1000,0 1000,0

- капiтальнi вкладення 1000,0 1000,0 1000,0

ДЕПАРТАМЕНТ МIСТОБУДУВАННЯ ТА АРХIТЕКТУРИ 47426,3 47426,3 47426,3

- капiтальнi вкладення 45936,3 45936,3 45936,3

- капiтальний ремонт 1490,0 1490,0 1490,0

ДЕПАРТАМЕНТ МIСТОБУДУВАННЯ ТА АРХIТЕКТУРИ 4709,8 4709,8 4709,8

- капiтальнi вкладення 4709,8 4709,8 4709,8

КП “КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МIСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА” 42716,5 42716,5 42716,5

- капiтальнi вкладення 41226,5 41226,5 41226,5

- капiтальний ремонт 1490,0 1490,0 1490,0

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 64768,2 64768,2 64768,2

- капiтальнi вкладення 20790,0 20790,0 20790,0

- капiтальний ремонт 43978,2 43978,2 43978,2

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 43979,2 43979,2 43979,2

- капiтальнi вкладення 1,0 1,0 1,0

- капiтальний ремонт 43978,2 43978,2 43978,2

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ “КИЇВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМIЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ”

20789,0 20789,0 20789,0

- капiтальнi вкладення 20789,0 20789,0 20789,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ 143567,0 143567,0 143567,0

- капiтальнi вкладення 51000,0 51000,0 51000,0

- капiтальний ремонт 92567,0 92567,0 92567,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ 113219,7 113219,7 113219,7

- капiтальнi вкладення 51000,0 51000,0 51000,0

- капiтальний ремонт 62219,7 62219,7 62219,7

КП “КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ” 30347,3 30347,3 30347,3

- капiтальний ремонт 30347,3 30347,3 30347,3

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ 24253,5 24253,5 24253,5

- капiтальний ремонт 24253,5 24253,5 24253,5

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТI ТА РОЗВИТКУ ПIДПРИЄМНИЦТВА 4907,3 4907,3 4907,3

- капiтальнi вкладення 4707,3 4707,3 4707,3

- капiтальний ремонт 200,0 200,0 200,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “КИЇВСЬКИЙ IПОДРОМ” 1200,0 1200,0 1200,0

- капiтальнi вкладення 1000,0 1000,0 1000,0

- капiтальний ремонт 200,0 200,0 200,0

КП “БЕССАРАБСЬКИЙ РИНОК” 2257,3 2257,3 2257,3

- капiтальнi вкладення 2257,3 2257,3 2257,3

КП “ВОЛОДИМИРСЬКИЙ РИНОК” 1000,0 1000,0 1000,0

- капiтальнi вкладення 1000,0 1000,0 1000,0

КП “ЖИТНIЙ РИНОК” 450,0 450,0 450,0
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- капiтальнi вкладення 450,0 450,0 450,0

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДIТЕЙ ТА СIМ’Ї 5401,4 5401,4 5401,4

- капiтальний ремонт 5401,4 5401,4 5401,4

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 148301,0 148301,0 148301,0

- капiтальнi вкладення 25142,6 25142,6 25142,6

- капiтальний ремонт 123158,4 123158,4 123158,4

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 245052,3 245052,3 245052,3

- капiтальнi вкладення 56032,6 56032,6 56032,6

- капiтальний ремонт 189019,7 189019,7 189019,7

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 195631,9 185810,8 185810,8 9821,1

- капiтальнi вкладення 38521,1 28700,0 28700,0 9821,1

- капiтальний ремонт 157110,8 157110,8 157110,8

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 198510,9 198510,9 198510,9

- капiтальнi вкладення 14438,8 14438,8 14438,8

- капiтальний ремонт 184072,1 184072,1 184072,1

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 213048,0 213048,0 213048,0

- капiтальнi вкладення 75256,7 75256,7 75256,7

- капiтальний ремонт 137791,3 137791,3 137791,3

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 109699,8 109699,8 109699,8

- капiтальнi вкладення 4800,0 4800,0 4800,0

- капiтальний ремонт 104899,8 104899,8 104899,8

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 151983,8 151983,8 151983,8

- капiтальнi вкладення 51900,3 51900,3 51900,3

- капiтальний ремонт 100083,5 100083,5 100083,5

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 242951,2 242951,2 242951,2

- капiтальнi вкладення 791,8 791,8 791,8

- капiтальний ремонт 242159,4 242159,4 242159,4

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 206012,4 206012,4 206012,4

- капiтальнi вкладення 99078,9 99078,9 99078,9

- капiтальний ремонт 106933,5 106933,5 106933,5

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 200261,2 160261,2 160261,2 40000,0

- капiтальнi вкладення 74686,7 34686,7 34686,7 40000,0

- капiтальний ремонт 125574,5 125574,5 125574,5

Додаток 4
в редакції, затвердженій рішенням

Київської міської ради 
від 20.12.2017 № 704/3711

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М.КИЄВА НА 2017 РІК 
РОЗПОДІЛ АСИГНУВАНЬ НА ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ 

òèñ.ãðí

№ Код 
об’єкта

Головний розпорядник коштів,
замовник,

вид робіт, назва об’єкта 

Терміни 
будівництва

Кошторисна 
вартість

Вико-
нано на 

01.01.2017

Програма  фі-
нансування,      

всього        

Спеціальний фонд міського бюджету Державний бюджет України Власні та 
залучені 
кошти (в 

т.ч. кредити, 
лізинги та 

інші)

Примітка

Всього в тому числі: Державні капі-
тальні видатки

Держав-
ний фонд 

регіонально-
го розвитку

Бюджет роз-
витку

Цільові фонди Кошти, отри-
мані місцевими 

бюджетами з 
державного 

бюджету

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВСЬОГО 5311426,6 4890448,7 4566150,8 324297,9 20000,0 191025,6 209952,3

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 5309801,3 4888823,4 4564525,5 324297,9 20000,0 191025,6 209952,3

з них:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

31805,0 31805,0 31805,0

субвенцiя з державного бюджету на проведення 
робiт, пов’язаних зi створенням i забезпе-
ченням функцiонування центрiв надання 
адмiнiстративних послуг у форматi “Прозорий 
офiс”

17972,1 17972,1 17972,1

- оплата заборгованостi та ін. 1625,3 1625,3 1625,3

 крiм того, залишок коштiв на 01.01.2017 259330,0 259330,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ 
IНФРАСТРУКТУРИ

714080,4 602900,4 348602,5 254297,9 111180,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 714070,1 602890,1 348592,2 254297,9 111180,0

- оплата заборгованостi 10,3 10,3 10,3

у тому числi:

оплата за минулi роки 10,3 10,3 10,3

 крiм того, залишок коштiв на 01.01.2017 259330,0 259330,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВПАС-
ТРАНС"

130901,0 130901,0 130901,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 130901,0 130901,0 130901,0

ТРАНСПОРТ

1 146541 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БУДIВНИЦТВО ТРАМ-
ВАЙНОЇ ЛIНIЇ ВIД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ 
"КИСНЕВИЙ ЗАВОД"

15195,3 15195,3 15195,3 РОЗПОР.КМДА ВIД 
17.02.2016 № 83

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2016
12.2019

669927,4 14957,3 15195,3 15195,3 15195,3
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2 145056 БУДIВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦIЯ 
ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КIЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ 
ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДIВ З ПIДХОДАМИ-
ПIД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВI

6500,0 6500,0 6500,0 РОЗПОР.КМДА ВIД 
28.11.2011 № 2220

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2009
12.2019

135893,0 55774,2 6500,0 6500,0 6500,0

3 145473 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ПО 
ВУЛ. ДМИТРIВСЬКIЙ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ 
РАЙОНI М. КИЄВА

1722,0 1722,0 1722,0 РОЗПОР.КМДА ВIД 
18.05.2016 № 328

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2017
12.2019

210613,1 1693,5 1722,0 1722,0 1722,0

з них: проектнi роботи 1722,0 1722,0 1722,0

4 144209 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДIВ 
У МIСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЖДЖОЮ 
ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖI 
М.КИЄВА

64600,0 64600,0 64600,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2016
12.2018

180000,0 10559,9 64600,0 64600,0 64600,0

5 173976 БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ НА 
ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКIЙ У ПЕЧЕР-
СЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

140,0 140,0 140,0 НАКАЗ КП "КИЇВ-
ПАСТРАНС" ВIД 
19.11.2015 № 589 
(КОРИГ.ПРОЕКТУ)

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2017
12.2018

120058,0 1009,4 140,0 140,0 140,0

6 165811 БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ 
ВIД КП МА "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) ДО 
СТАНЦIЇ "ТЕРЕМКИ" КУРЕНIВСЬКО-
ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКОЇ ЛIНIЇ 
МЕТРОПОЛIТЕНУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ 
ТА ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНАХ МIСТА 
КИЄВА

10,0 10,0 10,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2017
12.2020

80000,0 1069,0 10,0 10,0 10,0

7 165821 БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ВIД 
СТАНЦIЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛIТЕНУ 
"АКАДЕММIСТЕЧКО" ДО ЖИТЛОВОГО МА-
СИВУ НОВОБIЛИЧI У СВЯТОШИНСЬКОМУ 
РАЙОНI МIСТА КИЄВА

500,0 500,0 500,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2017
12.2020

80000,0 471,2 500,0 500,0 500,0

8 165808 БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕ-
САДОЧНОГО ВУЗЛА В РАЙОНI СТАНЦIЇ 
КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛIТЕНУ "ПЕТРIВКА" 
НА ПРИМIКАННI ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОГО 
ДО ВУЛ. ВЕРБОВОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ 
РАЙОНI МIСТА КИЄВА

267,0 267,0 267,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2017
12.2020

70000,0 700,0 267,0 267,0 267,0

з них: проектнi роботи 193,3 193,3 193,3

9 165806 КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМ-
ВАЙНОЇ ЛIНIЇ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАК-
ТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ 
ПЛОЩI, ВУЛ. КОСТЯНТИНIВСЬКОЇ, ВУЛ. 
МЕЖИГIРСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНIЙ ВАЛ ТА 
ПIДЗЕМНОГО ПIШОХIДНОГО ПЕРЕХОДУ 
НА ВУЛ. СПАСЬКIЙ У ПОДIЛЬСЬКОМУ 
РАЙОНI МIСТА КИЄВА"

432,0 432,0 432,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2017
12.2020

67000,0 696,8 432,0 432,0 432,0

з них: проектнi роботи 294,3 294,3 294,3

10 165809 РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗУПИНКИ ТРАМВАЙНОЇ 
ЛIНIЇ "СТАНЦIЯ МЕТРО "ЧЕРНIГIВСЬКА" 
ПIД ТРАНСПОРТНИЙ ПЕРЕСАДОЧНИЙ ВУ-
ЗОЛ З ТЕРМIНАЛОМ ТА РЕКОНСТРУКЦIЯ 
ДIЛЯНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ВIД ПРОСП. 
ЮРІЯ ГАГАРIНА ПО ВУЛ. ГНАТА ХОТКЕВИ-
ЧА (ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКІЙ) ДО ТРАМ-
ВАЙНОГО РОЗВОРОТНЬОГО КОЛА НА 
ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ 
РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

437,6 437,6 437,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2017
12.2020

169700,0 700,0 437,6 437,6 437,6

з них: проектнi роботи 191,5 191,5 191,5

11 74563 РЕКОНСТРУКЦIЯ ФУНIКУЛЕРА 3798,8 3798,8 3798,8

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2017
12.2019

30000,0 741,7 3798,8 3798,8 3798,8

з них: проектнi роботи 3749,0 3749,0 3749,0

12 188657 РЕКОНСТРУКЦIЯ (ТЕХНIЧНЕ ПЕРОСНА-
ЩЕННЯ) ТЯГОВИХ ПIДСТАНЦIЙ

10,0 10,0 10,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2017
08.2018

52000,0 10,0 10,0 10,0

13 149665 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТП-3680 ПО ВУЛ. 
ДЕГТЯРIВСЬКIЙ, 37 У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ 
РАЙОНI М. КИЄВА

50,0 50,0 50,0 НАКАЗ КП "КИЇВ-
ПАСТРАНС" ВIД 
07.12.2015 № 642

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2015
12.2018

10544,8 3563,2 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

14 146412 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ПО 
ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКIЙ

10,0 10,0 10,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2017
12.2020

30000,0 352,1 10,0 10,0 10,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 37228,3 37228,3 37228,3

15 145340 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ 
ЛIНIЇ ПО ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКIЙ У 
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

05.2018
12.2019

302540,7 1812,3 2131,8 2131,8 2131,8 РОЗПОР.КМДА ВIД 
13.06.2017 № 708

 з них: проектнi роботи 2131,8 2131,8 2131,8

 у тому числi:
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- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2019

302540,7 1812,3 2131,8 2131,8 2131,8

з них: проектнi роботи 2131,8 2131,8 2131,8

16 181222 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ 
НА ПЛОЩI ШЕВЧЕНКА НА ДIЛЯНЦI ВIД 
ВУЛИЦI АВТОЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛИЦI 
ПУЩА-ВОДИЦЬКОЇ З РОЗВОРОТНИМ 
КIЛЬЦЕМ

05.2018
08.2019

63000,0 3435,0 3435,0 3435,0

 з них: проектнi роботи 3435,0 3435,0 3435,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
08.2019

63000,0 3435,0 3435,0 3435,0

з них: проектнi роботи 3435,0 3435,0 3435,0

17 188658 БУДIВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ВIД 
ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦIЇ 
МЕТРОПОЛIТЕНУ "ПАЛАЦ СПОРТУ"

05.2018
12.2020

50000,0 3830,0 3830,0 3830,0

 з них: проектнi роботи 3830,0 3830,0 3830,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2020

50000,0 3830,0 3830,0 3830,0

з них: проектнi роботи 3830,0 3830,0 3830,0

18 176023 БУДIВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ 
ВIД Ж/М ТРОЄЩИНА ДО СЕВАСТО-
ПОЛЬСЬКОЇ ПЛОЩI ТА РЕКОНСТРУКЦIЯ 
ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛIНIЇ ВIД ПРОСП. Г. 
ВАТУТIНА ДО СТАНЦIЇ МЕТРО ДАРНИЦЯ 
З ОРГАНIЗАЦIЄЮ ВIДОКРЕМЛЕНОЇ ЛIНIЇ 
АВТОБУСНОГО ТА ТРОЛЕЙБУСНОГО РУХУ

05.2018
12.2020

1591350,0 100,0 100,0 100,0

 з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2020

1591350,0 100,0 100,0 100,0

з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

19 176039 РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖI ШВИДКIСНОГО 
РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЄВА 
НА БАЗI IСНУЮЧОЇ ЗАЛIЗНИЧНОЇ ТА 
ТРАМВАЙНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ ВIД Ж/М 
ТРОЄЩИНА - Ж/М БЕРЕЗНЯКИ ДО СТАНЦIЇ 
КАРАВАЄВI ДАЧI З ЗАЇЗДОМ В ТРАМВАЙНЕ 
ДЕПО IМ. ШЕВЧЕНКА

05.2018
12.2020

1500000,0 8000,0 8000,0 8000,0

 з них: проектнi роботи 8000,0 8000,0 8000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2020

1500000,0 8000,0 8000,0 8000,0

з них: проектнi роботи 8000,0 8000,0 8000,0

20 198577 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ПО 
ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, ВУЛ. 
ЙОРДАНСЬКIЙ ВIД ВУЛ. ДОБРИНIНСЬКОЇ 
ДО РОЗВОРОТНОЇ ПЕТЛI НА ВУЛ. 
ЙОРДАНСЬКIЙ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВУЗЛИ) В 
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

05.2018
12.2019

30000,0 3634,1 3634,1 3634,1

 з них: проектнi роботи 3634,1 3634,1 3634,1

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2019

30000,0 3634,1 3634,1 3634,1

з них: проектнi роботи 3634,1 3634,1 3634,1

21 198579 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ НА 
ДIЛЯНЦI ВIД ВУЛ. МIСЬКОЇ ДО ПЛОЩI 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ОБОЛОНСЬКОМУ 
РАЙОНI МIСТА КИЄВА

05.2018
12.2019

30000,0 3965,4 3965,4 3965,4

 з них: проектнi роботи 3965,4 3965,4 3965,4

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2019

30000,0 3965,4 3965,4 3965,4

з них: проектнi роботи 3965,4 3965,4 3965,4

22 198575 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ПО 
ВУЛ. ДОБРИНIНСЬКIЙ НА ДIЛЯНЦI ВIД 
ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛ. МАРШАЛА 
МАЛИНОВСЬКОГО (ВКЛЮЧАЮЧИ ВУЗЛИ) 
В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

05.2018
12.2019

30000,0 5706,6 5706,6 5706,6

 з них: проектнi роботи 5706,6 5706,6 5706,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2019

30000,0 5706,6 5706,6 5706,6

з них: проектнi роботи 5706,6 5706,6 5706,6

23 198576 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛIНIЇ ВIД 
ВУЛ. ДОБРИНIНСЬКОЇ ДО РОЗВОРОТНОЇ 
ПЕТЛI НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНIПРА (ВКЛЮЧА-
ЮЧИ ВУЗЛИ) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI 
МIСТА КИЄВА

05.2018
12.2019

30000,0 6425,4 6425,4 6425,4

 з них: проектнi роботи 6425,4 6425,4 6425,4

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2019

30000,0 6425,4 6425,4 6425,4

з них: проектнi роботи 6425,4 6425,4 6425,4

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ "КИЇВАВТО-
ДОР"

334606,7 334606,7 80308,8 254297,9

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 334596,4 334596,4 80298,5 254297,9

- оплата заборгованостi 10,3 10,3 10,3

у тому числi:

оплата за минулi роки 10,3 10,3 10,3

ТРАНСПОРТ

24 145373 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ 63276,1 63276,1 63276,1 РОЗПОР.КМДА ВIД 
07.08.2012 №1400 
п. 33 Роздiлу VI 
«Прикiнцевi та 
перехiднi положення» 
Бюджетного кодексу 
України

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2013
12.2017

440998,1 372385,8 63276,1 63276,1 63276,1

25 147168 РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКОЇ 
НА ДIЛЯНЦI ВIД ГОЛОСIЇВСЬКОЇ ПЛОЩI 
ДО АМУРСЬКОЇ ПЛОЩI

8111,3 8111,3 8111,3 РОЗПОР.ВIД 25.03.2015 
№263

 у тому числi:
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- капiтальнi вкладення 12.2015
10.2017

102440,1 81373,2 8111,3 8111,3 8111,3

26 149836 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА 
НА ПЕРЕТИНI ПРОСП.ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. 
ДАНИЛА ЩЕРБАКIВСЬКОГО (ЩЕРБА-
КОВА), ПIД'ЇЗДIВ ДО ШЛЯХОПРОВОДУ 
НА ПЕРЕТИНI З ПРОСП. АКАДЕМIКА 
ПАЛЛАДIНА

157700,8 157700,8 57774,8 99926,0 РОЗПОР.КМДА ВIД 
20.03.2017 №292 
п. 33 Роздiлу VI 
«Прикiнцевi та 
перехiднi положення» 
Бюджетного кодексу 
України

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2016
12.2018

220511,2 8430,7 157700,8 157700,8 57774,8 99926,0

з них: проектнi роботи 4266,5 4266,5 4266,5

27 145353 РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖI МIСЬКОЇ 
ДОЩОВОЇ КАНАЛIЗАЦIЇ НА ТЕРИТОРIЇ, 
ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ 
КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКО-
МУ РАЙОНI

1225,0 1225,0 1225,0 ЕКСПЕРТ.ЗВIТ ВIД 
25.10.2017 №00-2176-
16/IЗ

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2017
12.2019

94678,8 1490,9 1225,0 1225,0 1225,0

з них: проектнi роботи 1215,0 1215,0 1215,0

28 165121 РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. ПЕТРА ДЕГТЯРЕНКА 
НА ДIЛЯНЦI ВIД ВУЛ. ЛУГОВОЇ ДО ВЕЛИКОЇ 
КIЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В ОБОЛОНСЬКОМУ 
РАЙОНI

2000,0 2000,0 2000,0 РОЗПОР.ВIД 06.11.2017 
№1391

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2017
12.2018

140886,9 1119,3 2000,0 2000,0 2000,0

з них: проектнi роботи 120,0 120,0 120,0

29 145933 РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛИЦI АКАДЕМIКА 
ТУПОЛЄВА

506,0 506,0 506,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2017
12.2018

151000,0 600,0 495,7 495,7 495,7

з них: проектнi роботи 495,7 495,7 495,7

- оплата за минулi роки 10,3 10,3 10,3

30 148756 БУДIВНИЦТВО ПIДЗЕМНОГО 
ПIШОХIДНОГО ПЕРЕХОДУ ПО ПРОСП.
ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА БIЛЯ БУД. №4 В ОБО-
ЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

350,0 350,0 350,0 ЕКСПЕРТ.ЗВIТ ВIД 
05.05.2017 №28-0521-16 
(28-0439-16)

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2017
12.2018

20706,6 426,1 350,0 350,0 350,0

з них: проектнi роботи 101,2 101,2 101,2

31 149752 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПЕТРIВСЬКОЇ АЛЕЇ, 
ПАРКОВОЇ ДОРОГИ, ДНIПРОВСЬКОГО 
УЗВОЗУ НА ДIЛЯНЦI ВIД АЛЕЇ ГЕРОЇВ 
КРУТ ДО ДНIПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ З 
РЕКОНСТРУКЦIЄЮ ТРАНСПОРТНОГО 
ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНI ДНIПРОВСЬКОГО 
УЗВОЗУ ТА ДНIПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ У 
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

2000,0 2000,0 2000,0 "ЕКСПЕРТ.ЗВIТ №ВIД 
25.07.2014 №00-1505-
13/ЦБ

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2017
12.2019

217094,9 4243,3 2000,0 2000,0 2000,0

з них: проектнi роботи 1900,0 1900,0 1900,0

32 193894 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРОСПЕКТУ МИКОЛИ 
БАЖАНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI 
М.КИЄВА

91095,8 91095,8 91095,8 ЕКСПЕРТ.ЗВIТ ВIД 
03.08.2017 №1906/е/17 
(коригування)
п. 33 Роздiлу VI 
«Прикiнцевi та 
перехiднi положення» 
Бюджетного кодексу 
України

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2011
12.2018

387538,6 265533,8 91095,8 91095,8 91095,8

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 8341,7 8341,7 8341,7

33 174045 ТЕХНIЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ IСНУЮЧОГО 
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕСУВАННЯ 
МАЛОМОБIЛЬНИХ ГРУП НА ВИХОДАХ В 
ПIДЗЕМНИХ ПIШОХIДНИХ ПЕРЕХОДАХ НА 
МАЙДАНI НЕЗАЛЕЖНОСТI З ВСТАНОВ-
ЛЕННЯМ 4-Х ЛIФТIВ

04.2018
12.2018

6320,0 80,9 10,0 10,0 10,0

 з них: проектнi роботи 10,0 10,0 10,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2018

6320,0 80,9 10,0 10,0 10,0

з них: проектнi роботи 10,0 10,0 10,0

34 195466 БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ 
НА ПЕРЕТИНI ВУЛ. ПОЛЯРНОЇ-ВУЛ. ГЕРОЇВ 
ДНIПРА З ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЮ

04.2018
12.2020

700000,0 10,0 10,0 10,0

 з них: проектнi роботи 10,0 10,0 10,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2020

700000,0 10,0 10,0 10,0

з них: проектнi роботи 10,0 10,0 10,0

35 173753 РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. ТРУХАНIВСЬКОЇ 
У ДНIПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ 
РАЙОНАХ М.КИЄВА

04.2018
12.2018

35000,0 10,0 10,0 10,0

 з них: проектнi роботи 10,0 10,0 10,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2018

35000,0 10,0 10,0 10,0

з них: проектнi роботи 10,0 10,0 10,0

36 150954 БУДIВНИЦТВО АВТОМОБIЛЬНОЇ ДО-
РОГИ НА ДIЛЯНЦI МIЖ ВУЛ. ДОВБУША 
ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У 
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
12.2019

225000,0 593,4 761,7 761,7 761,7

 з них: проектнi роботи 757,2 757,2 757,2

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2019

225000,0 593,4 761,7 761,7 761,7

з них: проектнi роботи 757,2 757,2 757,2

37 171458 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ 
РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI БУЛЬВАРУ 
АКАДЕМIКА ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. 
АКАДЕМIКА ЄФРЕМОВА З ПРОСП. 
АКАДЕМIКА ПАЛЛАДIНА У СВЯТОШИН-
СЬКОМУ РАЙОНI

11.2018
12.2019

300000,0 1000,0 1000,0 1000,0
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 з них: проектнi роботи 1000,0 1000,0 1000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2018
12.2019

300000,0 1000,0 1000,0 1000,0

з них: проектнi роботи 1000,0 1000,0 1000,0

38 203476 БУДIВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРIЖКИ 
ПО НАБЕРЕЖНОМУ ШОСЕ ВIД ПОШТОВОЇ 
ПЛОЩI ДО МОСТУ IМЕНI Є.О. ПАТОНА

05.2018
12.2022

30000,0 10,0 10,0 10,0

 з них: проектнi роботи 10,0 10,0 10,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2022

30000,0 10,0 10,0 10,0

з них: проектнi роботи 10,0 10,0 10,0

39 194156 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У 
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

04.2018
12.2018

40000,0 10,0 10,0 10,0

 з них: проектнi роботи 10,0 10,0 10,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2018

40000,0 10,0 10,0 10,0

з них: проектнi роботи 10,0 10,0 10,0

40 194155 РЕКОНСТРУКЦIЯ КАНАЛIЗАЦIЙНИХ МЕ-
РЕЖ З ВЛАШТУВАННЯМ СТАЦIОНАРНОГО 
СНIГОПЛАВИЛЬНОГО ПУНКТУ В М.КИЄВI

07.2018
12.2018

40000,0 50,0 50,0 50,0

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2018
12.2018

40000,0 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

41 188656 РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ ПОКРОВСЬКОЇ У 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

10.2018
12.2019

7420,8 102,0 102,0 102,0

 з них: проектнi роботи 102,0 102,0 102,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2018
12.2019

7420,8 102,0 102,0 102,0

з них: проектнi роботи 102,0 102,0 102,0

42 188655 РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. АНДРIЇВСЬКОЇ У 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

10.2018
12.2019

8658,4 103,0 103,0 103,0

 з них: проектнi роботи 103,0 103,0 103,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2018
12.2019

8658,4 103,0 103,0 103,0

з них: проектнi роботи 103,0 103,0 103,0

43 185784 РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. IВАНА ФЕДОРОВА 
ВIД ВУЛ. ВЕЛИКОЇ ВАСИЛЬКIВСЬКОЇ ДО 
ВУЛ. АНРI БАРБЮСА У ПЕЧЕРСЬКОМУ 
РАЙОНI МIСТА КИЄВА

05.2019
12.2019

35000,0 250,0 250,0 250,0

 з них: проектнi роботи 250,0 250,0 250,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2019
12.2019

35000,0 250,0 250,0 250,0

з них: проектнi роботи 250,0 250,0 250,0

44 165126 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТ-
НОГО ВУЗЛА В РIЗНИХ РIВНЯХ НА 
ПЕРЕТИНI ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. 
ПОВIТРОФЛОТСЬКИМ IЗ БУДIВНИЦТВОМ 
ПIШОХIДНИХ ПЕРЕХОДIВ В РIЗНИХ РIВНЯХ

09.2018
12.2019

291000,0 500,0 500,0 500,0

 з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2018
12.2019

291000,0 500,0 500,0 500,0

з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

45 165124 БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ 
НА ПРИМИКАННI ВУЛ. СТАРОНАВОД-
НИЦЬКОЇ ТА ВУЛ. ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. 
ДРУЖБИ НАРОДIВ (ПЛОЩА ГЕРОЇВ ВЕЛИ-
КОЇ ВIТЧИЗНЯНОЇ ВIЙНИ)

09.2018
12.2019

158500,0 1000,0 1000,0 1000,0

 з них: проектнi роботи 1000,0 1000,0 1000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2018
12.2019

158500,0 1000,0 1000,0 1000,0

з них: проектнi роботи 1000,0 1000,0 1000,0

46 165122 РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. КИРИЛIВСЬКОЇ З 
РЕКОНСТРУКЦIЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛIЙ У 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

04.2019
12.2019

298700,0 1000,0 1000,0 1000,0

 з них: проектнi роботи 1000,0 1000,0 1000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2019
12.2019

298700,0 1000,0 1000,0 1000,0

з них: проектнi роботи 1000,0 1000,0 1000,0

47 165125 БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ 
НА ПЕРЕТИНI БУЛЬВ. ПЕРОВА-ПРОСП. 
В. МАЯКОВСЬКОГО З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА 
ВАТУТIНА (КЕРЧЕНСЬКА ПЛОЩА)

09.2018
12.2019

226700,0 1005,0 1005,0 1005,0

 з них: проектнi роботи 1005,0 1005,0 1005,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2018
12.2019

226700,0 1005,0 1005,0 1005,0

з них: проектнi роботи 1005,0 1005,0 1005,0

48 181050 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛIЗАЦIЇ 
ПО ПРОСП. БРОВАРСЬКОМУ ВIД ВУЛ. 
ЛУНАЧАРСЬКОГО ДО МОСТУ-МЕТРО 
ЧЕРЕЗ РУСАНIВСЬКУ ПРОТОКУ В 
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
10.2019

74350,0 2520,0 2520,0 2520,0

 з них: проектнi роботи 2520,0 2520,0 2520,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
10.2019

74350,0 2520,0 2520,0 2520,0

з них: проектнi роботи 2520,0 2520,0 2520,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВ-
СЬКИЙ МЕТРОПОЛIТЕН"

52624,7 52624,7 52624,7
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 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 52624,7 52624,7 52624,7

ТРАНСПОРТ

49 144945 СПОРУДЖЕННЯ ДIЛЬНИЦI КУРЕНIВСЬКО-
ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКОЇ ЛIНIЇ 
МЕТРОПОЛIТЕНУ ВIД СТАНЦIЇ "ВИСТАВ-
КОВИЙ ЦЕНТР" ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩI У 
ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI (ДОВЕДЕННЯ 
ДО ПОКАЗНИКIВ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРО-
ЕКТОМ )

1619,0 1619,0 1619,0 РОЗПОР.КМДА ВIД 
10.02.2012 №223

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 02.2012
12.2019

1817617,6 1430502,1 1619,0 1619,0 1619,0

50 150733 РЕКОНСТРУКЦIЯ СИСТЕМИ АВТОМА-
ТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛIЗАЦIЇ НА 
ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛIТЕНУ З ОСНАЩЕН-
НЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО 
ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСIВ 
СТАНЦIЙ

2992,0 2992,0 2992,0 ЕКСПЕРТ.ЗВIТ ВIД 
11.03.2015 №08-0035/1-
15/ЕО, №08-0036/1-15/
ЕО, №08-0037/1-15/ЕО, 
№08-0038/1-15/ЕО ТА 
ВIД 13.09.2016 №00-
0262-16/ЕО/СЕ

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 01.2012
12.2019

93503,2 1733,7 2992,0 2992,0 2992,0

51 201349 РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАНЦIЙНОГО 
КОМПЛЕКСУ СТАНЦIЇ "ТЕАТРАЛЬНА" 
СВЯТОШИНСЬКО-БРОВАРСЬКОЇ ЛIНIЇ 
МЕТРОПОЛIТЕНУ З ВЛАШТУВАННЯМ 
ПIДЗЕМНОГО ПАРКIНГУ

10,0 10,0 10,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2017
12.2018

12000,0 10,0 10,0 10,0

з них: проектнi роботи 10,0 10,0 10,0

52 146000 БУДIВНИЦТВО ДIЛЬНИЦI СИРЕЦЬКО-
ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛIНIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ 
ВIД СТАНЦIЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ 
МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

48003,7 48003,7 48003,7 РОЗПОР.КМДА ВIД 
23.08.2017 №1028

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2017
12.2020

11186617,6 31426,9 48003,7 48003,7 48003,7

з них: проектнi роботи 48003,7 48003,7 48003,7

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ 
IНФРАСТРУКТУРИ

111180,0 111180,0

- капiтальнi вкладення 111180,0 111180,0

 крiм того, залишок коштiв на 01.01.2017 259330,0 259330,0

ТРАНСПОРТ

53 150279 КОМПЛЕКСНА МОДЕРНIЗАЦIЯ ВАГОНIВ 
ТИПУ "Е" ТА ЙОГО МОДИФIКАЦIЇ З 
ВПРОВАДЖЕННЯМ АСИНХРОННОГО 
ТЯГОВОГО ПРИВОДУ НА КП "КИЇВСЬКИЙ 
МЕТРОПОЛIТЕН" (II ЕТАП, III ЧЕРГА)

111180,0 111180,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2014
03.2017

1020000,0 568856,0 111180,0 111180,0

 крiм того, залишок коштiв на 01.01.2017 259330,0 259330,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
"КИЇВДОРСЕРВIС"

51445,8 51445,8 51445,8

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 51445,8 51445,8 51445,8

ТРАНСПОРТ

54 146836 БУДIВНИЦТВО СВIТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТIВ 46230,0 46230,0 46230,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2015
12.2018

98904,0 28441,2 46230,0 46230,0 46230,0

з них: проектнi роботи 4500,0 4500,0 4500,0

55 181077 РЕКОНСТРУКЦIЯ ВИРОБНИЧИХ 
ПРИМIЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДIВЛЯХ 
ПО ВУЛ. ЧИСТЯКIВСЬКIЙ, 19-А В М. КИЄВI

3700,0 3700,0 3700,0 НАКАЗ КП 
"КИЇВДОРСЕРВIС" 
ВIД 10.10.2013 № 83 
(КОРИГ.ПРОЕКТУ)

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2017
12.2018

4706,3 1006,3 3700,0 3700,0 3700,0

з них: проектнi роботи 300,0 300,0 300,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 1515,8 1515,8 1515,8

56 188763 БУДIВНИЦТВО АВТОМАТИЗОВАНОЇ 
IНФОРМАЦIЙНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАН-
НЯ ДОРОЖНIМ РУХОМ НА ВУЛИЧ-
НО - ШЛЯХОВIЙ МЕРЕЖI М. КИЄВА 
(IНФОРМАЦIЙНI ЕЛЕТРОННI ТАБЛО, 
КЕРОВАНI ДОРОЖНI ЗНАКИ, ДЕТЕКТОРИ 
ТРАНСПОРТУ ТА МЕТЕОНАГЛЯД)

04.2018
12.2018

3480,0 1515,8 1515,8 1515,8

 з них: проектнi роботи 1515,8 1515,8 1515,8

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2018

3480,0 1515,8 1515,8 1515,8

з них: проектнi роботи 1515,8 1515,8 1515,8

КП "КИЇВМIСЬКСВIТЛО" 33322,2 33322,2 33322,2

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 33322,2 33322,2 33322,2

ТРАНСПОРТ

57 188660 БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖ АРХIТЕКТУРНО-
ДЕКОРАТИВНОГО ПIДСВIЧУВАННЯ 
ПIШОХIДНОГО МОСТУ ЧЕРЕЗ ПЕТРIВСЬКУ 
АЛЕЮ БIЛЯ СТАДIОНУ "ДИНАМО" В М. 
КИЄВI

1385,9 1385,9 1385,9 НАКАЗ ВIД 26.12.2016 
№ 65-Б

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2017
12.2017

2020,5 1385,9 1385,9 1385,9

58 185400 БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI АРХIТЕКТУРНО-
ДЕКОРАТИВНОГО ПIДСВIЧУВАННЯ ДЕРЕВ 
ПО ДНIПРОВСЬКIЙ НАБЕРЕЖНIЙ ВIД 
МОСТУ IМ. Є.О. ПАТОНА ЧЕРЕЗ РIЧКУ 
ДНIПРО ДО ДАРНИЦЬКОГО ШОСЕ

4202,0 4202,0 4202,0 НАКАЗ КП 
"КИЇВМIСЬКСВIТЛО" 
ВIД 24.04.2017 № 86-Б

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2017
08.2017

4386,7 4202,0 4202,0 4202,0

з них: проектнi роботи 152,5 152,5 152,5
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59 184464 БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI АРХIТЕКТУРНО-
ДЕКОРАТИВНОГО ПIДСВIЧУВАННЯ ДЕРЕВ 
НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТI ВIД 
МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РIЧКУ ДНIПРО ДО 
СТАНЦIЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛIТЕНУ 
"ЛIВОБЕРЕЖНА" У ДНIПРОВСЬКОМУ 
РАЙОНI МIСТА КИЄВА

5711,6 5711,6 5711,6 РОЗПОР. КМДА ВIД 
07.09.2017 № 1093

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2017
08.2017

6106,9 5711,6 5711,6 5711,6

з них: проектнi роботи 200,8 200,8 200,8

60 184463 БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI АРХIТЕКТУРНО-
ДЕКОРАТИВНОГО ПIДСВIЧУВАННЯ 
ДЕРЕВ ПО РУСАНIВСЬКIЙ НАБЕРЕЖНIЙ 
ВIД МОСТУ IМЕНI Є.О. ПАТОНА ЧЕРЕЗ 
РIЧКУ ДНIПРО ДО ВУЛИЦI ФЛОРЕНЦIЇ У 
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

6560,7 6560,7 6560,7 НАКАЗ КП 
"КИЇВМIСЬКСВIТЛО" 
ВIД 24.04.2017 № 84-Б

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2017
08.2017

6992,8 6560,7 6560,7 6560,7

з них: проектнi роботи 182,4 182,4 182,4

61 184466 БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI АРХIТЕКТУРНО-
ДЕКОРАТИВНОГО ПIДСВIЧУВАННЯ 
ПАВIЛЬЙОНУ НАД РУЇНАМИ ЗОЛОТИХ 
ВОРIТ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М. 
КИЄВА

3251,0 3251,0 3251,0 ЕКСПЕРТ.ЗВIТ ВIД 
12.05.2017 № 01-0081-
17-ЦБ

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2017
08.2017

3346,5 3251,0 3251,0 3251,0

з них: проектнi роботи 150,7 150,7 150,7

62 176333 РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО 
ОСВIТЛЕННЯ ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО 
У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

3050,8 3050,8 3050,8 НАКАЗ КП 
"Київмiськсвiтло" ВIД 
19.05.2017 № 90-Б

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2017
12.2017

3050,8 3050,8 3050,8 3050,8

з них: проектнi роботи 180,0 180,0 180,0

63 187422 РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖ ЗОВНIШНЬОГО 
ОСВIТЛЕННЯ СИРЕЦЬКОГО ПАР-
КУ (ВУЛ. ТИМОФIЯ ШАМРИЛА) У 
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА 
КИЄВА

3325,2 3325,2 3325,2 НАКАЗ КП 
"КИЇВМIСЬКСВIТЛО" 
ВIД 10.01.2017 № 67-Б

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2017
12.2017

3386,2 3325,2 3325,2 3325,2

з них: проектнi роботи 250,0 250,0 250,0

64 191175 БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНIШНЬОГО 
ОСВIТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ 
ПIШОХIДНИХ ПЕРЕХОДАХ МIСТА КИЄВА 
ТА ЇХ ОБЛАШТУВАННЯ ТЕХНIЧНИМИ 
ЗАСОБАМИ ОРГАНIЗАЦIЇ ДОРОЖНЬОГО 
РУХУ

2460,0 2460,0 2460,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2017
12.2018

20000,0 1039,1 2460,0 2460,0 2460,0

з них: проектнi роботи 1460,0 1460,0 1460,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 3375,0 3375,0 3375,0

65 176332 РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО 
ОСВIТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕН-
КА У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА 
КИЄВА

04.2018
12.2019

19301,7 630,0 630,0 630,0

 з них: проектнi роботи 630,0 630,0 630,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2019

19301,7 630,0 630,0 630,0

з них: проектнi роботи 630,0 630,0 630,0

66 184465 БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО 
ОСВIТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДIВ У 
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

03.2018
12.2018

8000,0 635,0 635,0 635,0

 з них: проектнi роботи 635,0 635,0 635,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

8000,0 635,0 635,0 635,0

з них: проектнi роботи 635,0 635,0 635,0

67 181229 РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО 
ОСВIТЛЕННЯ ВУЛИЦI СИМОНА ПЕТ-
ЛЮРИ ВIД БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕН-
КА ДО ВУЛИЦI САКСАГАНСЬКОГО У 
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА 
КИЄВА

07.2018
12.2018

6000,0 160,0 160,0 160,0

 з них: проектнi роботи 160,0 160,0 160,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2018
12.2018

6000,0 160,0 160,0 160,0

з них: проектнi роботи 160,0 160,0 160,0

68 188665 БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО 
ОСВIТЛЕННЯ НА ВУЛИЦI КАНАЛЬНIЙ У 
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

04.2018
12.2018

1490,0 450,0 450,0 450,0

 з них: проектнi роботи 450,0 450,0 450,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2018

1490,0 450,0 450,0 450,0

з них: проектнi роботи 450,0 450,0 450,0

69 188661 БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО 
ОСВIТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИ-
КУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЗДОЛБУНIВСЬКА, 9, 
У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

04.2018
12.2018

500,0 100,0 100,0 100,0

 з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2018

500,0 100,0 100,0 100,0

з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

70 188662 БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО 
ОСВIТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАН-
ЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. УРЛIВСЬКА, 38 У 
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

04.2018
12.2018

500,0 100,0 100,0 100,0

 з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0
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 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2018

500,0 100,0 100,0 100,0

з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

71 188664 БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО 
ОСВIТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАН-
ЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. САДОВА, 186 У 
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

04.2018
12.2018

500,0 100,0 100,0 100,0

 з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2018

500,0 100,0 100,0 100,0

з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

72 188669 БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО 
ОСВIТЛЕННЯ НА ПРИБУДИНКОВIЙ 
ТЕРИТОРIЇ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ЯКУБА 
КОЛАСА, 1-В У СВЯТОШИНСЬКОМУ 
РАЙОНI МIСТА КИЄВА

04.2018
12.2018

500,0 100,0 100,0 100,0

 з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2018

500,0 100,0 100,0 100,0

з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

73 188671 БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI АРХIТЕКТУРНО-
ДЕКОРАТИВНОГО ПIДСВIЧУВАННЯ 
ШЛЯХОПРОВОДУ У СКЛАДI ТРАНСПОРТ-
НОЇ РОЗВ'ЯКИ НА ОДЕСЬКIЙ ПЛОЩI У 
ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

03.2018
12.2019

15000,0 450,0 450,0 450,0

 з них: проектнi роботи 450,0 450,0 450,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

15000,0 450,0 450,0 450,0

з них: проектнi роботи 450,0 450,0 450,0

74 188659 РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖ ЗОВНIШНЬОГО 
ОСВIТЛЕННЯ ВУЛ. В#ЯЧЕСЛАВА ЛИПИН-
СЬКОГО У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI 
М. КИЄВА

04.2018
12.2018

1495,0 150,0 150,0 150,0

 з них: проектнi роботи 150,0 150,0 150,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2018

1495,0 150,0 150,0 150,0

з них: проектнi роботи 150,0 150,0 150,0

75 192936 БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО 
ОСВIТЛЕННЯ ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНОЇ В ДАР-
НИЦЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

06.2018
09.2019

5500,0 400,0 400,0 400,0

 з них: проектнi роботи 400,0 400,0 400,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2018
09.2019

5500,0 400,0 400,0 400,0

з них: проектнi роботи 400,0 400,0 400,0

76 201348 БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖI ЗОВНIШНЬОГО 
ОСВIТЛЕННЯ СКВЕРУ ПО ВУЛИЦI 
ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 180/21 У ДАРНИЦЬКО-
МУ РАЙОНI М. КИЄВА

05.2018
12.2019

10000,0 100,0 100,0 100,0

 з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2019

10000,0 100,0 100,0 100,0

з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 
IНФРАСТРУКТУРИ

926876,2 727030,8 727030,8 20000,0 81923,1 97922,3

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 926876,2 727030,8 727030,8 20000,0 81923,1 97922,3

ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ" 376607,2 237364,4 237364,4 20000,0 62820,5 56422,3

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 376607,2 237364,4 237364,4 20000,0 62820,5 56422,3

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

77 144597 БУДIВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНО-
ГО МIСЬКОГО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕК-
ТОРА У М. КИЄВI

203969,6 141149,1 141149,1 62820,5 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, РОЗПОР.
КМДА ВIД 25.04.2017 
№ 496 ТА ВIД 11.06.2015 
№ 561

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 01.1993
04.2018

1262612,1 937517,5 203969,6 141149,1 141149,1 62820,5

з них: проектнi роботи 2395,6 2395,6 2395,6

78 146804 РЕКОНСТРУКЦIЯ АВАРIЙНОЇ ДIЛЯНКИ 
ВОДОВОДУ Д=900 ММ ПО ВУЛ. 
О.БАЛЬЗАКА ВIД ВУЛ. О.САБУРОВА ДО ВУЛ. 
М.ЦВЄТАЄВОЇ

12338,0 12338,0 12338,0 РОЗПОР. КМДА ВIД 
25.10.2016 №1034

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2016
11.2017

14324,9 1680,1 12338,0 12338,0 12338,0

79 146800 РЕКОНСТРУКЦIЯ ВОДОПРОВОДУ Д=500 
ММ ПО ВУЛ. БОРЩАГIВСЬКIЙ ВIД ПРОВ.
КОВАЛЬСЬКОГО ДО ПОВIТРОФЛОТСЬКОГО 
МОСТУ

32071,2 32071,2 32071,2 РОЗП. КМДА ВIД 
26.12.2016 №1347

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2017
04.2019

43230,1 626,9 32071,2 32071,2 32071,2

80 175655 РЕКОНСТРУКЦIЯ КАНАЛIЗАЦIЙНОГО 
КОЛЕКТОРА Д=1500-2000 ММ ПО ВУЛ. 
БОРЩАГIВСЬКIЙ, В ЧАСТИНI ЙОГО 
САНАЦIЇ ВIД КК-6 ДО КК-26/7А (КАМЕРА В 
РАЙОНI ПОВIТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ) В 
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

20000,0 20000,0 20000,0 РОЗП. КМДА ВIД 
02.11.2016 №1071

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2017
05.2019

75928,9 20000,0 20000,0 20000,0

з них: проектнi роботи 85,0 85,0 85,0

81 185355 САНАЦIЯ ВОДОПРОВIДНИХ МЕРЕЖ 
Д=300, 400 ММ НА ВУЛ. ШЕВЧЕНКА ТА ВУЛ. 
ЛЕНIНА В МIКРОРАЙОНI ЖУЛЯНИ 
М. КИЄВА

8544,5 8544,5 8544,5 РОЗП. КМДА ВIД 
17.08.2016 №708
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 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2016
12.2017

12733,9 2096,9 8544,5 8544,5 8544,5

82 182981 РЕКОНСТРУКЦIЯ ВОДОПРОВIДНОЇ 
МЕРЕЖI Д=300 ММ НА ТЕРИТОРIЇ 
НАЦIОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ IСТОРIЇ 
УКРАЇНИ У ДРУГIЙ СВIТОВIЙ ВIЙНI. 
МЕМОРIАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

2759,2 2646,9 2646,9 112,3 РОЗПОР. КМДА ВIД 
11.07.2017 № 819, 
ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ 
ВIД 18.04.2017 № 00-
2303-16/IЗ

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2017
12.2019

20730,5 174,7 2759,2 2646,9 2646,9 112,3

з них: проектнi роботи 112,3 112,3

83 142819 ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛIЗУВАННЯ 
МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ РАЙОНУ 
"БIЛИЧI" ТА "НОВО-БIЛИЧI" У СВЯТОШИН-
СЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

1,0 1,0 1,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2001
12.2019

53603,3 39377,9 1,0 1,0 1,0

з них: проектнi роботи 1,0 1,0 1,0

84 191190 РЕКОНСТРУКЦIЯ ВОДОПРОВIДНИХ 
ТА КАНАЛIЗАЦIЙНИХ МЕРЕЖ ПО ВУЛ. 
ЯРОСЛАВСЬКIЙ У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI 
М.КИЄВА

3651,0 3651,0 3651,0 РОЗПОР. КМДА ВIД 
05.09.2017 № 1083

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2017
10.2017

4005,1 3651,0 3651,0 3651,0

з них: проектнi роботи 160,9 160,9 160,9

БОРТНИЦЬКА СТАНЦIЯ АЕРАЦIЇ 91014,3 15254,3 15254,3 20000,0 55760,0

85 148178 РЕКОНСТРУКЦIЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ 
БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦIЇ АЕРАЦIЇ НА ВУЛ. 
КОЛЕКТОРНIЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ 
РАЙОНI М.КИЄВА I ЧЕРГА БУДIВНИЦТВА. 
НАСОСНА СТАНЦIЯ ПЕРШОГО ПIДЙОМУ

300,2 300,2 300,2 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, ЕКСП. ЗВIТ 
ВIД 10.07.2017 № 00-
0231-17/IЗ

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2012
12.2021

588511,7 9124,6 300,2 300,2 300,2

з них: проектнi роботи 290,2 290,2 290,2

86 144186 РЕКОНСТРУКЦIЯ СПОРУД ОЧИСТКИ 
СТIЧНИХ КАНАЛIЗАЦIЙНИХ ВОД I 
БУДIВНИЦТВО ТЕХНОЛОГIЧНОЇ ЛIНIЇ ПО 
ОБРОБЦI ТА УТИЛIЗАЦIЇ ОСАДIВ БОРТ-
НИЦЬКОЇ СТАНЦIЇ АЕРАЦIЇ

90714,1 14954,1 14954,1 20000,0 55760,0 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, РОЗПОР. 
КМУ ВIД 23.04.2014 
№450-Р

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2015
10.2024

19290052,3 166176,4 90714,1 14954,1 14954,1 20000,0 55760,0

ДЕСНЯНСЬКА ВОДОПРОВIДНА СТАНЦIЯ 1648,6 1098,6 1098,6 550,0

87 148266 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДЕСНЯНСЬКОЇ 
ВОДОПРОВIДНОЇ СТАНЦIЇ З ВПРОВА-
ДЖЕННЯМ ТЕХНОЛОГIЇ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ 
ПИТНОЇ ВОДИ З ВИРОБНИЦТВОМ 
ТА ВИКОРИСТАННЯМ 
НИЗЬКОКОНЦЕНТРОВАНОГО 
ГIПОХЛОРИТУ НАТРIЮ НА ПРОСП.
АЛIШЕРА НАВОЇ,1 В М.КИЄВI

850,0 300,0 300,0 550,0 РОЗПОР. КМДА ВIД 
06.04.2015 № 313

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2017
12.2019

194204,3 1283,4 850,0 300,0 300,0 550,0

з них: проектнi роботи 550,0 550,0

88 142831 РЕКОНСТРУКЦIЯ ХЛОРНОГО ГОСПОДАР-
СТВА ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВIДНОЇ 
СТАНЦIЇ НА ПРОСП. АЛIШЕРА НАВОЇ, 1А 
У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI 
М.КИЄВА

798,6 798,6 798,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.1996
09.2019

24338,1 3587,5 798,6 798,6 798,6

з них: проектнi роботи 798,6 798,6 798,6

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 609,8 609,8 609,8

89 146860 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДIВ 
ЧЕРЕЗ Р.ДНIПРО

02.2018
12.2021

985435,8 6421,6 50,0 50,0 50,0 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, РОЗПОР. 
КМДА ВIД 29.12.2016 
№1389

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 02.2018
12.2021

985435,8 6421,6 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

90 191221 РЕКОНСТРУКЦIЯ 2-Х РЕЗЕРВУАРIВ 
ТЕХНIЧНОЇ ВОДИ НА КНС "КОМСОМОЛЬ-
СЬКА" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕНЕРАЛА 
ЖМАЧЕНКА, 9 В ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI 
М.КИЄВА

06.2019
12.2019

1200,0 1,0 1,0 1,0

 з них: проектнi роботи 1,0 1,0 1,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2019
12.2019

1200,0 1,0 1,0 1,0

з них: проектнi роботи 1,0 1,0 1,0

91 191220 РЕКОНСТРУКЦIЯ ВОДОПРОВIДНОЇ 
МЕРЕЖI Д=200 ММ ПО ЗАЛIЗНИЧНОМУ 
ШОСЕ ВIД БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДIВ ДО 
ВУЛ. ЧОРНОГIРСЬКОЇ В ПЕЧЕРСЬКОМУ 
РАЙОНI 
М. КИЄВА

06.2019
12.2019

12500,0 1,0 1,0 1,0

 з них: проектнi роботи 1,0 1,0 1,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2019
12.2019

12500,0 1,0 1,0 1,0

з них: проектнi роботи 1,0 1,0 1,0

92 191223 БУДIВНИЦТВО ДУБЛЕРА ЛУНАЧАРСЬКО-
ГО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА 
ВIД КАМЕРИ К-5 ДО КАМЕРИ К-1А В 
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI 
М. КИЄВА

06.2019
12.2019

16000,0 251,7 251,7 251,7

 з них: проектнi роботи 251,7 251,7 251,7

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2019
12.2019

16000,0 251,7 251,7 251,7
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з них: проектнi роботи 251,7 251,7 251,7

93 191212 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДIЛЯНКИ 
ЗЕЛЕНОГIРСЬКОГО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО 
КОЛЕКТОРА ВIД ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ДО 
ВУЛ. КОЛОСКОВОЇ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ 
РАЙОНI М.КИЄВА

06.2019
12.2019

17000,0 306,1 306,1 306,1

 з них: проектнi роботи 306,1 306,1 306,1

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2019
12.2019

17000,0 306,1 306,1 306,1

з них: проектнi роботи 306,1 306,1 306,1

ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" 7382,7 7382,7 7382,7

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 7382,7 7382,7 7382,7

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

94 189509 ЛIКВIДАЦIЯ АВАРIЙНОЇ СИТУАЦIЇ З ПРО-
ВЕДЕННЯМ УКРИТТЯ КАРТ ПОЛIГОНУ 
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ №5 З ВИ-
КОРИСТАННЯМ В ЯКОСТI IЗОЛЮЮЧОГО 
ШАРУ МIНЕРАЛЬНОГО ГРУНТУ В 
С.ПIДГIРЦI ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВ-
СЬКОЇ ОБЛАСТI

7262,3 7262,3 7262,3

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2017
12.2018

8286,9 7262,3 7262,3 7262,3

з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 120,4 120,4 120,4

95 185759 РЕКУЛЬТИВАЦIЯ ПОЛIГОНУ ТВЕРДИХ 
ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ N 5 В С.ПIДГIРЦI 
ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТI (I ЧЕРГА)

05.2019
12.2019

300000,0 120,4 120,4 120,4

 з них: проектнi роботи 120,4 120,4 120,4

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2019
12.2019

300000,0 120,4 120,4 120,4

з них: проектнi роботи 120,4 120,4 120,4

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ" 2112,0 2112,0 2112,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 2112,0 2112,0 2112,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО

1150,0 1150,0 1150,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 1150,0 1150,0 1150,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 1150,0 1150,0 1150,0

96 173200 РЕКОНСТРУКЦIЯ ЧОКОЛIВСЬКОГО 
КОМУНIКАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА ТА ПРО-
КЛАДЕНИХ У НЬОМУ ВОДОПРОВIДНИХ I 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

09.2018
12.2019

100000,0 4000,0 1150,0 1150,0 1150,0

 з них: проектнi роботи 1150,0 1150,0 1150,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2018
12.2019

100000,0 4000,0 1150,0 1150,0 1150,0

з них: проектнi роботи 1150,0 1150,0 1150,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 962,0 962,0 962,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 962,0 962,0 962,0

97 200725 БУДIВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦIЯ 
БУДIВЕЛЬ ТА СПОРУД ФIЛIЇ ДИТЯЧОГО 
ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕ-
ЛО" КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИЄМСТВА 
"КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ" НА 
ВУЛ. IНСТИТУТСЬКIЙ, 48 У М.БУЧА (КИЇВ-
СЬКОЇ ОБЛАСТI)

962,0 962,0 962,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 02.2018
12.2018

22000,0 565,8 962,0 962,0 962,0

з них: проектнi роботи 462,0 462,0 462,0

ПАТ "КИЇВГАЗ" 400,0 400,0 400,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 400,0 400,0 400,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 400,0 400,0 400,0

98 194051 ВИНОС ГАЗОПРОВОДУ НИЗЬКОГО ТИСКУ 
ЗА МЕЖI ТЕРИТОРIЇ НАЦIОНАЛЬНОГО 
ЗАПОВIДНИКУ "СОФIЯ КИЇВСЬКА" У 
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА. 
РЕКОНСТРУКЦIЯ ГАЗОРОЗПОДIЛЬНИХ 
МЕРЕЖ.

07.2018
12.2019

30246,4 400,0 400,0 400,0

 з них: проектнi роботи 400,0 400,0 400,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2018
12.2019

30246,4 400,0 400,0 400,0

з них: проектнi роботи 400,0 400,0 400,0

РС СКП СПЕЦКОМБIНАТ ПКПО 1400,0 1400,0 1400,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 1400,0 1400,0 1400,0

ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕ-
ЛЕННЯ

99 175758 БУДIВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОГО ТУАЛЕТУ 
НА БАЙКОВОМУ КЛАДОВИЩI, ВУЛ. БАЙ-
КОВА, 6 В М. КИЄВI

700,0 700,0 700,0 ЕКСПЕРТ.ЗВIТ ВIД 
30.03.2017 №00-0165-
17/КД

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2017
05.2018

1510,9 64,9 700,0 700,0 700,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 700,0 700,0 700,0
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100 201287 БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖ 
ВIДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВIТЛЕННЯ 
ВIЙСЬКОВОГО КЛАДОВИЩА, 
ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 8 
В М.КИЄВI

03.2018
12.2018

2100,0 100,0 100,0 100,0

 з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

2100,0 100,0 100,0 100,0

з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

101 201290 БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖ 
ВIДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВIТЛЕННЯ 
ЛIСОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3 
В М.КИЄВI

03.2018
12.2018

3200,0 200,0 200,0 200,0

 з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

3200,0 200,0 200,0 200,0

з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

102 201293 БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖ 
ВIДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВIТЛЕННЯ 
МIСЬКОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 
18 В М.КИЄВI

03.2018
12.2018

3200,0 200,0 200,0 200,0

 з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

3200,0 200,0 200,0 200,0

з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

103 198660 БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖ 
ВIДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВIТЛЕННЯ 
БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. БАЙКОВА, 
1-5,6 В М.КИЄВI

03.2018
12.2018

3200,0 200,0 200,0 200,0

 з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

3200,0 200,0 200,0 200,0

з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

ДЕРЖАВНИЙ IСТОРИКО-МЕМОРIАЛЬНИЙ 
ЛУК'ЯНIВСЬКИЙ ЗАПОВIДНИК

910,0 910,0 910,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 910,0 910,0 910,0

ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕ-
ЛЕННЯ

104 187324 ПРОВЕДЕННЯ ОСВIТЛЕННЯ ТА 
ВIДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ АЛЕЇ ПОЧЕС-
НИХ ПОХОВАНЬ

910,0 910,0 910,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2017
12.2017

910,0 910,0 910,0 910,0

з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ 
IНФРАСТРУКТУРИ

2352,0 2352,0 2352,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 2352,0 2352,0 2352,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

105 185350 ВИКУП НЕРУХОМОГО МАЙНА У ЗВ'ЯЗКУ З 
CУСПIЛЬНОЮ ПОТРЕБОЮ, ПОВ'ЯЗАНОЮ 
З БУДIВНИЦТВОМ ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВ-
НОГО МIСЬКОГО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО 
КОЛЕКТОРА В М.КИЄВI

2,0 2,0 2,0 ЗВIТ ПРО НЕЗАЛЕЖ-
НУ ОЦIНКУ МАЙНА 
ВIД 22.05.2017

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2017
12.2018

10300,2 2,0 2,0 2,0

106 198668 СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА 
ПЕРIОД ДО 2025 РОКУ

50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2018
12.2019

20000,0 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

107 185756 ВОДОПОСТАЧАННЯ СЕЛИЩА РИБНЕ 
ДНIПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

2300,0 2300,0 2300,0 ЕКСПЕРНИЙ ЗВIТ ВIД 
15.12.2016 №00-2014-
16/КД

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2017
12.2017

2456,7 111,3 2300,0 2300,0 2300,0

ПIДГIРЦIВСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА 9200,0 9200,0 9200,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 9200,0 9200,0 9200,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

108 146579 КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ 
БУДIВНИЦТВО АВТОДОРIГ В С. ПIДГIРЦI 
ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТI

6000,0 6000,0 6000,0 НАКАЗ ГУКГ ВIД 
07.05.08 №27-ОД

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2003
12.2019

29950,2 12127,1 6000,0 6000,0 6000,0

109 141687 КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ 
БУДIВНИЦТВО АВТОДОРIГ В С.РОМАНКIВ 
ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТI

3200,0 3200,0 3200,0 НАКАЗ ГУКГ ВIД 
08.11.2007 №53-ОД

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2003
12.2017

13334,5 10134,5 3200,0 3200,0 3200,0

ХОДОСIВСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА 600,0 600,0 600,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 600,0 600,0 600,0

ОСВIТА 300,0 300,0 300,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 300,0 300,0 300,0
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ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 300,0 300,0 300,0

110 187414 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДНЗ САДОК-ЯСЛА 
"ВОДОГРАЙ" С. ХОДОСIВКА КИЄВО-СВЯ-
ТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТI

02.2018
12.2020

6000,0 300,0 300,0 300,0

 з них: проектнi роботи 300,0 300,0 300,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 02.2018
12.2020

6000,0 300,0 300,0 300,0

з них: проектнi роботи 300,0 300,0 300,0

КУЛЬТУРА 300,0 300,0 300,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 300,0 300,0 300,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 300,0 300,0 300,0

111 187420 РЕКОНСТРУКЦIЯ ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ТА 
МИСТЕЦТВ С. ХОДОСIВКА КИЄВО-СВЯ-
ТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТI

02.2018
12.2020

6000,0 300,0 300,0 300,0

 з них: проектнi роботи 300,0 300,0 300,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 02.2018
12.2020

6000,0 300,0 300,0 300,0

з них: проектнi роботи 300,0 300,0 300,0

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРО-
ЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В 
АДМIНIСТРАТИВНИХ I ГРОМАДСЬКИХ 
БУДIВЛЯХ М.КИЄВА"

195016,6 143903,6 143903,6 9613,0 41500,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 195016,6 143903,6 143903,6 9613,0 41500,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

112 185351 ОСНАЩЕННЯ IНЖЕНЕРНИХ ВВОДIВ 
ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ КОМУНАЛЬНОЇ 
ФОРМИ ВЛАСНОСТI, ЖБК ТА ОСББ 
ТЕПЛОЛIЧИЛЬНИКАМИ РАЗОМ З ПРО-
ГРАМНО-АПАРАТНОЮ ЧАСТИНОЮ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦIЇ (ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ 
ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР 
(КМДА) ВIД 28.11.2014 № 1395 (ЗI ЗМIНАМИ)

25300,0 25300,0 25300,0 НАКАЗИ КП "ГВП" ВIД 
16.12.2014 №35-ОД, ВIД 
25.12.2014 №39-ОД, ВIД 
27.05.2015 №21-ОД (189 
ШТ), ВIД 20.07.2015 
№ 29-ОД (15 ШТ), ВIД 
30.07.2015 № 31-ОД 
(19 ШТ), НАКАЗИ КП 
"ГВП" ВIД 31.10.2017 
№ 43-ОД (5 ОБ); ВIД 
02.10.2017 № 31-ОД (56 
ОБ); ВIД 01.09.2017

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2014
12.2019

190286,2 131809,1 25300,0 25300,0 25300,0

з них: проектнi роботи 1530,0 1530,0 1530,0

113 150865 ВСТАНОВЛЕННЯ IНДИВIДУАЛЬНИХ 
ТЕПЛОВИХ ПУНКТIВ В ЖИТЛОВИХ 
БУДИНКАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI 
ТЕРИТОРIАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МIСТА КИЄВА 
(ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПО-
РЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВIД 27.04.2015 
№ 415 (ЗI ЗМIНАМИ)

35700,0 35700,0 35700,0 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, НАКАЗ КП 
"ГВП" ВIД 01.12.2015 № 
76/1-ОД, НАКАЗИ КП 
"ГВП" ВIД 04.12.2017 
№ 63-ОД (3 ОБ) ; ВIД 
30.11.2017 № 62-ОД 
(4 ОБ); ВIД 29.11.2017 
№ 61-ОД (8 ОБ); ВIД 
29.11.2017 № 60-ОД (1 
ОБ); ВIД 29.11.2017 № 
59-ОД (10ОБ);

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2015
12.2019

137826,0 17313,2 35700,0 35700,0 35700,0

з них: проектнi роботи 2900,0 2900,0 2900,0

114 180994 ВСТАНОВЛЕННЯ IНДИВIДУАЛЬНИХ ТЕ-
ПЛОВИХ ПУНКТIВ В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТ-
НОЇ СФЕРИ ТА ОБ'ЄКТАХ КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТI (ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ ВИЗНА-
ЧЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ 
МIСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ ВIД 
07.09.2017 №1095)

1530,0 1530,0 1530,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2017
12.2019

9375,0 1530,0 1530,0 1530,0

з них: проектнi роботи 120,0 120,0 120,0

115 180995 ОСНАЩЕННЯ ОБ'ЄКТIВ ОСВIТИ РАЙОН-
НОГО ПIДПОРЯДКУВАННЯ СИСТЕМОЮ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦIЇ ТА МОНIТОРИНГУ 
ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ 
ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР 
(КМДА) ВIД 04.09.2017 №1078)

3755,0 3755,0 3755,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2017
12.2018

25000,0 3755,0 3755,0 3755,0

з них: проектнi роботи 155,0 155,0 155,0

116 185757 ОСНАЩЕННЯ IНЖЕНЕРНИХ ВВОДIВ 
БЮДЖЕТНИХ ЗАКЛАДIВ ТА ОБЄКТIВ 
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI СИСТЕМАМИ 
ОБЛIКУ (ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ ВИЗНАЧЕНИЙ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВIД 
25.01.2017 №37)

2600,0 2600,0 2600,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2017
12.2017

2600,0 2600,0 2600,0 2600,0

з них: проектнi роботи 130,0 130,0 130,0

117 190095 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВОЇ МАГIСТРАЛI 
№1 ТЕЦ-5 НА ДIЛЯНЦI ВIД ТЕПЛОВОЇ 
КАМЕРИ 624 ДО ТЕПЛОВОЇ КАМЕ-
РИ 628 НА ПРОСПЕКТI СОБОРНОСТI 
(ВОЗЗ'ЄДНАННЯ)

65700,0 65700,0 65700,0 ЕКСПЕРТНИЙ 
ЗВIТ ВIД 10.05.2017 
№596/Е/17

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2017
10.2017

78353,2 65700,0 65700,0 65700,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

118 201286 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВОЇ МАГIСТРАЛI 
№6 СТ-1 НА ДIЛЯНЦI ВIД ТЕПЛОВОЇ КАМЕ-
РИ 627 ДО ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ 630 НА ВУЛ. 
КОПЕРНИКА

1740,0 1740,0 1740,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2017
10.2019

10000,0 1740,0 1740,0 1740,0

з них: проектнi роботи 250,0 250,0 250,0

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ БУДIВЕЛЬ БЮДЖЕТ-
НОЇ СФЕРИ

55754,4 4641,4 4641,4 9613,0 41500,0
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119 148471 ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ БУДIВЕЛЬ БЮДЖЕТ-
НОЇ СФЕРИ (ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ ВИЗНА-
ЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ 
МIСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ ВIД 
04.05.2012 № 711 ЗI ЗМIНАМИ)

42414,0 914,0 914,0 41500,0 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, НАКАЗИ КП 
"ГВП" ВIД 11.01.2016 
№06-ОД, ВIД 24.03.2016 
№ 16-ОД, ВIД 29.03.2016 
№ 18-ОД, ВIД 11.04.2016 
№№ 21-ОД, 22-ОД, ВIД 
22.04.2016 № 23-ОД, ВIД 
04.09.2015 №№ 50-ОД, 
51-ОД; ВIД 21.08.2015 
№ 42-ОД

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2012
12.2021

1863728,1 186825,9 42414,0 914,0 914,0 41500,0

з них: проектнi роботи 914,0 914,0 914,0

120 190093 ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ (РЕКОНСТРУКЦIЯ) 
БУДIВЛI БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ 
(ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 
300 ВУЛ. РАДУНСЬКА, 22/9-А М. КИЇВ)

13340,4 3727,4 3727,4 9613,0 НАКАЗ КП ГВП ВIД 
22.04.2016 №23-ОД

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2017
12.2017

15190,4 350,0 13340,4 3727,4 3727,4 9613,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 2937,2 2937,2 2937,2

121 189786 РЕКОНСТРУКЦIЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТА-
ЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 
ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДIВ 
БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ IЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 
ВIДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГIЇ 
(ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПО-
РЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВIД 26.09.2016 
№ 904)

03.2018
12.2019

20000,0 300,0 129,5 129,5 129,5 НАКАЗ КП "ГВП" ВIД 
20.10.2017 № 39-ОД 
(11ОБ)

 з них: проектнi роботи 129,5 129,5 129,5

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

20000,0 300,0 129,5 129,5 129,5

з них: проектнi роботи 129,5 129,5 129,5

122 149655 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НА-
ВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 113 НА ВУЛ. 
ЗДОЛБУНIВСЬКIЙ, 3-Б З ДОБУДОВОЮ ПО-
ВЕРХУ ТА ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЄЮ

03.2018
12.2019

38680,0 529,0 504,0 504,0 504,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
ВIД 17.03.2016 №232/232

 з них: проектнi роботи 504,0 504,0 504,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

38680,0 529,0 504,0 504,0 504,0

з них: проектнi роботи 504,0 504,0 504,0

123 203508 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ 
ПЕРЕПIДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧIВ, ЯКI 
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ТЕПЛОВОЮ ЕНЕРГIЄЮ 
ВIД КОТЕЛЕНЬ НА ВУЛ. ПIДГIРНА, 3 ТА ТА-
ТАРСЬКА, 6 ДО ЦЕНТРАЛIЗОВАНИХ МЕРЕЖ 
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

05.2018
10.2019

20000,0 100,0 100,0 100,0

 з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
10.2019

20000,0 100,0 100,0 100,0

з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

124 203509 РЕКОНСТРУКЦIЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕ-
ПЛОВОГО ПУНКТУ НА ХАРКIВСЬКОМУ 
ШОСЕ, 148-Б З ВЛАШТУВАННЯМ 
IНДИВIДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТIВ ТА 
РЕКОНСТРУКЦIЄЮ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

05.2018
10.2019

30000,0 200,0 200,0 200,0

 з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
10.2019

30000,0 200,0 200,0 200,0

з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

125 203510 РЕКОНСТРУКЦIЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ НА ПРОСП. 
СОБОРНОСТI, 16-Б З ВЛАШТУВАННЯМ 
IНДИВIДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТIВ ТА 
РЕКОНСТРУКЦIЄЮ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

05.2018
10.2019

30000,0 200,0 200,0 200,0

 з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
10.2019

30000,0 200,0 200,0 200,0

з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ БУДIВЕЛЬ БЮДЖЕТ-
НОЇ СФЕРИ

1803,7 1803,7 1803,7

126 187465 ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ СЕРЕДНЬОЇ 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ I - III 
СТУПЕНIВ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 
17-В

05.2019
10.2019

40120,6 544,0 544,0 544,0

 з них: проектнi роботи 544,0 544,0 544,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2019
10.2019

40120,6 544,0 544,0 544,0

з них: проектнi роботи 544,0 544,0 544,0

127 187451 ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ ШКОЛИ I-III 
СТУПЕНIВ №263 IМЕНI ЄВГЕНА КОНОВАЛЬ-
ЦЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МIСТА КИЄ-
ВА НА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-Б

05.2018
10.2018

26150,0 468,0 468,0 468,0

 з них: проектнi роботи 468,0 468,0 468,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
10.2018

26150,0 468,0 468,0 468,0

з них: проектнi роботи 468,0 468,0 468,0

128 188649 ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ 
ШКОЛИ I - III СТУПЕНIВ № 137 
М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 
АНГЛIЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЕНТУЗIАСТIВ 
7/4

06.2018
08.2018

28960,0 395,9 395,9 395,9

 з них: проектнi роботи 395,9 395,9 395,9

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2018
08.2018

28960,0 395,9 395,9 395,9

з них: проектнi роботи 395,9 395,9 395,9

129 189505 ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ 
ШКОЛИ № 187 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕН-
НЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛIЙСЬКОЇ МОВ 
НА ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКIЙ, 23

05.2019
10.2019

32000,0 395,8 395,8 395,8

 з них: проектнi роботи 395,8 395,8 395,8
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 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2019
10.2019

32000,0 395,8 395,8 395,8

з них: проектнi роботи 395,8 395,8 395,8

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ" 260770,9 251281,3 251281,3 9489,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 260770,9 251281,3 251281,3 9489,6

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 260720,9 251231,3 251231,3 9489,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 260720,9 251231,3 251231,3 9489,6

130 147785 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА МОДЕРНIЗАЦIЯ 
ЛIФТIВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ

122978,7 122978,7 122978,7 НАКАЗИ КП 
«КИЇВБУД-
РЕКОНСТРУКЦIЯ» ВIД 
2016, 2017 РОКIВ

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 02.2011
12.2020

740200,0 246194,0 122978,7 122978,7 122978,7

з них: проектнi роботи 3400,0 3400,0 3400,0

131 149699 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛIВ 
№ 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦIЇ 
АЕРАЦIЇ

150,0 150,0 150,0 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, РОЗПОР. 
КМДА ВIД 02.02.2017 
№ 106; ЕКСПЕРТНИЙ 
ЗВIТ ВIД 10.10.2016 
№2039А, РОЗПОР.
КМДА ВIД 16.12.2009 № 
1409 (КОРИГ. ПКД)

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2007
12.2020

634249,2 181017,4 150,0 150,0 150,0

з них: проектнi роботи 60,0 60,0 60,0

132 142202 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА ТЕХНIЧНЕ ПЕРЕ-
ОСНАЩЕННЯ ПОЛIГОНУ ТВЕРДИХ 
ПОБУТОВИХ ВIДХОДIВ N 5 В С.ПIДГIРЦI 
ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТI

5,0 5,0 5,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
ВIД 17.03.2016 №232/232

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2013
12.2019

61909,3 20044,9 5,0 5,0 5,0

133 146685 ПЕРША ЧЕРГА БУДIВНИЦТВА СПОРУД 
АРТЕЗIАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАН-
НЯ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ 
ПIВНIЧНI ТА ВОДОПРОВIДНОЇ МАГIСТРАЛI 
ПО ПРОСПЕКТУ П.ГРИГОРЕНКА У ДАР-
НИЦЬКОМУ РАЙОНI

700,0 700,0 700,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
ВIД 17.03.2016 №232/232

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.1994
12.2018

95626,6 90450,3 700,0 700,0 700,0

з них: проектнi роботи 700,0 700,0 700,0

134 149022 ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛI ОЗЕРА 
ГЛИНКА В РАЙОНI ПРОВУЛКУ АКАДЕМIКА 
ФIЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

19311,4 19311,4 19311,4 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, НАКАЗ КП 
"КБР" ВIД 06.10.2016 
№06/09-ПК

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2016
12.2019

86142,5 3447,0 19311,4 19311,4 19311,4

з них: проектнi роботи 535,6 535,6 535,6

135 181001 РЕГУЛЮВАННЯ РIВНЯ ВОДИ ВОДО-
ЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ 
БЕРЕГОУКРIПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ 
ПIВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ

100,0 100,0 100,0 ЕКСП. ЗВIТ ВIД 
05.06.2017 № 01-0182-
17/КД/П; РОЗП. КМДА 
ВIД 28.12.2016 №1243

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2016
12.2019

19635,2 2192,3 100,0 100,0 100,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

136 146815 ПРОТИАВАРIЙНI РОБОТИ IЗ УКРIПЛЕННЯ 
ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ 
БАЛКИ БIЛЯ ВУЛ. ПЕТРА РАДЧЕНКА У 
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

5000,0 5000,0 5000,0 НАКАЗ КП «КИЇВБУД-
РЕКОНСТРУКЦIЯ» ВIД 
31.07.2015 №11

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2015
02.2019

32528,7 20533,8 5000,0 5000,0 5000,0

з них: проектнi роботи 67,5 67,5 67,5

137 143353 УКРIПЛЕННЯ СХИЛУ БIЛЯ БУДIВЛI 
НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКIВСЬКIЙ, 53 У 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

2388,3 2388,3 2388,3 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, НАКАЗ 
КП «КИЇВБУД-
РЕКОНСТРУКЦIЯ» ВIД 
09.02.2016 № 2/01-ПК

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2007
12.2019

25644,1 13771,8 2388,3 2388,3 2388,3

з них: проектнi роботи 476,0 476,0 476,0

138 149720 ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛI БАТИЄ-
ВОЇ ГОРИ НА РОЗI ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВ-
НОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ

2500,0 2500,0 2500,0 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, 
ЕКСП. ЗВIТ ДП 
"КИЇВОБЛБУДIНВЕСТ" 
ВIД 15.05.2017 № 01-
0047-16/ЦБ

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2017
12.2019

15905,0 1006,3 2500,0 2500,0 2500,0

з них: проектнi роботи 170,0 170,0 170,0

139 143349 КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДIВ ДЛЯ 
УКРIПЛЕННЯ ДНIПРОВСЬКОГО СХИЛУ 
БIЛЯ ПIШОХIДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ 
ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

100,0 100,0 100,0 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, ЕКСП. ЗВIТ 
ВIД 06.06.2017 № 01-
0076-17/КД/П

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2007
12.2019

42937,9 11115,1 100,0 100,0 100,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

140 171374 РЕКОНСТРУКЦIЯ (ПРОТИАВАРIЙНI РОБО-
ТИ) ПIДПIРНИХ СТIНОК НА СХИЛI БIЛЯ 
БУДИНКУ №14 НА ПРОСПЕКТI ЧЕРВОНО-
ЗОРЯНОМУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

8985,5 8985,5 8985,5 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, НАКАЗ КП 
"КБР" ВIД 04.05.2016 
№3/05-ПК (I ЧЕРГА)

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2016
12.2019

22690,0 8837,3 8985,5 8985,5 8985,5



86 ДОКУМЕНТХрещатик
22 грудня 2017 р.
№135 (5048)

з них: проектнi роботи 84,5 84,5 84,5

141 185761 РЕКОНСТРУКЦIЯ КОТЕЛЬНI НА ВУЛ. КО-
ТЕЛЬНИКОВА, 7/13

1985,5 1985,5 1985,5 НАКАЗ КП «КИЇВБУД-
РЕКОНСТРУКЦIЯ» ВIД 
25.12.2015 №14

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2014
09.2018

26305,4 18589,3 1985,5 1985,5 1985,5

з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

142 150273 БУДIВНИЦТВО ПIШОХIДНОГО МОСТО-
ВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАР-
КА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ 
ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У 
МIКРОРАЙОНI Ж/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО 
ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI 
М. КИЄВА

446,7 446,7 446,7 РОЗПОР. КМДА ВIД 
28.12.2015 №1251

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2015
12.2019

9863,8 1964,7 446,7 446,7 446,7

з них: проектнi роботи 90,0 90,0 90,0

143 173991 БУДIВНИЦТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ 
ПРИЄДНАННЯ ДО ЦЕНТРАЛIЗОВАНИХ 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" 
ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ №26, 28 НА ВУЛ. 
ЧИСТЯКIВСЬКА

5500,0 5500,0 5500,0 НАКАЗ КП «КИЇВБУД-
РЕКОНСТРУКЦIЯ» ВIД 
10.07.2016 №10/07

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2016
12.2018

13038,7 2628,0 5500,0 5500,0 5500,0

з них: проектнi роботи 187,5 187,5 187,5

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ БУДIВЕЛЬ БЮДЖЕТ-
НОЇ СФЕРИ

86511,0 77021,4 77021,4 9489,6

144 189805 ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ I-III 
СТУПЕНIВ №316 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИ-
ВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСП. 
МИКОЛИ БАЖАНА, 32-А

29487,0 29487,0 29487,0 ЕКСП.ЗВIТ ВIД 
22.05.2017 №392-Е.

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2017
07.2018

39372,4 390,0 29487,0 29487,0 29487,0

з них: проектнi роботи 97,0 97,0 97,0

145 187307 ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. 
ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А

16041,3 16041,3 16041,3 ЕКСП. ЗВIТ ВIД 
28.04.2017 №271/Е/17-
КД/П

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2017
12.2018

22383,3 286,3 16041,3 16041,3 16041,3

з них: проектнi роботи 79,0 79,0 79,0

146 187309 ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФIЇ 
РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82

7222,2 7222,2 7222,2 ЕКСП. ЗВIТ ВIД 
28.04.2017 №273/Е/17-
КД/П

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2017
11.2018

12670,2 312,4 7222,2 7222,2 7222,2

з них: проектнi роботи 91,0 91,0 91,0

147 187303 ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ №200 НА ВУЛ. СЕМАШКА, 9

33710,5 24220,9 24220,9 9489,6 ЕКСП. ЗВIТ ВIД 
28.04.2017 №272/Е/17-
КД/П

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2017
09.2018

41183,2 389,5 33710,5 24220,9 24220,9 9489,6

з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

148 187317 ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ № 95 НА ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 61-Г

50,0 50,0 50,0 ЕКСП.ЗВIТ ВIД ВIД 
20.05.2017 №113/Е/17

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2018
08.2018

28425,8 338,0 50,0 50,0 50,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 4058,8 4058,8 4058,8

149 149722 ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛI 
БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗI ВУЛИЦЬ 
ПРОВIДНИЦЬКОЇ ТА РАДIСНОЇ

05.2018
12.2019

36100,0 961,7 50,0 50,0 50,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
ВIД 17.03.2016 №232/232

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2019

36100,0 961,7 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

150 148259 ПРОТИАВАРIЙНI РОБОТИ З ВЛА-
ШТУВАННЯМ ПIДПIРНИХ СТIНОК 
МIЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. 
ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКIЙ ТА № 10 НА ВУЛ. 
КОСТЬОЛЬНIЙ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ 
РАЙОНI

04.2018
08.2019

4000,0 438,5 30,0 30,0 30,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
ВIД 17.03.2016 №232/232

 з них: проектнi роботи 30,0 30,0 30,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
08.2019

4000,0 438,5 30,0 30,0 30,0

з них: проектнi роботи 30,0 30,0 30,0

151 149723 ПРОТИАВАРIЙНI РОБОТИ НА СХИЛI БIЛЯ 
САДИБ №№ 22, 24, 26 НА ВУЛ. АДМIРАЛА 
УШАКОВА У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI

09.2018
12.2019

12456,7 245,0 50,0 50,0 50,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
ВIД 17.03.2016 №232/232

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2018
12.2019

12456,7 245,0 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

152 149718 ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛАХ ОЗЕРА 
БIЛЯ САДИБИ № 7 УЧБОВОГО ПРОВУЛКУ У 
ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI

09.2018
12.2019

9864,5 369,0 50,0 50,0 50,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
ВIД 17.03.2016 №232/232

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2018
12.2019

9864,5 369,0 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

153 149721 ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛАХ 
МИШОЛОВСЬКОЇ БАЛКИ БIЛЯ САДИБИ 
№ 154 НА ВУЛ. АКАДЕМIКА КАЩЕНКА У 
ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI

09.2018
12.2019

7598,2 338,0 50,0 50,0 50,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
ВIД 17.03.2016 №232/232
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 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2018
12.2019

7598,2 338,0 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

154 150037 ТЕХНIЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ФIЛIАЛУ 
"ЗАВОД "ЕНЕРГIЯ" КИЇВЕНЕРГО" ПАТ "КИЇ-
ВЕНЕРГО" НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНIЙ, 44 У ДАР-
НИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА В ЧАСТИНI 
СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗIВ

02.2019
12.2020

500000,0 1117,2 2300,0 2300,0 2300,0

 з них: проектнi роботи 2300,0 2300,0 2300,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 02.2019
12.2020

500000,0 1117,2 2300,0 2300,0 2300,0

з них: проектнi роботи 2300,0 2300,0 2300,0

155 148334 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТIВ 
ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ, ТЕПЛОЗАБЕЗ-
ПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДIЙСНЮЄТЬСЯ ВIД 
КОТЕЛЬНI НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13 З 
ПРОКЛАДАННЯМ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

06.2019
12.2019

16600,0 242,9 50,0 50,0 50,0

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2019
12.2019

16600,0 242,9 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

156 176862 РЕКОНСТРУКЦIЯ I БУДIВНИЦТВО 
ПIШОХIДНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖI З 
БЛАГОУСТРОЄМ В ЧАСТИНI СТВО-
РЕННЯ РЕКРЕАЦIЙНОГО МАРШРУТУ З 
УЛАШТУВАННЯМ МОСТОВИХ ПЕРЕХОДIВ 
У РАЙОНI ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ, 
ПIВОСТРОВА СОБАЧЕ ГИРЛО ТА ОСТРОВА 
ОБОЛОНСЬКА КОСА

07.2018
12.2019

30000,0 1028,8 1028,8 1028,8

 з них: проектнi роботи 1028,8 1028,8 1028,8

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2018
12.2019

30000,0 1028,8 1028,8 1028,8

з них: проектнi роботи 1028,8 1028,8 1028,8

157 201336 РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛIФТIВ У ЖИТЛОВОМУ 
БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛIВСЬКIЙ, 89 В 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI (ПIД'ЇЗД 1)

05.2018
12.2018

850,0 50,0 50,0 50,0

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2018

850,0 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

158 201333 РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛIФТIВ У ЖИТЛОВОМУ 
БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗАХАРIВСЬКIЙ, 14 В 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI (ПIД'ЇЗДИ 1, 2, 3)

05.2018
12.2018

2550,0 50,0 50,0 50,0

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2018

2550,0 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

159 201344 РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛIФТIВ У ЖИТЛОВОМУ 
БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛIВСЬКIЙ, 111 В 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI (ПIД'ЇЗДИ 1-3)

05.2018
12.2018

2550,0 50,0 50,0 50,0

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2018

2550,0 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

160 201338 РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛIФТIВ У ЖИТЛОВОМУ 
БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛIВСЬКIЙ, 126/2 В 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI (ПIД'ЇЗДИ 1-4)

05.2018
12.2018

3400,0 50,0 50,0 50,0

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2018

3400,0 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

161 201330 РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛIФТIВ У ЖИТЛОВОМУ 
БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗАХАРIВСЬКIЙ, 1 В 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI (ПIД'ЇЗДИ 1, 2)

05.2018
12.2018

3700,0 50,0 50,0 50,0

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2018

3700,0 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

162 201337 РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛIФТIВ У ЖИТЛОВОМУ 
БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛIВСЬКIЙ, 117 В 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI (ПIД'ЇЗДИ 1-6)

05.2018
12.2018

5100,0 50,0 50,0 50,0

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2018

5100,0 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

163 201345 РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛIФТIВ У ЖИТЛОВОМУ 
БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛIВСЬКIЙ, 127 В 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI (ПIД'ЇЗДИ 2-8)

05.2018
12.2018

5100,0 50,0 50,0 50,0

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2018

5100,0 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ БУДIВЕЛЬ БЮДЖЕТ-
НОЇ СФЕРИ

100,0 100,0 100,0

164 187321 ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 701 НА ВУЛ. 
МАРГАНЕЦЬКIЙ, 26-А

06.2018
08.2018

22879,9 39,7 50,0 50,0 50,0 РОЗПОР. КМДА 
ВIД 05.10.2017 № 
1212, ЕКСП.ЗВIТ ВIД 
08.06.2017 №25-0132-17

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2018
08.2018

22879,9 39,7 50,0 50,0 50,0
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165 187319 ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НА-
ВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МОНТЕССОРI-САД" 
НА ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 14-В

06.2018
08.2018

18819,2 50,0 50,0 50,0 50,0 РОЗПОР. КМДА 
ВIД 05.10.2017 № 
1213 ЕКСП.ЗВIТ ВIД 
08.06.2017 №25-0131-17

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2018
08.2018

18819,2 50,0 50,0 50,0 50,0

ОСВIТА 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 50,0 50,0 50,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 50,0 50,0 50,0

166 191233 БУДIВНИЦТВО СПОРТИВНОГО МАЙДАН-
ЧИКУ НА ТЕРИТОРIЇ СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ 
ШКОЛИ №2 IМ. Д.КАРБИШЕВА З ПОГЛИ-
БЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТIВ ПРИ-
РОДНИЧОГО ЦИКЛУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. 
КОПИЛIВСЬКА, 36 ПОДIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

03.2018
12.2018

500,0 50,0 50,0 50,0

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

500,0 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

СВКП "КИЇВВОДФОНД" 46516,9 46516,9 46516,9

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 46516,9 46516,9 46516,9

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

167 188648 РЕКОНСТРУКЦIЯ ФОНТАНIВ "МАЛI" НА 
МАЙДАНI НЕЗАЛЕЖНОСТI (ПАРНА СТО-
РОНА ВУЛИЦI ХРЕЩАТИК)

10914,3 10914,3 10914,3 НАКАЗ СВКП 
"КИЇВВОДФОНД" ВIД 
11.01.2017 № 10-П

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 01.2017
12.2017

12620,3 94,2 10914,3 10914,3 10914,3

168 175659 РЕКОНСТРУКЦIЯ ФОНТАНА "ВЕЛИКИЙ" 
НА МАЙДАНI НЕЗАЛЕЖНОСТI (ПАРНА 
СТОРОНА ВУЛИЦI ХРЕЩАТИК)

19130,2 19130,2 19130,2 НАКАЗ СВКП 
"КИЇВВОДФОНД" ВIД 
07.04.2017 № 27/1-П

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 01.2017
12.2017

19989,1 94,8 19130,2 19130,2 19130,2

169 164397 БУДIВНИЦТВО ФОНТАНIВ В АКВАТОРIЇ 
РУСАНIВСЬКОГО КАНАЛУ

4931,5 4931,5 4931,5 НАКАЗ СВКП 
"КИЇВВОДФОНД" ВIД 
14.04.2016 №20-П, ВIД 
11.07.2016 №28/1-
П, ЕКСП. ЗВIТ ВIД 
14.09.2017 №2983/Е/17-
КД/П

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2016
12.2017

13038,2 7994,5 4931,5 4931,5 4931,5

170 187320 БУДIВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ 
НА ВУЛИЦI ЙОРДАНСЬКIЙ, 11 В ОБОЛОН-
СЬКОМУ РАЙОНI

2000,0 2000,0 2000,0 ЕКСПЕРТНИЙ 
ЗВIТ ВIД 12.10.2017 
№3800/е/17

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2017
12.2018

3256,4 2000,0 2000,0 2000,0

з них: проектнi роботи 88,5 88,5 88,5

171 175658 БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРД-
ЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА 
ВУЛИЦI ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 32 У ДЕСНЯН-
СЬКОМУ РАЙОНI

1729,8 1729,8 1729,8 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО РIШЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
РАДИ ВIД 04.11.2010 N 
220/5032" ВIД 20.09.2012 
№7/8291, НАКАЗ СВКП 
"КИЇВВОДФОНД" ВIД 
21.12.2016 №70-П

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2017
12.2017

1823,2 48,5 1729,8 1729,8 1729,8

172 175662 БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРД-
ЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА 
ВУЛИЦI ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 9/61 У 
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

1662,0 1662,0 1662,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО РIШЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
РАДИ ВIД 04.11.2010 N 
220/5032" ВIД 20.09.2012 
№7/8291, НАКАЗ СВКП 
"КИЇВВОДФОНД" ВIД 
21.12.2016 №71-П

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2017
12.2017

1820,9 49,5 1662,0 1662,0 1662,0

173 160030 БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛО-
ВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА ВУЛ. 
КIКВIДЗЕ, 41 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

1163,8 1163,8 1163,8 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО РIШЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
РАДИ ВIД 04.11.2010 N 
220/5032" ВIД 20.09.2012 
№7/8291, НАКАЗ СВКП 
"КИЇВВОДФОНД" ВIД 
31.10.2016 №59-П, ВIД 
20.07.2017 №53-П

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2017
12.2017

1216,4 46,9 1163,8 1163,8 1163,8

174 175661 БУДIВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ 
НА ВУЛИЦI IВАНА КУДРI, 37-39 У ПЕЧЕР-
СЬКОМУ РАЙОНI

2476,0 2476,0 2476,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО РIШЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
РАДИ ВIД 04.11.2010 N 
220/5032" ВIД 20.09.2012 
№7/8291, НАКАЗ СВКП 
"КИЇВВОДФОНД" ВIД 
21.12.2016 №72-П

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2017
12.2017

2633,9 99,0 2476,0 2476,0 2476,0

175 160025 БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРД-
ЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА 
КЛОВСЬКОМУ УЗВОЗI, 7 У ПЕЧЕРСЬКОМУ 
РАЙОНI

1413,0 1413,0 1413,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО РIШЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
РАДИ ВIД 04.11.2010 N 
220/5032" ВIД 20.09.2012 
№7/8291, НАКАЗ СВКП 
"КИЇВВОДФОНД" ВIД 
31.10.2016 №60-П, ВIД 
18.07.2017 №52-П

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2017
12.2017

1698,8 46,9 1413,0 1413,0 1413,0
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176 201292 БУДIВНИЦТВО IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ 
ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ 
ВБИРАЛЕНЬ МОДУЛЬНОГО ТИПУ (ПЕРЕЛIК 
ОБ'ЄКТIВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕН-
НЯМ ВО КМР (КМДА) ВIД 30.10.2013 №1948 
(IЗ ЗМIНАМИ)

10,0 10,0 10,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2013
12.2020

26850,0 3850,0 10,0 10,0 10,0

з них: проектнi роботи 10,0 10,0 10,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 1086,3 1086,3 1086,3

177 181012 БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРД-
ЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА 
ВУЛИЦI ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 3 У 
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
12.2018

1700,0 45,9 45,9 45,9 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО РIШЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
РАДИ ВIД 04.11.2010 N 
220/5032" ВIД 20.09.2012 
№7/8291, НАКАЗ СВКП 
"КИЇВВОДФОНД" ВIД 
31.10.2017 №88-П

 з них: проектнi роботи 45,9 45,9 45,9

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2018

1700,0 45,9 45,9 45,9

з них: проектнi роботи 45,9 45,9 45,9

178 181008 БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРД-
ЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА 
ПЕРЕТИНI ВУЛИЦЬ СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ 
I КУДРЯВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ 
РАЙОНI

03.2018
12.2018

2241,0 47,6 47,6 47,6 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО РIШЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
РАДИ ВIД 04.11.2010 N 
220/5032" ВIД 20.09.2012 
№7/8291, НАКАЗ СВКП 
"КИЇВВОДФОНД" ВIД 
21.07.2017 №55-П

 з них: проектнi роботи 47,6 47,6 47,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

2241,0 47,6 47,6 47,6

з них: проектнi роботи 47,6 47,6 47,6

179 181014 БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРД-
ЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА 
ВУЛИЦI БОГАТИРСЬКIЙ, 2-А В ОБОЛОН-
СЬКОМУ РАЙОНI

03.2018
12.2018

2803,6 47,6 47,6 47,6 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО РIШЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
РАДИ ВIД 04.11.2010 N 
220/5032" ВIД 20.09.2012 
№7/8291, НАКАЗ СВКП 
"КИЇВВОДФОНД" ВIД 
21.07.2017 №58-П

 з них: проектнi роботи 47,6 47,6 47,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

2803,6 47,6 47,6 47,6

з них: проектнi роботи 47,6 47,6 47,6

180 187402 БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРД-
ЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА 
ПРОСПЕКТI ГОЛОСIЇВСЬКОМУ, 87-Г У 
ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
12.2018

1800,0 65,4 65,4 65,4 НАКАЗ СВКП 
"КИЇВВОДФОНД" ВIД 
20.11.2017 №100-П

 з них: проектнi роботи 65,4 65,4 65,4

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2018

1800,0 65,4 65,4 65,4

з них: проектнi роботи 65,4 65,4 65,4

181 187466 БУДIВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ 
НА ПРОСПЕКТI ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 14 У 
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI

03.2018
12.2018

1550,0 89,0 89,0 89,0

 з них: проектнi роботи 89,0 89,0 89,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

1550,0 89,0 89,0 89,0

з них: проектнi роботи 89,0 89,0 89,0

182 187467 БУДIВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ 
НА ВУЛИЦI УРЛIВСЬКIЙ, 9 У ДАРНИЦЬКО-
МУ РАЙОНI

05.2018
12.2018

1550,0 69,8 69,8 69,8

 з них: проектнi роботи 69,8 69,8 69,8

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2018

1550,0 69,8 69,8 69,8

з них: проектнi роботи 69,8 69,8 69,8

183 189287 БУДIВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ 
НА ВУЛИЦI БАХМАЦЬКIЙ, 10 У СВЯТО-
ШИНСЬКОМУ РАЙОНI

03.2018
12.2018

1900,0 89,0 89,0 89,0

 з них: проектнi роботи 89,0 89,0 89,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

1900,0 89,0 89,0 89,0

з них: проектнi роботи 89,0 89,0 89,0

184 164347 БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРД-
ЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI 
НА ВУЛИЦI СТАРОКИЇВСЬКIЙ, 25 У 
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI

03.2018
12.2018

2096,2 44,9 44,9 44,9 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО РIШЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
РАДИ ВIД 04.11.2010 N 
220/5032" ВIД 20.09.2012 
№7/8291, НАКАЗ СВКП 
"КИЇВВОДФОНД" ВIД 
21.07.2017 № 54-П

 з них: проектнi роботи 44,9 44,9 44,9

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

2096,2 44,9 44,9 44,9

з них: проектнi роботи 44,9 44,9 44,9

185 181016 БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРД-
ЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI 
НА ВУЛИЦI ЛАГЕРНIЙ (ПАРК) У 
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI

03.2018
12.2018

3600,2 47,0 47,0 47,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО РIШЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
РАДИ ВIД 04.11.2010 N 
220/5032" ВIД 20.09.2012 
№7/8291, НАКАЗ СВКП 
"КИЇВВОДФОНД" ВIД 
21.07.2017 № 56-П

 з них: проектнi роботи 47,0 47,0 47,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

3600,2 47,0 47,0 47,0
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з них: проектнi роботи 47,0 47,0 47,0

186 164345 БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРД-
ЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА 
ВУЛИЦI ШОЛОМ - АЛЕЙХЕМА, 14 У ДЕС-
НЯНСЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
12.2018

1700,0 46,2 46,2 46,2 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО РIШЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
РАДИ ВIД 04.11.2010 
№ 220/5032" ВIД 
20.09.2012 №7/8291, НА-
КАЗ СВКП "КИЇВВОД-
ФОНД" ВIД 31.10.2017 
№ 89-П

 з них: проектнi роботи 46,2 46,2 46,2

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2018

1700,0 46,2 46,2 46,2

з них: проектнi роботи 46,2 46,2 46,2

187 181007 БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРД-
ЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI 
НА ВУЛИЦI ПОПУДРЕНКА (СКВЕР) У 
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
12.2018

1700,0 45,8 45,8 45,8 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО РIШЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
РАДИ ВIД 04.11.2010 
№ 220/5032" ВIД 
20.09.2012 №7/8291, НА-
КАЗ СВКП "КИЇВВОД-
ФОНД" ВIД 20.11.2017 
№ 102-П

 з них: проектнi роботи 45,8 45,8 45,8

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2018

1700,0 45,8 45,8 45,8

з них: проектнi роботи 45,8 45,8 45,8

188 181010 БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРД-
ЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА 
ВУЛИЦI ЖИВОПИСНIЙ, 2 У СВЯТОШИН-
СЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
12.2018

1700,0 45,8 45,8 45,8 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО РIШЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
РАДИ ВIД 04.11.2010 
№ 220/5032" ВIД 
20.09.2012 №7/8291, НА-
КАЗ СВКП "КИЇВВОД-
ФОНД" ВIД 20.11.2017 
№ 101-П

 з них: проектнi роботи 45,8 45,8 45,8

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2018

1700,0 45,8 45,8 45,8

з них: проектнi роботи 45,8 45,8 45,8

189 181011 БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРД-
ЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА 
ВУЛИЦI МИТРОПОЛИТА ВОЛОДИМИРА 
САБОДАНА, 2-Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ 
РАЙОНI

05.2018
12.2018

1700,0 45,5 45,5 45,5 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО РIШЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
РАДИ ВIД 04.11.2010 
№ 220/5032" ВIД 
20.09.2012 №7/8291, НА-
КАЗ СВКП "КИЇВВОД-
ФОНД" ВIД 31.10.2017 
№ 90-П

 з них: проектнi роботи 45,5 45,5 45,5

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2018

1700,0 45,5 45,5 45,5

з них: проектнi роботи 45,5 45,5 45,5

190 181013 БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРД-
ЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА 
ВУЛИЦI ВИШГОРОДСЬКIЙ, 10 В ОБОЛОН-
СЬКОМУ РАЙОНI

03.2018
12.2018

2819,1 47,0 47,0 47,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО РIШЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
РАДИ ВIД 04.11.2010 
№ 220/5032" ВIД 
20.09.2012 №7/8291, НА-
КАЗ СВКП "КИЇВВОД-
ФОНД" ВIД 21.07.2017 
№ 57-П

 з них: проектнi роботи 47,0 47,0 47,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

2819,1 47,0 47,0 47,0

з них: проектнi роботи 47,0 47,0 47,0

191 191161 БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРД-
ЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА 
ВУЛИЦI ПРИРIЧНIЙ, 19 В ОБОЛОНСЬКОМУ 
РАЙОНI

04.2018
12.2018

1800,0 70,0 70,0 70,0

 з них: проектнi роботи 70,0 70,0 70,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2018

1800,0 70,0 70,0 70,0

з них: проектнi роботи 70,0 70,0 70,0

192 194054 БУДIВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМП-
ЛЕКСУ НА БУЛЬВАРI ПЕРОВА, 40-А У 
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

03.2018
12.2018

3100,0 49,9 49,9 49,9

 з них: проектнi роботи 49,9 49,9 49,9

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

3100,0 49,9 49,9 49,9

з них: проектнi роботи 49,9 49,9 49,9

193 164348 БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРД-
ЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА 
ВУЛИЦI СIМ`Ї СОСНIНИХ, 2-А У СВЯТО-
ШИНСЬКОМУ РАЙОНI

04.2018
12.2018

1800,0 70,0 70,0 70,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО РIШЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
РАДИ ВIД 04.11.2010 
№ 220/5032" ВIД 
20.09.2012 №7/8291

 з них: проектнi роботи 70,0 70,0 70,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2018

1800,0 70,0 70,0 70,0

з них: проектнi роботи 70,0 70,0 70,0

194 181006 БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРД-
ЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТI НА 
ВУЛИЦI МIЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ 
РАЙОНI

04.2018
12.2018

1800,0 70,0 70,0 70,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО РIШЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
РАДИ ВIД 04.11.2010 
№ 220/5032" ВIД 
20.09.2012 №7/8291

 з них: проектнi роботи 70,0 70,0 70,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2018

1800,0 70,0 70,0 70,0

з них: проектнi роботи 70,0 70,0 70,0

195 194055 БУДIВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ 
НА ПРОСПЕКТI ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА, 2-Б У 
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

03.2018
12.2018

3100,0 49,9 49,9 49,9

 з них: проектнi роботи 49,9 49,9 49,9
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 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

3100,0 49,9 49,9 49,9

з них: проектнi роботи 49,9 49,9 49,9

КП "КИЇВКОМУНСЕРВIС" 23607,9 23607,9 23607,9

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 23607,9 23607,9 23607,9

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

196 187444 СПОРУДЖЕННЯ МАЙДАНЧИКА ЗА-
ГЛИБЛЕНОГО ТИПУ ДЛЯ РОЗМIЩЕННЯ 
КОНТЕЙНЕРIВ ДЛЯ ЗБОРУ ТВЕРДИХ ПО-
БУТОВИХ ВIДХОДIВ

400,0 400,0 400,0 НАКАЗ КП 
"КИЇВКОМУНСЕРВIС" 
ВIД 07.09.2017 №173

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2017
12.2017

572,3 400,0 400,0 400,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

197 185766 ТЕХНIЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ОЧИСНИХ 
СПОРУД ПОЛIГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ 
ВIДХОДIВ №5 В С.ПIДГIРЦI ОБУХIВСЬКОГО 
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

22707,9 22707,9 22707,9 НАКАЗ КП 
"КИЇВКОМУНСЕРВIС" 
ВIД 29.09.2017 № 187

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2017
12.2017

22707,9 22707,9 22707,9 22707,9

з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 500,0 500,0 500,0

198 185763 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА МОДЕРНIЗАЦIЯ 
КОМПЛЕКСУ ПIДГОТОВКИ, ПЕРЕРОБКИ 
ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ФIЛЬТРАЦIЙНИХ 
ВОД ПОЛIГОНУ ТПВ №5 У С. ПIДГIРЦI 
ОБУХIВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТI ПОТУЖНIСТЮ 600 М КУБ. НА 
ДОБУ

03.2019
12.2019

10000,0 500,0 500,0 500,0

 з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2019
12.2019

10000,0 500,0 500,0 500,0

з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛО-
ВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2938600,7 2878469,3 2808469,3 70000,0 59281,4 850,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 2938600,7 2878469,3 2808469,3 70000,0 59281,4 850,0

з них:

субвенцiя з державного бюджету на проведення 
робiт, пов'язаних зi створенням i забезпе-
ченням функцiонування центрiв надання 
адмiнiстративних послуг у форматi "Прозорий 
офiс"

17972,1 17972,1 17972,1

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЕМСТВО "ДИРЕКЦIЯ 
БУДIВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ 
СПОРУД"

1676232,7 1626232,7 1556232,7 70000,0 50000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 1676232,7 1626232,7 1556232,7 70000,0 50000,0

ТРАНСПОРТ 1555533,2 1505533,2 1435533,2 70000,0 50000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 1555533,2 1505533,2 1435533,2 70000,0 50000,0

199 139518 БУДIВНИЦТВО ПОДIЛЬСЬКОГО МОСТОВО-
ГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНIПРО

1135790,0 1135790,0 1135790,0 РОЗПОР. КМДА ВIД 
16.08.2016 №697

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2004
12.2020

11251186,1 3506176,2 1135790,0 1135790,0 1135790,0

200 139807 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ 
РОЗВ`ЯЗКИ НА ПОШТОВIЙ ПЛОЩI 
М. КИЄВА

11897,7 11897,7 11897,7 РОЗПОР.КМДА ВIД 
23.03.2017 №326

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2012
12.2018

496888,7 426068,3 11897,7 11897,7 11897,7

з них: проектнi роботи 390,1 390,1 390,1

201 147133 БУДIВНИЦТВО ПIД'ЇЗНОЇ АВТОМОБIЛЬНОЇ 
ДОРОГИ ВIД ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРО-
СПЕКТУ (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ. 
КIРОВОГРАДСЬКОЇ) ДО МIЖНАРОДНОГО 
АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)

195000,0 195000,0 195000,0 РОЗП. КМДА ВIД 
20.09.2016 №874

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2011
12.2018

737233,5 343063,7 195000,0 195000,0 195000,0

з них: проектнi роботи 376,2 376,2 376,2

202 145944 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА 
НА ПРАВОБЕРЕЖНИХ ПIДХОДАХ ДО 
ПIВДЕННОГО МОСТУ ЗI З'ЇЗДАМИ З ВУЛ. 
САПЕРНО-СЛОБIДСЬКОЇ НА СТОЛИЧ-
НЕ ШОСЕ У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI 
М.КИЄВА

10000,0 10000,0 10000,0 РОЗП. КМДА ВIД 
09.11.2012 № 1986

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2012
08.2019

397079,3 20928,6 10000,0 10000,0 10000,0

203 145942 БУДIВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДО-
РОГИ НА ДIЛЯНЦI ВIД ПРОСП. МАРШАЛА 
РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИР-
СЬКОЇ З БУДIВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ 
РОЗВ'ЯЗКИ В РIЗНИХ РIВНЯХ

189600,0 139600,0 69600,0 70000,0 50000,0 РОЗП. КМДА ВIД 
10.02.2014 №192 п. 33 
Роздiлу VI "Прикiнцевi 
та перехiднi положення" 
Бюджетного кодексу 
України

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2013
12.2018

410989,8 29786,2 189600,0 139600,0 69600,0 70000,0 50000,0

з них: проектнi роботи 669,2 669,2 669,2

204 144611 ПIДГОТОВЧI РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦIЇ 
ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКО-
МУ ПIВКIЛЬЦI НА ДIЛЯНЦI КМ 12+240-КМ 
14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВIД)

551,9 551,9 551,9 ЕКСПЕРТ.ЗВIТ ВIД 
02.11.2017 №00-1241-17/
IЗ (коригування)

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2010
12.2018

225963,0 23271,5 551,9 551,9 551,9

205 144628 БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ 
НА ПРИМИКАННI ПРОСП.НАУКИ ДО 
СТОЛИЧНОГО ШОСЕ

1,0 1,0 1,0 РОЗП. КМДА ВIД 
08.06.2011 № 940 (I 
ЧЕРГА), РОЗП. КМДА 
ВIД 15.11.2011 № 2118 
(II ЧЕРГА)
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 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 02.2012
12.2022

935841,8 120785,8 1,0 1,0 1,0

206 142967 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРОСП.ГАГАРIНА З 
РЕКОНСТРУКЦIЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ 
РОЗВ'ЯЗКИ БIЛЯ СТАНЦIЇ МЕТРОПОЛIТЕНУ 
"ЧЕРНIГIВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМ-
ВАЙНОЇ КОЛIЇ ПО ПРОСП.ГАГАРIНА

1,0 1,0 1,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2004
12.2019

124557,1 42837,1 1,0 1,0 1,0

з них: проектнi роботи 1,0 1,0 1,0

207 144607 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ 
РОЗВ`ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI ДНIПРОВСЬКОЇ 
НАБЕРЕЖНОЇ З ПРОСП. ВОЗЗ’ЄДНАННЯ

4415,1 4415,1 4415,1 РОЗП. КМДА ВIД 
29.10.2008 № 1472

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2006
10.2018

101387,6 69121,3 4415,1 4415,1 4415,1

208 145938 ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО 
ПОВIТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З 
БУДIВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ 
ЗАЛIЗНИЧНI КОЛIЇ

1357,0 1357,0 1357,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2017
12.2020

350000,0 678,4 1357,0 1357,0 1357,0

з них: проектнi роботи 1357,0 1357,0 1357,0

209 173197 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОРОГИ ВIД ВУЛ. 
ЕЛЕКТРИКIВ, 29-А ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНА-
РИБАЛЬСЬКА У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

1686,9 1686,9 1686,9 РОЗПОР.КМДА ВIД 
12.10.2016 №992

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2016
12.2017

8215,5 6193,6 1686,9 1686,9 1686,9

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 5232,6 5232,6 5232,6

210 145374 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ 
РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНI ПРОСП.ПЕРЕ-
МОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА (ШУЛЯВСЬКИЙ 
ШЛЯХОПРОВIД)

02.2018
12.2020

370211,0 1641,8 2687,4 2687,4 2687,4

 з них: проектнi роботи 2507,4 2507,4 2507,4

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 02.2018
12.2020

370211,0 1641,8 2687,4 2687,4 2687,4

з них: проектнi роботи 2507,4 2507,4 2507,4

211 145940 БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ 
НА ПЕРЕТИНI ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВ. 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ IЗ ЗАЛIЗНИЧНИМИ 
КОЛIЯМИ НА ДIЛЯНЦI СТАНЦIЯ 
"КИЇВ-РУСАНIВКА" - СТАНЦIЯ "КИЇВ-
ДНIПРОВСЬКИЙ"

04.2018
09.2020

296978,1 335,4 377,1 377,1 377,1

 з них: проектнi роботи 377,1 377,1 377,1

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
09.2020

296978,1 335,4 377,1 377,1 377,1

з них: проектнi роботи 377,1 377,1 377,1

212 145949 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРОСП. БРОВАРСЬКО-
ГО ВIД МОСТУ МЕТРО ДО СТАНЦIЇ 
МЕТРОПОЛIТЕНУ "ЛIВОБЕРЕЖНА" З 
ОРГАНIЗАЦIЄЮ ЗАЇЗДУ НА ВУЛ. Р. ОКIПНОЇ 
У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

02.2018
12.2022

460000,0 7,9 1,0 1,0 1,0

 з них: проектнi роботи 1,0 1,0 1,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 02.2018
12.2022

460000,0 7,9 1,0 1,0 1,0

з них: проектнi роботи 1,0 1,0 1,0

213 148432 БУДIВНИЦТВО ПРАВОПОВОРОТНОГО 
З'ЇЗДУ З ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ НА ВУЛ. ТИМ-
ОШЕНКА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI 
М. КИЄВА

03.2018
12.2018

60000,0 129,9 1,0 1,0 1,0 РОЗПОР. ВIД 05.05.2005 
№384

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

60000,0 129,9 1,0 1,0 1,0

214 191205 БУДIВНИЦТВО ДОРОГИ НА ВУЛ. 
IЖЕВСЬКIЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
12.2019

50000,0 5,0 5,0 5,0

 з них: проектнi роботи 5,0 5,0 5,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2019

50000,0 5,0 5,0 5,0

з них: проектнi роботи 5,0 5,0 5,0

215 150237 РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. ВЕРХНIЙ ВАЛ ТА 
ВУЛ. НИЖНIЙ ВАЛ НА ДIЛЯНЦI ВIД ВУЛ. 
ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕ-
ЩАТИЦЬКОЇ У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
12.2020

600000,0 613,7 406,0 406,0 406,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2020

600000,0 613,7 406,0 406,0 406,0

216 145946 РЕКОНСТРУКЦIЯ КIЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА 
ДIЛЯНЦI ВIД ВУЛ. СIМ’Ї СОСНIНИХ ДО 
ГОСТОМЕЛЬСЬКОГО ШОСЕ У СВЯТО-
ШИНСЬКОМУ РАЙОНI З БУДIВНИЦТВОМ 
ПIШОХIДНИХ ПЕРЕХОДIВ В РIЗНИХ РIВНЯХ 
З ПРОЇЗНОЮ ЧАСТИНОЮ

04.2018
12.2022

1210000,0 32,6 575,4 575,4 575,4

 з них: проектнi роботи 575,4 575,4 575,4

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2022

1210000,0 32,6 575,4 575,4 575,4

з них: проектнi роботи 575,4 575,4 575,4

217 145948 РЕКОНСТРУКЦIЯ ВУЛ. СТЕЦЕНКА 
ВIД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДIНА ДО 
IНТЕРНАЦIОНАЛЬНОЇ ПЛОЩI ВКЛЮЧНО 
З ЛIКВIДАЦIЄЮ КIЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАН-
СПОРТУ НА ПЕРЕТИНI ВУЛ. СТЕЦЕНКА З 
ВУЛ. ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. 
ЩЕРБАКОВА

04.2018
12.2021

400000,0 8,7 1128,7 1128,7 1128,7

 з них: проектнi роботи 1128,7 1128,7 1128,7

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2021

400000,0 8,7 1128,7 1128,7 1128,7

з них: проектнi роботи 1128,7 1128,7 1128,7
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218 201328 БУДIВНИЦТВО АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ 
ВIД ВУЛ. ЕЛЕКТРИКIВ ДО ПРОСПЕКТУ 
ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ З БУДIВНИЦТВОМ 
ТОНЕЛЮ ПIД ЗАЛIЗНИЧНИМИ КОЛIЯМИ

05.2018
12.2019

50000,0 1,0 1,0 1,0

 з них: проектнi роботи 1,0 1,0 1,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2019

50000,0 1,0 1,0 1,0

з них: проектнi роботи 1,0 1,0 1,0

219 201329 ОБСТЕЖЕННЯ ТА УКРIПЛЕННЯ РУСЛОВИХ 
ОПОР ПIД МОСТОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ 
ЧЕРЕЗ Р. ДНIПРО У М. КИЄВI

05.2018
12.2019

100000,0 50,0 50,0 50,0

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2019

100000,0 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 120699,5 120699,5 120699,5

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 120699,5 120699,5 120699,5

220 144598 БУДIВНИЦТВО ПIВДЕННО-ЗАХIДНОГО 
КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА (I-IV П.К.) 
В М.КИЄВI

120541,5 120541,5 120541,5 РОЗП. КМДА ВIД 
14.05.2013 № 689

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.1990
12.2021

1084139,7 394699,5 120541,5 120541,5 120541,5

221 145796 РЕКОНСТРУКЦIЯ ШЛIХТЕРОВСЬКОГО 
КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=600-
700-900-1250-1450-2450 ММ

55,0 55,0 55,0 РОЗП. КМДА ВIД 
16.09.2011 № 1696

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2011
12.2019

193739,5 26459,0 55,0 55,0 55,0

222 145795 РЕКОНСТРУКЦIЯ КАУНАСЬКОГО 
КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=700-
800-960-1040 ММ

1,0 1,0 1,0 РОЗП. КМДА ВIД 
05.09.2011 № 1613

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2014
12.2020

186243,8 3515,5 1,0 1,0 1,0

223 145793 РЕКОНСТРУКЦIЯ III ЧЕРГИ НОВО-ДАР-
НИЦЬКОГО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕКТО-
РА Д-2980 ММ

1,0 1,0 1,0 РОЗП. КМДА ВIД 
24.04.2013 № 614

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2014
12.2020

424572,1 9813,7 1,0 1,0 1,0

224 148321 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОМАГIСТРАЛI №2 
ВIД СТ-2 НА ДIЛЯНЦI ВIД ТОЧКИ А (МIЖ 
ТК-204 ДО ТК-205) ДО ШАХТИ ПIДЙОМУ 
(МIЖ ТК-210/4 ТА ТК-210/5) ПО ВУЛ. 
ВЕРБОВIЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI
М. КИЄВА

1,0 1,0 1,0 РОЗП. КМДА ВIД 
20.10.2011 № 1933

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2013
12.2018

31121,4 1162,8 1,0 1,0 1,0

225 145311 БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО 
КОЛЕКТОРА ПО БУЛЬВ.Л.УКРАЇНКИ В 
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

50,0 50,0 50,0 РОЗП. КМДА ВIД 
22.01.2009 № 72

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2017
12.2020

54431,0 1608,6 50,0 50,0 50,0

226 147524 БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЇ Д=1200 ММ 
L=1150 М ПО ВУЛ. УРЛIВСЬКIЙ ВIД ВУЛ. 
ЗДОЛБУНIВСЬКОЇ ДО ВУЛ А.АХМАТОВОЇ 
В М.КИЄВI

50,0 50,0 50,0 РОЗП. КМДА ВIД 
07.05.2012 № 735

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2014
12.2019

39973,2 1725,8 50,0 50,0 50,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛО-
ВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

127358,6 127358,6 127358,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 127358,6 127358,6 127358,6

ЖИТЛОВЕ БУДIВНИЦТВО

227 149978 ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ЧЕРГОВИКIВ 
КВАРТИРНОГО ТА СОЦIАЛЬНОГО КВАР-
ТИРНОГО ОБЛIКУ

127358,6 127358,6 127358,6 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕН-
НЯ ПРОГРАМИ 
БУДIВНИЦТВА 
(ПРИДБАННЯ) ДО-
СТУПНОГО ЖИТЛА 
У М. КИЄВI НА 2010 
- 2017 РОКИ" ВIД 
16.09.2010 №30/4842

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2017
12.2017

127358,6 127358,6 127358,6 127358,6

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" 179220,3 178370,3 178370,3 850,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 179220,3 178370,3 178370,3 850,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 19430,0 19430,0 19430,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 19430,0 19430,0 19430,0

228 148968 ПЕРЕКЛАДАННЯ, ПРОКЛАДАННЯ 
ЗОВНIШНIХ IНЖЕНЕРНИХ 
МЕРЕЖ ПО ПРОВ. МОТОРНОМУ ТА ПО 
ПРОСПЕКТУ НАУКИ, БУДIВНИЦТВО ДО-
ДАТКОВИХ ЄМНОСТЕЙ ЧИСТОЇ ВОДИ ТА 
СПОРУДЖЕННЯ РОЗПОДIЛЬЧОГО ПУНКТУ 
I ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПIДСТАНЦIЙ У 
ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI 
М. КИЄВА

1540,0 1540,0 1540,0 РОЗПОР. КМДА ВIД 
20.11.2013 № 2087

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2013
12.2018

64774,9 33315,6 1540,0 1540,0 1540,0

з них: проектнi роботи 1540,0 1540,0 1540,0
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229 148330 РЕСТАВРАЦIЯ ТА РЕМОНТ ЗАБУ-
ДОВИ, БЛАГОУСТРIЙ ТЕРИТОРIЇ, 
РЕКОНСТРУКЦIЯ IНЖЕНЕРНИХ 
МЕРЕЖ ПО АНДРIЇВСЬКОМУ УЗВОЗУ У 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА (I ЧЕРГА 
"РЕКОНСТРУКЦIЯ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, 
БЛАГОУСТРIЙ ТА ОЗЕЛЕННЯ ВУЛИЦI З 
РЕКОНСТРУКЦIЄЮ ДОРОЖНЬОГО ПО-
КРИТТЯ")

270,0 270,0 270,0 РОЗПОР. КМДА ВIД 
18.09.2015 №913

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2011
05.2019

107270,0 55751,4 270,0 270,0 270,0

з них: проектнi роботи 270,0 270,0 270,0

230 148888 РЕСТАВРАЦIЯ ТА РЕМОНТ ЗАБУ-
ДОВИ, БЛАГОУСТРIЙ ТЕРИТОРIЇ, 
РЕКОНСТРУКЦIЯ IНЖЕНЕРНИХ 
МЕРЕЖ ПО АНДРIЇВСЬКОМУ УЗВОЗУ У 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА (II 
ЧЕРГА "РЕСТАВРАЦIЯ ТА РЕМОНТ ФАСАДIВ 
ЗАБУДОВИ В МЕЖАХ ЧЕРВОНИХ ЛIНIЙ")

270,0 270,0 270,0 РОЗПОР. КМДА ВIД 
15.02.2012 №249

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2012
12.2018

37240,5 31416,7 270,0 270,0 270,0

з них: проектнi роботи 270,0 270,0 270,0

231 141705 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ 
ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГIРКА" У 
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

15000,0 15000,0 15000,0 РОЗПОР. КМДА ВIД 
06.11.2017 №1398

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2012
10.2018

96625,7 18297,9 15000,0 15000,0 15000,0

з них: проектнi роботи 700,0 700,0 700,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 2350,0 2350,0 2350,0

232 187301 ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНIШНIХ IНЖЕНЕРНИХ 
МЕРЕЖ ТА БУДIВНИЦТВО ПIД'ЇЗНИХ 
ШЛЯХIВ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДIЛЯНОК, 
НАДАНИХ У ВЛАСНIСТЬ ГРОМАДЯНАМ - 
ЧЛЕНАМ СIМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) 
КИЯН - УЧАСНИКIВ АНТИТЕРОРИСТИЧ-
НОЇ ОПЕРАЦIЇ В С. БИКIВНЯ У ДЕСНЯН-
СЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
10.2019

100000,0 1700,0 1700,0 1700,0

 з них: проектнi роботи 1700,0 1700,0 1700,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
10.2019

100000,0 1700,0 1700,0 1700,0

з них: проектнi роботи 1700,0 1700,0 1700,0

233 187299 ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНIШНIХ IНЖЕНЕРНИХ 
МЕРЕЖ ДО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ 
З ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНИМИ 
ПРИМIЩЕННЯМИ НА ПЕРЕТИНI ВУЛИЦЬ 
МIЛЮТЕНКА ТА ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА У 
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

03.2018
09.2018

25000,0 600,0 600,0 600,0

 з них: проектнi роботи 600,0 600,0 600,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
09.2018

25000,0 600,0 600,0 600,0

з них: проектнi роботи 600,0 600,0 600,0

234 149126 РЕКОНСТРУКЦIЯ КВАРТАЛЬНОЇ КОТЕЛЬНI 
"САНАТОРIЙ "ПЕРЕМОГА" ТА ЇЇ ТЕПЛОВИХ 
МЕРЕЖ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI М. 
КИЄВА

03.2018
12.2018

58632,7 1623,8 50,0 50,0 50,0 РОЗПОР. КМДА ВIД 
05.12.2014 № 1420

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

58632,7 1623,8 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

ЖИТЛОВЕ БУДIВНИЦТВО 900,0 50,0 50,0 850,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 900,0 50,0 50,0 850,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 900,0 50,0 50,0 850,0

235 147766 БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З 
ОБ'ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ПО ПРОВУЛКУ МОТОРНО-
МУ, 3А, 4, 6, 8 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ 
М. КИЄВА (ІІ ЧЕРГА І ПУСКОВИЙ КОМП-
ЛЕКС) ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО ТА ІНВАЛІДІВ 
ВІЙНИ ІІІ ГРУПИ З ЧИСЛА УЧАСНИКІВ 
АТО, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ 
ЖИТЛОВИХ УМОВ

03.2018
12.2019

224814,6 4117,9 900,0 50,0 50,0 850,0 РОЗПОР. КМДА ВIД 
17.10.2017 №1283

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

224814,6 4117,9 900,0 50,0 50,0 850,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

ОСВIТА 154867,8 154867,8 154867,8

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 154867,8 154867,8 154867,8

236 169938 БУДIВНИЦТВО ЛIЦЕЮ НА 22 КЛАСИ НА 
ДIЛЯНЦI № 13 В ШОСТОМУ МIКРОРАЙОНI 
ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ-
ПIВНIЧНI У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. 
КИЄВА

106784,8 106784,8 106784,8 ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ 
ВIД 15.05.2017 № 01-
0083-17/ЦБ

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2016
08.2017

132421,5 12436,7 106784,8 106784,8 106784,8

з них: проектнi роботи 249,2 249,2 249,2

237 147586 РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI 
СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ. 
ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

167,3 167,3 167,3 НАКАЗ ВIД 06.06.2017 
№ 42-Г

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2017
08.2018

104913,5 1287,1 167,3 167,3 167,3

з них: проектнi роботи 145,3 145,3 145,3

238 162882 РЕКОНСТРУКЦIЯ 3 ПРИБУДОВОЮ ДО 
БУДIВЛI КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛIЦЕЮ 
№171 "ЛIДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 
М.КИЄВА НА ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКIЙ, 11-А У 
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

4350,0 4350,0 4350,0 РОЗПОР. КМДА ВIД 
07.09. 2017 №1115

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2017
08.2019

399636,3 1109,1 4350,0 4350,0 4350,0

з них: проектнi роботи 2811,4 2811,4 2811,4
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239 149983 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 652 НА 
ВУЛ. ВОЛГО-ДОНСЬКIЙ, 21-А (ВУЛ. 
БОРИСПIЛЬСЬКIЙ, 28/1) У ДАРНИЦЬКОМУ 
РАЙОНI

27200,0 27200,0 27200,0 НАКАЗ ВIД 29.05.2017 
№ 36-Г

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2017
08.2018

94341,5 598,3 27200,0 27200,0 27200,0

з них: проектнi роботи 1540,0 1540,0 1540,0

240 173995 РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ДОШКIЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО 
ТИПУ №88 ПОДIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛIВСЬКIЙ, 8

586,7 586,7 586,7 ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ 
ВIД 02.06.2017 № 01-
0145-17-ЦБ

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2017
08.2018

51890,6 224,9 586,7 586,7 586,7

з них: проектнi роботи 576,4 576,4 576,4

241 139238 БУДIВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕД-
НЬОЇ ШКОЛИ № 320 ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ 
ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТI НА ВУЛ. 
БУДИЩАНСЬКIЙ, 8 У ДЕСНЯНСЬКОМУ 
РАЙОНI

1500,0 1500,0 1500,0 РОЗПОР. КМДА ВIД 
11.08.2017 № 955

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2005
12.2018

149819,6 2981,1 1500,0 1500,0 1500,0

з них: проектнi роботи 1500,0 1500,0 1500,0

242 147438 БУДIВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКIЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ НА ПРОСП.НАУКИ, 63-А

12167,4 12167,4 12167,4 НАКАЗ КП "СПЕЦ-
ЖИТЛОФОНД" ВIД 
10.08.2016 № 71-Г

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2015
12.2017

76837,9 64170,5 12167,4 12167,4 12167,4

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 2111,6 2111,6 2111,6

243 189304 РЕКОНСТРУКЦIЯ СЕРЕДНЬОЇ 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 162 НА 
ВУЛ. РАХМАНIНОВА, 47 У СВЯТОШИН-
СЬКОМУ РАЙОНI

07.2018
08.2019

50000,0 548,8 250,0 250,0 250,0

 з них: проектнi роботи 250,0 250,0 250,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2018
08.2019

50000,0 548,8 250,0 250,0 250,0

з них: проектнi роботи 250,0 250,0 250,0

244 163642 ЗАВЕРШЕННЯ БУДIВНИЦТВА 
ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
НА ВУЛ. БАХМАЦЬКIЙ, 35 У СВЯТОШИН-
СЬКОМУ РАЙОНI

03.2018
12.2018

62109,5 916,0 500,0 500,0 500,0 РОЗПОР. КМДА ВIД 
14.11.2017 № 1433

 з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

62109,5 916,0 500,0 500,0 500,0

з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

245 187470 РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ДРУГОГО 
КОРПУСУ ТА ОБЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРIЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬГООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ 
I-III СТУПЕНIВ № 180 М. КИЄВА НА БУЛЬВ. 
ПЕРОВА, 21 У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

07.2018
08.2018

15000,0 310,0 310,0 310,0

 з них: проектнi роботи 310,0 310,0 310,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2018
08.2018

15000,0 310,0 310,0 310,0

з них: проектнi роботи 310,0 310,0 310,0

246 163641 РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО 
БУДIВЛI КИЇВСЬКОЇ ГIМНАЗIЇ СХIДНИХ 
МОВ №1 НА ВУЛ. ЛЬВIВСЬКIЙ, 25 У СВЯТО-
ШИНСЬКОМУ РАЙОНI

06.2018
08.2020

150000,0 298,0 391,6 391,6 391,6

 з них: проектнi роботи 391,6 391,6 391,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2018
08.2020

150000,0 298,0 391,6 391,6 391,6

з них: проектнi роботи 391,6 391,6 391,6

247 173994 РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ДОШКIЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 661, НА ВУЛ. 
ПРИРIЧНIЙ, 3 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

03.2018
12.2018

40000,0 294,8 660,0 660,0 660,0

 з них: проектнi роботи 660,0 660,0 660,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

40000,0 294,8 660,0 660,0 660,0

з них: проектнi роботи 660,0 660,0 660,0

КУЛЬТУРА 4022,5 4022,5 4022,5

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 4022,5 4022,5 4022,5

248 187339 БУДIВНИЦТВО СПОРУДИ ФЛАГШТОКУ 
ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА УКРАЇНИ НА 
ТЕРИТОРIЇ МЕМОРIАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 
"НАЦIОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ IСТОРIЇ УКРА-
ЇНИ У ДРУГIЙ СВIТОВIЙ ВIЙНI" НА ВУЛ. 
ЛАВРСЬКIЙ, 27 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

1000,0 1000,0 1000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2017
05.2018

50000,0 1000,0 1000,0 1000,0

з них: проектнi роботи 1000,0 1000,0 1000,0

249 162841 СПОРУДЖЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА ОЛЕНI 
ТЕЛIЗI ТА ЇЇ СОРАТНИКАМ, ЩО БОРО-
ЛИСЯ ЗА НЕЗАЛЕЖНIСТЬ УКРАЇНИ, НА 
ТЕРИТОРIЇ МЕМОРIАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 
"БАБИН ЯР" У М. КИЄВI

3022,5 3022,5 3022,5 НАКАЗ КП "ДИРЕКЦIЯ 
РЕСТАВРАЦIЙНО-
ВIДНОВЛЮВАЛЬНИХ 
РОБIТ" ВIД 25.09.2012 
№47, ЕКСП.ЗВIТ ДП 
"УКРДЕРЖБУДЕК-
СПЕРТИЗА" ВIД 
24.09.2012 №00-1054-12/
КД, КОРИГУВАННЯ 
ПКД

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2013
08.2017

10462,8 7440,3 3022,5 3022,5 3022,5

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ" 685106,7 675825,3 675825,3 9281,4

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 685106,7 675825,3 675825,3 9281,4

з них:
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субвенцiя з державного бюджету на проведення 
робiт, пов'язаних зi створенням i забезпе-
ченням функцiонування центрiв надання 
адмiнiстративних послуг у форматi "Прозорий 
офiс"

17972,1 17972,1 17972,1

ОСВIТА 474387,8 474387,8 474387,8

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 474387,8 474387,8 474387,8

250 169983 ЗАВЕРШЕННЯ БУДIВНИЦТВА ДИТЯЧОГО 
ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
НА БУЛЬВАРI ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 81-А У 
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

5500,0 5500,0 5500,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2017
08.2019

119500,0 554,6 5500,0 5500,0 5500,0

з них: проектнi роботи 1250,0 1250,0 1250,0

251 145077 БУДIВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКIЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 9 М-Н, ДIЛ.15

118611,6 118611,6 118611,6 РОЗП,КМДА ВIД 
03.05.2017 №518

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2017
12.2017

119338,2 726,6 118611,6 118611,6 118611,6

з них: проектнi роботи 1501,6 1501,6 1501,6

252 173998 РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ № 256, ВУЛ. ОЗЕРНА 2-А

10600,0 10600,0 10600,0 ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ 
ВIД 28.09.2017 №00-
1415-17/ЦБ

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2017
08.2018

38242,3 10600,0 10600,0 10600,0

з них: проектнi роботи 378,0 378,0 378,0

253 187473 РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ШКОЛИ 
I-III СТУПЕНIВ № 275 IМ.В.КРАВЧУКА 
НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА 
МАЯКОВСЬКОГО,3-Г У ДЕСНЯНСЬКОМУ 
РАЙОНI М.КИЄВА

3985,3 3985,3 3985,3 НАКАЗ ВIД 08.06.2017 
№ 42/2

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2017
12.2017

3985,3 3985,3 3985,3 3985,3

з них: проектнi роботи 121,3 121,3 121,3

254 148581 РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ ТА 
НАДБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ № 42 НА ВУЛ. 
ХОРОЛЬСЬКIЙ, 19 У ДНIПРОВСЬКОМУ 
РАЙОНI М.КИЄВА

50037,9 50037,9 50037,9 РОЗПОР, КМДА ВIД 
30.08.2017 № 1053;

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2008
08.2018

418621,2 5996,5 50037,9 50037,9 50037,9

з них: проектнi роботи 4000,0 4000,0 4000,0

255 161545 БУДIВНИЦТВО СЕРЕДНЬОЇ 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ НА РОЗI 
ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА I ВУЛ. ЗЕМЛЯЧКИ 
(ВУЛ. Т.ЯБЛОНСЬКОЇ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ 
РАЙОНI

132713,7 132713,7 132713,7 РОЗПОР.КМДА ВIД 
07.07.2016 № 517

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2007
08.2017

231115,1 96817,6 132713,7 132713,7 132713,7

з них: проектнi роботи 135,4 135,4 135,4

256 149576 РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ 
НАВЧАЛЬНО-АДМIНIСТРАТИВНОГО 
КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНIВЕРСИТЕТУ 
IМ. БОРИСА ГРIНЧЕНКА ПО ПР. ПАВЛА 
ТИЧИНИ, 17 У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI 
М. КИЄВА

3419,3 3419,3 3419,3 ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ 
ВIД 21.09.2017 № 3-129-
17-ЕП/КО

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2017
07.2018

251756,3 696,2 3419,3 3419,3 3419,3

з них: проектнi роботи 2500,0 2500,0 2500,0

257 165205 БУДIВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ 
ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА Ж/М ОСОКОРКИ, 
10, МКРН.ДIЛ.65,66

141260,0 141260,0 141260,0 РОЗПОР. КМДА ВIД 
26.07.2017 №875

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2017
08.2018

442907,3 32172,2 141260,0 141260,0 141260,0

з них: проектнi роботи 3000,0 3000,0 3000,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 8260,0 8260,0 8260,0

258 148808 РЕСТАВРАЦIЯ КИЇВСЬКОГО МIСЬКОГО 
БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. 
ВОЛОДИМИРСЬКIЙ, 57

04.2018
06.2019

50000,0 1629,6 3760,0 3760,0 3760,0

 з них: проектнi роботи 3760,0 3760,0 3760,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
06.2019

50000,0 1629,6 3760,0 3760,0 3760,0

з них: проектнi роботи 3760,0 3760,0 3760,0

259 187474 РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ СЕРЕДНЬОЇ 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 201 
М.КИЄВА НА БУЛЬВАРI ПЕРОВА, 14-А У 
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

06.2018
08.2018

15000,0 300,0 300,0 300,0

 з них: проектнi роботи 300,0 300,0 300,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2018
08.2018

15000,0 300,0 300,0 300,0

з них: проектнi роботи 300,0 300,0 300,0

260 145084 БУДIВНИЦТВО ДОШКIЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
НА ВУЛ. РАДУНСЬКIЙ, Ж/М ВИГУРIВЩИНА-
ТРОЄЩИНА, 24 М-Н, ДIЛ.29

04.2018
08.2019

119000,0 1151,3 810,0 810,0 810,0

 з них: проектнi роботи 810,0 810,0 810,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
08.2019

119000,0 1151,3 810,0 810,0 810,0

з них: проектнi роботи 810,0 810,0 810,0

261 185051 БУДIВНИЦТВО НОВОГО КОРПУСУ ЛIЦЕЮ 
№ 208 НА ВУЛ. ТУМАНЯНА, 2

07.2018
08.2019

175000,0 290,0 290,0 290,0

 з них: проектнi роботи 290,0 290,0 290,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2018
08.2019

175000,0 290,0 290,0 290,0

з них: проектнi роботи 290,0 290,0 290,0
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262 187471 РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДIВЛI 
СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ 
№ 103 НА ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКIЙ, 89 У 
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

06.2018
08.2019

250000,0 580,4 500,0 500,0 500,0 Експертна оцiнка ДП 
"Укрдержбудекспер-
тиза" вiд 10.10.2014 
№00-0948-14/ЕО/КД

 з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2018
08.2019

250000,0 580,4 500,0 500,0 500,0

з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

263 191184 РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДIВЛI 
ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
№244 НА ВУЛ ЧЕРВОНОТКАЦЬКА,17-А

06.2018
12.2019

81400,0 500,0 500,0 500,0

 з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2018
12.2019

81400,0 500,0 500,0 500,0

з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

264 191185 РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДIВЛI 
СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ №327 НА ВУЛ. 
IВАНА МИКОЛАЙЧУКА, 9-Б

06.2018
08.2020

250000,0 500,0 500,0 500,0

 з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2018
08.2020

250000,0 500,0 500,0 500,0

з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

265 191265 РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ДОШКIЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. 
ТАМПЕРЕ,14-А В ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI 
МIСТА КИЄВА

06.2018
12.2019

119500,0 675,4 500,0 500,0 500,0

 з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2018
12.2019

119500,0 675,4 500,0 500,0 500,0

з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

266 191179 РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ 
ПРИМIЩЕННЯ СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ 
№ 129 ПРОСП. ГАГАРIНА, 19

08.2018
08.2020

250000,0 600,0 600,0 600,0

 з них: проектнi роботи 600,0 600,0 600,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2018
08.2020

250000,0 600,0 600,0 600,0

з них: проектнi роботи 600,0 600,0 600,0

267 148582 БУДIВНИЦТВО СЕРЕДНЬОЇ 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕ-
НЯ НА 33 КЛАСИ НА ВУЛ. СИМОНЕНКА, 3 У 
ГОЛОСIIВСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

08.2018
08.2020

444000,0 500,0 500,0 500,0

 з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2018
08.2020

444000,0 500,0 500,0 500,0

з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 50,0 50,0 50,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 50,0 50,0 50,0

268 187337 РЕКОНСТРУКЦIЯ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI №6 НА ПРОСП. КО-
МАРОВА, 3

06.2018
12.2018

100000,0 50,0 50,0 50,0

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2018
12.2018

100000,0 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 65500,4 65500,4 65500,4

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 65500,4 65500,4 65500,4

з них:

субвенцiя з державного бюджету на проведення 
робiт, пов'язаних зi створенням i забезпе-
ченням функцiонування центрiв надання 
адмiнiстративних послуг у форматi "Прозорий 
офiс"

17972,1 17972,1 17972,1

269 143344 РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ НЕЖИТ-
ЛОВОГО ПРИМIЩЕННЯ ПIД РОЗМIЩЕННЯ 
ЦЕНТРУ СОЦIАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ. 
ГНАТА ЮРИ, 14-Б

65500,4 65500,4 65500,4 ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ 
ДП "УКРДЕРЖБУД-
ЕКСПЕРТИЗА" ВIД 
14.12.2016 № 00-18-16/
ЦБ РОЗПОР.КМДА ВIД 
26.06.2009 № 731,

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2008
06.2017

76920,6 10414,5 65500,4 65500,4 65500,4

з них:

проектнi роботи 1135,7 1054,3 81,4 81,4 81,4

субвенцiя з державного бюджету на проведення 
робiт, пов'язаних зi створенням i забезпе-
ченням функцiонування центрiв надання 
адмiнiстративних послуг у форматi "Прозорий 
офiс"

17972,1 17972,1 17972,1

КУЛЬТУРА 72000,0 72000,0 72000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 72000,0 72000,0 72000,0

270 149901 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА РЕМОНТНО-
РЕСТАВРАЦIЙНI РОБОТИ У 
НАЦIОНАЛЬНОМУ МУЗЕЇ ТАРАСА ШЕВ-
ЧЕНКА НА БУЛЬВ. ШЕВЧЕНКА, 12

1000,0 1000,0 1000,0 ПОЗИТИВНИЙ ВИ-
СНОВОК ВIД 06.02.2014 
№ 00-0064-14/ЦБ, РОЗ-
ПОРЯДЖЕННЯ КМДА 
ВIД 07.02.2014 № 148

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2013
12.2017

50011,1 48137,3 1000,0 1000,0 1000,0

з них: проектнi роботи 250,0 250,0 250,0
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271 185818 РЕКОНСТРУКЦIЯ ОБ'ЄКТIВ КИЇВСЬКОГО 
ЗООЛОГIЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕР-
ЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ ПО ПР.ПЕРЕМОГИ, 32

70000,0 70000,0 70000,0 РОЗПОР КМДА ВIД 
ВIД 14.08.2017 №969 
(ТЕО); РОЗПОР КМДА 
ВIД 14.11.2017 №1434 
(ПЕРША ЧЕРГА)

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2017
05.2021

1725273,8 70000,0 70000,0 70000,0

з них: проектнi роботи 8000,0 8000,0 8000,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 1000,0 1000,0 1000,0

272 187425 РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI КIНОТЕАТРУ 
IМ.ГАГАРIНА ДЛЯ РОЗМIЩЕННЯ 
АДМIНIСТРАТИВНИХ ТА РОБОЧИХ 
ПРИМIЩЕНЬ ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЇ "КИЇВ" 
НА ВУЛ. ЩУСЄВА, 5

04.2018
12.2019

87500,0 1000,0 1000,0 1000,0

 з них: проектнi роботи 1000,0 1000,0 1000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2019

87500,0 1000,0 1000,0 1000,0

з них: проектнi роботи 1000,0 1000,0 1000,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ 73168,5 63887,1 63887,1 9281,4

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 73168,5 63887,1 63887,1 9281,4

273 138938 РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО 
МАНЕЖУ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ 
МАЙСТЕРНОСТI (IЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ 
ФУНКЦIЙ) НА ПРОСП.ПАВЛА ТИЧИНИ, 18 
У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

46081,4 36800,0 36800,0 9281,4 РОЗПОР. КМДА ВIД 
30.08.2013 №1502

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2011
12.2018

208125,8 14397,8 46081,4 36800,0 36800,0 9281,4

з них: проектнi роботи 1500,0 1500,0 1500,0

274 146036 РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ "РУСАНО-
ВЕЦЬ" НА БУЛЬВ. IГОРЯ ШАМО (КОЛИШНIЙ 
БУЛЬВ. ОЛЕКСIЯ ДАВИДОВА, 10-12) У 
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

9000,0 9000,0 9000,0 НАКАЗ КП 
"ЖИТЛОIНВЕСТБУД 
-УКБ" ВIД 08.06 2017 
№42/1

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2017
06.2018

31131,8 282,8 9000,0 9000,0 9000,0

з них: проектнi роботи 307,4 307,4 307,4

275 171496 РЕСТАВРАЦIЯ IЗ ПРИСТОСУВАННЯМ 
ДЛЯ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
ВЕЛОТРЕКУ НА ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 
58 ТА БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРIЇ У 
МЕЖАХ ВУЛИЦЬ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 
М.КОЦЮБИНСЬКОГО ТА В.ЛИПИНСЬКОГО 
У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА 
КИЄВА

18087,1 18087,1 18087,1 РОЗПОР. КМДА ВIД 
04.07.2016 №497

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2016
05.2017

110836,7 77268,6 18087,1 18087,1 18087,1

КП "ЖИТЛО-СЕРВIС" 600,0 600,0 600,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 600,0 600,0 600,0

ОСВIТА

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 600,0 600,0 600,0

276 191271 РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI МАЙСТЕРНI 
КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ 
СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ШКОЛА СПОР-
ТУ" НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКIЙ, 17 У 
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

03.2018
12.2018

10000,0 600,0 600,0 600,0

 з них: проектнi роботи 600,0 600,0 600,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

10000,0 600,0 600,0 600,0

з них: проектнi роботи 600,0 600,0 600,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
"IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"

270082,4 270082,4 270082,4

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 270082,4 270082,4 270082,4

ТРАНСПОРТ 34866,3 34866,3 34866,3

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 34866,3 34866,3 34866,3

277 185809 РЕКОНСТРУКЦIЯ СХОДIВ ВIД ПРОВУЛКУ 
ДЕСЯТИННОГО ДО ВУЛИЦI ГОНЧАР-
НОЇ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПРИЛЕГЛОЇ 
ТЕРИТОРIЇ В МЕЖАХ ПIШОХIДНОЇ АЛЕЇ ДО 
АНДРIЇВСЬКОГО УЗВОЗУ

33616,3 33616,3 33616,3 НАКАЗ ВIД 06.07.2017 
№172/109

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2017
12.2017

33966,2 349,9 33616,3 33616,3 33616,3

з них: проектнi роботи 650,1 650,1 650,1

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 1250,0 1250,0 1250,0

278 185817 БУДIВНИЦТВО МОСТОВОГО ПIШОХIДНО-
ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕХОДУ МIЖ 
ПАРКАМИ "ХРЕЩАТИЙ" ТА "ВОЛОДИ-
МИРСЬКА ГIРКА" В ПЕЧЕРСЬКОМУ ТА 
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНАХ

04.2018
12.2019

80000,0 1250,0 1250,0 1250,0

 з них: проектнi роботи 1250,0 1250,0 1250,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2019

80000,0 1250,0 1250,0 1250,0

з них: проектнi роботи 1250,0 1250,0 1250,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 70172,0 70172,0 70172,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 70172,0 70172,0 70172,0

279 185815 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРОХIДНОГО 
КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ 
Д=1400 ММ ВIД СТАНЦIЇ МЕТРО "ДНIПРО" 
ДО ВУЛ. КIРОВОГРАДСЬКОЇ В 
М. КИЄВI

50,0 50,0 50,0 РОЗПОР. КМДА ВIД 
11.06.2015 №552

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2009
12.2018

62517,1 45922,0 50,0 50,0 50,0
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280 145318 БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО 
КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ 
ЛIКВIДАЦIЇ КНС "НИВКИ" В М.КИЄВI

5000,0 5000,0 5000,0 РОЗПОР.КМДА ВIД 
12.10.2009 № 1169

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2009
12.2019

256890,3 107776,0 5000,0 5000,0 5000,0

281 145792 РЕКОНСТРУКЦIЯ КАНАЛIЗАЦIЙНОГО 
КОЛЕКТОРА Д=1000-1200 ММ ПО ВУЛ. 
ДЕГТЯРЕНКА

53745,0 53745,0 53745,0 НАКАЗ ВIД 12.01.2017 
№172/03

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2011
11.2019

110972,0 51310,9 53745,0 53745,0 53745,0

282 147993 БУДIВНИЦТВО IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ 
СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ЗI ШТУЧНИМ 
ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. МIСТА 
ШАЛЕТТ, 6 У М.КИЄВI

50,0 50,0 50,0 НАКАЗ ГУКБ ВIД 
14.03.2011 № 16

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 01.2011
12.2018

12660,1 10659,1 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

283 185816 БУДIВНИЦТВО ОЧИСНИХ СПОРУД ТА 
БЛАГОУСТРIЙ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРIЇ 
ОЗЕРА "РАЙДУЖНЕ" У ДНIПРОВСЬКОМУ 
РАЙОНI

50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2017
12.2018

34000,0 50,0 50,0 50,0

284 169957 БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КОЛЕК-
ТОРА ВIД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО 
МIСЬКОГО В М.КИЄВI, I ЧЕРГА

100,0 100,0 100,0 РОЗП. КМДА ВIД 
30.06.2009 №755

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2009
12.2020

709601,5 126518,0 100,0 100,0 100,0

285 169954 РЕКОНСТРУКЦIЯ КАНАЛIЗАЦIЙНОГО КО-
ЛЕКТОРА Д=2400 ММ ПО ВУЛ. М.ЛЕБЕДЄВА 
У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА

185,0 185,0 185,0 РОЗП. КМДА ВIД 
17.11.2010 №976 (КО-
РИГ. ПКД)

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 01.2012
06.2018

68500,0 12890,1 185,0 185,0 185,0

286 169956 БУДIВНИЦТВО ВОДОПРОВIДНОЇ МЕРЕЖI 
Д=1400 ММ ВIД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ 
КIЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДIЛЬСЬКОМУ, 
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКО-
МУ РАЙОНАХ М.КИЄВА

10992,0 10992,0 10992,0 РОЗП. КМДА ВIД 
30.06.2009 №757

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2009
12.2019

236046,8 142089,7 10992,0 10992,0 10992,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 155892,7 155892,7 155892,7

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 155892,7 155892,7 155892,7

287 148731 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА 
СПЕЦIАЛIЗОВАНИХ ВIДДIЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ 
МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI № 12 НА ВУЛ. 
ПIДВИСОЦЬКОГО, 4А У ПЕЧЕРСЬКОМУ 
РАЙОНI М.КИЄВА

65650,0 65650,0 65650,0 РОЗПОР. КМДА ВIД 
01.11.2017 №1377

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2011
12.2020

458777,0 102834,2 65650,0 65650,0 65650,0

288 149546 РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО 
МIСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - 
СТРУКТУРНОГО ПIДРОЗДIЛУ КИЇВСЬКОГО 
МIСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА 
ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. 
ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 16 У ОБОЛОНСЬКО-
МУ РАЙОНI М.КИЄВА

65822,1 65822,1 65822,1 РОЗПОР.КМДА ВIД 
20.05.2016 №348

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2016
12.2018

140254,8 7781,0 65822,1 65822,1 65822,1

з них: проектнi роботи 600,0 600,0 600,0

289 160866 РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПIДСИЛЕННЯМ 
ФУНДАМЕНТIВ БУДIВЕЛЬ ДИТЯЧОЇ 
КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РА-
ЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. ПIДВИСОЦЬКОГО, 
4-Б

20544,6 20544,6 20544,6 НАКАЗ КП 
«IНЖЕНЕРНИЙ 
ЦЕНТР» ВIД 31.08.2017 
№172/169, ЕКСПЕРТ-
НИЙ ЗВIТ ДПДНДТПВI 
«НДIПРОЕКТ-
РЕКОНСТРУКЦIЯ» ВIД 
18.08.2017 №1597Е/17, 
ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ 
ДП «УКРДЕРЖ-
БУДЕКСПЕРТИЗА» ВIД 
14.03.2016 №00-2095-15/
ЦБ.

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2016
12.2017

46721,6 26177,0 20544,6 20544,6 20544,6

з них: проектнi роботи 400,0 400,0 400,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 3876,0 3876,0 3876,0

290 185813 БУДIВНИЦТВО БАГАТОПРОФIЛЬНОЇ 
ЛIКАРНI НА ТЕРИТОРIЇ ЖИТЛОВОГО МА-
СИВУ "ТРОЄЩИНА" НА ПЕРЕТИНI ВУЛИЦЬ 
М. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА МИЛОСЛАВСЬКОЇ У 
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

08.2018
12.2020

760000,0 75,0 75,0 75,0

 з них: проектнi роботи 75,0 75,0 75,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2018
12.2020

760000,0 75,0 75,0 75,0

з них: проектнi роботи 75,0 75,0 75,0

291 185811 РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ 
МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI №4 НА ВУЛ. 
СОЛОМ’ЯНСЬКIЙ, 17 У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ 
РАЙОНI

"03.2018
12.2018"

52000,0 104,8 800,0 800,0 800,0

 з них: проектнi роботи 800,0 800,0 800,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

52000,0 104,8 800,0 800,0 800,0

з них: проектнi роботи 800,0 800,0 800,0

292 185810 РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI КИЇВСЬКОГО 
МIСЬКОГО КЛIНIЧНОГО ОНКОЛОГIЧНОГО 
ЦЕНТРУ З ДОБУДОВОЮ НОВОГО 
ХIРУРГIЧНОГО КОРПУСУ ПО ВУЛ. 
ВЕРХОВИННIЙ, 69 У СВЯТОШИНСЬКОМУ 
РАЙОНI

03.2018
12.2019

165000,0 50,0 50,0 50,0

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0
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 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

165000,0 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

293 145319 РЕКОНСТРУКЦIЯ З РОЗШИРЕННЯМ 
БУДIВЛI ЦЕНТРУ ТЕРМIЧНИХ УРАЖЕНЬ, 
РЕКОНСТРУКТИВНО-ВIДНОВЛЮВАЛЬНОЇ 
ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХIРУРГIЇ КМКЛ № 2 НА 
ВУЛ. КРАКIВСЬКIЙ, 13

07.2018
12.2019

227000,0 2903,2 2300,0 2300,0 2300,0

 з них: проектнi роботи 2300,0 2300,0 2300,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2018
12.2019

227000,0 2903,2 2300,0 2300,0 2300,0

з них: проектнi роботи 2300,0 2300,0 2300,0

294 187325 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕНЬ 
ВIДДIЛЕННЯ ПАЛIАТИВНОЇ ДОПОМОГИ 
ЦЕНТРУ ПАЛIАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ДIТЯМ 
М. КИЄВА КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ 
ШКIРНО-ВЕНЕРОЛОГIЧНОЇ ЛIКАРНI НА 
ВУЛИЦI БОГАТИРСЬКIЙ, 32 У ОБОЛОН-
СЬКОМУ РАЙОНI

11.2018
12.2018

45000,0 500,0 500,0 500,0

 з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2018
12.2018

45000,0 500,0 500,0 500,0

з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

295 145606 РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ 
МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI ШВИД-
КОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. 
БРАТИСЛАВСЬКIЙ, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ 
РАЙОНI

04.2018
12.2018

250000,0 116,8 50,0 50,0 50,0

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2018

250000,0 116,8 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

296 145306 РЕКОНСТРУКЦIЯ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛIКАРНI № 2, СЕЛИЩЕ 
ГОСТОМЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТI

08.2018
12.2020

450000,0 578,3 100,0 100,0 100,0

 з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2018
12.2020

450000,0 578,3 100,0 100,0 100,0

з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

297 185812 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА 
СПЕЦIАЛIЗОВАНОГО ВIДДIЛЕНЬ КИЇВ-
СЬКОЇ МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI №17 У 
ПРОВУЛ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 20

05.2018
12.2019

37000,0 117,9 1,0 1,0 1,0

 з них: проектнi роботи 1,0 1,0 1,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2019

37000,0 117,9 1,0 1,0 1,0

з них: проектнi роботи 1,0 1,0 1,0

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 9151,4 9151,4 9151,4

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 9151,4 9151,4 9151,4

298 189319 ВСТАНОВЛЕННЯ НА В"ЇЗДАХ У МIСТО 
КИЇВ В"ЇЗНИХ ЗНАКIВ СВЯТОШИНСЬКИЙ 
РАЙОН - НА 23-МУ КIЛОМЕТРI ГОСТО-
МЕЛЬСЬКОГО ШОСЕ

200,0 200,0 200,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2017
12.2018

2833,0 200,0 200,0 200,0

з них: проектнi роботи 166,0 166,0 166,0

299 189320 ВСТАНОВЛЕННЯ НА В"ЇЗДАХ У МIСТО 
КИЇВ В"ЇЗНИХ ЗНАКIВ ДЕСНЯНСЬКИЙ РА-
ЙОН БIЛЯ ПОСТУ ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬ-
НОЇ СЛУЖБИ "БИКIВНЯ НА БРОВАРСЬКО-
МУ ПРОСПЕКТI, 32-Б

450,0 450,0 450,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2017
12.2018

2933,0 450,0 450,0 450,0

з них: проектнi роботи 166,0 166,0 166,0

300 189316 ВСТАНОВЛЕННЯ НА В"ЇЗДАХ У МIСТО 
КИЇВ В"ЇЗНИХ ЗНАКIВ СВЯТОШИН-
СЬКИЙ РАЙОН - НА 16-МУ КIЛОМЕТРI 
АВТОМОБIЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ЖИТО-
МИР (М-06)

570,1 570,1 570,1

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2017
12.2018

4130,1 570,1 570,1 570,1

з них: проектнi роботи 166,0 166,0 166,0

301 189318 ВСТАНОВЛЕННЯ НА В"ЇЗДАХ У МIСТО 
КИЇВ В"ЇЗНИХ ЗНАКIВ ДАРНИЦЬКИЙ РА-
ЙОН - НА 23-КIЛОМЕТРI АВТОМОБIЛЬНОЇ 
ДОРОГИ КИЇВ - ХАРКIВ (М-03)

1629,3 1629,3 1629,3

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2017
12.2017

1629,3 1629,3 1629,3 1629,3

з них: проектнi роботи 166,0 166,0 166,0

302 189315 ВСТАНОВЛЕННЯ НА В"ЇЗДАХ У МIСТО КИЇВ 
В"ЇЗНИХ ЗНАКIВ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ РАЙОН 
- НА 14-МУ КIЛОМЕТРI АВТОМОБIЛЬНОЇ 
ДОРОГИ КИЇВ-ОДЕСА (М-05)

2700,0 2700,0 2700,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2017
12.2017

2700,0 2700,0 2700,0 2700,0

з них: проектнi роботи 166,0 166,0 166,0

303 189317 ВСТАНОВЛЕННЯ НА В"ЇЗДАХ У МIСТО КИЇВ 
В"ЇЗНИХ ЗНАКIВ СОЛОМ"ЯНСЬКИЙ РАЙОН 
- НА ПРОСПЕКТI ПОВIТРОФЛОТСЬКОМУ, 
63 ВИЇЗД З МIЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ 
"КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)

3602,0 3602,0 3602,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2017
12.2017

3602,0 3602,0 3602,0 3602,0

з них: проектнi роботи 170,0 170,0 170,0
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ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ 
ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕД-
ОВИЩА

168786,2 168786,2 168786,2

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 168618,9 168618,9 168618,9

з них:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

75,0 75,0 75,0

- оплата заборгованостi 167,3 167,3 167,3

у тому числi:

оплата за роботи, виконанi в 2016 роцi 167,3 167,3 167,3

КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕ-
ЛЕНБУД"

122928,0 122928,0 122928,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 122760,7 122760,7 122760,7

з них:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

75,0 75,0 75,0

- оплата заборгованостi 167,3 167,3 167,3

у тому числi:

оплата за роботи, виконанi в 2016 роцi 167,3 167,3 167,3

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

304 148559 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКУ ВIДПОЧИНКУ 
"ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩI "НАТАЛКА" ПО 
ОБОЛОНСЬКIЙ НАБЕРЕЖНIЙ

86865,6 86865,6 86865,6 НАКАЗ КО "КИ-
ЇВЗЕЛЕНБУД" ВIД 
04.04.2017 №35

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2017
11.2019

103942,4 2256,3 86865,6 86865,6 86865,6

з них: проектнi роботи 535,0 535,0 535,0

305 149357 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ПО 
ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО I ПЛОЩI 
АНКАРИ, II-ГА ЧЕРГА

80,0 80,0 80,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2013
08.2018

6227,5 821,1 80,0 80,0 80,0

з них: проектнi роботи 80,0 80,0 80,0

306 149358 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКУ БIЛЯ ОЗЕРА 
ТЕЛЬБIН У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI (II-ГА 
ЧЕРГА)

1156,3 1156,3 1156,3 НАКАЗ КО "КИ-
ЇВЗЕЛЕНБУД" ВIД 
14.07.2015 №87

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2013
10.2018

20899,3 15370,3 1129,0 1129,0 1129,0

- оплата за роботи, виконанi в 2016 роцi 27,3 27,3 27,3

307 182284 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ 
"ПЕРЕМОГА" У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI 
М. КИЄВА, ДРУГА ЧЕРГА БУДIВНИЦТВА

480,0 480,0 480,0 РОЗПОР. КМДА ВIД 
07.12.2012 № 2193

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2004
12.2020

49585,4 31806,3 480,0 480,0 480,0

з них: проектнi роботи 480,0 480,0 480,0

308 141722 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ 
СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI

900,0 900,0 900,0 РОЗПОР.КМДА ВIД 
14.01.2013 №25

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2004
11.2018

33101,5 31361,5 900,0 900,0 900,0

з них: проектнi роботи 900,0 900,0 900,0

309 153649 РЕКОНСТРУКЦIЯ I БЛАГОУСТРIЙ 
ПАРКУ "ЮНIСТЬ" НА РОЗI ВУЛИЦЬ 
ПИЛИПА КОЗИЦЬКОГО ТА УМАНСЬКОЇ У 
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

10443,6 10443,6 10443,6 НАКАЗ КО "КИ-
ЇВЗЕЛЕНБУД" ВIД 
01.09.2016 №87

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2015
12.2018

12260,2 1816,6 10443,6 10443,6 10443,6

310 167004 БУДIВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦIЇ 
НА ОЗЕРI ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ 
ТЕХНIЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ 
НАСАДЖЕНЬ ХАРКIВСЬКОЇ ПЛОЩI ТА 
ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ 
РАЙОНI

6030,0 6030,0 6030,0 НАКАЗ КО "КИ-
ЇВЗЕЛЕНБУД" ВIД 
30.12.2016 №207

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2017
05.2018

11200,0 565,0 6030,0 6030,0 6030,0

з них: проектнi роботи 180,0 180,0 180,0

311 182852 ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬ-
НОЇ МЕРЕЖI В ПАРКУ НА РУСАНIВСЬКIЙ 
НАБЕРЕЖНIЙ

6052,0 6052,0 6052,0 НАКАЗ КО "КИ-
ЇВЗЕЛЕНБУД" ВIД 
30.12.2016 №206

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2017
10.2018

6365,0 313,0 6052,0 6052,0 6052,0

з них: проектнi роботи 152,0 152,0 152,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 10920,5 10920,5 10920,5

 у тому числi:

312 203475 БЛАГОУСТРIЙ СКВЕРУ НА ГОРI "УЗДИ-
ХАЛЬНИЦЯ" У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
11.2018

6500,0 200,0 200,0 200,0

 з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
11.2018

6500,0 200,0 200,0 200,0

з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

313 187424 ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВНО-ЗРОШУВАЛЬ-
НОЇ МЕРЕЖI СКВЕРУ НА ВУЛ. ШУМСЬКО-
ГО, СКВЕРУ НА ВУЛ. БЕРЕЗНЯКIВСЬКIЙ ТА 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ НА 
ВУЛ. ШУМСЬКОГО IЗ ЗАБОРОМ ТЕХНIЧНОЇ 
ВОДИ У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
10.2018

1500,0 215,0 215,0 215,0

 з них: проектнi роботи 215,0 215,0 215,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
10.2018

1500,0 215,0 215,0 215,0

з них: проектнi роботи 215,0 215,0 215,0
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314 203474 БЛАГОУСТРIЙ КУРЕНIВСЬКОГО ПАРКУ У 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
11.2018

25000,0 400,0 400,0 400,0

 з них: проектнi роботи 400,0 400,0 400,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
11.2018

25000,0 400,0 400,0 400,0

з них: проектнi роботи 400,0 400,0 400,0

315 149946 БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ ВЗДОВЖ ВУЛ. ПОПУ-
ДРЕНКА В ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
11.2018

35500,0 400,0 400,0 400,0

 з них: проектнi роботи 400,0 400,0 400,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
11.2018

35500,0 400,0 400,0 400,0

з них: проектнi роботи 400,0 400,0 400,0

316 187409 БУДIВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦIЇ НА 
ОЗЕРI "СРIБНИЙ КIЛ" ТА ВОДОПРОВО-
ДУ ТЕХНIЧНОЇ ВОДИ В ДАРНИЦЬКОМУ 
РАЙОНI

05.2018
10.2018

10000,0 500,0 500,0 500,0

 з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
10.2018

10000,0 500,0 500,0 500,0

з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

317 203473 БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "МIСЬКИЙ САД" У 
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
11.2018

60000,0 500,0 500,0 500,0

 з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
11.2018

60000,0 500,0 500,0 500,0

з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

318 203471 БЛАГОУСТРIЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ 
КУЛЬТУРИ ТА ВIДПОЧИНКУ В ОБОЛОН-
СЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА (НАВКОЛО 
ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛIВСЬКЕ)

03.2018
12.2018

1500,0 600,0 600,0 600,0

 з них: проектнi роботи 600,0 600,0 600,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

1500,0 600,0 600,0 600,0

з них: проектнi роботи 600,0 600,0 600,0

319 149365 БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "АСКОЛЬДОВА МО-
ГИЛА" У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
11.2018

50000,0 600,0 600,0 600,0

 з них: проектнi роботи 600,0 600,0 600,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
11.2018

50000,0 600,0 600,0 600,0

з них: проектнi роботи 600,0 600,0 600,0

320 203472 БЛАГОУСТРIЙ МАРIЇНСЬКОГО ПАРКУ У 
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
11.2018

52000,0 600,0 600,0 600,0

 з них: проектнi роботи 600,0 600,0 600,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
11.2018

52000,0 600,0 600,0 600,0

з них: проектнi роботи 600,0 600,0 600,0

321 203477 БЛАГОУСТРIЙ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФ-
ТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

03.2018
12.2018

15000,0 413,4 700,0 700,0 700,0

 з них: проектнi роботи 700,0 700,0 700,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

15000,0 413,4 700,0 700,0 700,0

з них: проектнi роботи 700,0 700,0 700,0

322 169932 БУДIВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦIЇ I 
ПУНКТУ ЗАПРАВКИ ТЕХНIЧНОЮ ВОДОЮ З 
ОЗЕРА В ПАРКУ IМ. М. РИЛЬСЬКОГО

04.2018
05.2018

10800,0 390,3 4,6 4,6 4,6 НАКАЗ КО "КИ-
ЇВЗЕЛЕНЬУД" ВIД 
27.12.2016 №204.

 з них: проектнi роботи 4,6 4,6 4,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
05.2018

10800,0 390,3 4,6 4,6 4,6

з них: проектнi роботи 4,6 4,6 4,6

323 182848 БУДIВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦIЇ НА 
ЗАТОЦI "СОБАЧЕ ГИРЛО", ПУНКТУ ЗАПРАВ-
КИ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНIЧНОЇ ВОДИ В 
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
09.2018

14000,0 391,2 233,8 233,8 233,8

 з них: проектнi роботи 233,8 233,8 233,8

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
09.2018

14000,0 391,2 233,8 233,8 233,8

з них: проектнi роботи 233,8 233,8 233,8

324 167009 БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ СИРЕЦЬКИЙ У 
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
11.2018

10500,0 400,0 400,0 400,0

 з них: проектнi роботи 400,0 400,0 400,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
11.2018

10500,0 400,0 400,0 400,0

з них: проектнi роботи 400,0 400,0 400,0

325 175722 БУДIВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. 
ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА МIЖ ПРОСП. ВОЛО-
ДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ 
ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

06.2018
09.2020

35000,0 600,0 400,0 400,0 400,0

 з них: проектнi роботи 400,0 400,0 400,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2018
09.2020

35000,0 600,0 400,0 400,0 400,0

з них: проектнi роботи 400,0 400,0 400,0

326 167003 БУДIВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦIЇ 
ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНIЧНОЇ ВОДИ В 
ПАРКУ НА ДНIПРОВСЬКIЙ НАБЕРЕЖНIЙ В 
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

08.2018
08.2018

10500,0 425,1 613,3 613,3 613,3 НАКАЗ КО "КИ-
ЇВЗЕЛЕНБУД" ВIД 
01.11.2016 №135

 з них: проектнi роботи 613,3 613,3 613,3
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 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2018
08.2018

10500,0 425,1 613,3 613,3 613,3

з них: проектнi роботи 613,3 613,3 613,3

327 167002 БУДIВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦIЇ ТА 
ВОДОПРОВОДУ ТЕХНIЧНОЇ ВОДИ НА 
ТЕХНIЧНIЙ ВОДОЙМI ПО ВУЛ. ЗАКРЕВ-
СЬКОГО В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

08.2018
08.2018

15005,3 620,0 920,0 920,0 920,0 НАКАЗ КО "КИ-
ЇВЗЕЛЕНБУД" ВIД 
27.12.2016 №205

 з них: проектнi роботи 920,0 920,0 920,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2018
08.2018

15005,3 620,0 920,0 920,0 920,0

з них: проектнi роботи 920,0 920,0 920,0

328 149377 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯ-
ТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
12.2018

30800,0 558,0 380,0 380,0 380,0

 з них: проектнi роботи 380,0 380,0 380,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2018

30800,0 558,0 380,0 380,0 380,0

з них: проектнi роботи 380,0 380,0 380,0

329 148562 РЕКОНСТРУКЦIЯ ОРАНЖЕРЕЙНОГО 
ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ДАРНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ

03.2018
09.2019

7500,0 138,6 390,0 390,0 390,0

 з них: проектнi роботи 390,0 390,0 390,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
09.2019

7500,0 138,6 390,0 390,0 390,0

з них: проектнi роботи 390,0 390,0 390,0

330 146056 РЕКОНСТРУКЦIЯ ОРАНЖЕРЕЙНОГО 
ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ОБОЛОНСЬКОГО 
РАЙОНУ

03.2018
12.2019

10500,0 143,5 390,0 390,0 390,0

 з них: проектнi роботи 390,0 390,0 390,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

10500,0 143,5 390,0 390,0 390,0

з них: проектнi роботи 390,0 390,0 390,0

331 149361 РЕКОНСТРУКЦIЯ ОРАНЖЕРЕЙНОГО 
ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ГОЛОСIЇВСЬКОГО 
РАЙОНУ

03.2018
09.2019

10500,0 182,8 390,0 390,0 390,0

 з них: проектнi роботи 390,0 390,0 390,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
09.2019

10500,0 182,8 390,0 390,0 390,0

з них: проектнi роботи 390,0 390,0 390,0

332 202562 РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦIЇ НА УКЛАДАННЯ БIГОВОЇ 
ДОРIЖКИ У ПАРКУ НАТАЛКА ОБОЛОН-
СЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

11.2017
12.2017

78,8 78,8 78,8 78,8

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2017
12.2017

78,8 78,8 78,8 78,8

з них:

проектнi роботи 78,8 78,8 78,8 78,8

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

75,0 75,0 75,0

333 198653 РЕКОНСТРУКЦIЯ ВИРОБНИЧИХ БУДIВЕЛЬ 
I СПОРУД КП УЗН ГОЛОСIЇВСЬКОГО РА-
ЙОНУ ПО ПРОСПЕКТУ ГОЛОСIЇВСЬКОМУ, 
87-Г IЗ ВЛАШТУВАННЯМ ВИРОБНИЧОЇ 
ДIЛЬНИЦI ПО ПЕРЕРОБЦI ПО ПЕРЕРОБЦI 
РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

05.2018
12.2018

12000,0 235,0 235,0 235,0

 з них: проектнi роботи 235,0 235,0 235,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2018

12000,0 235,0 235,0 235,0

з них: проектнi роботи 235,0 235,0 235,0

334 182849 РЕКОНСТРУКЦIЯ НАСОСНОЇ СТАНЦIЇ 
В НАВОДНИЦЬКОМУ ПАРКУ, ПУНКТУ 
ЗАПРАВКИ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНIЧНОЇ 
ВОДИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI

03.2018
07.2018

9500,0 750,0 500,0 500,0 500,0

 з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
07.2018

9500,0 750,0 500,0 500,0 500,0

з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

335 167011 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКУ ВIДПОЧИНКУ В 
УРОЧИЩI "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ 
РАЙОНI

06.2018
10.2021

22000,0 520,0 1270,0 1270,0 1270,0

 з них: проектнi роботи 1130,0 1130,0 1130,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2018
10.2021

22000,0 520,0 1130,0 1130,0 1130,0

з них: проектнi роботи 1130,0 1130,0 1130,0

- оплата за роботи, виконанi в 2016 роцi 140,0 140,0 140,0

КП "ПЛЕСО" 44858,2 44858,2 44858,2

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 44858,2 44858,2 44858,2

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

336 146107 РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗОНИ ОРГАНIЗОВАНОГО 
ВIДПОЧИНКУ ОЗЕРА ТЕЛЬБIН

1569,7 1569,7 1569,7 НАКАЗ КП "ПЛЕСО" 
ВIД 21.10.2016 №106

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2016
05.2018

7411,6 5155,3 1569,7 1569,7 1569,7

з них: проектнi роботи 89,4 89,4 89,4

337 148754 РЕКОНСТРУКЦIЯ ОЧИСНИХ СПОРУД 
"ХАРКIВСЬКI"

37030,1 37030,1 37030,1 ЕКСП. ЗВIТ ВIД 
08.06.2017 №21/2/17

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2017
12.2018

92232,4 304,4 37030,1 37030,1 37030,1
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з них: проектнi роботи 2855,9 2855,9 2855,9

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 6258,4 6258,4 6258,4

338 201331 РЕКОНСТРУКЦIЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДО-
ЩОВИХ ВОД ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ ЖИТЛ. 
МАСИВУ РАЙДУЖНИЙ У ДНIПРОВСЬКОМУ 
РАЙОНI

07.2018
12.2019

95000,0 388,6 388,6 388,6

 з них: проектнi роботи 388,6 388,6 388,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2018
12.2019

95000,0 388,6 388,6 388,6

з них: проектнi роботи 388,6 388,6 388,6

339 201332 РЕКОНСТРУКЦIЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИ-
ВОВИХ ВОД ЖИТЛ. МАСИВУ ТРОЄЩИНА 
ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ У ДНIПРОВСЬКОМУ 
РАЙОНI

07.2018
12.2019

95000,0 390,1 390,1 390,1

 з них: проектнi роботи 390,1 390,1 390,1

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2018
12.2019

95000,0 390,1 390,1 390,1

з них: проектнi роботи 390,1 390,1 390,1

340 145530 РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ 
КАНАЛIЗАЦIЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В 
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

07.2018
10.2019

30000,0 535,1 500,1 500,1 500,1

 з них: проектнi роботи 497,6 497,6 497,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2018
10.2019

30000,0 535,1 500,1 500,1 500,1

з них: проектнi роботи 497,6 497,6 497,6

341 185559 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОР-
НОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ 
ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬ-
КИЙ

03.2018
10.2018

17118,8 174,2 81,5 81,5 81,5 ЕКСП. ЗВIТ ВIД 
12.05.2017 №0503-4438-
17/УЕБ

 з них: проектнi роботи 71,5 71,5 71,5

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
10.2018

17118,8 174,2 81,5 81,5 81,5

з них: проектнi роботи 71,5 71,5 71,5

342 200130 РЕКОНСТРУКЦIЯ ОЧИСНИХ СПОРУД 
ПОВЕРХОВИХ ВОД БIЛЯ П. КОВША ПРОМ. 
ЗОНИ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ 
РАЙОНI

07.2018
12.2019

95000,0 259,8 259,8 259,8

 з них: проектнi роботи 259,8 259,8 259,8

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2018
12.2019

95000,0 259,8 259,8 259,8

з них: проектнi роботи 259,8 259,8 259,8

343 200129 РЕКОНСТРУКЦIЯ ОЧИСНИХ СПОРУД 
ДОЩОВИХ ВОД ЖИТЛ. МАСИВУ БIЛИЧI 
ПО ВУЛ. ОБУХIВСЬКIЙ, 13-А У СВЯТОШИН-
СЬКОМУ РАЙОНI

07.2018
12.2019

95000,0 405,1 405,1 405,1

 з них: проектнi роботи 405,1 405,1 405,1

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2018
12.2019

95000,0 405,1 405,1 405,1

з них: проектнi роботи 405,1 405,1 405,1

344 173747 БУДIВНИЦТВО IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ 
ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ 
ВIДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" НА ТРУХА-
НОВОМУ ОСТРОВI В ДНIПРОВСЬКОМУ 
РАЙОНI М. КИЄВА

03.2018
10.2018

20000,0 774,0 501,6 501,6 501,6

 з них: проектнi роботи 482,0 482,0 482,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
10.2018

20000,0 774,0 501,6 501,6 501,6

з них: проектнi роботи 482,0 482,0 482,0

345 176535 РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ 
"ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНI СТВОРЕННЯ 
РЕКРЕАЦIЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГО-
УСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРIЇ НА ТРУ-
ХАНОВОМУ ОСТРОВI В ДНIПРОВСЬКОМУ 
РАЙОНI М. КИЄВА

07.2018
09.2020

214000,0 740,1 740,1 740,1

 з них: проектнi роботи 740,1 740,1 740,1

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2018
09.2020

214000,0 740,1 740,1 740,1

з них: проектнi роботи 740,1 740,1 740,1

346 188736 РЕКОНСТРУКЦIЯ ГIДРОТЕХНIЧНИХ СПО-
РУД З ВIДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГIЧНОГО 
ТА САНIТАРНО-ГIГIЄНIЧНОГО СТАНУ Р. 
ЛИБIДЬ В М. КИЄВI

10.2019
10.2021

240000,0 2991,5 2991,5 2991,5

 з них: проектнi роботи 2991,5 2991,5 2991,5

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2019
10.2021

240000,0 2991,5 2991,5 2991,5

з них: проектнi роботи 2991,5 2991,5 2991,5

КП "КИЇВСЬКА МIСЬКА ЛIКАРНЯ ВЕТЕРИ-
НАРНОЇ МЕДИЦИНИ"

1000,0 1000,0 1000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 1000,0 1000,0 1000,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

347 148484 БУДIВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН 
НА ВУЛ. АВТОПАРКОВIЙ У ДАРНИЦЬКОМУ 
РАЙОНI

1000,0 1000,0 1000,0 ПОЗИТ. ВИСН. ВIД 
27.02.2014 № 00-2100-
13/КД

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2013
12.2018

32030,3 1482,0 1000,0 1000,0 1000,0

з них: проектнi роботи 1000,0 1000,0 1000,0

ДЕПАРТАМЕНТ МIСТОБУДУВАННЯ ТА 
АРХIТЕКТУРИ

45936,3 45936,3 45936,3

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 45936,3 45936,3 45936,3

ДЕПАРТАМЕНТ МIСТОБУДУВАННЯ ТА 
АРХIТЕКТУРИ

4709,8 4709,8 4709,8
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 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 4709,8 4709,8 4709,8

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА

348 146306 РОЗРОБКА НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНУ РОЗВИТКУ МIСТА КИЄВА ТА 
ЙОГО ПРИМIСЬКОЇ ЗОНИ ДО 2025 РОКУ, 
ПРОЕКТ РОЗМIЩЕННЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ 
БУДIВНИЦТВА

100,0 100,0 100,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2009
12.2019

25153,8 18653,7 100,0 100,0 100,0

з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

349 150074 РОЗРОБКА IНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУ РОЗ-
ВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 
М.КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМIСЬКОЇ ЗОНИ

800,0 800,0 800,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2015
12.2019

38018,7 9018,7 800,0 800,0 800,0

з них: проектнi роботи 800,0 800,0 800,0

350 148564 РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ОКРЕМИХ 
ЧАСТИН М.КИЄВА

2200,0 2200,0 2200,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2013
12.2018

16729,6 9483,7 2200,0 2200,0 2200,0

з них: проектнi роботи 2200,0 2200,0 2200,0

351 147669 РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП-
ЛЕКСНОЇ IНФОРМАЦIЙНО-АНАЛIТИЧНОЇ 
СИСТЕМИ "МIСТОБУДIВНИЙ КАДАСТР 
М.КИЄВА"

240,0 240,0 240,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2012
12.2021

189357,0 17525,3 240,0 240,0 240,0

з них: проектнi роботи 190,0 190,0 190,0

352 148948 РОЗРОБКА ТА КОРИГУВАННЯ МАТЕРIАЛIВ 
ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНIВ ТА КОНЦЕПЦIЙ 
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРIЙ, МIСТОБУДIВНИХ 
ПРОГРАМ ТА IНШОЇ МIСТОБУДIВНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦIЇ, ПАСПОРТIВ ВУЛИЦЬ, 
МIСЬКИХ ВУЗЛIВ, РОЗРОБКА ТЕХНIКО-
ЕКОНОМIЧНИХ ОБГРУНТУВАНЬ, ГАЛУЗЕ-
ВИХ ТА КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ

1369,8 1369,8 1369,8

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2012
12.2021

141715,5 6184,7 1369,8 1369,8 1369,8

з них: проектнi роботи 1369,8 1369,8 1369,8

КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
МIСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"

41226,5 41226,5 41226,5

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 41226,5 41226,5 41226,5

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

353 184362 БЛАГОУСТРIЙ ТЕРИТОРIЙ ТРУХАНОВОГО 
ОСТРОВА У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

1114,5 1114,5 1114,5

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2017
12.2019

23727,3 309,4 1114,5 1114,5 1114,5

з них: проектнi роботи 1061,7 1061,7 1061,7

354 184364 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ 
"ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

919,7 919,7 919,7

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2017
12.2019

59607,1 95,2 919,7 919,7 919,7

з них: проектнi роботи 919,7 919,7 919,7

355 184368 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНД-
ШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ 
РАЙОНI

9050,8 9050,8 9050,8

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2017
12.2019

121342,9 1750,4 9050,8 9050,8 9050,8

з них: проектнi роботи 3450,8 3450,8 3450,8

356 190098 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКУ "КIОТО" У ДЕС-
НЯНСЬКОМУ РАЙОНI

23426,9 23426,9 23426,9

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2017
12.2018

90470,7 23426,9 23426,9 23426,9

з них: проектнi роботи 954,0 954,0 954,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 6714,6 6714,6 6714,6

357 184363 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ 
"ЮНIСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI

07.2018
12.2019

131871,1 539,6 1344,1 1344,1 1344,1

 з них: проектнi роботи 1344,1 1344,1 1344,1

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2018
12.2019

131871,1 539,6 1344,1 1344,1 1344,1

з них: проектнi роботи 1344,1 1344,1 1344,1

358 184367 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ 
"ДШК" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

08.2018
12.2019

94681,2 938,0 1249,6 1249,6 1249,6

 з них: проектнi роботи 1249,6 1249,6 1249,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2018
12.2019

94681,2 938,0 1249,6 1249,6 1249,6

з них: проектнi роботи 1249,6 1249,6 1249,6

359 184369 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ 
З БЮВЕТНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ВУЛ. 
КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ТА ВУЛ. IВАНА ПУЛЮЯ У 
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

12.2018
12.2020

102479,9 704,6 914,0 914,0 914,0

 з них: проектнi роботи 914,0 914,0 914,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2018
12.2020

102479,9 704,6 914,0 914,0 914,0

з них: проектнi роботи 914,0 914,0 914,0

360 184366 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ 
"НИВКИ" У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI

10.2018
12.2019

86343,7 2454,5 110,9 110,9 110,9
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 з них: проектнi роботи 110,9 110,9 110,9

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2018
12.2019

86343,7 2454,5 110,9 110,9 110,9

з них: проектнi роботи 110,9 110,9 110,9

361 184365 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ 
IМЕНI ПУШКIНА У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ 
РАЙОНI

03.2018
12.2019

55168,7 992,8 623,2 623,2 623,2

 з них: проектнi роботи 623,2 623,2 623,2

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

55168,7 992,8 623,2 623,2 623,2

з них: проектнi роботи 623,2 623,2 623,2

362 184361 БЛАГОУСТРIЙ ТЕРИТОРIЙ 
ВЕНЕЦIАНСЬКОГО, ДОЛОБЕЦЬКОГО 
ОСТРОВIВ У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

06.2018
12.2019

25418,3 520,0 482,2 482,2 482,2

 з них: проектнi роботи 482,2 482,2 482,2

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2018
12.2019

25418,3 520,0 482,2 482,2 482,2

з них: проектнi роботи 482,2 482,2 482,2

363 184370 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ НА-
ВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ 
РАЙОНI

07.2018
12.2019

105910,8 1133,7 1990,6 1990,6 1990,6

 з них: проектнi роботи 1990,6 1990,6 1990,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2018
12.2019

105910,8 1133,7 1990,6 1990,6 1990,6

з них: проектнi роботи 1990,6 1990,6 1990,6

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 20790,0 20790,0 20790,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 20790,0 20790,0 20790,0

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 1,0 1,0 1,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 1,0 1,0 1,0

КУЛЬТУРА

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 1,0 1,0 1,0

364 145867 БЛАГОУСТРIЙ ТЕРИТОРIЇ ДЛЯ СТВОРЕН-
НЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПАРКУ ПАМ'ЯТI 
БОРЦIВ ЗА СВОБОДУ Ї НЕЗАЛЕЖНIСТЬ 
УКРАЇНИ У ДЕСНЯН. РАЙОНI ТА 
БУДIВНИЦТВО ОБ'ЄКТIВ РЕКРЕАЦIЇ ТА ОБ-
СЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ БIЛЯ ПРОСП. 
ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА ТА Р.ДЕСЕНКА У 
ДЕСНЯН. РАЙОНI

02.2018
12.2018

67169,2 780,8 1,0 1,0 1,0

 з них: проектнi роботи 1,0 1,0 1,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 02.2018
12.2018

67169,2 780,8 1,0 1,0 1,0

з них: проектнi роботи 1,0 1,0 1,0

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД 
КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМIЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"

20789,0 20789,0 20789,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 20789,0 20789,0 20789,0

КУЛЬТУРА

365 150969 РЕСТАВРАЦIЯ ТА РЕАБIЛIТАЦIЯ З 
ТЕХНIЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ I 
РЕКОНСТРУКЦIЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕА-
ТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ 
КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМIЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. 
ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКIЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКО-
МУ РАЙОНI М. КИЄВА

20000,0 20000,0 20000,0 РОЗПОР КМДА ВIД 
21.08.2017 №1004;

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2011
12.2020

432399,2 71105,3 20000,0 20000,0 20000,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 789,0 789,0 789,0

366 182909 РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВИХ 
ПРИМIЩЕНЬ ПЕРШОГО I ПIДВАЛЬНОГО 
ПОВЕРХIВ З ВЛАШТУВАННЯМ ВХIДНОЇ 
ГРУПИ ПIД МИСТЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИЙ 
ЦЕНТР IМ. I.КОЗЛОВСЬКОГО КИЇВСЬКОГО 
НАЦIОНАЛЬНОГО АКАДЕМIЧНОГО ТЕА-
ТРУ ОПЕРЕТИ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б У 
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

04.2018
12.2019

21525,0 789,0 789,0 789,0

 з них: проектнi роботи 789,0 789,0 789,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2019

21525,0 789,0 789,0 789,0

з них: проектнi роботи 789,0 789,0 789,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ, МОЛОДI 
ТА СПОРТУ

51000,0 51000,0 51000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 51000,0 51000,0 51000,0

ОСВIТА 50000,0 50000,0 50000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 50000,0 50000,0 50000,0

367 201278 БУДIВНИЦТВО (РЕКОНСТРУКЦIЯ) ФУТ-
БОЛЬНИХ ПОЛIВ IЗ ШТУЧНИМ ПОКРИТ-
ТЯМ (ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ 
ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ)

50000,0 50000,0 50000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2017
12.2017

50000,0 50000,0 50000,0 50000,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ 1000,0 1000,0 1000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 1000,0 1000,0 1000,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 1000,0 1000,0 1000,0

368 145494 РЕКОНСТРУКЦIЯ ФIЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ПО ВУЛ. 
РАЙДУЖНIЙ, 33-А

03.2018
12.2019

60000,0 1263,5 1000,0 1000,0 1000,0
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 з них: проектнi роботи 1000,0 1000,0 1000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

60000,0 1263,5 1000,0 1000,0 1000,0

з них: проектнi роботи 1000,0 1000,0 1000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТI ТА РОЗ-
ВИТКУ ПIДПРИЄМНИЦТВА

4707,3 4707,3 4707,3

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 3701,4 3701,4 3701,4

- оплата заборгованостi 1005,9 1005,9 1005,9

у тому числi:

оплата за минулi роки 1005,9 1005,9 1005,9

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВ-
СЬКИЙ IПОДРОМ"

1000,0 1000,0 1000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 1000,0 1000,0 1000,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 1000,0 1000,0 1000,0

369 185525 РЕСТАВРАЦIЯ БУДIВЛI ГОЛОВНОГО КОР-
ПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИЄМСТВА 
"КИЇВСЬКИЙ IПОДРОМ" НА ПРОСПЕКТI 
АКАДЕМIКА ГЛУШКОВА 10 (ЛIТЕРА Ж) У 
ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI

03.2018
12.2019

10000,0 1000,0 1000,0 1000,0

 з них: проектнi роботи 1000,0 1000,0 1000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

10000,0 1000,0 1000,0 1000,0

з них: проектнi роботи 1000,0 1000,0 1000,0

КП "БЕССАРАБСЬКИЙ РИНОК" 2257,3 2257,3 2257,3

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 1251,4 1251,4 1251,4

- оплата заборгованостi 1005,9 1005,9 1005,9

у тому числi:

оплата за минулi роки 1005,9 1005,9 1005,9

ТОРГIВЛЯ

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 2257,3 2257,3 2257,3

 у тому числi:

370 149657 РЕСТАВРАЦIЯ БУДIВЛI КРИТОГО РИНКУ 
НА БЕССАРАБСЬКIЙ ПЛОЩI, 2

08.2018
12.2019

30000,0 1005,9 2257,3 2257,3 2257,3

 з них: проектнi роботи 1251,4 1251,4 1251,4

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2018
12.2019

30000,0 1005,9 1251,4 1251,4 1251,4

з них: проектнi роботи 1251,4 1251,4 1251,4

- оплата за минулi роки 1005,9 1005,9 1005,9

КП "ВОЛОДИМИРСЬКИЙ РИНОК" 1000,0 1000,0 1000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 1000,0 1000,0 1000,0

ТОРГIВЛЯ

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 1000,0 1000,0 1000,0

371 185523 РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI КРИТОГО РИНКУ 
НА ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 115

03.2018
12.2019

35000,0 1000,0 1000,0 1000,0

 з них: проектнi роботи 1000,0 1000,0 1000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

35000,0 1000,0 1000,0 1000,0

з них: проектнi роботи 1000,0 1000,0 1000,0

КП "ЖИТНIЙ РИНОК" 450,0 450,0 450,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 450,0 450,0 450,0

ТОРГIВЛЯ

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 450,0 450,0 450,0

372 185524 РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI КРИТОГО РИНКУ 
НА ВУЛ. ВЕРХНIЙ ВАЛ, 16

03.2018
12.2019

35000,0 450,0 450,0 450,0

 з них: проектнi роботи 450,0 450,0 450,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

35000,0 450,0 450,0 450,0

з них: проектнi роботи 450,0 450,0 450,0

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕР-
ЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

25142,6 25142,6 25142,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 25142,6 25142,6 25142,6

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 5627,0 5627,0 5627,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 5627,0 5627,0 5627,0

373 176095 РЕКОНСТРУКЦIЯ, БЛАГОУСТРIЙ ТА 
ВIДНОВЛЕННЯ ГОЛОСIЇВСЬКОГО ПАРКУ 
IМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ"ЯТКИ САДОВО-
ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЗАГАЛЬНОДЕР-
ЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ, У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ 
РАЙОНI М. КИЄВА

4977,0 4977,0 4977,0 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КМДА ВIД 20.03.2009 
№ 305/1

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2003
10.2019

112401,6 21376,2 4977,0 4977,0 4977,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 650,0 650,0 650,0

374 186817 ЗОВНIШНI МЕРЕЖI КАНАЛIЗУВАННЯ 
ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДIЛЯНЦI 
ВIД ВУЛ. ГОЛОСIЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ 
ТИХВIНСЬКОГО У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ 
РАЙОНI М. КИЄВА

02.2018
12.2018

7000,0 160,0 160,0 160,0

 з них: проектнi роботи 160,0 160,0 160,0

 у тому числi:
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- капiтальнi вкладення 02.2018
12.2018

7000,0 160,0 160,0 160,0

з них: проектнi роботи 160,0 160,0 160,0

375 186815 ЗОВНIШНI МЕРЕЖI КАНАЛIЗУВАННЯ ПРИ-
ВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА 
ГОЛОСIЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

01.2018
12.2018

6000,0 490,0 490,0 490,0 Дог.ТОВ " Будiвельно- 
iнновацiйна компанiя" 
вiд 08.08.2017 №173; 
РОЗПОР. ГРДА ВIД 
12.02.2008 № 176

 з них: проектнi роботи 490,0 490,0 490,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 01.2018
12.2018

6000,0 490,0 490,0 490,0

з них: проектнi роботи 490,0 490,0 490,0

ЖИТЛОВЕ БУДIВНИЦТВО 596,0 596,0 596,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 596,0 596,0 596,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 596,0 596,0 596,0

376 191244 РЕКОНСТРУКЦIЯ ФАСАДУ В ЖИТЛО-
ВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. 
ФЕОДОСIЙСЬКА, 8

03.2018
12.2018

1500,0 149,0 149,0 149,0

 з них: проектнi роботи 149,0 149,0 149,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

1500,0 149,0 149,0 149,0

з них: проектнi роботи 149,0 149,0 149,0

377 191245 РЕКОНСТРУКЦIЯ ФАСАДУ В ЖИТЛО-
ВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. 
ФЕОДОСIЙСЬКА, 10

03.2018
12.2018

1500,0 149,0 149,0 149,0

 з них: проектнi роботи 149,0 149,0 149,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

1500,0 149,0 149,0 149,0

з них: проектнi роботи 149,0 149,0 149,0

378 186826 РЕКОНСТРУКЦIЯ ФАСАДУ В ЖИТЛО-
ВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. 
ФЕОДОСIЙСЬКА, 48/52

03.2018
12.2018

1500,0 149,0 149,0 149,0

 з них: проектнi роботи 149,0 149,0 149,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

1500,0 149,0 149,0 149,0

з них: проектнi роботи 149,0 149,0 149,0

379 186825 РЕКОНСТРУКЦIЯ ФАСАДУ В ЖИТЛО-
ВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. 
ГОЛОСIЇВСЬКИЙ, 19

03.2018
12.2018

1500,0 149,0 149,0 149,0

 з них: проектнi роботи 149,0 149,0 149,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

1500,0 149,0 149,0 149,0

з них: проектнi роботи 149,0 149,0 149,0

ОСВIТА 17664,0 17664,0 17664,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 17664,0 17664,0 17664,0

380 144265 БУДIВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО 
КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 
НА ВУЛ. ЛIСНИЧIЙ, 3 У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ 
РАЙОНI М.КИЄВА

9170,0 9170,0 9170,0 НАКАЗ КП 
"ГОЛОСIЇВО-
БУДIНВЕСТ" ВIД 
07.04.2016 № 48

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2004
08.2018

39085,1 29913,8 9170,0 9170,0 9170,0

з них: проектнi роботи 800,0 800,0 800,0

381 186819 РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗА 
АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСIЇВСЬКА, 12 В 
ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

3350,0 3350,0 3350,0 ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ 
ВIД 28.08.2017 № 8696

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2017
12.2018

11350,2 3350,0 3350,0 3350,0

з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

382 154390 РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДИНКУ ДОШКIЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 658 ЗА 
АДРЕСОЮ: ПРОСП. 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ 
(ГОЛОСIЇВСЬКИЙ), 94/96 ГОЛОСIЇВСЬКОГО 
РАЙОНУ М. КИЄВА

4200,0 4200,0 4200,0 НАКАЗ КП 
"ГОЛОСIЇВО-
БУДIНВЕСТ" ВIД 
03.11.2016 № 178

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2016
12.2019

29423,3 4022,7 4200,0 4200,0 4200,0

383 148038 РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ 
БУДIВЕЛЬ I СПОРУД ГIМНАЗIЇ № 59 IМЕНI О. 
М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 
85 У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

480,0 480,0 480,0 ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ 
ВIД 04.05.2017 № 261/16

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2017
12.2018

108684,5 829,0 480,0 480,0 480,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 464,0 464,0 464,0

384 182989 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НА-
ВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛО-
ДИМИРСЬКА, 76

03.2018
12.2018

16230,0 464,0 464,0 464,0

 з них: проектнi роботи 464,0 464,0 464,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

16230,0 464,0 464,0 464,0

з них: проектнi роботи 464,0 464,0 464,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 1255,6 1255,6 1255,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 1255,6 1255,6 1255,6

385 186818 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОПУНКТУ 
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦIЙНОГО 
ПIДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-
ДIАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР", ПРОСП.
ГОЛОСIЇВСЬКИЙ, 59-А

1197,6 1197,6 1197,6 ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ 
ВIД 08.09.2017 
№ 3021/е/17-КД/П

 у тому числi:
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- капiтальнi вкладення 01.2017
12.2017

1197,6 1197,6 1197,6 1197,6

з них: проектнi роботи 18,0 18,0 18,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 58,0 58,0 58,0

386 148840 БУДIВНИЦТВО АМБУЛАТОРIЇ ЛIКАРIВ 
СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. 
ТЕРЕМКIВСЬКIЙ,9

03.2018
12.2018

10000,0 125,4 58,0 58,0 58,0

 з них: проектнi роботи 58,0 58,0 58,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

10000,0 125,4 58,0 58,0 58,0

з них: проектнi роботи 58,0 58,0 58,0

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕР-
ЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

56032,6 56032,6 56032,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 56032,6 56032,6 56032,6

з них:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

6430,0 6430,0 6430,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 15918,5 15918,5 15918,5

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 15918,5 15918,5 15918,5

з них:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

3500,0 3500,0 3500,0

387 141892 БУДIВНИЦТВО ГIДРОВУЗЛА, МIКРОРАЙОН 
БОРТНИЧI, ВУЛ. ДЯЧЕНКА У ДАРНИЦЬКО-
МУ РАЙОНI

6992,6 6992,6 6992,6 РОЗПОР.ДАРНИЦЬ-
КОЇ РДА ВIД 01.07.16 
№457

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2007
12.2017

88018,1 81025,5 6992,6 6992,6 6992,6

з них: проектнi роботи 800,0 800,0 800,0

388 146602 ВОДОПОСТАЧАННЯ 12 КВАРТАЛУ 
МIКРОРАЙОНУ БОРТНИЧI

0,1 0,1 0,1 РОЗПОР. ДАРНИЦЬ-
КОЇ РДА ВIД 11.11.15 
№703.

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2010
12.2018

20333,8 20250,2 0,1 0,1 0,1

389 203754 ПРОЕКТНI РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦIЇ 
ТА МОДЕРНIЗАЦIЇ ЛIФТIВ У ЖИТЛОВИХ 
БУДИНКАХ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ 
МIСТА КИЄВА

525,0 525,0 525,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2017
12.2017

525,0 525,0 525,0 525,0

з них:

проектнi роботи 525,0 525,0 525,0 525,0

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

500,0 500,0 500,0

390 74705 ПОЛIПШЕННЯ ВОДОВIДВЕДЕННЯ ПРИ-
ВАТНОГО СЕКТОРА В МIКРОРАЙОНI 
ЧЕРВОНИЙ ХУТIР (ДIЛЯНКА 9)

0,1 0,1 0,1 ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ 
ВIД 26.10.16 № 1429-
4298-16/УЕБ

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2005
12.2018

30160,5 18542,2 0,1 0,1 0,1

391 139023 ПОЛIПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ 
ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МIКРОРАЙОНI 
ЧЕРВОНИЙ ХУТIР (ДIЛЯНКА 9)

0,1 0,1 0,1 ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ 
ВIД 26.10.16 № 1428-
4298-16/УЕБ

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2005
12.2018

36198,1 20680,9 0,1 0,1 0,1

392 164333 БУДIВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНIШНЬОГО 
ОСВIТЛЕННЯ МКР.БОРТНИЧI

630,6 630,6 630,6 НАКАЗ КП 
"ПОЗНЯКИ-IНВЕСТ-
УКБ" ДАРНИЦЬКОГО 
Р-НУ ВIД 01.12.17 № 45;

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 02.2017
12.2018

4285,6 314,1 630,6 630,6 630,6

з них: проектнi роботи 630,6 630,6 630,6

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА МОДЕРНIЗАЦIЯ 
ЛIФТIВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ДАР-
НИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

3150,0 3150,0 3150,0

393 202439 ВУЛ. РОСIЙСЬКА, 58-А (ПIД'ЇЗД 2) 840,0 840,0 840,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2017
12.2017

840,0 840,0 840,0 840,0

з них:

проектнi роботи 20,0 20,0 20,0 20,0

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

800,0 800,0 800,0

394 198675 ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6Б (ПIД'ЇЗД 2) 1155,0 1155,0 1155,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2017
12.2017

1155,0 1155,0 1155,0 1155,0

з них:

проектнi роботи 20,0 20,0 20,0 20,0

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

1100,0 1100,0 1100,0

395 198723 ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 65 (ПIД'ЇЗД 1) 1155,0 1155,0 1155,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2017
12.2017

1155,0 1155,0 1155,0 1155,0

з них:

проектнi роботи 20,0 20,0 20,0 20,0

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

1100,0 1100,0 1100,0
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ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 4620,0 4620,0 4620,0

396 146841 БУДIВНИЦТВО МАГIСТРАЛЬНОГО 
САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ. 
ПЕРЕЯСЛАВСЬКIЙ, ЛЕНIНА, ГОРЬКОГО, 
КОЦЮБИНСЬКОГО В М-НI БОРТНИЧI

04.2018
12.2019

113040,4 2560,0 2660,0 2660,0 2660,0 РОЗП. ДАРНИЦЬКОЇ 
РДА ВIД 04.04.2016 № 
227: ЕКСПЕРТНИЙ 
ЗВIТ (ПОЗИТИВНИЙ) 
ВIД 20.09.2017 №1710-
4301-17/УЕБ.

 з них: проектнi роботи 2660,0 2660,0 2660,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2019

113040,4 2560,0 2660,0 2660,0 2660,0

з них: проектнi роботи 2660,0 2660,0 2660,0

397 148364 БУДIВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛIЗАЦIЇ 
НА ВУЛ. ЛЕНIНА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, МКР. 
БОРТНИЧI

03.2018
12.2019

28000,0 2650,0 10,0 10,0 10,0

 з них: проектнi роботи 10,0 10,0 10,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

28000,0 2650,0 10,0 10,0 10,0

з них: проектнi роботи 10,0 10,0 10,0

398 187212 БУДIВНИЦТВО ДОРIГ В МIКРОРАЙОНI 
ЧЕРВОНИЙ ХУТIР

03.2018
12.2018

7000,0 650,0 650,0 650,0

 з них: проектнi роботи 650,0 650,0 650,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

7000,0 650,0 650,0 650,0

з них: проектнi роботи 650,0 650,0 650,0

399 187213 БУДIВНИЦТВО ДОРIГ В МIКРОРАЙОНI 
ОСОКОРКИ

03.2018
12.2018

7000,0 650,0 650,0 650,0

 з них: проектнi роботи 650,0 650,0 650,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

7000,0 650,0 650,0 650,0

з них: проектнi роботи 650,0 650,0 650,0

400 187214 БУДIВНИЦТВО ДОРIГ В МIКРОРАЙОНI 
БОРТНИЧI

03.2018
12.2018

7000,0 650,0 650,0 650,0

 з них: проектнi роботи 650,0 650,0 650,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

7000,0 650,0 650,0 650,0

з них: проектнi роботи 650,0 650,0 650,0

ОСВIТА 32622,5 32622,5 32622,5

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 32622,5 32622,5 32622,5

з них:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

2930,0 2930,0 2930,0

401 176538 РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ТА 
СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКIВ У 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДI № 62 НА ВУЛИЦI КНЯЖИЙ ЗАТОН, 
17-В ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

10462,5 10462,5 10462,5 РОЗПОР.ДАРН.РДА 
ВIД 11.07.2017 №471

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2017
12.2019

36854,0 198,0 10462,5 10462,5 10462,5

402 176540 РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ТА 
СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКIВ У 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОМУ НАВЧАЛЬ-
НОМУ ЗАКЛАДI № 111 НА ВУЛИЦI 
ЗДОЛБУНIВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО 
РАЙОНУ М. КИЄВА

13712,5 13712,5 13712,5 РОЗПОР. ДАРН. РДА 
ВIД 11.07.2017 №470

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2017
12.2019

51340,6 197,8 13712,5 13712,5 13712,5

403 187209 ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ ГIМНАЗIЇ №290 НА 
ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13-А У ДАРНИЦЬКОМУ 
РАЙОНI

3300,0 3300,0 3300,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2017
12.2018

10000,0 3300,0 3300,0 3300,0

з них: проектнi роботи 300,0 300,0 300,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 5147,5 5147,5 5147,5

404 171599 РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ 
ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЛЕНIНА, 53 У ДАР-
НИЦЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
12.2019

60000,0 2750,0 5,0 5,0 5,0

 з них: проектнi роботи 5,0 5,0 5,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2019

60000,0 2750,0 5,0 5,0 5,0

з них: проектнi роботи 5,0 5,0 5,0

405 187455 РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ГIМНАЗIЇ 
№261, ВУЛ. АРХIТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7

03.2018
12.2018

5000,0 200,0 200,0 200,0

 з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

5000,0 200,0 200,0 200,0

з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

406 187454 РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ № 160 НА ВУЛ. РОСIЙСЬКIЙ, 45

03.2018
12.2018

5000,0 200,0 200,0 200,0

 з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

5000,0 200,0 200,0 200,0

з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

407 187456 РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ГIМНАЗIЇ 
№267, ВУЛ. АРХIТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 
7-А

03.2018
12.2018

5000,0 200,0 200,0 200,0

 з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

 у тому числi:
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- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

5000,0 200,0 200,0 200,0

з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

408 192408 РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ТА СПОР-
ТИВНИХ СПОРУД ГIМНАЗIЇ № 237, М. КИЇВ, 
ВУЛ. АРХIТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 28-Г ТА 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 255, 
М. КИЇВ, ВУЛ. АРХIТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКО-
ГО, 26-В

03.2018
12.2018

5000,0 210,0 210,0 210,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

5000,0 210,0 210,0 210,0

з них:

проектнi роботи 250,0 210,0 210,0 210,0

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

200,0 200,0 200,0

409 202520 ПРОЕКТУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦIЇ 
СТАДIОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД 
СПЕЦIАЛЬНОЇ ШКОЛИ I-II СТУПЕНIВ №10, 
М. КИЇВ, ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 1

03.2018
12.2018

5000,0 262,5 262,5 262,5

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

5000,0 262,5 262,5 262,5

з них:

проектнi роботи 250,0 262,5 262,5 262,5

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

250,0 250,0 250,0

410 203479 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НА-
ВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №345 (ВУЛ. САНА-
ТОРНА, 9-А) З ПРИБУДОВОЮ ДО IСНУЮЧОЇ 
БУДIВЛI ТА НАДБУДОВОЮ

03.2018
12.2019

10000,0 1250,0 1250,0 1250,0

 з них: проектнi роботи 1250,0 1250,0 1250,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

10000,0 1250,0 1250,0 1250,0

з них: проектнi роботи 1250,0 1250,0 1250,0

411 192409 РЕКОНСТУКЦIЯ ГIМНАЗIЇ № 315 З НАД-
БУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. 
ДРАГОМАНОВА, 27-А

03.2018
08.2018

30000,0 1554,0 1554,0 1554,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
08.2018

30000,0 1554,0 1554,0 1554,0

з них:

проектнi роботи 1554,0 1554,0 1554,0 1554,0

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

1480,0 1480,0 1480,0

412 187210 ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 149 НА ВУЛ. 
ВИШНЯКIВСЬКА, 12-Б У ДАРНИЦЬКОМУ 
РАЙОНI

03.2018
12.2019

10000,0 216,0 216,0 216,0

 з них: проектнi роботи 216,0 216,0 216,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

10000,0 216,0 216,0 216,0

з них: проектнi роботи 216,0 216,0 216,0

413 203757 ПРОЕКТУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦIЇ 
СТАДIОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 296 ЗА 
АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КОШИЦЯ, 8 ТА 
ГIМНАЗIЇ "ДIАЛОГ" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ 
ВУЛ. КОШИЦЯ, 6

03.2018
12.2018

5000,0 262,5 262,5 262,5

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

5000,0 262,5 262,5 262,5

з них: субвенцiя з державного бюджету 
мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо 
соцiально-економiчного розвитку окремих 
територiй

250,0 250,0 250,0

414 203756 ПРОЕКТУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦIЇ 
ПОКРIВЛI (ДЕМОНТАЖ М'ЯКОЇ ТА ВСТА-
НОВЛЕННЯ ШАТРОВОЇ) В ДОШКIЛЬНОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДI №132. М. КИЇВ, 
ВУЛ. Б. ГМИРI, 3 "А"

03.2018
12.2018

5000,0 262,5 262,5 262,5

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

5000,0 262,5 262,5 262,5

з них: субвенцiя з державного бюджету 
мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо 
соцiально-економiчного розвитку окремих 
територiй

250,0 250,0 250,0

415 203758 ТЕРМОСАНАЦIЯ БУДIВЛI 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ № 261 ПО ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 7 
(М. КИЇВ) (У Т.Ч. ПРОЕКТНI РОБОТИ)

03.2018
12.2018

10000,0 525,0 525,0 525,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

10000,0 525,0 525,0 525,0

з них:

проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

500,0 500,0 500,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 6491,6 6491,6 6491,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 6491,6 6491,6 6491,6

416 187419 БУДIВНИЦТВО АМБУЛАТОРIЇ ЗАГАЛЬ-
НОЇ ЛIКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ-СIМЕЙНОЇ 
МЕДИЦИНИ ПО ВУЛ. ЗАВАЛЬНIЙ, 1-В У 
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

460,0 460,0 460,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2011
12.2018

7925,0 7465,0 460,0 460,0 460,0

з них: проектнi роботи 460,0 460,0 460,0
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417 149543 РЕКОНСТРУКЦIЯ АМБУЛАТОРIЇ ЛIКАРIВ 
СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДО-
ВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРI, 8 
У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

5000,0 5000,0 5000,0 ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ 
ТОВ "УКРЕКСПЕРТИ-
ЗА В БУДІВНИЦТВI" 
ВIД 06.11.2017 №2369-
4331-17/УЕБ, РОЗПОР. 
ДАРНИЦЬКОЇ РДА ВIД 
21.06.2016 №420

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2016
12.2018

105723,3 5954,6 5000,0 5000,0 5000,0

з них: проектнi роботи 1250,0 1250,0 1250,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 1031,6 1031,6 1031,6

418 145617 БУДIВНИЦТВО ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА 
ВУЛ. ВИШНЯКIВСЬКIЙ, 15, Ж/М ОСОКОРКИ, 
11 М-Н, ДIЛ.4

05.2018
12.2019

65000,0 1483,3 141,6 141,6 141,6

 з них: проектнi роботи 141,6 141,6 141,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2019

65000,0 1483,3 141,6 141,6 141,6

з них: проектнi роботи 141,6 141,6 141,6

419 177871 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ 
СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНIЗАЦIЯ ПО 
ВIДВЕДЕННЮ ПIДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. 
БОРИСПIЛЬСЬКА, 30А)

03.2018
12.2019

12000,0 600,0 890,0 890,0 890,0

 з них: проектнi роботи 890,0 890,0 890,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

12000,0 600,0 890,0 890,0 890,0

з них: проектнi роботи 890,0 890,0 890,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 1000,0 1000,0 1000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 1000,0 1000,0 1000,0

420 176923 РЕКОНСТРУКЦIЯ ВIДДIЛЕННЯ РАННЬОЇ 
СОЦIАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБIЛIТАЦIЇ 
ДIТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВIДСТАЛИХ 
ДIТЕЙ ТА ДIТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬ-
НОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, З ПОРУШЕН-
НЯМ ПСИХIКИ (ДЕННЕ ПЕРЕБУВАННЯ), 
ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 28-Б

1000,0 1000,0 1000,0 ЕКСПРТНИЙ ЗВIТ 
ТОВ "УКРЕКСПЕРТИ-
ЗА В БУДІВНИЦТВI" 
ВIД 24.10.2017 №2194-
4301-17/УЕБ

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2017
12.2018

4937,0 1000,0 1000,0 1000,0

з них: проектнi роботи 250,0 250,0 250,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕР-
ЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

38521,1 28700,0 28700,0 9821,1

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 38521,1 28700,0 28700,0 9821,1

ТРАНСПОРТ 650,0 650,0 650,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 650,0 650,0 650,0

421 170511 ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВIД ПЕ-
РЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛIСКIВСЬКОЇ 
ДО ВУЛ. ЛЕНIНА В С. ТРОЄЩИНА

150,0 150,0 150,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО МIСЬКОЇ 
ЦIЛЬОВОЇ КОМП-
ЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 
ПРОФIЛАКТИКИ 
ТА ПРОТИДIЇ 
ЗЛОЧИННОСТI В 
М. КИЄВI "БЕЗПЕЧ-
НА СТОЛИЦЯ" НА 
2012 - 2015 РОКИ" ВIД 
02.10.2013 №32/9620, 
РОЗПОР. КМДА ВIД 
27.04.2017 № 503

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2004
12.2018

3877,1 2466,4 150,0 150,0 150,0

422 170090 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ 
РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РIВНI ВУЛ. КА-
ШТАНОВА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 
З ВЛАШТУВАННЯМ ДВОСТОРОННЬОГО 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ 
БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

200,0 200,0 200,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО МIСЬКОЇ 
ЦIЛЬОВОЇ КОМП-
ЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 
ПРОФIЛАКТИКИ 
ТА ПРОТИДIЇ 
ЗЛОЧИННОСТI В 
М. КИЄВI "БЕЗПЕЧ-
НА СТОЛИЦЯ" НА 
2012 - 2015 РОКИ" ВIД 
02.10.2013 №32/9620

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2017
12.2018

1000,0 200,0 200,0 200,0

423 176339 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ 
РОЗВ’ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА 
ВАТУТIНА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З 
ОРГАНIЗАЦIЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗЇЗДIВ НА 
ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА У ДЕСНЯН-
СЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

300,0 300,0 300,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО МIСЬКОЇ 
ЦIЛЬОВОЇ КОМП-
ЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 
ПРОФIЛАКТИКИ 
ТА ПРОТИДIЇ 
ЗЛОЧИННОСТI В 
М. КИЄВI "БЕЗПЕЧ-
НА СТОЛИЦЯ" НА 
2012 - 2015 РОКИ" ВIД 
02.10.2013 №32/9620

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2017
12.2018

4000,0 300,0 300,0 300,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 4400,0 4400,0 4400,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 4400,0 4400,0 4400,0

424 139544 КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК IНЖЕНЕРНО-
ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 
МIКРОРАЙОНIВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗА-
БУДОВИ С.БИКIВНЯ

500,0 500,0 500,0 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, РОЗПОР.
КМДА ВIД 07.07.2005 
№ 1176

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2005
12.2019

25934,7 13663,6 500,0 500,0 500,0

425 139546 КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК IНЖЕНЕРНО-
ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 
МIКРОРАЙОНIВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗА-
БУДОВИ С.ТРОЄЩИНА

700,0 700,0 700,0 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, РОЗПОР. 
КМДА ВIД 02.12.2016 
№1227

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2005
12.2020

313111,3 32761,2 700,0 700,0 700,0
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426 142148 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА 
ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО ЗНАКА 
ПАМ'ЯТI ЖЕРТВ ЧОРНОБИЛЯ У ЧЕТВЕРТО-
МУ МIКРОРАЙОНI ЖИТЛОВОГО МАСИВУ 
ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА

2700,0 2700,0 2700,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО МIСЬКУ КОМП-
ЛЕКСНУ ПРОГРАМУ 
"СТОЛИЧНА КУЛЬТУ-
РА I МИСТЕЦТВО НА 
2011 - 2015 РОКИ" ВIД 
23.12.2010 №414/5226, 
РОЗПОР.КМДА ВIД 
26.12.2013 № 2335

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2006
12.2019

49219,5 19098,8 2700,0 2700,0 2700,0

427 165171 БУДIВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ НА ВУЛ. 
ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНIЙ, 11

500,0 500,0 500,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
ВIД 17.03.2016 №232/232

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.1992
12.2018

6000,0 2943,2 500,0 500,0 500,0

з них: проектнi роботи 300,0 300,0 300,0

ОСВIТА 11500,0 11500,0 11500,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11500,0 11500,0 11500,0

428 91947 РЕКОНСТРУКЦIЯ З ДОБУДОВОЮ 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА 
ВУЛ. ПУТИВЛЬСЬКIЙ, 35 (С.БИКIВНЯ)

11500,0 11500,0 11500,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
РОЗП. КМДА ВIД 
12.10.2015 №1021

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2003
12.2020

67214,2 22990,0 11500,0 11500,0 11500,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 200,0 200,0 200,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 200,0 200,0 200,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 200,0 200,0 200,0

429 185729 РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВИХ 
ПРИМIЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСI 
БУДIВЛI НА БУЛЬВ. ЛЕОНIДА БИКОВА, 
7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА 
КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРIЇ 
ЛIКАРIВ СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

03.2018
12.2018

4440,3 100,0 100,0 100,0

 з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

4440,3 100,0 100,0 100,0

з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

430 185728 РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВИХ 
ПРИМIЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСI 
БУДIВЛI НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕС-
НЯНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА ДЛЯ 
ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРIЇ ЛIКАРIВ 
СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

03.2018
12.2018

5334,2 100,0 100,0 100,0

 з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

5334,2 100,0 100,0 100,0

з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ 21321,1 11500,0 11500,0 9821,1

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 21321,1 11500,0 11500,0 9821,1

431 144683 РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ЗI ШТУЧНИМ 
ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 2-Б У 
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

21321,1 11500,0 11500,0 9821,1 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМIН 
ДО МЦП "КИЇВ СПОР-
ТИВНИЙ: 2011 - 2015 
РОКИ" ВIД 12.07.2012 
№676/8013, РОЗПОР. ВIД 
25.05.2017 р. № 622

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2017
12.2018

28939,6 618,5 21321,1 11500,0 11500,0 9821,1

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 450,0 450,0 450,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 450,0 450,0 450,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 450,0 450,0 450,0

432 185726 РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВИХ 
ПРИМIЩЕНЬ БУДIВЛI НА ПРОСП. МАЯКОВ-
СЬКОГО, 15 СЗ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI 
МIСТА КИЄВА ПIД РОЗМIЩЕННЯ ЗАЛУ 
УРОЧИСТИХ ПОДIЙ

03.2018
12.2018

4000,0 100,0 100,0 100,0

 з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

4000,0 100,0 100,0 100,0

з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

433 185727 РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДIВЛI 
НА ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 
ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ 
СОЦIАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРI 
СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У 
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

03.2018
12.2019

14000,0 350,0 350,0 350,0

 з них: проектнi роботи 350,0 350,0 350,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

14000,0 350,0 350,0 350,0

з них: проектнi роботи 350,0 350,0 350,0

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕР-
ЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

14438,8 14438,8 14438,8

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 14438,8 14438,8 14438,8

з них:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

300,0 300,0 300,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 5097,6 5097,6 5097,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 5097,6 5097,6 5097,6
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з них:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

300,0 300,0 300,0

434 203755 ПРОЕКТНI РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦIЇ 
ТА МОДЕРНIЗАЦIЇ ЛIФТIВ У ЖИТЛОВИХ 
БУДИНКАХ ДНIПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 
МIСТА КИЄВА

315,0 315,0 315,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2017
12.2017

315,0 315,0 315,0 315,0

з них:

проектнi роботи 315,0 315,0 315,0 315,0

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

300,0 300,0 300,0

435 139902 РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТА-
ЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ

3782,6 3782,6 3782,6 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, ЕКСПЕРТ-
НИЙ ЗВIТ №00-2056-
13/КД ВIД 16.04.2014, 
(КОРИГ. ПКД)

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2007
12.2018

28802,3 15805,6 3782,6 3782,6 3782,6

436 190171 КАНАЛIЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА 
ДВРЗ

1000,0 1000,0 1000,0 ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ 
№00-2055-16/КД ВIД 
09.02.2017

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2006
12.2018

15860,5 13481,9 1000,0 1000,0 1000,0

ЖИТЛОВЕ БУДIВНИЦТВО 160,0 160,0 160,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 160,0 160,0 160,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 160,0 160,0 160,0

437 176508 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕННЯ ЖИТЛО-
ВОГО БУДИНКУ ПО БУЛЬВАРУ ЯРОСЛА-
ВА ГАШЕКА, 4 ПIД ДИТЯЧИЙ БУДИНОК 
СIМЕЙНОГО ТИПУ

03.2018
12.2018

2500,0 50,0 50,0 50,0

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

2500,0 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

438 176509 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕННЯ ЖИТЛО-
ВОГО БУДИНКУ ПО БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА 
ГАШЕКА, 4 ПIД СОЦIАЛЬНИЙ ГУРТОЖИ-
ТОК

03.2018
12.2018

4500,0 110,0 110,0 110,0

 з них: проектнi роботи 110,0 110,0 110,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

4500,0 110,0 110,0 110,0

з них: проектнi роботи 110,0 110,0 110,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 1244,9 1244,9 1244,9

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 1244,9 1244,9 1244,9

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 1244,9 1244,9 1244,9

439 149082 РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИЛИХ ПРИМIЩЕНЬ 
ПIД АМБУЛАТОРIЮ ЛIКАРIВ СIМЕЙНОЇ 
МЕДИЦИНИ НА ДАРНИЦЬКОМУ БУЛЬВАРI, 
23 У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI

03.2018
12.2019

15000,0 795,0 795,0 795,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО РIШЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
РАДИ ВIД 15.03.2012 
№ 208/7545 "ПРО 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МIСЬКОЇ ЦIЛЬОВОЇ 
ПРОГРАМИ 
"ЗДОРОВ'Я КИЯН" НА 
2012 - 2016 РОКИ" ВIД 
02.10.2014 №25/9613

 з них: проектнi роботи 795,0 795,0 795,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

15000,0 795,0 795,0 795,0

з них: проектнi роботи 795,0 795,0 795,0

440 178909 РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИЛОГО 
ПРИМIЩЕННЯ ПIД АМБУЛАТОРIЮ ЛIКАРIВ 
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ/СIМЕЙНОЇ МЕ-
ДИЦИНИ НА ВУЛИЦI РАЙДУЖНIЙ, 23-А,У 
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

03.2018
12.2019

7000,0 449,9 449,9 449,9 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО РIШЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
РАДИ ВIД 15.03.2012 
№ 208/7545 "ПРО 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МIСЬКОЇ ЦIЛЬОВОЇ 
ПРОГРАМИ 
"ЗДОРОВ'Я КИЯН" НА 
2012 - 2016 РОКИ" ВIД 
02.10.2014 №25/9613

 з них: проектнi роботи 449,9 449,9 449,9

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

7000,0 449,9 449,9 449,9

з них: проектнi роботи 449,9 449,9 449,9

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 7936,3 7936,3 7936,3

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 7936,3 7936,3 7936,3

441 149858 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕННЯ НА ВУЛ. 
ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 18 ПIД ВIДДIЛ (ЦЕНТР) 
НАДАННЯ АДМIНIСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
АПАРАТУ ДНIПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В 
М. КИЄВI ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ

7936,3 7936,3 7936,3 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕН-
НЯ КОМПЛЕКСНОЇ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
ЦIЛЬОВОЇ ПРО-
ГРАМИ СПРИЯН-
НЯ РОЗВИТКУ 
ПIДПРИЄМНИЦТВА, 
ПРОМИСЛОВОСТI 
ТА СПОЖИВЧОГО 
РИНКУ НА 2015 - 2018 
РОКИ" ВIД 16.04.2015 
№409/1274, ЕКС-
ПЕРТНИЙ ЗВIТ ВIД 
26.11.2015 №115138-ЕК 
(КОРИГ. ПКД)

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2015
08.2017

12648,1 3406,1 7936,3 7936,3 7936,3
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ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕР-
ЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

75256,7 75256,7 75256,7

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 75256,7 75256,7 75256,7

ОСВIТА 68724,8 68724,8 68724,8

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 68724,8 68724,8 68724,8

442 179652 РЕКОНСТРУКЦIЯ ФАСАДУ 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ № 225 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКО-
МУ, 9-Б

10136,0 10136,0 10136,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ 
ВIД 09.06.2017 №01-
0215-17/КД/П

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2017
12.2018

12700,9 57,3 10136,0 10136,0 10136,0

з них: проектнi роботи 15,0 15,0 15,0

443 148088 РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI 
СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ №211 НА ВУЛ. 
ЛАЙОША ГАВРО, 24-А.

4258,8 4258,8 4258,8 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
РОЗПОР. ОРДА ВIД 
05.08.2015 №407

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2012
12.2017

12677,7 8356,4 4258,8 4258,8 4258,8

444 148187 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НА-
ВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №193 НА ПРОСП. 
ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Г

487,1 487,1 487,1 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
РОЗПОР. ОРДА ВIД 
29.11.2012 №605 (КО-
РИГ. ПКД)

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2013
12.2018

16155,1 7401,2 487,1 487,1 487,1

445 191209 РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ I-III 
СТУПЕНIВ №170, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 8

1200,0 1200,0 1200,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11.2017
12.2017

1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

з них: проектнi роботи 3,0 3,0 3,0

446 148124 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НА-
ВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №260 НА ПРОСП. 
ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-Б

6114,4 6114,4 6114,4 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
РОЗПОР. ОРДА ВIД 
20.02.2017.2012 №82

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2013
12.2018

14507,8 3906,1 6114,4 6114,4 6114,4

447 149907 РЕКОНСТРУКЦIЯ ГIМНАЗIЇ-IНТЕРНАТУ 
№299 НА ВУЛ. МАКIЇВСЬКIЙ, 9

19199,3 19199,3 19199,3 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ 
ВIД 23.09.2016 № 166-
4241-16/УЕБ

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2017
12.2018

20382,8 799,7 19199,3 19199,3 19199,3

448 150131 РЕКОНСТРУКЦIЯ З УТЕПЛЕННЯМ ФАСАДУ 
СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ №16 НА ВУЛ. 
ВИШГОРОДСЬКIЙ, 42/1

1036,9 1036,9 1036,9 РОЗПОР. ОРДА ВIД 
24.02.2016 №96

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2016
12.2018

5116,7 3676,3 1036,9 1036,9 1036,9

449 149922 РЕКОНСТРУКЦIЯ ФАСАДА 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКО-
МУ, 9-А

1916,6 1916,6 1916,6 РОЗПОР. ОРДА ВIД 
26.11.2015 № 625

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2016
12.2018

4678,8 2387,5 1916,6 1916,6 1916,6

з них: проектнi роботи 190,0 190,0 190,0

450 150133 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НА-
ВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. 
АВТОЗАВОДСЬКIЙ, 17-А

2238,9 2238,9 2238,9 РОЗПОР. ОРДА ВIД 
24.02.2016 № 95, ЕКС-
ПЕРТНИЙ ЗВIТ ВIД 
06.01.2016 №00-2090-
15/КД

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 10.2016
08.2018

5000,0 297,5 2238,9 2238,9 2238,9

451 150132 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НА-
ВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №321 НА ВУЛ. 
АВТОЗАВОДСЬКIЙ, 13-А

3488,5 3488,5 3488,5 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
РОЗПОР. ОРДА ВIД 
20.02.2017 № 83

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2016
12.2017

5211,3 1698,8 3488,5 3488,5 3488,5

452 148174 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НА-
ВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №533 НА ПРОСП.
ОБОЛОНСЬКОМУ, 15-В

6930,6 6930,6 6930,6 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ 
ВIД 13.10.2016 № 1315-
4298-16/УЕБ

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2013
08.2018

16729,6 7499,0 6930,6 6930,6 6930,6

453 148188 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НА-
ВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №585 НА ВУЛ. 
МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 1-Б

9000,0 9000,0 9000,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
ЕКСРПЕРТНИЙ ЗВIТ 
ВIД 13.10.2016 № 13156-
4298-16/УЕБ
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 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2013
12.2017

16629,4 7462,1 9000,0 9000,0 9000,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 2717,7 2717,7 2717,7

454 179653 РЕКОНСТРУКЦIЯ ФАСАДУ 
СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ №239 НА 
ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Д

03.2018
12.2018

5000,0 57,5 60,0 60,0 60,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕН-
НЯ МЦП "ОСВIТА 
КИЄВА. 2016 - 2018 
РОКИ" ВIД 03.03.2016 
№125/125, РОЗПОР.
ОРДА ВIД 10.12.2014 
№654, ЕКСПЕРТНИЙ 
ЗВIТ ВIД 22.10.2014 
№00-1020-14/КД, ПКД 
НА КОРИГУВАННI

 з них: проектнi роботи 60,0 60,0 60,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

5000,0 57,5 60,0 60,0 60,0

з них: проектнi роботи 60,0 60,0 60,0

455 173984 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НА-
ВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №608 НА ВУЛ. 
БОГАТИРСЬКIЙ, 18-Є

04.2018
12.2018

18000,0 757,0 56,5 56,5 56,5 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125

 з них: проектнi роботи 56,5 56,5 56,5

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2018

18000,0 757,0 56,5 56,5 56,5

з них: проектнi роботи 56,5 56,5 56,5

456 173985 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НА-
ВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №589 НА ВУЛ. 
МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3-Б

04.2018
12.2018

18000,0 787,0 56,7 56,7 56,7 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125

 з них: проектнi роботи 56,7 56,7 56,7

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2018

18000,0 787,0 56,7 56,7 56,7

з них: проектнi роботи 56,7 56,7 56,7

457 149750 РЕКОНСТРУКЦIЯ МIЖШКIЛЬНОГО 
СТАДIОНУ ЗАГАЛЬНООСВIТНIХ НА-
ВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ №214 НА ПРОСП. 
ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А ТА №225 НА ПРОСП. 
ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-Б З ОБЛАШТУВАННЯМ 
БIГОВИХ I ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРIЖОК ТА 
БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРIЇ

03.2018
12.2019

55000,0 255,1 200,0 200,0 200,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125

 з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

55000,0 255,1 200,0 200,0 200,0

з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

458 187477 РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ШКIЛ №194 НА 
ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНIПРА, 9-Б ТА №252 НА ВУЛ. 
ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10-В

03.2018
12.2019

15000,0 692,7 692,7 692,7

 з них: проектнi роботи 692,7 692,7 692,7

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

15000,0 692,7 692,7 692,7

з них: проектнi роботи 692,7 692,7 692,7

459 186829 РЕКОНСТРУКЦIЯ МIЖШКIЛЬНОГО 
СТАДIОНУ ШКОЛИ I-III СТУПЕНIВ №226 
ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА 
ВУЛ. ПРИРIЧНА, 19-Є ТА НАВЧАЛЬНО-ВИ-
ХОВНОГО КОМПЛЕКСУ ШКОЛИ I СТУПЕНЯ 
ГIМНАЗIЯ "ОБОЛОНЬ" ОБОЛОНСЬКОГО 
РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. ПРИРIЧНА, 27-Б

07.2018
12.2019

10000,0 500,0 500,0 500,0

 з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2018
12.2019

10000,0 500,0 500,0 500,0

з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

460 179651 РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ БУДIВЛI 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СПЕЦIАЛIЗОВАНА 
ШКОЛА I-II СТУПЕНIВ - ЛIЦЕЙ" № 157 
ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА 
ПРОСПЕКТI ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-В

03.2018
12.2018

5825,4 551,8 551,8 551,8 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125

 з них: проектнi роботи 551,8 551,8 551,8

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

5825,4 551,8 551,8 551,8

з них: проектнi роботи 551,8 551,8 551,8

461 179650 РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДIВЛI 
ШКОЛИ I-III СТУПЕНIВ № 9 ОБОЛОНСЬКО-
ГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. МАРШАЛА 
РОКОССОВСЬКОГО, 5

07.2018
12.2019

22000,0 600,0 600,0 600,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125

 з них: проектнi роботи 600,0 600,0 600,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2018
12.2019

22000,0 600,0 600,0 600,0

з них: проектнi роботи 600,0 600,0 600,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 6085,3 6085,3 6085,3

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 6085,3 6085,3 6085,3

462 149555 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПОКРIВЛI ТА УТЕПЛЕН-
НЯ ФАСАДУ ДИТЯЧОЇ ПОЛIКЛIНIКИ №2 НА 
ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 14

1611,7 1611,7 1611,7 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ОРДА ВIД 03.06.2016 
№ 324

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2014
12.2017

5123,9 2982,2 1611,7 1611,7 1611,7

463 149554 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПОКРIВЛI ТА УТЕПЛЕН-
НЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ 
ПОЛIКЛIНIКИ НА ВУЛ. МАРШАЛА 
ТИМОШЕНКА, 14

3193,2 3193,2 3193,2 РОЗПОР.ОРДА ВIД 
18.08.2016 №470

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2014
12.2017

6809,0 3332,8 3193,2 3193,2 3193,2
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464 191211 РЕКОНСТРУКЦIЯ СИСТЕМИ ТЕПЛО-
ПОСТАЧАННЯ. IЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ 
IНДИВIДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО 
ПУНКТУ В БУДIВЛI КОМУНАЛЬНОГО 
НЕКОМЕРЦIЙНОГО ПIДПРИЄМСТВА 
"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ №2" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА НА ПРОСП. МIНСЬКОМУ, 6 В 
ОБОЛОН РАЙОН

381,4 381,4 381,4

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2017
12.2017

381,4 381,4 381,4 381,4

з них: проектнi роботи 12,1 12,1 12,1

465 179654 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПОКРIВЛI ТА УТЕПЛЕН-
НЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДИ-
ТЯЧОЇ ПОЛIКЛIНIКИ НА ВУЛ. ПIВНIЧНIЙ, 
4-А

899,0 899,0 899,0 ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ 
ВIД 15.09.2017 №01-
0234-17/КД/П

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2015
12.2018

5508,1 251,9 899,0 899,0 899,0

з них: проектнi роботи 45,0 45,0 45,0

КУЛЬТУРА 446,6 446,6 446,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 446,6 446,6 446,6

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 446,6 446,6 446,6

466 149245 ДОБУДОВА КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ ДО 
ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 5 ПО ВУЛ. 
МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО,11-В

04.2018
12.2019

50500,0 446,6 446,6 446,6

 з них: проектнi роботи 446,6 446,6 446,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2019

50500,0 446,6 446,6 446,6

з них: проектнi роботи 446,6 446,6 446,6

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВ-
НА АДМIНIСТРАЦIЯ

4800,0 4800,0 4800,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 4800,0 4800,0 4800,0

ОСВIТА 2000,0 2000,0 2000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 2000,0 2000,0 2000,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 2000,0 2000,0 2000,0

467 186841 РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДIВЛI 
ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
№ 325 НА БУЛЬВАРI ДРУЖБИ НАРОДIВ, 7-А.

03.2018
12.2018

24400,0 500,0 500,0 500,0

 з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

24400,0 500,0 500,0 500,0

з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

468 186840 РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ 
БУДIВЛI, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРIЇ 
ШКОЛИ I-III СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. 
ТИМIРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ НА-
ВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

03.2018
12.2018

20000,0 1500,0 1500,0 1500,0

 з них: проектнi роботи 1500,0 1500,0 1500,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

20000,0 1500,0 1500,0 1500,0

з них: проектнi роботи 1500,0 1500,0 1500,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 2800,0 2800,0 2800,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 2800,0 2800,0 2800,0

469 185739 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕНЬ ДЛЯ 
РОЗМIЩЕННЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ 
СIМЕЙНОГО ТИПУ ЗА АДРЕСОЮ ПЕЧЕР-
СЬКИЙ УЗВIЗ, 19

2800,0 2800,0 2800,0 Експертний звiт 
№ 1745-4298-17/УЕБ

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2017
12.2017

2900,0 100,0 2800,0 2800,0 2800,0

з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕР-
ЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

51900,3 51900,3 51900,3

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 51900,3 51900,3 51900,3

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 11152,3 11152,3 11152,3

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 11152,3 11152,3 11152,3

470 146661 КАНАЛIЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТА-
ЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (II 
ЧЕРГА БУДIВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-
БIЛИЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. ЗОРЯНIЙ, 
ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКIЙ, ПРОВ.ЗОРЯНОМУ, 
ПРОВ.ГОМЕЛЬСЬКОМУ

6092,0 6092,0 6092,0 НАКАЗ УКБ 
ПОДIЛЬСЬКОЇ РДА 
ВIД 16.06.2017 № 8.

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12.2010
12.2018

16134,5 3610,8 6092,0 6092,0 6092,0

з них: проектнi роботи 32,2 32,2 32,2

471 162856 БУДIВНИЦТВО ЗОВНIШНIХ МЕРЕЖ ВОДО-
ПРОВОДУ ПО ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКIЙ

97,8 97,8 97,8 "ПОЗИТИВНИЙ 
ВИСНОВОК ВIД 
23.11.2009 Р.; НА-
КАЗ ВКБ ПРДА ВIД 
24.11.2009 № 57 К. 
(КОРИГ.ПКД)

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 01.2007
12.2018

1470,6 670,6 97,8 97,8 97,8

з них: проектнi роботи 97,8 97,8 97,8

472 179974 БУДIВНИЦТВО ЗОВНIШНЬОЇ МЕРЕЖI 
ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛIЗАЦIЇ ПО ВУЛ. 
КОСЕНКА НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВI "ВИ-
НОГРАДАР" У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI М. 
КИЄВА

125,8 125,8 125,8 НАКАЗ ВКБ 
ПОДIЛЬСЬКОЇ РДА 
ВIД 07.09.2009 № 44К.

 у тому числi:
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- капiтальнi вкладення 01.2007
12.2018

2441,4 1641,4 125,8 125,8 125,8

з них: проектнi роботи 125,8 125,8 125,8

473 162855 БУДIВНИЦТВО ЗОВНIШНIХ МЕРЕЖ ВОДО-
ПРОВОДУ ТА КАНАЛIЗАЦIЇ ПО ВУЛ. 
М. ДЖАЛIЛЯ НА Ж/М ВИНОГРАДАР

165,8 165,8 165,8 ПОЗИТИВНИЙ 
ВИСНОВОК ВIД ВIД 
09.12.2008 № 0127; 
НАКАЗ ВКБ ПРДА ВIД 
09.12.2008 № 198 К. 
(КОРИГ.ПКД)

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2007
12.2018

2317,0 1317,0 165,8 165,8 165,8

з них: проектнi роботи 165,8 165,8 165,8

474 149028 РЕКОНСТРУКЦIЯ СКВЕРУ З ВЛАШТУВАН-
НЯМ ФОНТАНА НА ПЛОЩI ЧЕРВОНА 
ПРЕСНЯ (II ЧЕРГА)

4274,0 4274,0 4274,0 НАКАЗ УКБ та З ПРДА 
ВIД 01.01.2017 № 75-К

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2016
10.2017

7737,1 3155,1 4274,0 4274,0 4274,0

з них: проектнi роботи 28,7 28,7 28,7

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 396,9 396,9 396,9

475 186839 БУДIВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНI 
НА АНДРIЇВСЬКОМУ УЗВОЗI

01.2018
12.2018

5000,0 396,9 396,9 396,9

 з них: проектнi роботи 396,9 396,9 396,9

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 01.2018
12.2018

5000,0 396,9 396,9 396,9

з них: проектнi роботи 396,9 396,9 396,9

ОСВIТА 35886,0 35886,0 35886,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 35886,0 35886,0 35886,0

476 170562 РЕКОНСТРУКЦIЯ ШКIЛЬНОГО СТАДIОНУ 
СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ №243 НА ВУЛ. 
НОВОМОСТИЦЬКIЙ, 10 У ПОДIЛЬСЬКОМУ 
РАЙОНI

22465,4 22465,4 22465,4 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
НАКАЗ ВIД 26.04.2017 
№5

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2017
12.2018

27219,1 533,5 22465,4 22465,4 22465,4

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

477 170516 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НА-
ВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 486 НА ВУЛ. 
МАРШАЛА ГРЕЧКА, 20-Д У ПОДIЛЬСЬКОМУ 
РАЙОНI

11901,4 11901,4 11901,4 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
НАКАЗ УКБАЗ ВIД 
03.04.2017 №4

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2017
12.2017

13257,4 612,2 11901,4 11901,4 11901,4

з них: проектнi роботи 15,0 15,0 15,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 1519,2 1519,2 1519,2

478 145812 РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО 
СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП.ПРАВДИ, 
64-Г

04.2018
08.2019

83299,0 222,4 943,8 943,8 943,8 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125

 з них: проектнi роботи 943,8 943,8 943,8

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
08.2019

83299,0 222,4 943,8 943,8 943,8

з них: проектнi роботи 943,8 943,8 943,8

479 149579 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНО-
ГО ДОШКIЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 151, ВУЛ. 
М. ГРЕЧКА, 10-А

06.2018
12.2019

29000,0 575,4 575,4 575,4 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125

 з них: проектнi роботи 575,4 575,4 575,4

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2018
12.2019

29000,0 575,4 575,4 575,4

з них: проектнi роботи 575,4 575,4 575,4

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 4500,0 4500,0 4500,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 4500,0 4500,0 4500,0

480 193904 БУДIВНИЦТВО ТА ВЛАШТУВАН-
НЯ ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНИХ ТА 
IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В КОМУНАЛЬНО-
МУ НЕКОМЕРЦIЙНОМУ ПIДПРИЄМСТВI 
"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ №1" ПОДIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА

981,0 981,0 981,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2017
12.2017

981,0 981,0 981,0 981,0

з них: проектнi роботи 139,2 139,2 139,2

481 193905 БУДIВНИЦТВО ТА ВЛАШТУВАН-
НЯ ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНИХ ТА 
IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В КОМУНАЛЬНО-
МУ НЕКОМЕРЦIЙНОМУ ПIДПРИЄМСТВI 
"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ №2" ПОДIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА

1119,0 1119,0 1119,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2017
12.2017

1119,0 1119,0 1119,0 1119,0

з них: проектнi роботи 198,0 198,0 198,0

482 193906 БУДIВНИЦТВО ТА ВЛАШТУВАН-
НЯ ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНИХ ТА 
IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В КОМУНАЛЬНО-
МУ НЕКОМЕРЦIЙНОМУ ПIДПРИЄМСТВI 
"КОНСУЛЬТАТИВНО-ДIАГНОСТИЧНИЙ 
ЦЕНТР" ПОДIЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

2400,0 2400,0 2400,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2017
12.2017

2400,0 2400,0 2400,0 2400,0

з них: проектнi роботи 297,6 297,6 297,6



119ДОКУМЕНТ Хрещатик
22 грудня 2017 р.

№135 (5048)

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 350,0 350,0 350,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 350,0 350,0 350,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 350,0 350,0 350,0

483 193916 РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI НА ПРОСПЕКТI 
ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМIЩЕННЯ ЦЕНТРУ 
КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБIЛIТАЦIЇ ДЛЯ ОСIБ З 
IНВАЛIДНIСТЮ У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

05.2018
12.2018

87000,0 350,0 350,0 350,0

 з них: проектнi роботи 350,0 350,0 350,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2018
12.2018

87000,0 350,0 350,0 350,0

з них: проектнi роботи 350,0 350,0 350,0

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 12,0 12,0 12,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 12,0 12,0 12,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 12,0 12,0 12,0

484 179973 РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОГО 
ПРИМIЩЕННЯ НА ВУЛ. МОСТИЦЬКIЙ, 20 
ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ 
СОЦIАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРI 
СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У 
ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI

03.2018
12.2019

40000,0 641,0 12,0 12,0 12,0

 з них: проектнi роботи 12,0 12,0 12,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

40000,0 641,0 12,0 12,0 12,0

з них: проектнi роботи 12,0 12,0 12,0

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI 
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

791,8 791,8 791,8

з них: 

- капiтальнi вкладення 350,0 350,0 350,0

ОСВIТА 350,0 350,0 350,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 350,0 350,0 350,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 350,0 350,0 350,0

485 193988 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕНЬ ПО 
ВУЛ. АКАДЕМIКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ 
ВIДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКIЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497

03.2018
12.2018

40000,0 350,0 350,0 350,0

 з них: проектнi роботи 350,0 350,0 350,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2018

40000,0 350,0 350,0 350,0

з них: проектнi роботи 350,0 350,0 350,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 441,8 441,8 441,8

486 139209 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БУДIВНИЦТВО ПРИ-
БУДОВИ ДО ПОЛIКЛIНIКИ № 4 НА ВУЛ. 
АКАДЕМIКА БУЛАХОВСЬКОГО, 26

441,8 441,8 441,8 РОЗПОР.КМДА ВIД 
08.04.2011 № 522

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2004
12.2011

34730,8 32189,2

- з метою виконання рiшення Госп. суду 
м.Києва у справi №5011-53/2817-2012

441,8 441,8 441,8

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI 
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

99078,9 99078,9 99078,9

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 99078,9 99078,9 99078,9

з них:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

25000,0 25000,0 25000,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 68177,6 68177,6 68177,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 68177,6 68177,6 68177,6

з них:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

20000,0 20000,0 20000,0

487 76426 КАНАЛIЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО 
СЕКТОРА У МIКРОРАЙОНI СОВКИ У 
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

145,0 145,0 145,0 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, РОЗПОР.
СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ РДА 
ВIД 01.12.2008 № 2003

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 02.2005
12.2018

29728,8 25311,8 145,0 145,0 145,0

488 139046 ПОЛIПШЕННЯ ВОДОВIДВЕДЕННЯ ПРИ-
ВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРIВСЬКОЇ 
СЛОБIДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI 
М. КИЄВА

62767,9 62767,9 62767,9 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, РОЗПОР.
КМДА ВIД 03.07.2017 
№ 780

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2005
12.2018

211089,5 34996,8 62767,9 62767,9 62767,9

з них:

проектнi роботи 1450,0 600,0 850,0 850,0 850,0

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

20000,0 20000,0 20000,0

489 139030 ПОЛIПШЕННЯ ВОДОВIДВЕДЕННЯ ПРИ-
ВАТНОГО СЕКТОРА БАТИЄВОЇ ГОРИ У 
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

3495,6 3495,6 3495,6 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, РОЗПОР. 
СРДА ВIД 09.04.2014 
№ 229

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 02.2005
12.2018

16443,3 12942,7 3495,6 3495,6 3495,6

з них: проектнi роботи 160,0 160,0 160,0
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490 187088 БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЙНОЇ 
МЕРЕЖI У МIКРОРАЙОНI "ЖУЛЯНИ" 
СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

680,0 680,0 680,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
ВIД 17.03.2016 №232/232

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 05.2005
12.2018

10000,0 560,0 680,0 680,0 680,0

з них: проектнi роботи 680,0 680,0 680,0

491 165740 ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТО-
РА У МIКРОРАЙОНI ЖУЛЯНИ

600,0 600,0 600,0 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, НАКАЗ 
ГУКIГГТ КМДА ВIД 
24.09.2003 №248, ПОЗИ-
ТИВНИЙ ВИСНОВОК 
КИЇВДЕРЖЕКСПЕР-
ТИЗИ ВIД 24.09.2003

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 02.2005
12.2018

10000,0 6376,4 600,0 600,0 600,0

з них: проектнi роботи 600,0 600,0 600,0

492 146694 ПОЛIПШЕННЯ ВОДОВIДВЕДЕННЯ ПРИВАТ-
НОГО СЕКТОРА МIКРОРАЙОНУ КАРАВАЄВI 
ДАЧI У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI 
М. КИЄВА (II ЧЕРГА)

20,0 20,0 20,0 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, РОЗПОР.
СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ РДА 
ВIД 28.10.2009 № 1240

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 09.2009
12.2018

25702,0 17594,6 20,0 20,0 20,0

з них: проектнi роботи 20,0 20,0 20,0

493 165739 РЕКОНСТРУКЦIЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ 
ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МIКРОРАЙОНУ 
"СОВКИ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI 
М. КИЄВА

9,1 9,1 9,1 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, РОЗП. СРДА 
ВIД 02.11.2007 №2010.

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2006
12.2018

4964,5 1963,2 9,1 9,1 9,1

494 165737 ПОЛIПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ У 
ПРИВАТНОМУ СЕКОРI БАТИЄВОЇ ГОРИ В 
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

160,0 160,0 160,0 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, РОЗП. 
КМДА ВIД 24.03.2006 
№550.

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 01.2005
12.2018

5284,7 4511,9 160,0 160,0 160,0

з них: проектнi роботи 160,0 160,0 160,0

495 165738 ПОЛIПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ-
ВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРIВСЬКОЇ 
СЛОБIДКИ

300,0 300,0 300,0 МЦП: РIШЕННЯ 
КМР ВIД 17.03.2016 
№232/232, РОЗП. СРДА 
ВIД 20.12.2006 №2340 
(КОРИГ. ПКД)

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 02.2005
12.2018

12456,6 7437,8 300,0 300,0 300,0

з них: проектнi роботи 300,0 300,0 300,0

ОСВIТА 27391,9 27391,9 27391,9

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 27391,9 27391,9 27391,9

з них:

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

5000,0 5000,0 5000,0

496 165735 РЕКОНСТРУКЦIЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕД-
НЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ 
№ 22 НА ВIДРАДНОМУ ПРОСПЕКТI, 36-В У 
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

23191,9 23191,9 23191,9 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
РОЗПОР. КМДА ВIД 
20.09.2017 № 1168

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2017
08.2019

127778,5 1463,3 23191,9 23191,9 23191,9

з них:

проектнi роботи 3769,9 1800,0 1800,0 1800,0

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бю-
джетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-
економiчного розвитку окремих територiй

5000,0 5000,0 5000,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 4200,0 4200,0 4200,0

497 185640 РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI ДЛЯ 
РОЗМIЩЕННЯ ДОШКIЛЬНОГО НА-
ВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА 
ТУПIКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ 
РАЙОНI

04.2018
12.2018

25000,0 650,0 1150,0 1150,0 1150,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125 

 з них: проектнi роботи 1150,0 1150,0 1150,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2018

25000,0 650,0 1150,0 1150,0 1150,0

з них: проектнi роботи 1150,0 1150,0 1150,0

498 187484 РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ 
СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 64 
М. КИЄВА НА ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 32 У 
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI

03.2018
08.2019

15000,0 300,0 300,0 300,0

 з них: проектнi роботи 300,0 300,0 300,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
08.2019

15000,0 300,0 300,0 300,0

з них: проектнi роботи 300,0 300,0 300,0

499 187089 РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ ПАЛАЦУ 
ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТI НА 
ВУЛ. КУРСЬКIЙ, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ 
РАЙОНI

03.2018
12.2019

104265,7 3140,4 1150,0 1150,0 1150,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
РОЗП. КМДА ВIД 
30.10.2009 №1239

 з них: проектнi роботи 1150,0 1150,0 1150,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2018
12.2019

104265,7 3140,4 1150,0 1150,0 1150,0

з них: проектнi роботи 1150,0 1150,0 1150,0

500 176063 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НА-
ВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. 
ПОВIТРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А

08.2018
12.2019

80000,0 1600,0 1600,0 1600,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125
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 з них: проектнi роботи 1600,0 1600,0 1600,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 08.2018
12.2019

80000,0 1600,0 1600,0 1600,0

з них: проектнi роботи 1600,0 1600,0 1600,0

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 3509,4 3509,4 3509,4

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 3509,4 3509,4 3509,4

501 160843 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕННЯ ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРIАЛЬНОГО 
ПIДРОЗДIЛУ ЦЕНТРУ НАДАН-
НЯ АДМIНIСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МIСТI 
КИЄВI ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ НА 
БУЛЬВ. ЧОКОЛIВСЬКОМУ,40

3501,3 3501,3 3501,3 РОЗП. СРДА ВIД 
20.05.2016 № 401, 
ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ 
ДП "УКРДЕРЖБУ-
ДЕКСПЕРТИЗА" ВIД 
11.05.2016 № 00-0475-
16/КД

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2016
12.2017

11489,3 7888,0 3501,3 3501,3 3501,3

з них: проектнi роботи 165,0 165,0 165,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 8,1 8,1 8,1

502 187090 РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ 
ПОВЕРХIВ ТА ДОБУДОВОЮ ЗАПАСНОГО 
ВИХОДУ ДО IСНУЮЧОГО ДВОПОВЕРХО-
ВОГО НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. 
ВОЛИНСЬКIЙ, 4-А

04.2018
12.2019

30000,0 0,6 0,6 0,6

 з них: проектнi роботи 0,6 0,6 0,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2019

30000,0 0,6 0,6 0,6

з них: проектнi роботи 0,6 0,6 0,6

503 187092 РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ 
ПОВЕРХIВ ТА ДОБУДОВОЮ ЗАПАСНОГО 
ВИХОДУ ДО IСНУЮЧОГО ДВОПОВЕРХО-
ВОГО НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. 
МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 15-А

04.2018
12.2019

30000,0 3,7 3,7 3,7 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125

 з них: проектнi роботи 3,7 3,7 3,7

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2019

30000,0 3,7 3,7 3,7

з них: проектнi роботи 3,7 3,7 3,7

504 187091 РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ 
ПОВЕРХIВ ТА ДОБУДОВОЮ ЗАПАСНОГО 
ВИХОДУ ДО IСНУЮЧОГО ДВОПОВЕРХО-
ВОГО НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. 
ЄРЕВАНСЬКIЙ, 3-А

04.2018
12.2019

30000,0 3,8 3,8 3,8

 з них: проектнi роботи 3,8 3,8 3,8

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2019

30000,0 3,8 3,8 3,8

з них: проектнi роботи 3,8 3,8 3,8

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI 
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

74686,7 34686,7 34686,7 40000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 74686,7 34686,7 34686,7 40000,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 23342,9 23342,9 23342,9

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 23342,9 23342,9 23342,9

505 143169 БУДIВНИЦТВО КАНАЛIЗАЦIЙНИХ 
МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКIВ 
ПО ВУЛ. БЕРДЯНСЬКIЙ, БУГОРНIЙ, 
ЯСНОГIРСЬКIЙ, ЧАПЛИГIНА, БАКИНСЬКIЙ, 
РИЗЬКIЙ, НЕВСЬКIЙ, ЦУЛУКIДЗЕ, 
МАГIСТРАЛЬНIЙ, ПО ПРОВ.ЧАПЛИГIНА, 
БАКИНСЬКОМУ, БЕРДЯНСЬКОМУ, 
ЩУСЄВА, РИЗЬКОМУ, 
ОРЛОВСЬКОМУ

20950,3 20950,3 20950,3 РОЗПОР. ШРДА ВIД 
01.06.2017 № 296; 
РОЗПОР. ШРДА ВIД 
29.04.2016 № 239

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 07.2006
12.2018

91432,5 8040,1 20950,3 20950,3 20950,3

506 170578 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 
(ПЕРЕПIДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧIВ ВIД 
КОТЕЛЬНI ДП "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ УМТ 
ТА ГЗ ГУ МВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКIЙ 
ОБЛАСТI" ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНI "МО-
ЛОДЬ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" 
У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI

300,0 300,0 300,0 РОЗПОР.ШРДА ВIД 
13.06.2013 № 331, ПКД 
НА КОРИГУВАННI

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 03.2013
09.2018

16186,7 8186,7 300,0 300,0 300,0

з них: проектнi роботи 300,0 300,0 300,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 2092,6 2092,6 2092,6

507 148699 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 
(ПЕРЕПIДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧIВ 
ВIД КОТЕЛЬНI ПП "БОНВОЯЖ" 
ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНI "МОЛОДЬ" 
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО") 
У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI

04.2018
09.2018

63794,7 708,1 1799,0 1799,0 1799,0 ЕКСПЕРТНИЙ 
ЗВIТ ВIД 27.06.2017 
№130/е/17; 
РОЗП. ШРДА ВIД 
13.11.2014 №588

 з них: проектнi роботи 1799,0 1799,0 1799,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
09.2018

63794,7 708,1 1799,0 1799,0 1799,0

з них: проектнi роботи 1799,0 1799,0 1799,0

508 185366 РЕКОНСТРУКЦIЯ СКВЕРУ НА РОЗI ВУЛИЦЬ 
В. ВИННИЧЕНКА ТА ПАВЛIВСЬКОЇ У 
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI 

04.2018
12.2018

25000,0 293,6 293,6 293,6

 з них: проектнi роботи 293,6 293,6 293,6

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2018

25000,0 293,6 293,6 293,6

з них: проектнi роботи 293,6 293,6 293,6

ОСВIТА 1193,8 1193,8 1193,8

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 1193,8 1193,8 1193,8

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 1193,8 1193,8 1193,8
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509 145695 РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ, НАД-
БУДОВОЮ ТА БУДIВНИЦТВОМ ЦЕНТРУ 
ПОЗАШКIЛЬНОЇ ОСВIТИ СЕРЕДНЬОЇ 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 175 НА 
ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКIВСЬКОГО, 58-А

04.2018
12.2018

17368,3 694,1 202,0 202,0 202,0 РОЗПОР. 
ШЕВЧЕНКIВСЬКОЇ 
РДА ВIД 25.10.2011 
№759 (КОРИГ. ПКД)

 з них: проектнi роботи 202,0 202,0 202,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2018

17368,3 694,1 202,0 202,0 202,0

з них: проектнi роботи 202,0 202,0 202,0

510 191267 РЕСТАВРАЦIЯ ШКОЛИ I-III СТУПЕНIВ № 58 
НА ПРОВ. А. ГОРСЬКОЇ, 3

04.2018
12.2019

2500,0 50,0 50,0 50,0

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 04.2018
12.2019

2500,0 50,0 50,0 50,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

511 181910 РЕКОНСТРУКЦIЯ МАЙСТЕРЕНЬ ШКОЛИ 
I-III СТУЕНIВ №27 НА ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 20-Є

01.2018
12.2018

10000,0 941,8 941,8 941,8 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
"ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП "ОСВIТА КИЄВА. 
2016 - 2018 РОКИ" ВIД 
03.03.2016 №125/125

 з них: проектнi роботи 941,8 941,8 941,8

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 01.2018
12.2018

10000,0 941,8 941,8 941,8

з них: проектнi роботи 941,8 941,8 941,8

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 150,0 150,0 150,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 150,0 150,0 150,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 150,0 150,0 150,0

512 185755 РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЕЛЬ КОМУНАЛЬ-
НОГО НЕКОМЕРЦIЙНОГО ПIДПРИЄМСТВА 
"КОНСУЛЬТАТИВНО-ДIАГНОСТИЧНИЙ 
ЦЕНТР" ШЕВЧЕНКIВСЬКОГО РАЙО-
НУ М.КИЄВА НА ВУЛ. ПЕТЛЮРИ,2/4, 
БУЛЬВ.Т.ШЕВЧЕНКА,19

01.2018
12.2019

40000,0 150,0 150,0 150,0

 з них: проектнi роботи 150,0 150,0 150,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 01.2018
12.2019

40000,0 150,0 150,0 150,0

з них: проектнi роботи 150,0 150,0 150,0

КУЛЬТУРА 50000,0 10000,0 10000,0 40000,0

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 50000,0 10000,0 10000,0 40000,0

513 88223 РЕСТАВРАЦIЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПIД 
РОЗМIЩЕННЯ ДЕРЖ.СПЕЦIАЛIЗОВАНОГО 
МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
"КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ 
№ 2 IМ.М.I.ВЕРИКIВСЬКОГО" ОБ'ЄКТА НА 
ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 2 З ПРИБУДОВОЮ ДО 
НЬОГО КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ

50000,0 10000,0 10000,0 40000,0 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КМДА ВIД 09.06.2016 
№407

 у тому числi:

- капiтальнi вкладення 06.2005
12.2018

128000,5 57257,7 50000,0 10000,0 10000,0 40000,0

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ Â.ÊËÈ×ÊÎ

Додаток  5
в редакції, затвердженій рішенням 

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

від 20.12.2017 № 704/3711

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М.КИЄВА НА 2017 РІК 
ЗВЕДЕНИЙ РОЗПОДІЛ АСИГНУВАНЬ НА ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ

                   тис.грн

Напрями фінансування Програма     
всього        

Спеціальний фонд міського бюджету Власні та 
залучені 
кошти 
(в т.ч. 

кредити, 
лізинги та 

інші)

Код типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Головний розпорядник коштів,
замовник,

вид робіт, назва об’єкта 

Всього в тому числі:

Бюджет 
розвитку

Цільові 
фонди

Кошти, 
отримані 

місцевими 
бюдже-
тами з 

державного 
бюджету

1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЬОГО 4401646,8 4397092,6 3681385,6 715707,0 4554,2

   в т.ч. оплата заборгованостi 5470,1 5470,1 5470,1

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 1650762,7 1648916,9 933209,9 715707,0 1845,8

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «КИЇВПАСТРАНС» 139604,0 139604,0 139604,0

ТРАНСПОРТ 139604,0 139604,0 139604,0

6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та iнформатика 139604,0 139604,0 139604,0

6640 Iншi заходи у сферi електротранспорту 92915,0 92915,0 92915,0

6800 Iншi заходи у сферi автомобiльного транспорту 46689,0 46689,0 46689,0

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦIЯ «КИЇВ АВТОДОР» 1411489,1 1411489,1 695782,1 715707,0

ТРАНСПОРТ 1411489,1 1411489,1 695782,1 715707,0

6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та iнформатика 1411489,1 1411489,1 695782,1 715707,0

6650 Утримання та розвиток iнфраструктури дорiг 695782,1 695782,1 695782,1

6670 Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса - Рені (на Бухарест), поточний ремонт автомобільної дороги загального користування 
державного значення Львів - Радехів - Луцьк (Н-17), ділянки Львів - Сколе автомобільної дороги загального користування державного значення Київ - Чоп (на Будапешт через Львів, 
Мукачеве, Ужгород) (М-06), автомобільної дороги загального користування державного значення Сколе - Славське (Т-14-24), поточний ремонт автомобільної дороги загального корис-
тування державного значення Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на Кишинів) (Н-10)

146118,8 146118,8 146118,8

6680 Здiйснення заходiв в рамках проведення експерименту з розвитку автомобiльних дорiг загального користування у всiх областях та м. Києвi, а також дорожньої iнфраструктури у м. 
Києвi

569588,2 569588,2 569588,2

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛIТЕН» 3152,8 1307,0 1307,0 1845,8

ТРАНСПОРТ 3152,8 1307,0 1307,0 1845,8

6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та iнформатика 3152,8 1307,0 1307,0 1845,8

6640 Iншi заходи у сферi електротранспорту 3152,8 1307,0 1307,0 1845,8
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ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 10000,0 10000,0 10000,0

ТРАНСПОРТ 10000,0 10000,0 10000,0

0100 Державне управлiння 10000,0 10000,0 10000,0

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 10000,0 10000,0 10000,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «КИЇВДОРСЕРВIС» 13685,1 13685,1 13685,1

ТРАНСПОРТ 13685,1 13685,1 13685,1

6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та iнформатика 13685,1 13685,1 13685,1

6650 Утримання та розвиток iнфраструктури дорiг 13685,1 13685,1 13685,1

КП «КИЇВМIСЬКСВIТЛО» 72831,7 72831,7 72831,7

ТРАНСПОРТ 72831,7 72831,7 72831,7

6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та iнформатика 72831,7 72831,7 72831,7

6650 Утримання та розвиток iнфраструктури дорiг 72831,7 72831,7 72831,7

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ 339379,1 336670,7 336670,7 2708,4

КП «КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦIЯ» 144245,7 141537,3 141537,3 2708,4

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 141345,7 138637,3 138637,3 2708,4

6000 Житлово-комунальне господарство 141345,7 138637,3 138637,3 2708,4

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 130420,7 127712,3 127712,3 2708,4

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 130420,7 127712,3 127712,3 2708,4

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 1450,0 1450,0 1450,0

6120 Забезпечення збору та вивезення смiття i вiдходiв, надiйної та безперебiйної експлуатацiї каналiзацiйних систем 1875,0 1875,0 1875,0

6130 Забезпечення функцiонування комбiнатiв комунальних пiдприємств, районних виробничих об’єднань та iнших пiдприємств, установ та органiзацiй житлово-комунального господар-
ства

7600,0 7600,0 7600,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 1450,0 1450,0 1450,0

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 1450,0 1450,0 1450,0

3500 Iншi видатки 1450,0 1450,0 1450,0

КУЛЬТУРА 1450,0 1450,0 1450,0

6300 Будiвництво 1450,0 1450,0 1450,0

6420 Збереження пам’яток iсторiї та культури 1450,0 1450,0 1450,0

6421 Збереження, розвиток, реконструкцiя та реставрацiя пам’яток iсторiї та культури 1450,0 1450,0 1450,0

РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРIЙ 1054,0 1054,0 1054,0

ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 1054,0 1054,0 1054,0

6000 Житлово-комунальне господарство 1054,0 1054,0 1054,0

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 1054,0 1054,0 1054,0

РС СКП СПЕЦКОМБIНАТ ПКПО 9469,0 9469,0 9469,0

ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 9469,0 9469,0 9469,0

6000 Житлово-комунальне господарство 9469,0 9469,0 9469,0

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 9469,0 9469,0 9469,0

ДЕРЖАВНИЙ IСТОРИКО-МЕМОРIАЛЬНИЙ ЛУК’ЯНIВСЬКИЙ ЗАПОВIДНИК 1097,5 1097,5 1097,5

ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 1097,5 1097,5 1097,5

6000 Житлово-комунальне господарство 1097,5 1097,5 1097,5

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 1097,5 1097,5 1097,5

КП «ВОДНО-IНФОРМАЦIЙНИЙ ЦЕНТР» 2070,0 2070,0 2070,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 2070,0 2070,0 2070,0

6000 Житлово-комунальне господарство 2070,0 2070,0 2070,0

6130 Забезпечення функцiонування комбiнатiв комунальних пiдприємств, районних виробничих об’єднань та iнших пiдприємств, установ та органiзацiй житлово-комунального господар-
ства

2070,0 2070,0 2070,0

КП «ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМIНIСТРАТИВНИХ I ГРОМАДСЬКИХ БУДIВЛЯХ М.КИЄВА» 99435,0 99435,0 99435,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 99435,0 99435,0 99435,0

6000 Житлово-комунальне господарство 99435,0 99435,0 99435,0

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 99435,0 99435,0 99435,0

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 10000,0 10000,0 10000,0

6022 Капiтальний ремонт житлового фонду об’єднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв 89435,0 89435,0 89435,0

КП «КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ» 57856,3 57856,3 57856,3

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 45776,3 45776,3 45776,3

6000 Житлово-комунальне господарство 45776,3 45776,3 45776,3

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 21000,0 21000,0 21000,0

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 23326,3 23326,3 23326,3

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 23326,3 23326,3 23326,3

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 1450,0 1450,0 1450,0

ОСВIТА 12080,0 12080,0 12080,0

1000 Освiта 12080,0 12080,0 12080,0

1010 Дошкiльна освiта 12005,0 12005,0 12005,0

1090 Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 75,0 75,0 75,0

СВКП «КИЇВВОДФОНД» 7351,6 7351,6 7351,6

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 7351,6 7351,6 7351,6

6000 Житлово-комунальне господарство 7351,6 7351,6 7351,6

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 7351,6 7351,6 7351,6

КП «КИЇВКОМУНСЕРВIС» 16800,0 16800,0 16800,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 16800,0 16800,0 16800,0

6000 Житлово-комунальне господарство 16800,0 16800,0 16800,0

6120 Забезпечення збору та вивезення смiття i вiдходiв, надiйної та безперебiйної експлуатацiї каналiзацiйних систем 16800,0 16800,0 16800,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 203702,6 203702,6 203702,6

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 203702,6 203702,6 203702,6

0100 Державне управлiння 817,1 817,1 817,1

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 817,1 817,1 817,1

2000 Охорона здоров’я 202885,5 202885,5 202885,5

2010 Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню 140332,3 140332,3 140332,3

2020 Багатопрофiльна медична допомога населенню, що надається територiальними медичними об’єднаннями 3860,4 3860,4 3860,4

2030 Спецiалiзована стацiонарна медична допомога населенню 35786,8 35786,8 35786,8

2050 Лiкарсько-акушерська допомога вагiтним, породiллям та новонародженим 8112,5 8112,5 8112,5
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2060 Санаторне лiкування хворих на туберкульоз 768,7 768,7 768,7

2070 Санаторне лiкування дiтей та пiдлiткiв iз соматичними захворюваннями (крiм туберкульозу) 6382,7 6382,7 6382,7

2090 Медико-соцiальний захист дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування 92,7 92,7 92,7

2100 Створення банкiв кровi та її компонентiв 723,2 723,2 723,2

2110 Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню 476,0 476,0 476,0

2120 Амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 50,0 50,0 50,0

2130 Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 2634,0 2634,0 2634,0

2140 Надання стоматологiчної допомоги населенню 394,8 394,8 394,8

2220 Iншi заходи в галузi охорони здоров’я 3271,4 3271,4 3271,4

ДЕПАРТАМЕНТ БУДIВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 319484,2 319484,2 319484,2

КП «СПЕЦЖИТЛОФОНД» 71434,6 71434,6 71434,6

ОСВIТА 43402,5 43402,5 43402,5

1000 Освiта 43402,5 43402,5 43402,5

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, 
колегiумами

43402,5 43402,5 43402,5

КУЛЬТУРА 8032,1 8032,1 8032,1

6300 Будiвництво 8032,1 8032,1 8032,1

6420 Збереження пам’яток iсторiї та культури 8032,1 8032,1 8032,1

6421 Збереження, розвиток, реконструкцiя та реставрацiя пам’яток iсторiї та культури 8032,1 8032,1 8032,1

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 20000,0 20000,0 20000,0

6300 Будiвництво 20000,0 20000,0 20000,0

6420 Збереження пам’яток iсторiї та культури 20000,0 20000,0 20000,0

6421 Збереження, розвиток, реконструкцiя та реставрацiя пам’яток iсторiї та культури 20000,0 20000,0 20000,0

КП «ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ» 154550,0 154550,0 154550,0

ОСВIТА 154550,0 154550,0 154550,0

1000 Освiта 154550,0 154550,0 154550,0

1010 Дошкiльна освiта 144050,0 144050,0 144050,0

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, 
колегiумами

10500,0 10500,0 10500,0

КП «ЖИТЛО-СЕРВIС» 6800,0 6800,0 6800,0

ОСВIТА 6800,0 6800,0 6800,0

1000 Освiта 6800,0 6800,0 6800,0

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, 
колегiумами

6800,0 6800,0 6800,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР» 86699,6 86699,6 86699,6

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 86699,6 86699,6 86699,6

2000 Охорона здоров’я 86699,6 86699,6 86699,6

2010 Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню 64233,3 64233,3 64233,3

2030 Спецiалiзована стацiонарна медична допомога населенню 11603,8 11603,8 11603,8

2050 Лiкарсько-акушерська допомога вагiтним, породiллям та новонародженим 9396,9 9396,9 9396,9

2180 Первинна медична допомога населенню 1465,6 1465,6 1465,6

ДЕПАРТАМЕНТ МIСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 249625,1 249625,1 249625,1

   в т.ч. оплата заборгованостi 1226,8 1226,8 1226,8

КОМУНАЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КИЇВЗЕЛЕНБУД» 180585,0 180585,0 180585,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 180574,2 180574,2 180574,2

6000 Житлово-комунальне господарство 180574,2 180574,2 180574,2

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 57,6 57,6 57,6

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 180516,6 180516,6 180516,6

ОСВIТА 10,8 10,8 10,8

1000 Освiта 10,8 10,8 10,8

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, 
колегiумами

10,8 10,8 10,8

КП «ПЛЕСО» 65026,1 65026,1 65026,1

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 65026,1 65026,1 65026,1

6000 Житлово-комунальне господарство 65026,1 65026,1 65026,1

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 65026,1 65026,1 65026,1

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «КИЇВБЛАГОУСТРIЙ» 4014,0 4014,0 4014,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 4014,0 4014,0 4014,0

6000 Житлово-комунальне господарство 4014,0 4014,0 4014,0

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 4014,0 4014,0 4014,0

ДЕПАРТАМЕНТ МIСТОБУДУВАННЯ ТА АРХIТЕКТУРИ 1490,0 1490,0 1490,0

КП «КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МIСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА» 1490,0 1490,0 1490,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 1490,0 1490,0 1490,0

6000 Житлово-комунальне господарство 1490,0 1490,0 1490,0

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 1490,0 1490,0 1490,0

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 43978,2 43978,2 43978,2

ОСВIТА 9727,0 9727,0 9727,0

1000 Освiта 9727,0 9727,0 9727,0

1120 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 4396,0 4396,0 4396,0

1130 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 5331,0 5331,0 5331,0

КУЛЬТУРА 34251,2 34251,2 34251,2

6300 Будiвництво 13874,7 13874,7 13874,7

6420 Збереження пам’яток iсторiї та культури 13874,7 13874,7 13874,7

6421 Збереження, розвиток, реконструкцiя та реставрацiя пам’яток iсторiї та культури 13874,7 13874,7 13874,7

4000 Культура i мистецтво 20376,5 20376,5 20376,5

4020 Театри 4202,8 4202,8 4202,8

4060 Бiблiотеки 2056,2 2056,2 2056,2

4070 Музеї i виставки 2905,1 2905,1 2905,1

4090 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 5375,0 5375,0 5375,0

4110 Кiнематографiя 3280,0 3280,0 3280,0

4200 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 2557,4 2557,4 2557,4
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ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ 92567,0 92567,0 92567,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ 62219,7 62219,7 62219,7

ОСВIТА 33685,9 33685,9 33685,9

1000 Освiта 33685,9 33685,9 33685,9

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, 
колегiумами

337,0 337,0 337,0

1080 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми спецiалiзованими школами-iнтернатами з поглибленим вивченням окремих предметiв i курсiв для поглибленої пiдготовки дiтей в 
галузi науки i мистецтв, фiзичної культури i спорту, iнших галузях, лiцеями з

3519,4 3519,4 3519,4

1090 Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 8201,2 8201,2 8201,2

1100 Пiдготовка робiтничих кадрiв професiйно-технiчними закладами та iншими закладами освiти 11916,5 11916,5 11916,5

1130 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 9711,8 9711,8 9711,8

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 1600,0 1600,0 1600,0

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 1600,0 1600,0 1600,0

3500 Iншi видатки 1600,0 1600,0 1600,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ 25433,8 25433,8 25433,8

5000 Фiзична культура i спорт 25433,8 25433,8 25433,8

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 22750,0 22750,0 22750,0

5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл 21250,0 21250,0 21250,0

5033 Забезпечення пiдготовки спортсменiв вищих категорiй школами вищої спортивної майстерностi 1500,0 1500,0 1500,0

5040 Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури 2683,8 2683,8 2683,8

5041 Утримання комунальних спортивних споруд 2683,8 2683,8 2683,8

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 1500,0 1500,0 1500,0

0100 Державне управлiння 1500,0 1500,0 1500,0

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 1500,0 1500,0 1500,0

КП «КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦIЯ» 30347,3 30347,3 30347,3

ОСВIТА 30347,3 30347,3 30347,3

1000 Освiта 30347,3 30347,3 30347,3

1220 Iншi освiтнi програми 30347,3 30347,3 30347,3

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ 24253,5 24253,5 24253,5

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 24253,5 24253,5 24253,5

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 24253,5 24253,5 24253,5

3100 Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг громадянам похилого вiку, iнвалiдам, дiтям-iнвалiдам в установах соцiального обслуговування 19889,4 19889,4 19889,4

3101 Забезпечення соцiальними послугами стацiонарного догляду з наданням мiсця для проживання дiтей з вадами фiзичного та розумового розвитку 5520,0 5520,0 5520,0

3102 Забезпечення соцiальними послугами стацiонарного догляду з наданням мiсця для проживання, всебiчної пiдтримки, захисту та безпеки особам, якi не можуть вести самостiйний 
спосiб життя через похилий вiк, фiзичнi та розумовi вади, психiчнi захворювання або

13289,4 13289,4 13289,4

3104 Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем проживання громадян, якi не здатнi до самообслуговування у зв’язку з похилим вiком, хворобою, iнвалiднiстю 1080,0 1080,0 1080,0

3220 Забезпечення обробки iнформацiї з нарахування та виплати допомог i компенсацiй 886,0 886,0 886,0

3300 Iншi установи та заклади 3478,1 3478,1 3478,1

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТI ТА РОЗВИТКУ ПIДПРИЄМНИЦТВА 200,0 200,0 200,0

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ IПОДРОМ» 200,0 200,0 200,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ 200,0 200,0 200,0

5000 Фiзична культура i спорт 200,0 200,0 200,0

5040 Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури 200,0 200,0 200,0

5041 Утримання комунальних спортивних споруд 200,0 200,0 200,0

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДIТЕЙ ТА СIМ’Ї 5401,4 5401,4 5401,4

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 5401,4 5401,4 5401,4

6300 Будiвництво 300,0 300,0 300,0

6420 Збереження пам’яток iсторiї та культури 300,0 300,0 300,0

6421 Збереження, розвиток, реконструкцiя та реставрацiя пам’яток iсторiї та культури 300,0 300,0 300,0

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 5101,4 5101,4 5101,4

3110 Заклади i заходи з питань дiтей та їх соцiального захисту 290,9 290,9 290,9

3111 Утримання закладiв, що надають соцiальнi послуги дiтям,якi опинились у складних життєвих обставинах 290,9 290,9 290,9

3130 Здiйснення соцiальної роботи з вразливими категорiями населення 2477,8 2477,8 2477,8

3131 Центри соцiальних служб для сiм’ї, дiтей та молодi 2477,8 2477,8 2477,8

3500 Iншi видатки 2332,7 2332,7 2332,7

ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 123158,4 123158,4 123158,4

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 68111,2 68111,2 68111,2

6000 Житлово-комунальне господарство 68111,2 68111,2 68111,2

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 6090,5 6090,5 6090,5

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 62020,7 62020,7 62020,7

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 61639,7 61639,7 61639,7

6022 Капiтальний ремонт житлового фонду об’єднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв 381,0 381,0 381,0

ОСВIТА 35681,0 35681,0 35681,0

1000 Освiта 35681,0 35681,0 35681,0

1010 Дошкiльна освiта 10726,0 10726,0 10726,0

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, 
колегiумами

20866,0 20866,0 20866,0

1070 Надання загальної середньої освiти спецiальними загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, школами та iншими навчальними закладами для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного 
та (або) розумового розвитку

4089,0 4089,0 4089,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 10181,2 10181,2 10181,2

2000 Охорона здоров’я 10181,2 10181,2 10181,2

2130 Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 4128,2 4128,2 4128,2

2180 Первинна медична допомога населенню 6053,0 6053,0 6053,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 1732,0 1732,0 1732,0

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 1732,0 1732,0 1732,0

3140 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi 1482,0 1482,0 1482,0

3142 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання 1482,0 1482,0 1482,0

3300 Iншi установи та заклади 250,0 250,0 250,0

КУЛЬТУРА 1324,0 1324,0 1324,0

4000 Культура i мистецтво 1324,0 1324,0 1324,0

4060 Бiблiотеки 1056,0 1056,0 1056,0
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4100 Школи естетичного виховання дiтей 268,0 268,0 268,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ 994,0 994,0 994,0

5000 Фiзична культура i спорт 994,0 994,0 994,0

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 994,0 994,0 994,0

5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл 994,0 994,0 994,0

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 5135,0 5135,0 5135,0

0100 Державне управлiння 5135,0 5135,0 5135,0

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 5135,0 5135,0 5135,0

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 189019,7 189019,7 189019,7

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 91947,1 91947,1 91947,1

6000 Житлово-комунальне господарство 91947,1 91947,1 91947,1

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 6583,8 6583,8 6583,8

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 85043,3 85043,3 85043,3

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 76274,9 76274,9 76274,9

6022 Капiтальний ремонт житлового фонду об’єднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв 8768,4 8768,4 8768,4

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 320,0 320,0 320,0

ОСВIТА 87218,1 87218,1 87218,1

1000 Освiта 87218,1 87218,1 87218,1

1010 Дошкiльна освiта 26350,1 26350,1 26350,1

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, 
колегiумами

58905,8 58905,8 58905,8

1070 Надання загальної середньої освiти спецiальними загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, школами та iншими навчальними закладами для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного 
та (або) розумового розвитку

1072,4 1072,4 1072,4

1090 Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 889,8 889,8 889,8

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 4571,3 4571,3 4571,3

2000 Охорона здоров’я 4571,3 4571,3 4571,3

2130 Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 668,1 668,1 668,1

2180 Первинна медична допомога населенню 3903,2 3903,2 3903,2

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 374,1 374,1 374,1

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 374,1 374,1 374,1

3100 Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг громадянам похилого вiку, iнвалiдам, дiтям-iнвалiдам в установах соцiального обслуговування 92,2 92,2 92,2

3104 Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем проживання громадян, якi не здатнi до самообслуговування у зв’язку з похилим вiком, хворобою, iнвалiднiстю 92,2 92,2 92,2

3140 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi 189,6 189,6 189,6

3142 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання 189,6 189,6 189,6

3300 Iншi установи та заклади 92,3 92,3 92,3

КУЛЬТУРА 3684,3 3684,3 3684,3

4000 Культура i мистецтво 3684,3 3684,3 3684,3

4060 Бiблiотеки 722,4 722,4 722,4

4090 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 933,8 933,8 933,8

4100 Школи естетичного виховання дiтей 1675,6 1675,6 1675,6

4200 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 352,5 352,5 352,5

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 1224,8 1224,8 1224,8

0100 Державне управлiння 1224,8 1224,8 1224,8

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 1224,8 1224,8 1224,8

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 157110,8 157110,8 157110,8

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 92653,1 92653,1 92653,1

6000 Житлово-комунальне господарство 92653,1 92653,1 92653,1

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 6245,7 6245,7 6245,7

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 86407,4 86407,4 86407,4

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 86407,4 86407,4 86407,4

ОСВIТА 46288,5 46288,5 46288,5

1000 Освiта 46288,5 46288,5 46288,5

1010 Дошкiльна освiта 20590,2 20590,2 20590,2

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, 
колегiумами

25448,3 25448,3 25448,3

1090 Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 250,0 250,0 250,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 9356,7 9356,7 9356,7

2000 Охорона здоров’я 9356,7 9356,7 9356,7

2130 Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 1728,0 1728,0 1728,0

2180 Первинна медична допомога населенню 7628,7 7628,7 7628,7

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 100,0 100,0 100,0

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 100,0 100,0 100,0

3140 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi 100,0 100,0 100,0

3142 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання 100,0 100,0 100,0

КУЛЬТУРА 1889,0 1889,0 1889,0

4000 Культура i мистецтво 1889,0 1889,0 1889,0

4060 Бiблiотеки 1273,4 1273,4 1273,4

4090 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 200,1 200,1 200,1

4100 Школи естетичного виховання дiтей 415,5 415,5 415,5

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ 3650,0 3650,0 3650,0

5000 Фiзична культура i спорт 3650,0 3650,0 3650,0

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 700,0 700,0 700,0

5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл 700,0 700,0 700,0

5040 Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури 931,0 931,0 931,0

5041 Утримання комунальних спортивних споруд 931,0 931,0 931,0

5060 Iншi заходи з розвитку фiзичної культури та спорту 2019,0 2019,0 2019,0

5061 Забезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв фiзичного здоров’я населення «Спорт для всiх» та проведення фiзкультурно-масових заходiв серед населення регiону 2019,0 2019,0 2019,0

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 3173,5 3173,5 3173,5

0100 Державне управлiння 3173,5 3173,5 3173,5

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 3173,5 3173,5 3173,5
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ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 184072,1 184072,1 184072,1

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 104100,8 104100,8 104100,8

6000 Житлово-комунальне господарство 104100,8 104100,8 104100,8

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 22025,0 22025,0 22025,0

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 81578,5 81578,5 81578,5

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 77460,9 77460,9 77460,9

6022 Капiтальний ремонт житлового фонду об’єднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв 4117,6 4117,6 4117,6

6130 Забезпечення функцiонування комбiнатiв комунальних пiдприємств, районних виробничих об’єднань та iнших пiдприємств, установ та органiзацiй житлово-комунального господар-
ства

497,3 497,3 497,3

ОСВIТА 59225,9 59225,9 59225,9

1000 Освiта 59225,9 59225,9 59225,9

1010 Дошкiльна освiта 22171,8 22171,8 22171,8

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, 
колегiумами

35338,0 35338,0 35338,0

1040 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвiтнiми санаторними школами-iнтернатами 150,0 150,0 150,0

1070 Надання загальної середньої освiти спецiальними загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, школами та iншими навчальними закладами для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного 
та (або) розумового розвитку

349,3 349,3 349,3

1090 Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 499,8 499,8 499,8

1190 Централiзоване ведення бухгалтерського облiку 450,0 450,0 450,0

1200 Здiйснення централiзованого господарського обслуговування 267,0 267,0 267,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 8658,3 8658,3 8658,3

2000 Охорона здоров’я 8658,3 8658,3 8658,3

2010 Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню 2594,0 2594,0 2594,0

2130 Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 900,0 900,0 900,0

2180 Первинна медична допомога населенню 5164,3 5164,3 5164,3

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 2092,0 2092,0 2092,0

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 2092,0 2092,0 2092,0

3140 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi 2092,0 2092,0 2092,0

3142 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання 2092,0 2092,0 2092,0

КУЛЬТУРА 6744,9 6744,9 6744,9

4000 Культура i мистецтво 6744,9 6744,9 6744,9

4060 Бiблiотеки 4410,6 4410,6 4410,6

4100 Школи естетичного виховання дiтей 2334,3 2334,3 2334,3

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ 149,5 149,5 149,5

5000 Фiзична культура i спорт 149,5 149,5 149,5

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 149,5 149,5 149,5

5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл 149,5 149,5 149,5

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 3100,7 3100,7 3100,7

0100 Державне управлiння 3100,7 3100,7 3100,7

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 3100,7 3100,7 3100,7

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 137791,3 137791,3 137791,3

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 72536,5 72536,5 72536,5

6000 Житлово-комунальне господарство 72536,5 72536,5 72536,5

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 5335,5 5335,5 5335,5

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 67201,0 67201,0 67201,0

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 63054,6 63054,6 63054,6

6022 Капiтальний ремонт житлового фонду об’єднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв 4146,4 4146,4 4146,4

ОСВIТА 50854,4 50854,4 50854,4

1000 Освiта 50854,4 50854,4 50854,4

1010 Дошкiльна освiта 13944,3 13944,3 13944,3

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, 
колегiумами

33372,0 33372,0 33372,0

1040 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвiтнiми санаторними школами-iнтернатами 297,3 297,3 297,3

1090 Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 3240,8 3240,8 3240,8

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 7686,4 7686,4 7686,4

2000 Охорона здоров’я 7686,4 7686,4 7686,4

2130 Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 1811,6 1811,6 1811,6

2180 Первинна медична допомога населенню 5874,8 5874,8 5874,8

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 1500,0 1500,0 1500,0

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 1500,0 1500,0 1500,0

3140 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi 1500,0 1500,0 1500,0

3142 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання 1500,0 1500,0 1500,0

КУЛЬТУРА 1430,0 1430,0 1430,0

4000 Культура i мистецтво 1430,0 1430,0 1430,0

4060 Бiблiотеки 1160,0 1160,0 1160,0

4100 Школи естетичного виховання дiтей 270,0 270,0 270,0

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 3784,0 3784,0 3784,0

0100 Державне управлiння 3784,0 3784,0 3784,0

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 3784,0 3784,0 3784,0

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 104899,8 104899,8 104899,8

   в т.ч. оплата заборгованостi 101,7 101,7 101,7

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 55730,3 55730,3 55730,3

6000 Житлово-комунальне господарство 55730,3 55730,3 55730,3

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 325,0 325,0 325,0

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 51247,4 51247,4 51247,4

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 51247,4 51247,4 51247,4

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 4157,9 4157,9 4157,9

ОСВIТА 43059,4 43059,4 43059,4

1000 Освiта 43059,4 43059,4 43059,4

1010 Дошкiльна освiта 14063,1 14063,1 14063,1
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1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, 
колегiумами

25996,3 25996,3 25996,3

1090 Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 3000,0 3000,0 3000,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 2167,5 2167,5 2167,5

2000 Охорона здоров’я 2167,5 2167,5 2167,5

2030 Спецiалiзована стацiонарна медична допомога населенню 170,6 170,6 170,6

2130 Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 1439,3 1439,3 1439,3

2180 Первинна медична допомога населенню 557,6 557,6 557,6

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 1720,5 1720,5 1720,5

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 1720,5 1720,5 1720,5

3140 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi 1720,5 1720,5 1720,5

3142 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання 1720,5 1720,5 1720,5

КУЛЬТУРА 1207,8 1207,8 1207,8

4000 Культура i мистецтво 1207,8 1207,8 1207,8

4060 Бiблiотеки 713,5 713,5 713,5

4100 Школи естетичного виховання дiтей 494,3 494,3 494,3

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 1014,3 1014,3 1014,3

0100 Державне управлiння 1014,3 1014,3 1014,3

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 1014,3 1014,3 1014,3

ПОДIЛЬСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 100083,5 100083,5 100083,5

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 51664,2 51664,2 51664,2

6000 Житлово-комунальне господарство 51664,2 51664,2 51664,2

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 3965,0 3965,0 3965,0

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 47331,4 47331,4 47331,4

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 47331,4 47331,4 47331,4

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 367,8 367,8 367,8

ОСВIТА 22683,3 22683,3 22683,3

1000 Освiта 22683,3 22683,3 22683,3

1010 Дошкiльна освiта 9680,9 9680,9 9680,9

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, 
колегiумами

10809,0 10809,0 10809,0

1030 Надання загальної середньої освiти вечiрнiми (змiнними) школами 331,0 331,0 331,0

1040 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвiтнiми санаторними школами-iнтернатами 400,0 400,0 400,0

1060 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, в дитячих будинках (у т.ч. сiмейного типу, прийомних сiм’ях), в 
сiм’ях патронатного вихователя

312,4 312,4 312,4

1070 Надання загальної середньої освiти спецiальними загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, школами та iншими навчальними закладами для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного 
та (або) розумового розвитку

850,0 850,0 850,0

1090 Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 300,0 300,0 300,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 9891,7 9891,7 9891,7

2000 Охорона здоров’я 9891,7 9891,7 9891,7

2130 Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 1500,0 1500,0 1500,0

2180 Первинна медична допомога населенню 8391,7 8391,7 8391,7

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 3482,8 3482,8 3482,8

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 3482,8 3482,8 3482,8

3100 Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг громадянам похилого вiку, iнвалiдам, дiтям-iнвалiдам в установах соцiального обслуговування 152,7 152,7 152,7

3104 Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем проживання громадян, якi не здатнi до самообслуговування у зв’язку з похилим вiком, хворобою, iнвалiднiстю 152,7 152,7 152,7

3140 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi 3182,1 3182,1 3182,1

3142 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання 3182,1 3182,1 3182,1

3300 Iншi установи та заклади 148,0 148,0 148,0

КУЛЬТУРА 3000,0 3000,0 3000,0

4000 Культура i мистецтво 3000,0 3000,0 3000,0

4060 Бiблiотеки 2250,0 2250,0 2250,0

4100 Школи естетичного виховання дiтей 750,0 750,0 750,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ 5000,0 5000,0 5000,0

5000 Фiзична культура i спорт 5000,0 5000,0 5000,0

5060 Iншi заходи з розвитку фiзичної культури та спорту 5000,0 5000,0 5000,0

5061 Забезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв фiзичного здоров’я населення «Спорт для всiх» та проведення фiзкультурно-масових заходiв серед населення регiону 5000,0 5000,0 5000,0

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 4361,5 4361,5 4361,5

0100 Державне управлiння 4361,5 4361,5 4361,5

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 4361,5 4361,5 4361,5

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 242159,4 242159,4 242159,4

   в т.ч. оплата заборгованостi 4039,6 4039,6 4039,6

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 70462,0 70462,0 70462,0

6000 Житлово-комунальне господарство 70462,0 70462,0 70462,0

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 5738,6 5738,6 5738,6

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 64123,4 64123,4 64123,4

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 64123,4 64123,4 64123,4

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 600,0 600,0 600,0

ОСВIТА 126386,4 126386,4 126386,4

1000 Освiта 126386,4 126386,4 126386,4

1010 Дошкiльна освiта 57369,7 57369,7 57369,7

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, 
колегiумами

67750,8 67750,8 67750,8

1090 Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 1265,9 1265,9 1265,9

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 2121,0 2121,0 2121,0

2000 Охорона здоров’я 2121,0 2121,0 2121,0

2180 Первинна медична допомога населенню 2121,0 2121,0 2121,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 3320,0 3320,0 3320,0

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 3320,0 3320,0 3320,0

3130 Здiйснення соцiальної роботи з вразливими категорiями населення 98,5 98,5 98,5

3131 Центри соцiальних служб для сiм’ї, дiтей та молодi 98,5 98,5 98,5
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3140 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi 1548,6 1548,6 1548,6

3142 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання 1548,6 1548,6 1548,6

3300 Iншi установи та заклади 1672,9 1672,9 1672,9

КУЛЬТУРА 20884,0 20884,0 20884,0

4000 Культура i мистецтво 20884,0 20884,0 20884,0

4060 Бiблiотеки 4000,0 4000,0 4000,0

4090 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 8566,0 8566,0 8566,0

4100 Школи естетичного виховання дiтей 8318,0 8318,0 8318,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ 12817,8 12817,8 12817,8

5000 Фiзична культура i спорт 12817,8 12817,8 12817,8

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 502,8 502,8 502,8

5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл 502,8 502,8 502,8

5040 Пiдтримка i розвиток спортивної iнфраструктури 12315,0 12315,0 12315,0

5041 Утримання комунальних спортивних споруд 12315,0 12315,0 12315,0

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 6168,2 6168,2 6168,2

0100 Державне управлiння 6168,2 6168,2 6168,2

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 6168,2 6168,2 6168,2

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 106933,5 106933,5 106933,5

   в т.ч. оплата заборгованостi 102,0 102,0 102,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 76866,1 76866,1 76866,1

6000 Житлово-комунальне господарство 76866,1 76866,1 76866,1

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 3251,0 3251,0 3251,0

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 73615,1 73615,1 73615,1

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 73615,1 73615,1 73615,1

ОСВIТА 20185,5 20185,5 20185,5

1000 Освiта 20185,5 20185,5 20185,5

1010 Дошкiльна освiта 6779,1 6779,1 6779,1

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, 
колегiумами

11395,5 11395,5 11395,5

1040 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвiтнiми санаторними школами-iнтернатами 514,3 514,3 514,3

1070 Надання загальної середньої освiти спецiальними загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, школами та iншими навчальними закладами для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного 
та (або) розумового розвитку

996,6 996,6 996,6

1090 Надання позашкiльної освiти позашкiльними закладами освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 500,0 500,0 500,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 6789,2 6789,2 6789,2

2000 Охорона здоров’я 6789,2 6789,2 6789,2

2130 Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 500,0 500,0 500,0

2180 Первинна медична допомога населенню 6289,2 6289,2 6289,2

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 951,5 951,5 951,5

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 951,5 951,5 951,5

3140 Реалiзацiя державної полiтики у молодiжнiй сферi 951,5 951,5 951,5

3142 Утримання клубiв для пiдлiткiв за мiсцем проживання 951,5 951,5 951,5

КУЛЬТУРА 950,0 950,0 950,0

4000 Культура i мистецтво 950,0 950,0 950,0

4090 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 950,0 950,0 950,0

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 1191,2 1191,2 1191,2

0100 Державне управлiння 1191,2 1191,2 1191,2

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 1191,2 1191,2 1191,2

ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 125574,5 125574,5 125574,5

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 76639,8 76639,8 76639,8

6000 Житлово-комунальне господарство 76639,8 76639,8 76639,8

6010 Забезпечення надiйного та безперебiйного функцiонування житлово-експлуатацiйного господарства 3318,0 3318,0 3318,0

6020 Капiтальний ремонт об’єктiв житлового господарства 66549,8 66549,8 66549,8

6021 Капiтальний ремонт житлового фонду 66549,8 66549,8 66549,8

6060 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 6772,0 6772,0 6772,0

ОСВIТА 25911,5 25911,5 25911,5

1000 Освiта 25911,5 25911,5 25911,5

1010 Дошкiльна освiта 10351,0 10351,0 10351,0

1020 Надання загальної середньої освiти загальноосвiтнiми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, 
колегiумами

15560,5 15560,5 15560,5

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 12353,0 12353,0 12353,0

2000 Охорона здоров’я 12353,0 12353,0 12353,0

2130 Спецiалiзована амбулаторно-полiклiнiчна допомога населенню 991,0 991,0 991,0

2180 Первинна медична допомога населенню 11362,0 11362,0 11362,0

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 648,0 648,0 648,0

3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 648,0 648,0 648,0

3100 Надання соцiальних та реабiлiтацiйних послуг громадянам похилого вiку, iнвалiдам, дiтям-iнвалiдам в установах соцiального обслуговування 648,0 648,0 648,0

3104 Забезпечення соцiальними послугами за мiсцем проживання громадян, якi не здатнi до самообслуговування у зв’язку з похилим вiком, хворобою, iнвалiднiстю 648,0 648,0 648,0

КУЛЬТУРА 5962,2 5962,2 5962,2

4000 Культура i мистецтво 5962,2 5962,2 5962,2

4060 Бiблiотеки 4550,0 4550,0 4550,0

4100 Школи естетичного виховання дiтей 1412,2 1412,2 1412,2

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ 1300,0 1300,0 1300,0

5000 Фiзична культура i спорт 1300,0 1300,0 1300,0

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 1300,0 1300,0 1300,0

5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкiл 1300,0 1300,0 1300,0

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 2760,0 2760,0 2760,0

0100 Державне управлiння 2760,0 2760,0 2760,0

0190 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстi Києвi 2760,0 2760,0 2760,0

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ Â.ÊËÈ×ÊÎ
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про видачу ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КРЕАТИВНІ ДІТИ» 
ліцензії на право провадження освітньої діяльності 

у сфері дошкільної освіти
Розпорядження № 1633 від 18 грудня 2017 року 

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 
№ 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та до-
шкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÇÀÊËÀÄ ÄÎØÊ²ËÜÍÎ¯ 
ÎÑÂ²ÒÈ «ÊÐÅÀÒÈÂÍ² Ä²ÒÈ» (³äåíòèô³êàö³éíèé 
êîä 41246878, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 01030, ì. Êè¿â, 
âóëèöÿ Ïèðîãîâà, áóäèíîê 2/37), ë³öåíç³þ íà 
ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ 
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (ðîçâèòîê ä³òåé äîøê³ëüíîãî 
â³êó).

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÇÀÊËÀÄ ÄÎØÊ²ËÜÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ 
«ÊÐÅÀÒÈÂÍ² Ä²ÒÈ» íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ç 
äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè 
ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ íà â³äïîâ³äíèé ðîçðà-

õóíêîâèé ðàõóíîê, çàçíà÷åíèé ó ³íôîðìàö³éí³é 
êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ 
íà îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ 
îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³) ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, 
çàòâåðäæåí³é ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 
ðîêó ¹ 1113.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до Тарифів 
на платні послуги з медичного обслуговування, 

які надає Комунальне некомерційне підприємство 
«Консультативно- діагностичний центр 

Дніпровського району м. Києва»
Розпорядження № 1535 від 30 листопада 2017 року 

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання 
цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку 
платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг з 
медичного обслуговування:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè 
ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìó-
íàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëü-
òàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð Äí³ïðîâñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåí-
íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171, çàðåºñòðîâàíèõ ó 
Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 20 ëèïíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 77/1390 
(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó 
¹ 83), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

18 грудня 2017 р. за № 255/1847

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

18 грудня 2017 р. за № 254/1846

Про затвердження Порядку надання щомісячної 
адресної матеріальної допомоги для покриття 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг киянам – 
членам сімей учасників бойових дій 

та військовослужбовців, які загинули (померли) 
чи пропали безвісти на території Республіки Афганістан, 

яким встановлено відповідний статус згідно 
із законами України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» або 
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 

та членів їх сімей»
Розпорядження № 1500 від 27 листопада 2017 року 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Київської міської 
ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч кия-
нам» на 2016-2018 роки», з метою встановлення додаткових соціальних гарантій киянам - членам сімей учасників 
бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти на території Республіки Афганістан:

1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê íàäàííÿ ùîì³ñÿ÷íî¿ 
àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè äëÿ ïîêðèòòÿ 
âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã 
êèÿíàì — ÷ëåíàì ñ³ìåé ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é 
òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ çàãèíóëè (ïîìåðëè) 
÷è ïðîïàëè áåçâ³ñòè íà òåðèòîð³¿ Ðåñïóáë³êè 
Àôãàí³ñòàí, ÿêèì âñòàíîâëåíî â³äïîâ³äíèé 
ñòàòóñ çã³äíî ³ç çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ 
âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó» 

àáî «Ïðî ñîö³àëüíèé ³ ïðàâîâèé çàõèñò â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé», ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Ïîâîðîçíèêà Ì. Þ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

18 грудня 2017 р. за № 254/1846

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

27 листопада 2017 року № 1500

Порядок
надання щомісячної адресної матеріальної допомоги 

для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг 
киянам – членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, 

які загинули (померли) чи пропали безвісти на території 
Республіки Афганістан, яким встановлено відповідний статус згідно 

із законами України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» або «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей»

1.Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàí³çì ïîêðèòòÿ âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã êèÿíàì - ÷ëåíàì ñ³ìåé ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ çàãèíóëè 
(ïîìåðëè) ÷è ïðîïàëè áåçâ³ñòè íà òåðèòîð³¿ Ðåñïóáë³êè Àôãàí³ñòàí, ÿêèì âñòàíîâëåíî â³äïî-
â³äíèé ñòàòóñ çã³äíî ³ç çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó» àáî «Ïðî ñîö³àëüíèé ³ ïðàâîâèé çàõèñò â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé» çà 
ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ áþäæåòîì ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ âèäàòê³â íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

2.Ùîì³ñÿ÷íà àäðåñíà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà äëÿ ïîêðèòòÿ âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (äàë³ - ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà) íàäàºòüñÿ ÷ëåíàì ñ³ìåé ó÷àñíèê³â áî-
éîâèõ ä³é òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ çàãèíóëè (ïîìåðëè) ÷è ïðîïàëè áåçâ³ñòè íà òåðèòîð³¿ 
Ðåñïóáë³êè Àôãàí³ñòàí, ÿêèì âñòàíîâëåíî â³äïîâ³äíèé ñòàòóñ çã³äíî ³ç çàêîíàìè Óêðà¿íè 
«Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó» àáî «Ïðî ñîö³àëüíèé ³ ïðàâî-

âèé çàõèñò â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé» (äàë³ - ÷ëåíè ñ³ìåé ó÷àñíèê³â áîéîâèõ 
ä³é òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ çàãèíóëè (ïîìåðëè) ÷è ïðîïàëè áåçâ³ñòè) òà ÿê³ îòðèìóþòü 
ï³ëüãó â ðîçì³ð³ 50-â³äñîòêîâî¿ çíèæêè ïëàòè çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, âñòàíîâëåíó 
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íàäàºòüñÿ íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (óòðèìàííÿ 
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè, 
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, âîäîâ³äâåäåííÿ, ãàçî- òà åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, 
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ³ ð³äêèõ íå÷èñòîò) ç óðàõóâàííÿì 
50 â³äñîòê³â ó ìåæàõ íîðì ñïîæèâàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (ñîö³àëüíà íîðìà æèòëà, 
ñîö³àëüí³ íîðìàòèâè êîðèñòóâàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèìè ïîñëóãàìè), âñòàíîâëåíèõ äëÿ 
ãðîìàäÿí, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ìàþòü ï³ëüãè íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã, âèçíà÷åíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 06 ñåðïíÿ 2014 ðîêó ¹ 409 
«Ïðî âñòàíîâëåííÿ äåðæàâíèõ ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â ó ñôåð³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ».

4. Ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè âèçíà÷àºòüñÿ ùîð³÷íî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïîäàííÿì Äå-
ïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ÷ëåíè ñ³ìåé ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é òà â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ çàãèíóëè (ïîìåðëè) ÷è ïðîïàëè áåçâ³ñòè, çâåðòàþòüñÿ äî óïðàâë³ííÿ 
ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çà 
ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿.

Ó ðàç³ çì³íè ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ îòðèìóâà÷ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè çîáîâ’ÿçàíèé ïîâ³äîìèòè 
ïðî öå óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì îòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè.

6. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà ïðèçíà÷àºòüñÿ:
îäíîìó ç ÷ëåí³â ñ³ì’¿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é òà â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ, ÿê³ çàãèíóëè (ïîìåðëè) 

÷è ïðîïàëè áåçâ³ñòè íà ñ³ì’þ, ó ðàç³ ¿õ ïðîæèâàííÿ â îäíîìó æèòëîâîìó ïðèì³ùåí³ (áóäèíêó);
êîæíîìó ç ÷ëåí³â ñ³ì’¿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é òà â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ, ÿê³ çàãèíóëè (ïîìåð-

ëè) ÷è ïðîïàëè áåçâ³ñòè, â ðàç³ ¿õ ïðîæèâàííÿ â ð³çíèõ æèòëîâèõ ïðèì³ùåííÿõ (áóäèíêàõ).
7. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ çàÿâè, äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ òàê³ äîêóìåíòè:
êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;
êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðåºñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á — 

ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ â³ä 
ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè 
ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³);

êîï³ÿ ïîñâ³ä÷åííÿ ÷ëåíà ñ³ì’¿ çàãèáëîãî àáî ïîñâ³ä÷åííÿ íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ï³ëüãàìè 
÷ëåíà ñ³ì’¿ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ, ÿêèé çàãèíóâ (ïîìåð) ÷è ïðîïàâ áåçâ³ñòè ï³ä ÷àñ ïðîõî-
äæåííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè;

êîï³ÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ñìåðòü ïðè âèêîíàíí³ â³éñüêîâîãî îáîâ’ÿçêó àáî êîï³ÿ ñâ³äîöòâà 
ïðî ñìåðòü (çà íåîáõ³äíîñò³);

êîï³ÿ âèòÿãó ç ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ Öåíòðàëüíî¿ â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ Ì³í³ñòåðñòâà 
îáîðîíè Óêðà¿íè àáî êîï³ÿ ïîñòàíîâè Öåíòðàëüíî¿ â³éñüêîâî-ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿ Ì³í³ñòåðñòâà 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè ïî âñòàíîâëåííþ ïðè÷èííîãî çâ’ÿçêó çàõâîðþâàíü, ïîðàíåíü, 
êîíòóç³é, òðàâì, êàë³öòâ, ùî ïðèçâåëè äî ñìåðò³ (çà íåîáõ³äíîñò³);

êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðîäèíí³ ñòîñóíêè (ñâ³äîöòâî ïðî øëþá, ñâ³äîöòâî ïðî 
íàðîäæåííÿ òîùî).

ßêùî ïîäàí³ äîêóìåíòè íå ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³¿ ïðî òå, ùî ñìåðòü â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ 
íàñòàëà ÷åðåç ïðîõîäæåííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè íà òåðèòîð³¿ Ðåñïóáë³êè Àôãàí³ñòàí, äî çà-
ÿâè äîäàºòüñÿ äîâ³äêà ç â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó ïðî òå, ùî â³éñüêîâîñëóæáîâåöü çàãèíóâ 
(ïðîõîäèâ ñëóæáó) íà òåðèòîð³¿ Ðåñïóáë³êè Àôãàí³ñòàí.

Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿, äî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ïðî íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, âèêîðèñòîâóº 
³íôîðìàö³þ ïðî ñêëàä ñ³ì’¿, çàðåºñòðîâàí³é íà îäí³é æèòëîâ³é ïëîù³, ç ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñ-
òåìè «Ðåºñòð òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà».

Äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ ó öüîìó ïóíêò³, ïîäàþòüñÿ òàêîæ â îðèã³íàëàõ äëÿ çâ³ðêè ç êîï³ÿìè.
8. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà ïðèçíà÷àºòüñÿ ùîð³÷íî ç ìîìåíòó çâåðíåííÿ äî ê³íöÿ áþäæåò-

íîãî ðîêó, ÿêùî íåìàº îáñòàâèí äëÿ âñòàíîâëåííÿ ³íøîãî ïåð³îäó ïðèçíà÷åííÿ.
Ó ðàç³ çì³íè îáñòàâèí, ùî âïëèâàþòü íà ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè (çì³íà ñêëàäó 

ñ³ì’¿, ñìåðòü òîùî), óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çä³éñíþþòü ïåðåðàõóíîê ðîçì³ðó ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ç 
ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ì³ñÿöåì, ó ÿêîìó âèíèêëè â³äïîâ³äí³ îáñòàâèíè.

9. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà âèïëà÷óºòüñÿ øëÿõîì ¿¿ ïåðåðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê áàãàòî-
ôóíêö³îíàëüíî¿ åëåêòðîííî¿ ïëàñòèêîâî¿ êàðòêè «Êàðòêà êèÿíèíà» (ó ðàç³ ¿¿ â³äñóòíîñò³ - íà 
ðàõóíîê áàíêó, ùî çàçíà÷åíèé îäåðæóâà÷åì âèïëàòè).

10. Îáë³ê ãðîìàäÿí, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ ùîäî íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, çä³éñíþþòü 
óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³-
í³ñòðàö³é çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ çàÿâíèê³â.

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó
 Ë. Âåðåñ



131РЕКЛАМА Хрещатик
22 грудня 2017 р.

№135 (5048)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 1) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№ 
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, 
кв.м.

Висота, м

1 Павільйон очікування 242 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів 
(надання послуг)

242 11,51 2,9

3 Благоустрій території 242

4 Інформаційне табло 242

5 Кнопка тривоги 242

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м. по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м., а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість 
для однієї зупинки, 
грн

Кількість зупинок, шт. Загальна вартість, грн

1 Павільйон очікування 115 000 242 27 830 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг)

149 000 242 36 058 000

3 Благоустрій території 50 000 242 12 100 000

4 Інформаційне табло 40 000 242 9 680 000

5 Кнопка тривоги 1000 242 242 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвесту-
вання, грн

355 000 85 910 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвес-
тування

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елементів Об’єкта 
інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підприємствами на 
вивезення сміття, електропостачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та устаткування постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зу-
пинкового комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання проти-
ожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше ніж три рази на 
тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 2 577 300,00 грн (Два мільйони п’ятсот сімдесят сім тисяч триста 
гривень 00 коп.) без урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

 У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування 
з кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням під-
готовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, що 
становить 859 100,00 грн (Вісімсот п’ятдесят дев’ять тисяч сто гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкур-
су. Вказані кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 3400,00 грн (Три тисячі чотириста гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою 
та облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не за-
безпечив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20 метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів; 
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
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7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044,  
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1
    ЛОТ №1   

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер марш-
руту

Напрям руху Пасажиро-
потік, тис. 
чол./добу

1 Л01-001 Зуп. «Площа Лесі 
Українки»

Печерський пл. Лесі Україн-
ки, 1

Трол. 38; 
Авт. 62

до Контрак-
тової площі

1,67

2 Л01-002 Зуп. «Вул. Гене-
рала Алмазова»

Печерський Вул. Генерала 
Алмазова, 1

Трол. 38; Авт. 
62 ,55

до Контрак-
тової площі

1,08

3 Л01-003 Зуп. «Ст.метро 
«Арсенальна»

Печерський Вул. Москов-
ська, 2

Авт. 62, 55 до Ботанічно-
го саду

2,49

4 Л01-004 Зуп. «Ст.м. Палац 
спорту»

Печерський Вул. Еспланад-
на, 20

Трол. 3, 14; 
Авт. 69

до з/д вок-
залу

0,87

5 Л01-005 Зуп. «Печерський 
міст»

Печерський Вул. Бойчука 
Михайла, 2

Трол. 15, 38 до ст.метро 
Видубичі

1,76

6 Л01-006 Зуп. «Ст.м. Ви-
дубичі»

Печерський Залізничне шосе, 
14-16

Авт. 55 до ст.метро 
Палацу 
спорту

3,26

7 Л01-007 Зуп. «Ст.м. 
Лук’янівська»

Шевченківський Вул. Мельникова, 
2/10

Трол. 6, 16, 
18, 19, 33

до вул. А. 
Щусєва

1,9

8 Л01-008 Зуп. «Ст.м. 
Лук’янівська»

Шевченківський Вул. Мельнико-
ва, 3

Трол. 6, 16, 
18, 19, 33

до Майдану 
Незалежності

1,6

9 Л01-009 Зуп. «Вул. Глибо-
чицька»

Шевченківський Вул. Січових 
Стрільців, 93

Трол. 6, 16, 
18, 19, 33

до Майдану 
Незалежності

1,6

10 Л01-010 Зуп. «Львівська 
Площа»

Шевченківський Площа Львівська, 
1/5

Трол. 6, 16, 
18

до Майдану 
Незалежності

1,5

11 Л01-011 Зуп. «Вул. Багго-
вутівська»

Шевченківський Вул. Овруцька, 18 Трол. 6, 18, 
33; Авт. 31

до вул. Со-
шенка

0,7

12 Л01-012 Зуп. «Куренів-
ський ринок» п.с.

Оболонський Вул. Кирилівська, 
166

Трол. 6, 18, 
25, 33; Авт. 72

до вул. Со-
шенка

0,7

13 Л01-013 Зуп. «Площа Та-
раса Шевченка»

Подільський Вул. Вишгород-
ська, 69

Трол. 6. 18, 
33,  Авт.  32

до Майдану 
Незалежності

1,76

14 Л01-014 Зуп. «Вул. Оси-
повського»

Подільський Вул. Вишгород-
ська, 45

Трол. 6. 18, 
33,  Авт.  32

до Майдану 
Незалежності

3,45

15 Л01-015 Зуп. «Проспект 
Правди»

Подільський Вул. Вишгород-
ська, 33

Трол. 6. 18, 
33, Авт. 32, 72

до Майдану 
Незалежності

4,13

16 Л01-016 Зуп. «Куренів-
ський парк»

Подільський Вул. Кирилівська, 
109-А

Трол. 6, 18, 
25, 33

до Майдану 
Незалежності

2,63

17 Л01-017 Зуп. «Ст.м. Черні-
гівська»

Деснянський Вул. Хоткевича 
Гната, 2

Трамв. 22, 23, 
28, 33, 35

до Дарниць-
кої площі

12,7

18 Л01-018 Зуп. «Ст.м. Ви-
дубичі»

Голосіївський Наддніпрянське 
шосе/Вул. Інже-
нерна, 1

Авт. 54 до вул. Ками-
шанської

1,1

19 Л01-019 Зуп. «Ст.м. Ви-
дубичі»

Голосіївський Наддніпрянське 
шосе

Авт. 43, 43к Кінцева 1,1

20 Л01-020 Зуп. «ТЕЦ 5» Голосіївський Наддніпрянське 
шосе/Вул. Інже-
нерна, 1

Авт. 54 до вул.Інже-
нерної

0,2

21 Л01-021 Зуп. «Вул. Дань-
кевича»

Деснянський Вул. Бальзака, 
66/21

Авт. 21, 98 до вул. Ми-
лославської

2,2

22 Л01-022 Зуп. «Універсам 
Сільпо»

Деснянський Вул. Драйзера, 8 Трол. 37, 37-
а, 6, 79

до вул. Ми-
лославської

7,1

23 Л01-023 Зуп. «Кінотеатр 
«Флоренція»

Деснянський Вул. Драйзера, 11 Трол. 37, 37-
а, 6, 79

до вул.Кіото 2,3

24 Л01-024 Зуп. «Вул. Лісків-
ська»

Деснянський Вул. Радунська, 3 Трол. 37, 37-а 
Авт. 61, 73

до вул.Кіото 0,8

25 Л01-025 Зуп. «Кадетський 
Гай»

Солом’янський Вул. Кадетський 
гай, 3

Трол. 21, 40 Посадка 1,3

26 Л01-026 Зуп. «Вул. Петра 
Кривоноса»

Солом’янський Вул. Липківсько-
го, 8

Трол. 3; Авт. 
69

до ст. м. «Па-
лац спорту»

0,92

27 Л01-027 Зуп. «Завод 
«Промзв’язок»»

Оболонський Проспект Степана 
Бандери, 23

Трол. 25, 27, 
29, 31, 34

до вул. 
Фрунзе

5,7

28 Л01-028 Зуп. «Вул. Освіти» Солом’янський Проспект Пові-
трофлотський, 38

Трол. 8, 9, 40; 
Авт.  69

до вул. Смі-
лянська

2,25

29 Л01-029 Зуп. 
«Солом’янська 
Площа»

Солом’янський Проспект Пові-
трофлотський, 28

Трол. 8, 9, 
17, 19, 40; 
Авт.  69

до вул. Смі-
лянська

3,75

30 Л01-030 Зуп. «Вул. Пань-
ківська»

Голосіївський Вул. Саксаган-
ського, 70/16

Трол. 3, 14; 
Авт. 5, 69

до Залізнич-
ного масиву

6

31 Л01-031 Зуп. «Вул. Голо-
вка (на вимогу)»

Солом’янський Вул. Солом’янська 
24

Трол. 3, 40 до ст.м. «Па-
лац Спорту»

1,76

32 Л01-032 Зуп. «Ст.м. Шу-
лявська»

Шевченківський Проспект Пере-
моги, 48

Трол. 5, 7 до вул. 
Білицька

1,1

33 Л01-033 Зуп. «Вул. Шолу-
денка»

Шевченківський Проспект Пере-
моги, 20

Трол. 5 до вул. 
Білицька

0,5

34 Л01-034 Зуп. «Ст.м. По-
літех.інститут»

Шевченківський Проспект Пере-
моги, 28

Трол. 5 до вул. 
Білицька

0,5

35 Л01-035 Зуп. «Ст.м. Бе-
рестейська»

Солом’янський Проспект Пере-
моги, 57

Трол. 5, 7 до площі 
Льва Тол-
стого

0,96

36 Л01-036 Зуп. «Вул. Гар-
матна»

Солом’янський Проспект Пере-
моги, 51/2

Трол. 5,7, 
Авт.  2

до площі 
Льва Тол-
стого

1,04

37 Л01-037 Зуп. «Ст.м. 
Політехнічний 
інститут»

Шевченківський Проспект Пере-
моги, 33/1

Трол. 5 до площі 
Льва Тол-
стого

0,7

38 Л01-038 Зуп. «Магазин» Шевченківський Вул. Данила Щер-
баківського, 55

Трол. 5, 26, 
Авт. 14, 32

по просп. 
Перемоги

2,2

39 Л01-039 Зуп. «Ст.м. 
Нивки»

Шевченківський Вул. Данила Щер-
баківського, 1

Авт. 773,774 до с.Синяки 0,2

40 Л01-040 Зуп. «Вул. Са-
лютна»

Шевченківський Вул. Данила Щер-
баківського, 56/7

Трол. 5, 26 до вул. 
Білицька

0,5

41 Л01-041 Зуп. «Ст.м. 
Нивки»

Шевченківський Вул. Данила Щер-
баківського, 2

Трол. 5, 26 до вул. 
Білицька

0,2

42 Л01-042 Зуп. «Ст.м. 
Нивки»

Шевченківський Вул. Данила Щер-
баківського, 1

Авт. 14, 32, 47 до Лісороз-
садника

0,2

43 Л01-043 Зуп. «Ст.м. Нив-
ки», висадка

Шевченківський Вул. Данила 
Щербаківського, 1 
(висадка)

Авт. 14 висадка 1,3

44 Л01-044 Зуп. «Ст.м. 
Нивки»

Шевченківський Вул. Данила Щер-
баківського, 1

Трол. 5, 26 до площі 
Льва Тол-
стого

1,8

45 Л01-045 Зуп. «Вул. Сте-
ценка»

Шевченківський Вул. Данила Щер-
баківського, 63

Авт. 14, 32 до просп. 
Перемоги

3,6

46 Л01-046 Зуп. «Ст.м. Голо-
сіївська»

Голосіївський Проспект Голо-
сіївський/Вул. 
Васильківська, 1

Трол. 12, 43, 
Авт. 1

до просп. 
Глушкова

9

47 Л01-047 Зуп. «Москов-
ський універмаг»

Голосіївський Проспект Голо-
сіївський, 46/2

Трол. 12,43 до Кібцентру 4

48 Л01-048 Зуп. «АС Пів-
денна»

Голосіївський Проспект Академі-
ка Глушкова, 3

Трол. 2, 11, 
12, 43, 45, 
Авт. 1, 56, 75

до Либідської 
площі

50

49 Л01-049 Зуп. «Вул. Акаде-
міка Заболот-
ного»

Голосіївський Проспект Академі-
ка Глушкова, 13-б

Трол. 2, 43 до вул. Горь-
кого

2,1

50 Л01-050 Зуп. «Ст.м. 
Теремки»

Голосіївський Проспект Академі-
ка Глушкова, 31-А

Трол. 2, 43 до вул. Горь-
кого

2,7

51 Л01-051 Зуп. «Ст.м. 
Теремки»

Голосіївський Проспект Академі-
ка Глушкова, 22

Трол. 2, 43 до Кібцентру 10,5

52 Л01-052 Зуп. «Ст.м. Ви-
ставк.центр»

Голосіївський Проспект Академі-
ка Глушкова, 2

Трол. 2, 11, 
12, 43, 45, 
Авт. 56, 75

до Кібцентру 30

53 Л01-053 Зуп. «Одеська 
площа»

Голосіївський Проспект Академі-
ка Глушкова, 16

Трол. 2, 43 до Кібцентру 3

54 Л01-054 Зуп. «Вул. За-
болотного»

Голосіївський Вул. Академіка За-
болотного, 20

Трол. 11 до с. Пирогів 0,1

55 Л01-055 Зуп. «Торговий 
центр»

Голосіївський Вул. Академіка За-
болотного, 48

Трол. 11 до с. Пирогів 0,2

56 Л01-056 Зуп. «Завод 
Славутич»

Голосіївський Вул. Червнопра-
порна, нп.с. 89

Авт. 27 до Либідської 
площі

0,1

57 Л01-057 Зуп. «Вул. Смо-
лича»

Голосіївський Вул. Якубовсько-
го, 11

Трол. 2, 12, 
46

до Кібцентру 1,2

58 Л01-058 Зуп. «Ст.м. Ва-
сильківська»

Голосіївський Вул. Амурська/
Вул. Васильків-
ська, 34

Трол. 45, Авт. 
75, 76

кінцева 6

59 Л01-059 Зуп. «Ст.м. Ва-
сильківська»

Голосіївський Вул. Васильків-
ська, 32-34

Трол. 45, Авт. 
19, 78

до вул. Із-
юмська

0,6

60 Л01-060 Зуп. «Ст.м. Либід-
ська»

Голосіївський Вул. Антоновича, 
180

Трол. 12, 
42, 43

до вул. Смо-
лича

66

61 Л01-061 Зуп. «Ст.м. 
Лісова»

Деснянський Вул. Кіото Авт. 79, 81 Посадка 4,1

62 Л01-062 Зуп. «Церква» Деснянський Проспект Лісо-
вий, 37

Авт. 33 до вул.Кіото 1,3

63 Л01-063 Зуп. «Вул. Мар-
шала Жукова»

Деснянський Проспект Лісо-
вий, 25

Трол. 37, 37-а 
79, 33, 63

до вул. Ми-
лославської

5,4

64 Л01-064 Зуп. «Ст.м. Дар-
ниця»

Дніпровський між Вул.Малишка 
та Броварським 
пр-том

Трол. 50 Кінцева 2,17

65 Л01-065 Зуп. «Дарницький 
Універмаг»

Дніпровський Проспект Миру, 
2/3

Трол. 50 до вул.Ми-
лославська

0,63

66 Л01-066 Зуп. «Дарницький 
Універмаг»

Дніпровський Проспект Миру, 
2/3

Авт. 45 до вул. По-
пудренка

0,46

67 Л01-067 Зуп. «Вул. Ма-
теюка»

Деснянський Вул. Мілютенка, 8 Авт. 33 до вул.
Волкова

0,9

68 Л01-068 Зуп. «Ст.м. Ліво-
бережна»

Дніпровський Вул. Раїси Окіпної, 
2-А

Авт. 48, 95, 
108

до вул.Ентузі-
астів

0,5

69 Л01-069 Зуп. «Ст.м. Ліво-
бережна»

Дніпровський Вул. Раїси Окіпної, 
2-А

Авт. 49 до вул. Бе-
резняківська

0,5

70 Л01-070 Зуп. «Ст.м. Ліво-
бережна»

Дніпровський Вул. Євгена Свер-
стюка, 1

Авт. 46, 70 Посадка 7,26

71 Л01-071 Зуп. «Ленінград-
ська площа»

Дніпровський Вул. Сосюри, 1а Авт. 6, 55 Кінцева 5

72 Л01-072 Зуп. «Ленінград-
ська площа»

Дніпровський Вул. Сосюри, 3б Авт. 55 Посадка 5,34

73 Л01-073 Зуп. «Ленінград-
ська площа»

Дніпровський Вул. Сосюри, 3 Трол. 43 Кінцева 5,34

74 Л01-074 Зуп. «Ст.м. Черні-
гівська»

Деснянський Вул. Хоткевича 
Гната, 1-А

Авт. 434 до вул.Сабу-
рова

0,3

75 Л01-075 Зуп. «Покровська 
церква»

Подільський Вул. Мостиць-
ка п.с./Вул. Н. 
Ужвій, 9

Трол. 25 до проспекту 
Свободи

1,4

76 Л01-076 Зуп. 
«Лук’янівська 
площа»

Шевченківський Вул. Дегтярів-
ська, 4

Трам. 14, 18 до 
пр.Відрадний

0,2

77 Л01-077 Зуп. «Житній 
ринок»

Подільський Вул. Нижній Вал, 
17

Трам. 14, 18 до Контрак-
тової площі

1,08

78 Л01-078 Зуп. «Житній 
ринок»

Подільський Вул. Нижній Вал, 
17

Трам. 14, 18 до вул.
Артема

4,5

79 Л01-079 Зуп. «Торговий 
центр»

Подільський Проспект Василия 
Порика, 14

Трол. 26, 35 до проспекту 
Свободи

1,58

80 Л01-080 Зуп. «Проспект 
Правди»

Подільський Проспект Правди, 
92

Трол. 26    Авт. 
102

до ст.м.Нивки 0,58

81 Л01-081 Зуп. «Дитяча по-
ліклініка»

Подільський Проспект Свобо-
ди,13

Трол. 24, 25   
Авт. 72, 102

до вул.Пів-
нічної

1,5

82 Л01-082 Зуп. «Вул. Світ-
лицького»

Подільський Проспект Свобо-
ди, 30/20-а

Трол. 24, 25   
Авт. 72, 102

до проспекту 
Свободи

1,92

83 Л01-083 Зуп. «Вул. Бога-
тирська»

Оболонський Вул. Тимошенка, 3 Трол. 24,  Авт. 
100, 102

до вул.Со-
шенка

0,5

84 Л01-084 Зуп. «Оболон-
ський проспект»

Оболонський Вул. Героїв Дніпра, 
26

Трол. 32, 44 до Обо-
лонського 
проспекту

1,9

85 Л01-085 Зуп. «Вул. Пів-
нічна»

Оболонський Проспект Героїв 
Сталінграда , 65

Трол. 24, 32 до вул. По-
лярна

0,6

86 Л01-086 Зуп. «Вул. Пів-
нічна»

Оболонський Проспект Героїв 
Сталінграда , 65

марш. 530 до вул. По-
лярна

0,2

87 Л01-087 Зуп. «Вул. Ви-
борзька»

Солом’янський Вул. Вадима Геть-
мана, 16/40

Трол. 21, 22, 
27, 42

до Севас-
топольської 
площіощі

2,2

88 Л01-088 Зуп. «Ст.м. Шу-
лявська»

Шевченківський Вул. Довженка, 1 марш. 201 до просп. 
Перемоги

0,2

89 Л01-089 Зуп. «Ст.м. Шу-
лявська»

Шевченківський Вул. Довженка, 1 Трол. 21, 22, 
27, 42

до Севас-
топольської 
площі

2,4

90 Л01-090 Зуп. «Вул. Дегтя-
рівська»

Шевченківський Вул. Довженка, 14 Трол. 21, 22, 
27, 42

до вул. Оль-
жича

2,2

91 Л01-091 Зуп. «Вул. За-
кревського»

Деснянський Проспект Маяков-
ського, 5

Авт. 21 до ст.м. 
«Петрівка»

2,9

92 Л01-092 Зуп. «Мікрорайон 
№ 1 (Залізничні 
каси)»

Деснянський Проспект Маяков-
ського, 21

Трол. 30, 
31, 50, 50-к, 
Авт. 79

до ст.м. 
«Петрівка»

13

93 Л01-093 Зуп. «Мікророа-
йон 1»

Деснянський Проспект Маяков-
ського, 6

Трол. 30, 31, 
50, 50-к

до вул. Ми-
лославської

8,3

94 Л01-094 Зуп. «Універсам» Деснянський Проспект Маяков-
ського, 26-Д

Трол. 30, 31, 
50, 50-к

до вул. Ми-
лославської

4,1

95 Л01-095 Зуп. «Вул. За-
кревського»

Деснянський Проспект Маяков-
ського, 5

Трол. 30, 31, 
50, 50-к

до ст.м. 
«Петрівка»

4,3

96 Л01-096 Зуп. «Завод 
Маяк»

Оболонський Проспект Степана 
Бандери, 8

Трол. 25, 27, 
29, 30, 31, 34

до ст.м. 
«Петрівка»

4

97 Л01-097 Зуп. «Ст.м. Пе-
трівка»

Оболонський Проспект Степана 
Бандери, 16

Трол. 29, 30, 
31, 34

до вул. Ми-
лославської

10,4

98 Л01-098 Зуп. «Авторинок» Дніпровський Бульвар Перова, 
36

Трол. 29, 50, 
50-к,  Авт. 
вт46, 61

до ст.м. 
«Петрівка»

6
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99 Л01-099 Зуп. «Аеропорт 
Київ «

Солом’янський Проспект Пові-
трофлотський, 79

Трол. 9, 22 кінцева 1

100 Л01-100 Зуп. «Заліз-
ничний вокзал 
Південний»

Солом’янський Вул. Ползунова, 2 Трол. 33 кінцева 0,2

101 Л01-101 Зуп. «Вул. Майо-
рова»

Оболонський Вул. Полярна, 13 Трол. 32, Авт. 
99, 100

до вул. Со-
шенка

0,8

102 Л01-102 Зуп. «Проспект 
Рокоссовського»

Оболонський Вул. Полярна, 9/1 Трол. 6, 32, 
33, Авт. 32, 
100

до вул. Со-
шенка

1,6

103 Л01-103 Зуп. «Вул. 
Бережанська 
(Проспект Рокос-
совського)»

Оболонський Вул. Полярна, 
п.с./Вул. Бережан-
ська, 22

Трол. 32,  Авт. 
вт99, 100

до вул. Пів-
нічної

1,5

104 Л01-104 Зуп. «Вул. Майо-
рова»

Оболонський Вул. Полярна, 8 Трол. 32, Авт. 
99, 100

до вул. Пів-
нічної

0,5

105 Л01-105 Зуп. «Проспект 
Рокоссовського»

Оболонський Проспект Рокос-
совського, 2

Трол. 6, 33, 
Авт. 32, 99

до вул. Кон-
дратюка

3,2

106 Л01-106 Зуп. «Бабин Яр» Шевченківський Вул. Олени Теліги, 
11

Трол. 23, 35, 
Авт. 47

до Севас-
топольської 
площі

1

107 Л01-107 Зуп. «Оболон-
ський проспект»

Оболонський Вул. Тимошенка, 
29, нп/с

Трол. 24, 34 , 
Авт. 88

до пр. Сво-
боди

3,4

108 Л01-108 Зуп. «Райдержад-
міністрація»

Оболонський Вул. Тимошен-
ка, 16

Трол. 24, 34 , 
Авт. 88

до вул. Пів-
нічної

1,1

109 Л01-109 Зуп. «Ст.м. 
Мінська»

Оболонський Вул. Тимошен-
ка, 14

Трол. 24, 34 до вул. Пів-
нічної

0,8

110 Л01-110 Зуп. «Ст.м. 
Мінська»

Оболонський Вул. Тимошен-
ка, 21

Трол. 24, 34 до пр. Сво-
боди

1,4

111 Л01-111 Зуп. «Ст.м. 
Мінська»

Оболонський Вул. Тимошен-
ка, 14

Авт. 99 кінцева 0,8

112 Л01-112 Зуп. «Площа 
Космонавтів»

Солом’янський Бульвар Чоколів-
ський, 28

Трол. 17, 19 до вул. Оль-
жича

2,3

113 Л01-113 Зуп. «Площа 
Космонавтів»

Солом’янський Бульвар Чоколів-
ський, 19

Трол. 21, 22, 
42, Авт. 69

до Севас-
топольської 
площі

0,8

114 Л01-114 Зуп. «Чоколів-
ський бульвар»

Солом’янський Бульвар Чоколів-
ський, 1

Трол. 21, 22, 
42, Авт. 69

до Севас-
топольської 
площі

1,3

115 Л01-115 Зуп. «Вул. Пітер-
ська»

Солом’янський Бульвар Чоколів-
ський, 31

Трол. 21, 22, 
42, Авт. 69

до Севас-
топольської 
площі

2,29

116 Л01-116 Зуп. «Заліз.станц. 
Караваєві дачі»

Солом’янський Бульвар Чоколів-
ський, 39

Трол. 21, 22, 
42, Авт. 69

до Севас-
топольської 
площі

2,29

117 Л01-117 Зуп. «Проспект 
Перемоги»

Шевченківський Вул. Чорново-
ла, 41

Трол. 19, 33 до вул. 
Щусєва

0,7

118 Л01-118 Зуп. «Ст.м. 
Сирець»

Шевченківський Вул. Щусєва, нп/с Трол. 23, 35, 
Авт. 47

до вул. Мель-
никова

2,2

119 Л01-119 Зуп. «Ст.м. До-
рогожичі»

Шевченківський Вул. Щусєва, 4 Трол. 23, 
Авт. 47

до вул. Тупо-
лєва

1,3

120 Л01-120 Зуп. «Ст.м. Осо-
корки»

Дарницький Проспект  Бажана, 
п/с

Авт. 35, 42, 
87, 91

до ст. м. 
Харківська

5,7

121 Л01-121 Зуп. «Ст.м. По-
зняки»

Дарницький Проспект  Бажана, 
1-К

Авт. 91 до ст.м. 
Славутич

2,4

122 Л01-122 Зуп. «Ст.м. По-
зняки»

Дарницький Проспект  Бажа-
на, 3

Авт. 91 до ст. м. 
Харківська

2,4

123 Л01-123 Зуп. «Ст.м. Хар-
ківська»

Дарницький Проспект  Бажана, 
п/с

Авт. 18 до Харків-
ського шосе

0,2

124 Л01-124 Зуп. «Вул. 
Гришка»

Дарницький Проспект  Григо-
ренка, 39-б

Авт. 45 до ст.м. 
«Дарниця»

0,8

125 Л01-125 Зуп. «Ст.м. По-
зняки»

Дарницький Проспект  Григо-
ренка, 32-Д

Трамв. 8, 25 до Дарниць-
кого вокзалу

1,4

126 Л01-126 Зуп. «Вул. А. 
Кунанбаєва»

Дарницький Харківське шосе, 
65

Авт. 45 до ст.м. 
«Дарниця»

0,6

127 Л01-127 Зуп. «Дитяча по-
ліклініка №2»

Дарницький Харківське шосе, 
168

Авт. 45 до ст.м. «Хар-
ківська»

0,6

128 Л01-128 Зуп. «Вул. Анни 
Ахматової»

Дарницький Вул. Анни Ахмато-
вої, 14-а

Авт. 108 до ст.м. «Лі-
вобережна»

0,4

129 Л01-129 Зуп. «Вул. Анни 
Ахматової»

Дарницький Вул. Анни Ахмато-
вої, 15

Авт. 108 до ст.м. «Хар-
ківська»

0,5

130 Л01-130 Зуп. «Ринок По-
зняки»

Дарницький Вул. Анни Ахма-
тової, 2

Авт. 108 до ст.м. «Лі-
вобережна»

0,6

131 Л01-131 Зуп. «Ринок По-
зняки»

Дарницький Вул. Анни Ахма-
тової, 1

Авт. 91, 108 до ст.м. «Хар-
ківська»

2,4

132 Л01-132 Зуп. «Дарницький 
ринок»

Дарницький Вул. Бориспіль-
ська, 3

Авт. 51, 
63,Трамв. 
22, 25

до Дарниць-
кої площі

17,2

133 Л01-133 Зуп. «Містечко» Дарницький Вул. Бориспіль-
ська, 17

Авт. 51, 
63,Трамв. 
22, 25

до Дарниць-
кої площі

1,2

134 Л01-134 Зуп. «Палац куль-
тури Дніпро»

Дарницький Вул. Бориспіль-
ська, 9

Авт. 51, 63 до Дарниць-
кої площі

2,6

135 Л01-135 Зуп. «Фарм. фір-
ма Дарниця»

Дарницький Вул. Бориспіль-
ська, 26-д

Авт. 51, 
63,Трамв. 
22, 25

до Червоного 
Хутора

2,8

136 Л01-136 Зуп. «Універсам 
Харків»

Дарницький Вул. Вербицько-
го, 15

Авт. 45 до ст.м. «Хар-
ківська»

0,2

137 Л01-137 Зуп. «Універсам 
Харків»

Дарницький Вул. Вербицько-
го, 30

Авт. 45 до ст.м. 
«Дарниця»

0,2

138 Л01-138 Зуп. «Вул. Ви-
шняківська»

Дарницький Вул. Вишняків-
ська, 10

Авт. 45 до вул. Гмирі 0,7

139 Л01-139 Зуп. «Вул. Дека-
бристів»

Дарницький Вул. Декабрис-
тів, 2

Авт. 45, 108 до ст.м. «Хар-
ківська»

1

140 Л01-140 Зуп. «Ст.м. Хар-
ківська»

Дарницький Вул. Декабрис-
тів, 3

Авт. 45, 108 до ст.м. 
«Дарниця»

2,4

141 Л01-141 Зуп. «Вул. Ко-
шиця»

Дарницький Вул. Драгомано-
ва, 19

Авт. 91 до ст.м. «Хар-
ківська»

0,2

142 Л01-142 Зуп. «Вул. Сорту-
вальна»

Дарницький Вул. Здолбунів-
ська, 1

Авт. 108 до ст.м. «Хар-
ківська»

0,8

143 Л01-143 Зуп. «Автотран-
сбуд»

Дарницький Вул. Клеман-
ська, 5

Авт. 108 до ст.м. «Хар-
ківська»

0,2

144 Л01-144 Зуп. «Харківська 
площа»

Дарницький Вул. Колекторна, 1 Авт. 16 до станції 
Аерації

0,5

145 Л01-145 Зуп. «Вул. Ми-
шуги»

Дарницький Вул. Мишуги, 2 Авт. 45 до вул. Гмирі 0,7

146 Л01-146 Зуп. «Вул. Ми-
шуги»

Дарницький Вул. Мишуги, 3-а Авт. 45 до ст.м. 
«Дарниця»

0,7

147 Л01-147 Зуп. 
«Ст.м.Позняки»

Дарницький Вул. Мишуги, 6 Авт. 45 до вул. Гмирі 0,8

148 Л01-148 Зуп. «Вул. При-
вокзальна»

Дарницький Вул. Привокзаль-
на, 8

Трамв. 8, 
22, 29

до Дарниць-
кого вокзалу

10,8

149 Л01-149 Зуп. «Дарницький 
вокзал»

Дарницький Вул. Привокзаль-
на, 14

Авт. 51, 63, 
115

до Червоного 
Хутора

2,8

150 Л01-150 Зуп. «Дарницький 
вокзал»

Дарницький Вул. Привокзаль-
на, 3

Авт. 51, 63, 
115,Трамв. 8, 
22, 29

до Дарниць-
кої площі

25,6

151 Л01-151 Зуп. «Дарницький 
вокзал»

Дарницький Вул. Привокзаль-
на, 14

Трамв. 8, 
22, 29

до ст.м. «По-
зняки»

36

152 Л01-152 Зуп. «Вул. Ре-
вуцького»

Дарницький Вул. Ревуцько-
го, 44

Авт. 45 до вул. Гмирі 1,8

153 Л01-153 Зуп. «Вул. Анни 
Ахматової»

Дарницький Вул. Ревуцько-
го, 14

Авт. 18 до ст.м. «Хар-
ківська»

0,2

154 Л01-154 Зуп. «Музична 
школа»

Дарницький Вул. Славгород-
ська, 47

Трамв. 29 до ст.м. 
«Лісова»

1,2

155 Л01-155 Зуп. «Ст.м. Чер-
воний Хутір»

Дарницький Вул. Староборис-
пільська, нп/с

Авт. 51, 63 до Дарниць-
кої (Ленін-
градської) 
площі

15,2

156 Л01-156 Зуп. «Вул. Ре-
вуцького»

Дарницький Вул. Тростянець-
ка, 1

Авт. 108 до ст.м. «Лі-
вобережна»

0,6

157 Л01-157 Зуп. «Вул. Ново-
дарницька»

Дарницький Вул. Ялтинська, 13 Трамв. 8, 
25, 29

до ст.м. 
«Лісова»

6,6

158 Л01-158 Зуп. «Вул. Со-
рмовська»

Дарницький Вул. Ялтинська, 
нп/с

Трамв. 8, 
25, 29

до ст.м. 
«Лісова»

3

159 Л01-159 Зуп. «Ст.м. Либід-
ська»

Голосіївський Площа Либідська Авт. 20, 27, 52 кінцева 3

160 Л01-160 Зуп. «Вул. Меж-
ова»

Подільський Проспект Правди, 
66

Трол. 35, Авт. 
102

до проспекту 
Свободи

0,5

161 Л01-161 Зуп. «Ст.м. Либід-
ська»

Печерський Вул. Велика Ва-
сильківська, 143

Трол. 12, 42, 
43, Авт. 51

до вул. Жи-
лянська

1,79

162 Л01-162 Зуп. «Ст.м. Бе-
рестейська»

Шевченківський Вул. Лагерна, 
46/48

Трамв. 14, 15 до проспекту 
Відрадний

3,6

163 Л01-163 Зуп. «Деміївська 
площа»

Голосіївський Площа Деміїв-
ська, 1

Трол. 1, 12, 
42

до вул. Смо-
лича

0,5

164 Л01-164 Зуп. «Бульвар 
І. Шамо (Дави-
дова)»

Дніпровський Проспект  
Возз’єднання, п/с

Авт. 51, 55, 
Трол. 43

до ст.метро 
Либідська

1,84

165 Л01-165 Зуп. «Дарницький 
універмаг»

Дніпровський Проспект  
Возз’єднання, 4

Авт. 42, 51, 
55, Трол. 43

до ст.метро 
Либідська

8,9

166 Л01-166 Зуп. «Дарницька 
площа»

Дніпровський Проспект  
Возз’єднання, 1

Авт. 42, 51, 
55, 115

до Дарниць-
кого вокзалу

2,16

167 Л01-167 Зуп. «Церква» Дніпровський Проспект  Тичи-
ни, 8

Авт. 87 до Дніпров-
ської На-
бережної

0,33

168 Л01-168 Зуп. «Вул. Я. 
Гашека»

Дніпровський Харківське шосе, 9 Трамв. 8, 
22, 29

до ст.м. 
«Лісова»

1,74

169 Л01-169 Зуп. «Житловий 
комплекс Мега-
Сіті»

Дніпровський Харківське шосе, 
19

Трамв. 8, 
22, 29

до ст.м. 
«Лісова»

0,6

170 Л01-170 Зуп. «Івана Сер-
гієнка»

Дніпровський Вул. Сергієнка, 
2/3

Трамв. 8, 22,  
29, 32, 33

до Дарниць-
кого вокзалу

5,85

171 Л01-171 Зуп. «Івана Сер-
гієнка»

Дніпровський Вул. Сергієнка, 
2/3

Трамв. 8, 22,  
29, 32, 33

до ст.м. 
«Лісова»

5,85

172 Л01-172 Зуп. «Бібліотека» Дніпровський Вул. Шумського, 1 Авт. 87, 95, 
108

до ст.м. «Лі-
вобережна»

0,63

173 Л01-173 Зуп. «Вул. Теодо-
ра Драйзера»

Деснянський Вул. Закревського Трам. 28, 
33, 35

до вул.Ми-
лославська

0,38

174 Л01-174 Зуп. «Вул. Петра 
Запорожця»

Дніпровський Вул. Курнатов-
ського

Трам. 22, 23, 
28, 33, 35

до вул.Ми-
лославська

0,5

175 Л01-175 Зуп. «Вул. 
Олександра 
Бойченка»

Дніпровський Вул. Миропільська Трам. 22, 23, 
28, 33, 35

до ст.м 
Лісова

0,5

176 Л01-176 Зуп. «Вул. 
Юності»

Дніпровський Вул. Миропіль-
ська, 27

Трам. 22, 23, 
28, 33, 35

до ст.м 
Лісова

0,63

177 Л01-177 Зуп. «Проспект 
Алішера Навої»

Дніпровський Вул. Миропільська Трам. 22, 23, 
28, 33, 35

до ст.м 
Лісова

0,46

178 Л01-178 Зуп. «Ст.м. Свя-
тошин»

Святошинський Площа Героїв 
Бреста

Трол. 41 до вул.Депу-
татської

0,63

179 Л01-179 Зуп. «Ст.м. Свя-
тошин»

Святошинський Площа Героїв 
Бреста

Авт. 97 до вул.Депу-
татської

1,76

180 Л01-180 Зуп. «Вул. Чорно-
бильська»

Святошинський Вул. Ірпінська, 76 Трол. 7, 39 до проспекту 
Л.Курбаса

1,6

181 Л01-181 Зуп. «В/О Елек-
тронмаш»

Святошинський Кільцева дорога/
Вул. Зодчих, 60/1

Трол. 39, Авт. 
23, 56

до проспекту  
Палладіна

1,6

182 Л01-182 Зуп. «Академія 
праці»

Голосіївський Кільцева дорога, 3 Авт. 56, 75 до вул.За-
болотного

0,5

183 Л01-183 Зуп. «Вул. Жме-
ринська»

Святошинський Кільцева дорога Трол. 39, Авт. 
23, 56

до вул.За-
болотного

2,8

184 Л01-184 Зуп. «Вул. Жме-
ринська»

Святошинський Кільцева дорога Трол. 39, Авт. 
23, 56

до проспекту  
Палладіна

1,6

185 Л01-185 Зуп. «Ст.м. «Т. 
Шевченка»

Подільський Вул. Межигір-
ська, 60

Авт. 72 до проспекту 
Свободи

0,2

186 Л01-186 Зуп. «Принокт 
Палладіна»

Святошинський Проспект Палла-
діна, 24

Трол. 39;  
Авт. 56

до б-ру Вер-
надського

0,6

187 Л01-187 Зуп. «Автостанція 
Дачна»

Святошинський Проспект Пере-
моги, 142

Трол. 7, Авт. 
37, 37-а

до вул.Чор-
нобильська

0,9

188 Л01-188 Зуп. «Проспект 
Академіка Пал-
ладіна»

Святошинський Проспект Пере-
моги, 123

Трол. 7, Авт. 
37, 37-а

до пл.Героїв 
Бресту

1,1

189 Л01-189 Зуп. «Вул. По-
пудренка»

Дніпровський Вул. Будівельни-
ків, 38

Авт. 45, Трол.  
50

до ст.м. «Лі-
вобережна»

0,5

190 Л01-190 Зуп. «Вул. А. 
Бучми»

Дніпровський Вул. Бучми, 11-б Авт. 49,  87 до ст.м. «Лі-
вобережна»

1,08

191 Л01-191 Зуп. «Пішохідний 
міст»

Дніпровський Вул. Ентузіас-
тів, 37

Авт. 48 до готелю 
«Славутич»

0,63

192 Л01-192 Зуп. «Вул. 
Микільсько-Сло-
бідська»

Дніпровський Вул. Митрополита 
Андрея Шептиць-
кого, 22

Авт. 42, 87, 
95, 108

до вул.
Панельна

0,54

193 Л01-193 Зуп. «Ст.м.етро 
Дарниця»

Дніпровський Вул. Попудрен-
ка, 7

Авт. 45 кінцева 3,63

194 Л01-194 Зуп. «Музей 
Кирилівська 
церква»

Подільський Вул. Олени Теліги, 
нп.с./Вул. Копи-
лівська, 1/7

Трол. 27 до вул. Геть-
мана

0,38

195 Л01-195 Зуп. «Вул. Ві-
трука»

Святошинський Проспект Пере-
моги, 106/2

Трол. 7, Авт. 
23, 37, 37-а

до вул. Чор-
нобильська

0,8

196 Л01-196 Зуп. «Ст.м. Жито-
мирська»

Святошинський Проспект Пере-
моги, 117

Трол. 7, Авт. 
23, 37, 37-а

до площі Ге-
роїв Бресту

2,4

197 Л01-197 Зуп. «Вул. Ві-
трука»

Святошинський Проспект Пере-
моги, 87-А

Трол. 7, Авт. 
23, 37, 37-а

до площі Ге-
роїв Бресту

1

198 Л01-198 Зуп. «Ст.м. Свя-
тошин»

Святошинський Проспект Пере-
моги, 100/1

Авт. 23, 90 до вул. Сими-
ренка

4,6

199 Л01-199 Зуп. «Ст.м.. Демі-
ївська»

Голосіївський Проспект  40-річчя 
Жовтня, 30

Трол. 12, 43, 
Авт. 28

до Кібцентру 9

200 Л01-200 Зуп. «Площа 
Шевченка»

Оболонський Вул. Пуща-Во-
дицька, 1

Трамв. 12 до Пуща 
Водиці

1,1

201 Л01-201 Зуп. «Площа 
Шевченка»

Оболонський Вул. Пуща-Во-
дицька, 1

Трамв. 12 до Контрак-
тової площі

1,1

202 Л01-202 Зуп. «Універсам» Святошинський Вул. Гната Юри, 9 Авт. 90 до пр. Пере-
моги

0,5

203 Л01-203 Зуп. «Ст.м. «Голо-
сіївська»

Голосіївський Вул. Васильків-
ська, 2

Авт. 28 Вул. Гвардій-
ська

3

204 Л01-204 Зуп. «Вул. Акаде-
міка Костичева»

Голосіївський Вул. Якубовсько-
го, 3

Трол. 2, 12, 
45

ст. м. «Либід-
ська»

0,5

205 Л01-205 Зуп. «Ст.м. «Бо-
риспільська»

Дарницький Харківська площа Авт. 104 ФАП 0,6
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Київська міська державна адміністрація  оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 2) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№ 
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, 
кв.м.

Висота, м

1 Павільйон очікування 109 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг)

109 11,51 2,9

3 Благоустрій території 109

4 Інформаційне табло 109

5 Кнопка тривоги 109

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): однопо-
верхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визна-
чених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без облаштування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м. по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м., а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість для 
однієї зупинки, грн

Кількість зупинок, шт. Загальна вартість, 
грн

1 Павільйон очікування 115 000 109 12 535 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг)

149 000 109 16 241 000

3 Благоустрій території 50 000 109 5 450 000

4 Інформаційне табло 40 000 109 4 360 000

5 Кнопка тривоги 1000 109 109 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвесту-
вання, грн

355 000 38 695 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвес-
тування

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елементів 
Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підприємствами 
на вивезення сміття, електропостачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та устаткування постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зу-
пинкового комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання проти-
ожеледними матеріалами

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше ніж три рази на 
тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 1 160 850,00 грн (Один мільйон сто шістдесят тисяч вісімсот 
п’ятдесят гривень 00 коп.) без урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного 
договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 386 950,00 грн. (Триста вісімдесят шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.), у разі визнання учасника 
переможцем конкурсу. Вказані кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту 
набрання чинності інвестиційним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

206 Л01-206 Зуп. «Ст.м. «Обо-
лонь»

Оболонський Вул. Маршала Ма-
линовського, 6

Трамв. 11-к, 
11, 17

Контрактова 
площа

3,6

207 Л01-207 Зуп. «Ст.м. 
«Контрактова 
площа»

Подільський Вул. Верхній Вал, 
28-30

Авт. 53, 72 кінцева 0,6

208 Л01-208 Зуп. «ТОВ «Поділ-
бізнес парк»

Подільський Вул. Кирилівська, 
86

Трамв. 11, 
12, 19

площа Т. 
Шевченка

0,6

209 Л01-209 Зуп. «Вул. Оле-
нівська»

Подільський Вул. Оленівська, 3 Трамв. 11, 
12, 19

площа Т. 
Шевченка

0,6

210 Л01-210 Зуп. «Вул. Жолу-
дєва»

Святошинський Вул. Симиренка, 5 Авт. 9, 23 ст. м. 
«Лук’янівська»

0,8

211 Л01-211 Зуп. «Будинок 
побуту»

Святошинський Бульвар Кольцова, 
13

Авт. 9, 23, 
69, 90

Вул. Булга-
кова

1,1

212 Л01-212 Зуп. «Вул. Львів-
ська

Святошинський Вул. Святошин-
ська 4

Трол. 41,  
(Авт. 90)

Вул. Тулузи 0,8

213 Л01-213 Зуп. «Універсам» Святошинський Вул. Гната Юри, 6 Авт. 90 Вул. Булга-
кова

0,6

214 Л01-214 Зуп. «Бул. Коль-
цова»

Святошинський Бульвар Кольцова 
12

Трамв. 1, 2 Вул. Старо-
вокзальна

0,5

215 Л01-215 Зуп. «Вул. Тулу-
зи» (для висадки)

Святошинський Вул. Тулузи 2/58 Трол. 41 Вул. Тулузи 0,8

216 Л01-216 Зуп. «Національ-
ний авіаційний 
університет»

Солом’янський Проспект Комаро-
ва 2/44

Авт. 69 Вул. Сими-
ренка

0,9

217 Л01-217 Зуп. «Залізнич-
ний вокзал»

Солом’янський Вокзальна пло-
ща 1

Авт. 5 Вул. Ізюмська 0,7

218 Л01-218 Зуп. «Залізнич-
ний вокзал»

Солом’янський Вокзальна пло-
ща 1

Трол. 14 
(Авт. 5)

Ботанічний 
сад

0,7

219 Л01-219 Зуп. «Ст.м. 
«Політехнічний 
інститут»

Шевченківський Вул. 
В.Василевської, 
26

Авт. 31 Вул. Татар-
ська

0,2

220 Л01-220 Зуп. «Площа 
Перемоги»

Шевченківський Площа Перемоги 3 Трамв. 15, 18 Автогенний 
завод

0,2

221 Л01-221 Зуп. «Ринок» Дарницький Вул. Зарічна, 44 Авт. 35, 64 Вул. Підлипка 7,2

222 Л01-222 Зуп. «Вул. Таль-
нівська»

Дарницький Вул. Урлівська, 
11/44

Авт. 35 Вул. Підлипка 0,5

223 Л01-223 Зуп. «Вул. Урлів-
ська»

Дарницький Вул. Урлівська, 19 Авт. 35 Вул. Підлипка 0,5

224 Л01-224 Зуп. «Вул. Ломо-
носова»

Голосіївський Вул. Васильків-
ська, 41\48

марш. 208, 
508, 546

0,5

225 Л01-225 Зуп. «Ст.м. По-
зняки»

Дарницький Вул. Михайла 
Гришка, 8

марш. 407 0,5

226 Л01-226 Зуп. «Ст.м.. 
Дарниця»

Дніпровський Вул. Малишка, пс марш. 544 0,5

227 Л01-227 Зуп. «ДВРЗ» Дніпровський Вул. Алма-Атин-
ська, 109

марш. 211, 
555

0,5

228 Л01-228 Зуп. «Ст.м.. 
Дарниця»

Дніпровський Вул. Попудренка 
(біля ЛДС)

марш. 45, 545 0,5

229 Л01-229 Зуп. «Ст.м.. Г. 
Дніпра»

Оболонський просп. Оболон-
ський 43

марш.  485 0,5

230 Л01-230 Зуп. «Ст.м. Олім-
пійська»

Печерський Вул. 
В.Васильківська, 
нс

трол.12, авт 5 0,5

231 Л01-231 Зуп. «Залізничн. 
Вокзал «Пів-
денний»

Солом’янський Вул. Ползунова, 4 марш 465 0,5

232 Л01-232 Зуп. «Львівська 
площа»

Шевченківський Вул. Бульварно-
Кудрявська, 2

Авт. 7 кінцева 0,5

233 Л01-233 Зуп. «Пров. 
Руднєва»

Дарницький Вул. Російська, 47, марш. 487 0,5

234 Л01-234 Зуп. «Вул. Ахма-
тової»

Дарницький Вул. Драгомано-
ва, пс

Авт 0,5

235 Л01-235 Зуп. «Вул. Драго-
манова»

Дарницький Вул. Драгомано-
ва, 44

Авт.  91 0,5

236 Л01-236 Зуп. «Вул. Сріб-
нокільська»

Дарницький Вул. Княжий за-
тон, 4

Авт.  59 0,5

237 Л01-237 Зуп. «Вул. Здол-
бунівська»

Дарницький Вул. Драгомано-
ва, 1-Г

Авт.  91, 
марш. 572, 
445

0,5

238 Л01-238 Зуп. «Харківське 
шосе»

Дарницький Вул. Тростянець-
ка, 15

марш. 529 0,5

239 Л01-239 Зуп. «Вул. Гмирі» Дарницький Вул. Гмирі, 9 Авт.  59, 
марш. 407

0,5

240 Л01-240 Зуп. «Вул. Кня-
жий Затон»

Дарницький Вул. Княжий За-
тон, 3

марш. 459, 
542

0,5

241 Л01-241 Зуп. «Ст.м. 
Лук’янівська»

Шевченківський Вул. Мельникова, 
1-А

Трол. 28 Проспект 
Свободи

0,5

242 Л01-242 Зуп. 
«Лук’янівська 
площа»

Шевченківський Вул. Дегтярівська, 
7-А

марш. 417 0,5
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6 Л02-006 Зуп. «Вул. Щу-
сєва»

Шевченківський Вул. Щусєва 23 Трол. 16, 23; 
Авт.  47

до вул. Мель-
никова

0,7

7 Л02-007 Зуп. «Вул. Дубро-
вицька»

Оболонський Вул. Вишгород-
ська, 44

Трол. 6, 18, 
33;  Авт.  32, 
72

до вул. Со-
шенка

0,21

8 Л02-008 Зуп. «На вимогу» Голосіївський Проспект Голосіїв-
ський, 59-а

Трол. 12, 43; 
Авт. 39

до Либідської 
площі

0,3

9 Л02-009 Зуп. «Ст.м. 
Лісова»

Деснянський Вул. Попудренка, 63 Трамв. 8, 
29, 32

до вул. Хотке-
вича Гната

5,4

10 Л02-010 Зуп. «Ст.м. 
Лісова»

Деснянський Вул. Попудренка, 63 Трамв. 28, 35 до вул. Хотке-
вича Гната

5,4

11 Л02-011 Зуп. «Вул. Дань-
кевича»

Деснянський Вул. Бальзака ,66 Авт. 21, 98 до ст.м. 
«Петрівка»

4,2

12 Л02-012 Зуп. «АТС» Деснянський Вул. Драйзера, 19 Трол. 37, 37-
а, 6, 79

до вул.Кіото 8,8

13 Л02-013 Зуп. «Вул. Ми-
лославська»

Деснянський Вул. Радунська, 44 Трол. 37, 37-а 
Авт. 61, 73

до 
с.Троєщина

6,1

14 Л02-014 Зуп. «Будинок 
побуту»

Деснянський Вул. Сабурова, 13 Авт. 61, 98 до вул.Пухів-
ської

1

15 Л02-015 Зуп. «Вул. Пили-
па Козицького»

Солом’янський Вул. Єреванська, 30 Трол. 17, 19 до площі 
Толстого

0,71

16 Л02-016 Зуп. «Вул. Василя 
Липківського»

Солом’янський Вул. Липківсько-
го, 39

Трол. 3; Авт. 
69

до ст. м. «Па-
лац спорту»

1,3

17 Л02-017 Зуп. «Вул. Кав-
казька»

Солом’янський Вул. Липківсько-
го, 32

Трол. 3; Авт. 
69

до Залізнич-
ного масиву

1,76

18 Л02-018 Зуп. «Вул. Сури-
кова»

Солом’янський Вул. Липківсько-
го, 40

Трол. 3; Авт. 
69

до Залізнич-
ного масиву

1,76

19 Л02-019 Зуп. «Вул. Пітер-
ська»

Солом’янський Вул. Пітерська, 2 Трол. 17, 19 до площі 
Толстого

1

20 Л02-020 Зуп. «Вул. Фу-
чика»

Солом’янський Проспект Повітроф-
лотський, 20/1

Трол. 8, 9, 
17, 19

до вул. Смі-
лянська

1,63

21 Л02-021 Зуп. «Вул. Голо-
вка»

Солом’янський Вул. Солом’янська, 
21

Трол. 3, 40; 
Авт. 12

до вул. Жи-
лянська

0,71

22 Л02-022 Зуп. «Вул. Волго-
градська»

Солом’янський Вул. Солом’янська, 
28

Трол. 40 до вул. Жи-
лянська

0,46

23 Л02-023 Зуп. «Ст.м. Шу-
лявська»

Солом’янський Проспект Перемоги, 
49/2

Трол. 7, 
Авт.  2

до площі 
Льва Тол-
стого

0,88

24 Л02-024 Зуп. «Центр. 
палац урочистих 
подій»

Шевченківський Проспект Пере-
моги, 11

Трол. 5 до площі 
Льва Тол-
стого

0,7

25 Л02-025 Зуп. «Вул. М. 
Гречка»

Подільський Вул. Північно-Си-
рецька, 20-Б

Трол. 5, Авт.  
32

до вул. Щер-
баківського 
Данила

1,08

26 Л02-026 Зуп. «Поліклініка» Шевченківський Вул. Данила Щерба-
ківського, 57

Трол. 5, 26, 
Авт. 14, 32

по просп. 
Перемоги

2,9

27 Л02-027 Зуп. «Ст.м. Ви-
ставковий центр»

Голосіївський Проспект Академіка 
Глушкова, 1

Трол. 12, 43, 
Авт.  1

до Либідської 
площі

10

28 Л02-028 Зуп. «АС Пів-
денна»

Голосіївський Проспект Академіка 
Глушкова, 6-В

Трол. 2, 11, 
12, 43, 45, 
Авт.  1, 56, 75

до Кібцентру 48

29 Л02-029 Зуп. «Вул. Смо-
лича»

Голосіївський Вул. Якубовсько-
го, 8

Трол. 2, 12, 
45

до вул. Ві-
льямса

1,2

30 Л02-030 Зуп. «Вул. Героїв 
Севастополя»

Солом’янський Проспект Відрад-
ний, 16/50

Трол. 27 до вул. Ново-
польська

0,58

31 Л02-031 Зуп. «Бульвар 
Гавела Вацлава»

Солом’янський Проспект Відрад-
ний, 28

Трол. 27 до зал. Ст. 
«Київ-Волин-
ський»

0,5

32 Л02-032 Зуп. «Вул. Мар-
шала Жукова»

Деснянський Вул. Жукова, 20 Авт. 33, 63 до вул. Вол-
кова

4,6

33 Л02-033 Зуп. «Вул. Вол-
кова»

Деснянський Вул. Жукова, 53 Авт. 63, 81 до вул. Кіото 2,4

34 Л02-034 Зуп. «Вул. Мілю-
тенка»

Деснянський Проспект Лісовий, 
11

Трол. 37, 
37-а 79

до вул.Ми-
лославська

5,8

35 Л02-035 Зуп. «Кінотеатр 
(«Росія»)

Деснянський Вул. Мілютенка, 19 Авт. 33, 63 до вул.Кіото 4,8

36 Л02-036 Зуп. «Вул. Петра 
Запорожця»

Дніпровський Бульвар Перова, 22 Трол. 50, 50-к   
Авт. 46

до вул. Ми-
лославської

4,5

37 Л02-037 Зуп. «Ленінград-
ська площа»

Дніпровський Вул. Сосюри,2/35 Авт. 6, 63 до вул. Буді-
вельників

5,34

38 Л02-038 Зуп. «Ст.м. Черні-
гівська»

Деснянський Вул. Хоткевича 
Гната, 1-А

Авт. 6, 63 до 
с.Троєщина

8,2

39 Л02-039 Зуп. «Ринок Лісо-
вий»

Деснянський Вул. Шолом-Алей-
хема, 1

Авт. 63 до Дарниць-
кої площі 
(Ленінград-
ської)

1,5

40 Л02-040 Зуп. «Вул. Січо-
вих Стрільців»

Шевченківський Вул. Глибочицька Трам. 14, 18 до Контрак-
тової площі

1

41 Л02-041 Зуп. «Торговий 
центр»

Подільський Проспект Порика, 
13в

Трол. 26, 35 до вул.Іваш-
кевича

1,12

42 Л02-042 Зуп. «Проспект 
Георгія Гонгадзе»

Подільський Проспект Правди, 
100

Трол. 26    Авт. 
102

до ст.м.Нивки 0,46

43 Л02-043 Зуп. «Ст.м. Обо-
лонь»

Оболонський Вул. Маршала Ма-
линовського, 24/10

Авт. 73 до вул. Ми-
лославської

2,3

44 Л02-044 Зуп. «Ст.м. Обо-
лонь»

Оболонський Вул. Маршала Ма-
линовського, 24/10

Трол. 44   Авт. 
100, 102

до вул.Пухів-
ської

1

45 Л02-045 Зуп. «Ст.м. Осо-
корки»

Дарницький Проспект Миколи 
Бажана, 1-Е

Авт. 35,  91 до ст.м. 
Славутич

2,4

46 Л02-046 Зуп. «Масив 
Райдужний»

Дніпровський Проспект Ватуті-
на, 8

Трол. 29, 
30, 31

до вул. Ми-
лославської

3

47 Л02-047 Зуп. «Масив 
Райдужний»

Дніпровський Проспект Ватуті-
на, 8

Авт. 21, 100, 
101

до вул. Ми-
лославської

4,8

48 Л02-048 Зуп. «Проспект 
Правди»

Оболонський Вул. Вишгород-
ська, 31

Авт. 32,  72 до вул. 
Білицька

4,6

49 Л02-049 Зуп. «Оболон-
ський проспект»

Оболонський Вул. Героїв Дніпра, 
35

Трол. 32, 44 до вул. По-
лярна

1,9

50 Л02-050 Зуп. «Вул. М. 
Цвєтаєвої»

Деснянський Проспект Маяков-
ського, 87/10

Трол. 30, 50, 
50-к

до ст.м. 
«Петрівка»

8

51 Л02-051 Зуп. «Супермар-
кет Білла»

Деснянський Проспект Маяков-
ського, 85

Трол. 30, 31, 
50, 50-к

до ст.м. 
«Петрівка»

6,1

52 Л02-052 Зуп. «Вул. Ми-
лославська»

Деснянський Проспект Маяков-
ського, 68-А

Трол. 30, 31, 
50, 50-к

до вул. Ми-
лославської

4,3

53 Л02-053 Зуп. «Дніпров-
ський ринок»

Дніпровський Бульвар Перова, 
38/1

Авт. 100 до ст.м. 
«Петрівка»

0,75

54 Л02-054 Зуп. «Мінський 
проспект»

Оболонський Вул. Полярна, 1 Трол. 6, 32, 
33, Авт. 32, 
100

до вул. Со-
шенка

3

55 Л02-055 Зуп. «Вул. Лісків-
ська»

Деснянський Вул. Радунська, 26 Трол. 31, 37, 
Авт. 6, 73

до вул. Ми-
лославської

9,2

56 Л02-056 Зуп. «Вул. Акаде-
міка Туполєва»

Святошинський Вул. Туполєва, 13 Трол. 23, 
Авт. 90

до вул. Біло-
руська

0,6

57 Л02-057 Зуп. «Вул. Акаде-
міка Туполєва»

Святошинський Вул. Туполєва, 13 марш. 185 кінцева 0,2

58 Л02-058 Зуп. «АЗС» Дарницький Дніпровська на-
бережна, 10-12

Авт. 87 до ст.м. «Осо-
корки»

0,2

59 Л02-059 Зуп. «Ст.м. Хар-
ківська»

Дарницький Проспект  Бажана, 
3-Б

Авт. 45 до вул. Гмирі 2,6

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 2 550,00 грн (Дві тисячі п’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.) без урахування 
ПДВ на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – 
ГУ ДКС у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою 
та облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не за-
безпечив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20 метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів;
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044,  
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №2

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер марш-
руту

Напрям руху Паса-
жиро-
потік, 
тис. 
чол./
добу

1 Л02-001 Зуп. «Ст.м. Друж-
би народів»

Печерський Бульвар Дружби 
Народів, 28

Трол. 43; 
Авт. 51

до Дарниць-
кої площі

1,21

2 Л02-002 Зуп. «Гуртожи-
ток 4»

Печерський Вул. Бойчука Ми-
хайла, 36

Трол. 15, 38 до ст.метро 
Видубичі

4,5

3 Л02-003 Зуп. «Гуртожи-
ток 4»

Печерський Вул. Бойчука Ми-
хайла, 35

Трол. 15, 38 до ст.метро 
Палацу 
спорту

1,25

4 Л02-004 Зуп. «Вул. Об-
серваторна»

Шевченківський Вул. Січових Стріль-
ців, 18

Трол. 6, 16, 
18

до вул. А. 
Щусєва

1,3

5 Л02-005 Зуп. «Вул. Гого-
лівська»

Шевченківський Вул. Січових Стріль-
ців, 44

Трол. 6, 16, 
18

до вул. А. 
Щусєва

1
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 3) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№ 
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, 
кв.м.

Висота, м

1 Павільйон очікування 99 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг)

99 11,51 2,9

3 Благоустрій території 99

4 Інформаційне табло 99

5 Кнопка тривоги 99

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м. по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м., а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість 
для однієї зупинки, грн

Кількість зупи-
нок, шт.

Загальна вартість, 
грн

1 Павільйон очікування 115 000 99 11 385 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг)

149 000 99 14 751 000

3 Благоустрій території 50 000 99 4 950 000

4 Інформаційне табло 40 000 99 3 960 000

5 Кнопка тривоги 1000 99 99 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування, грн 355 000 35 145 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвес-
тування

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елементів 
Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підприємствами 
на вивезення сміття, електропостачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та устаткування постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зупин-
кового комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання про-
тиожеледними матеріалами

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше ніж три рази на тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

60 Л02-060 Зуп. «Торговий 
центр»

Дарницький Проспект  Григо-
ренка, 33/44

Трамв. 8, 25 до Дарниць-
кого вокзалу

1,4

61 Л02-061 Зуп. «Вул. Трос-
тянецька»

Дарницький Харківське шосе, 55 Авт. 45 до ст.м. 
«Дарниця»

0,7

62 Л02-062 Зуп. «Вул. Драго-
манова»

Дарницький Вул. Анни Ахмато-
вої, 7

Авт. 91, 108 до ст.м. «Хар-
ківська»

1,2

63 Л02-063 Зуп. «Дарниць-
кий ринок»

Дарницький Вул. Бориспільська, 
п/с

Авт. 51, 63, 
115,Трамв. 
22, 25

до Червоного 
Хутора

2,8

64 Л02-064 Зуп. «Вул. При-
вокзальна»

Дарницький Вул. Привокзаль-
на, 1

Авт. 51, 63, 
115,Трамв. 8, 
22, 29

до Дарниць-
кої площі

13,5

65 Л02-065 Зуп. «Станція 
міської електрич-
ки Дарниця»

Дарницький Вул. Привокзаль-
на, 14

Авт. 51, 63, 
115

до Дарниць-
кого вокзалу

6,6

66 Л02-066 Зуп. «Станція 
міської електрич-
ки Дарниця»

Дарницький Вул. Привокзаль-
на, 1

Авт. 51, 63, 
115

до Дарниць-
кої (Ленін-
градської) 
площі

6,3

67 Л02-067 Зуп. «Станція 
міської електрич-
ки Дарниця»

Дарницький Вул. Привокзаль-
на, 1

Трамв. 8, 
22, 29

до Дарниць-
кої (Ленін-
градської) 
площі

6,3

68 Л02-068 Зуп. «Станція 
міської електрич-
ки Дарниця»

Дарницький Вул. Привокзаль-
на, 14

Трамв. 8, 
22, 29

до Дарниць-
кого вокзалу

6,6

69 Л02-069 Зуп. 
«Ст.м.Харківська»

Дарницький Вул. Ревуцького, 40 Авт. 91 до Москов-
ської площі

3,6

70 Л02-070 Зуп. «Ст.м. «Бо-
риспільська (Ху-
тір Червоний)»

Дарницький Вул. Ташкентська, 
58/60

Трамв. 29 до ст.м. 
«Лісова»

15,2

71 Л02-071 Зуп. «Вул. Трос-
тянецька»

Дарницький Вул. Тростянець-
ка, 2

Авт. 108, 220 до ст.м. «Хар-
ківська»

1

72 Л02-072 Зуп. «Вул. При-
річна»

Оболонський Проспект Героїв 
Сталінграда, 33/35

Трол. 24, 34, 
Авт. 88

до Мос-
ковського 
проспекту

1

73 Л02-073 Зуп. «Вул. При-
річна»

Оболонський Проспект Героїв 
Сталінграда, 28

Трол. 24, 34, 
Авт. 88

до вул. Пів-
нічної

1,3

74 Л02-074 Зуп. «Ст.м. Обо-
лонь»

Оболонський Площа Оболон-
ська, 1

Трол. 44, Авт. 
88, 100, 102

кінцева 1,2

75 Л02-075 Зуп. «Дитяча 
поліклініка»

Подільський Проспект Свободи, 
22

Трол. 24, 25, 
Авт. 72, 102

до проспекту 
Свободи

0,6

76 Л02-076 Зуп. «Проспект 
Свободи»

Подільський Проспект Свободи, 
17

Трол. 24, 25, 
Авт. 72

кінцева 1,92

77 Л02-077 Зуп. «Проспект 
Свободи»

Подільський Проспект Свободи, 
28

Трол. 26, 35, 
Авт. 102

до проспекту 
Гонгадзе

0,6

78 Л02-078 Зуп. «Проспект 
Свободи»

Подільський Проспект Свободи, 
28

Авт. 102 кінцева 0,2

79 Л02-079 Зуп. «Проспект 
Свободи»

Подільський Проспект Свободи, 
28

Трол. 24, 25, 
Авт. 72

до проспекту 
Гонгадзе

0,6

80 Л02-080 Зуп. «Вул. Лебе-
дєва-Кумача»

Солом’янський Вул. Лебедєва-Ку-
мача, 2

Трол. 27 до зал.ст. 
«Київ-Волин-
ський»

1,7

81 Л02-081 Зуп. «Вул. Грод-
ненська»

Дніпровський Вул. Алма-Атин-
ська, 2

Трамв. 23, 
32, 33

до ДВРЗ 1,62

82 Л02-082 Зуп. «Житловий 
комплекс Ком-
форт Таун»

Дніпровський Проспект  
Возз’єднання, 5

Авт. 42, 51, 
55, Трол. 43

до Дарниць-
кої площі

8,9

83 Л02-083 Зуп. «Житловий 
комплекс Ком-
форт Таун»

Дніпровський Проспект  
Возз’єднання, 14

Авт. 42, 51, 
55, Трол. 43

до ст.метро 
Либідська

2,64

84 Л02-084 Зуп. «Дарницька 
площа»

Дніпровський Площа Дарницька марш. 172 до ст.м. «Лі-
вобережна»

0,58

85 Л02-085 Зуп. «Вул. Сера-
фимовича»

Дніпровський Вул. Серафимо-
вича, 6

Авт. 49, 95 до Дніпров-
ської На-
бережної

1,5

86 Л02-086 Зуп. «Вул. Курна-
товського»

Дніпровський Вул. Стальсько-
го, 22

Авт. 77 до Лісового 
кладовища

0,71

87 Л02-087 Зуп. «Ст.м. Свя-
тошин»

Святошинський Площа Героїв 
Бреста

Авт. 37-а, 37 до вул.Депу-
татської

3,63

88 Л02-088 Зуп. «Ст.м. Свя-
тошин»

Святошинський Площа Героїв 
Бреста

Авт. 90 до вул. Тупо-
лєва

0,2

89 Л02-089 Зуп. «Вул. Уборе-
вича»

Святошинський Вул. Чорнобиль-
ська, 22

Трол. 39 до проспекту 
Леся Курбаса

0,9

90 Л02-090 Зуп. «Бульвар 
Давидова»

Дніпровський Вул. Ентузіастів, п/с Авт. 48 до с.м. «Ліво-
бережна»

0,46

91 Л02-091 Зуп. «Пішохідний 
міст»

Дніпровський Вул. Ентузіастів, пс Авт. 48 до ст.м. «Лі-
вобережна»

0,46

92 Л02-092 Зуп. «Митро-
полита Андрея 
Шептицького»

Дніпровський Вул. Митрополита 
Андрея Шептиць-
кого, 5

Авт. 42, 87, 
95, 108

до ст.м. 
«Осокорки»

1,5

93 Л02-093 Зуп. «Вул.Си-
рецька»

Подільський Вул. Гречка, 20 Трол. 26, 35 до Проспект 
Свободи

1,29

94 Л02-094 Зуп. «Вул. Виш-
городська»

Подільський Проспект Правди, 5 Трол. 24, 35, 
Авт. 102

до вул. Іваш-
кевича

1

95 Л02-095 Зуп. «Ст.м. Жито-
мирська»

Святошинський Проспект Пере-
моги, 136

Трол. 7, Авт. 
23, 37, 37-а

до вул. Чор-
нобильська

0,4

96 Л02-096 Зуп. «Вул. Нижній 
Вал»

Подільський Вул. Костянтинів-
ська, 19

Трамв. 11, 
12, 19

Контрактова 
площа

0,2

97 Л02-097 Зуп. «Проспект 
Правди»

Подільський Вул. Вишгород-
ська, 31

Авт. 32, 72 ст. м. «Нивки» 0,5

98 Л02-098 Зуп. «Будинок 
побуту»

Святошинський Бульвар Кольцова, 
12

Авт. 9, 23 ст. м. 
«Лук’янівська»

1,1

99 Л02-099 Зуп. «Вул. Гене-
рала Потапова

Святошинський Вул. Картвеліш-
вілі 14

Авт. 9, 69 Вул. Булга-
кова

1,4

100 Л02-100 Зуп. «Вул. Жолу-
дєва»

Святошинський Вул. Симиренка 10 Трамв. 1, 2 Вул. Сими-
ренка

0,8

101 Л02-101 Зуп. «Вул. Жолу-
дєва»

Святошинський Вул. Симиренка, 5 Трамв. 1, 2 Вул. Старо-
вокзальна

0,8

102 Л02-102 Зуп. «Вул. 
Тулузи»

Святошинський Вул. Тулузи 2/58 Трол. 41 ст. м. «Свято-
шин»

0,8

103 Л02-103 Зуп. «Торговий 
центр «Конти-
нент»

Святошинський Вул. Я. Коласа 10 Трол. 41 ст. м. «Свято-
шин»

1,1

104 Л02-104 Зуп. «Вул. Гната 
Юри» (на вимогу)

Святошинський Вул. Я. Коласа 23 Трол. 41 Вул. Тулузи 0,6

105 Л02-105 Зуп. «Вул. Героїв 
Севастополя»

Солом’янський Проспект Комарова 
28

Авт. 69 Вул. Сими-
ренка

0,8

106 Л02-106 Зуп. «Вул. Старо-
вокзальна»

Шевченківський Вул. Старовок-
зальна

Трамв. 15, 18 Кінцева 0,6

107 Л02-107 Зуп. «Площа 
Перемоги»

Шевченківський Площа Перемоги 2 Трамв. 15, 18 Вул. Старо-
вокзальна

0,2

108 Л02-108 Зуп. «Ст.м. «Ака-
деммістечко»

Святошинський Проспект Палладіна 
23а

Авт. 30, 97 ст. м. «Свято-
шин»

0,5

109 Л02-109 Зуп. «С.м. «Героїв 
Дніпра»

Оболонський Проспект Оболон-
ський, 52

марш. 792 кінцева 0,5
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 
що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044,  
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №3

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер марш-
руту

Напрям руху Пасажиропо-
тік, тис. чол./
добу

1 Л03-001 Зуп. «Львівська 
Площа»

Шевченківський Площа Львів-
ська

Трол. 6, 16, 
18

до вул. А. 
Щусєва

1,4

2 Л03-002 Зуп. «Вул. Пол-
тавська»

Шевченківський Вул. Січових 
Стрільців, 60

Трол. 6, 16, 
18

до вул. А. 
Щусєва

1,2

3 Л03-003 Зуп. «Вул. Глибо-
чицька»

Шевченківський Вул. Січових 
Стрільців, пс

Трол. 6, 16, 
18, 19, 33

до вул. А. 
Щусєва

1,7

4 Л03-004 Зуп. «Вул. Пуга-
чова»

Шевченківський Вул. Мельни-
кова, 36/1

Трол. 16, 
19, 23

до вул. А. 
Щусєва

2,1

5 Л03-005 Зуп. «Вул. Сім’ї 
Хохлових»

Шевченківський Вул. Дорого-
жицька, 12

Трол. 16, 19 до вул. А. 
Щусєва

1,2

6 Л03-006 Зуп. «Вул. До-
рогожицька»

Шевченківський Вул. Дорого-
жицька, 15

Трол. 16, 19 до Майдану 
Незалежності

1,5

7 Л03-007 Зуп. «Вул. Пуга-
чова»

Шевченківський Вул. Мельни-
кова, 83

Трол. 16, 
19, 23

до Майдану 
Незалежності

2,1

8 Л03-008 Зуп. «Вул. 
Деревлянська 
(Якіра)»

Шевченківський Вул. Мельни-
кова, 71

Трол. 16, 19 до Майдану 
Незалежності

1,4

9 Л03-009 Зуп. «Вул. Гер-
цена»

Шевченківський Вул. Мельни-
кова, 9

Трол. 6, 16, 
18, 19, 33

до Майдану 
Незалежності

1,7

10 Л03-010 Зуп. «Вул. Пол-
тавська»

Шевченківський Вул. Січових 
Стрільців, 
59-65

Трол. 6, 16, 
18

до Майдану 
Незалежності

1,4

11 Л03-011 Зуп. «Автосто-
янка»

Голосіївський Площа М. 
Співака (Вул. 
Камишан-
ська), 4

Авт. 54 до ст. м. Ви-
дубичі

0,2

12 Л03-012 Зуп. «Універсам» Деснянський Вул. Кашта-
нова, 3

Авт. 21 до ст.м. 
«Петрівка»

0,9

13 Л03-013 Зуп. «Вул. Ми-
лославська»

Деснянський Вул. Бальза-
ка, 94

Авт. 21, 98 Кінцева 5,1

14 Л03-014 Зуп. «Вул. Бой-
ченка»

Деснянський Вул. Бра-
тиславська, 
13-А

Авт. 6, 63 до вул.
Малишка

0,2

15 Л03-015 Зуп. «Вул. За-
кревського»

Деснянський Вул. Драйзе-
ра, 1

Трол. 37, 37-а до вул.Кіото 2,6

16 Л03-016 Зуп. «АТС» Деснянський Вул. Драйзе-
ра, 22

Трол. 37, 
Авт.  6

до вул. Ми-
лославської

5

17 Л03-017 Зуп. «Вул. За-
кревського»

Деснянський Вул. Драйзе-
ра, 2/27

Трол. 37, 
37-а 6

до вул. Ми-
лославської

9,8

18 Л03-018 Зуп. «Вул. А. 
Малишка»

Дніпровський Вул. Миро-
пільська, 1

Авт. 6 до Бровар-
ського пр-ту

4,4

19 Л03-019 Зуп. «Вул. 
Волинська»

Солом’янський Вул. Доне-
цька, 37/19

Трол. 8 до площі 
Толстого

0,6

20 Л03-020 Зуп. «Пові-
трофлотський 
проспект»

Солом’янський Вул. Доне-
цька, 52/1

Трол. 8 до площі 
Толстого

0,4

21 Л03-021 Зуп. «Севасто-
пільська Площа»

Солом’янський Проспект 
Повітрофлот-
ський, 37

Трол. 8, 9, 40; 
Авт.  69

до площі 
Толстого

1,3

22 Л03-022 Зуп. «Вул. 
Курська»

Солом’янський Проспект 
Повітрофлот-
ський, 26/1

Трол. 8, 9, 
17, 19

до вул. Смі-
лянська

3,2

23 Л03-023 Зуп. «Вул. 
Шутова»

Шевченківський Проспект Пе-
ремоги, 68

Трол. 5, 7 до вул. 
Білицька

1,3

24 Л03-024 Зуп. «Вул. 
Салютна»

Шевченківський Вул. Данила 
Щербаків-
ського,45

Трол. 5, 26, 
Авт. 14, 32

по просп. 
Перемоги

0,8

25 Л03-025 Зуп. «Одеський 
ринок»

Голосіївський Проспект 
Академіка 
Глушкова, 
36-В

Трол. 2, 43 до Кібцентру 9

26 Л03-026 Зуп. «Багринова 
гора»

Голосіївський Проспект 
Науки, 53

Трол. 1, Авт. 
20, 27, 52

до вул. Кита-
ївська

1,6

27 Л03-027 Зуп. «Вул. Лисо-
гірська»

Голосіївський Проспект 
Науки, 42/1 
К 10

Трол. 1, Авт. 
20, 27, 52

до вул. Кита-
ївська

1,6

28 Л03-028 Зуп. «Залізнич-
ний переїзд»

Голосіївський Вул. Червоно-
прапорна. 
п.с. , 42

Авт. 27 до с. Пирогів 0,1

29 Л03-029 Зуп. «Вул. Бор-
щагівська»

Солом’янський Вул. Вадима 
Гетьмана, 34

Трол. 21, 22, 
27, 42, Авт. 69

до зал. Ст. 
«Київ-Волин-
ський»

1,6

30 Л03-030 Зуп. «Вул. Ма-
теюка»

Деснянський Вул. Мілю-
тенка, 7-Б

Авт. 33 до вул.Кіото 1,5

31 Л03-031 Зуп. «Вул. 
Руденко»

Дарницький Вул. Руденко,  
11а

Авт. 45 до вул. Гмирі 0,6

32 Л03-032 Зуп. «Масив 
Райдужний»

Деснянський Проспект Ва-
тутіна,  9-11

Авт. 100 до ст.м. 
«Петрівка»

1,6

33 Л03-033 Зуп. «Масив 
Райдужний»

Деснянський Проспект Ва-
тутіна,  9-11

Трол. 29, 30, 
31, Авт. 21, 
100, 101

до ст.м. 
«Петрівка»

6,2

34 Л03-034 Зуп. «Податкова 
інспекція»

Оболонський Проспект 
Героїв Сталін-
града , 59

Трол. 24, 32, 
34, 44, Авт. 88

до вул. По-
лярна

2,9

35 Л03-035 Зуп. «Вул. Лебе-
дєва-Кумача»

Солом’янський Вул. Вадима 
Гетьмана, 
40-А

Трол. 21, 22, 
42, Авт. 69

до Севас-
топольської 
площіощі

2,8

36 Л03-036 Зуп. «Вул. Ми-
лославська»

Деснянський Проспект 
Маяковсько-
го, 89-Б

Авт. 101 до ст.м. 
«Петрівка»

1,2

37 Л03-037 Зуп. «Вул. Ми-
лославська»

Деснянський Проспект 
Маяковсько-
го, 89-Б

Авт. 60 до вул. За-
кревського

0,2

38 Л03-038 Зуп. «Вул. Ми-
лославська»

Деснянський Проспект 
Маяковсько-
го, 89-Б

Трол. 30, 50, 
50-к

до ст.м. 
«Петрівка»

8,8

39 Л03-039 Зуп. «Торговий 
центр»

Деснянський Проспект 
Маяковсько-
го, 73

Трол. 30, 31, 
50, 50-к

до ст.м. 
«Петрівка»

10

40 Л03-040 Зуп. «Поліклі-
ніка»

Деснянський Проспект 
Маяковсько-
го, 36/7

Трол. 30, 31, 
50, 50-к

до вул. Ми-
лославської

12

41 Л03-041 Зуп. «Вул. Сабу-
рова»

Деснянський Проспект 
Маяковсько-
го, 61-В

Трол. 30, 31, 
50, 50-к

до с.м. 
Петрівка

9,8

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 1 054 350,00 грн. (Один мільйон п’ятдесят чотири тисячі триста 
п’ятдесят гривень 00 коп.)  без урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного 
договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 351 450,00 грн. (Триста п’ятдесят одна тисяча чотириста п’ятдесят гривень 00 коп.), у разі визнання учасника 
переможцем конкурсу. Вказані кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту 
набрання чинності інвестиційним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 2 550,00 грн (Дві тисячі п’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.) без урахування 
ПДВ на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – 
ГУ ДКС у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою 
та облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не за-
безпечив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20 метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів;
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

91 Л03-091 Зуп. «Торговий 
центр»

Святошинський Вул. Григо-
ровича-Бар-
ського 1

Авт. 90 Інтернаціо-
нальна площа

0,7

92 Л03-092 Зуп. «Вул. Гене-
рала Потапова»

Святошинський Вул. Картве-
лішвілі 5

Трамв. 1, 2 Вул. Старо-
вокзальна

0,1

93 Л03-093 Зуп. «Поліклі-
ніка»

Солом’янський Проспект Ко-
марова п/с

Авт. 69 Вул. Сими-
ренка

0,5

94 Л03-094 Зуп. «Ринок 
«Нивки»

Шевченківський Вул. Салютна Авт. 23 Вул. Салютна 0,7

95 Л03-095 Зуп. «Вул. Анни 
Ахматової»

Дарницький Вул. Урлів-
ська, 20

Авт. 35 Вул. Урлів-
ська

0,3

96 Л03-096 Зуп. «Вул. Ахма-
тової»

Дарницький Вул. Дра-
гоманова, 
13-15,

Авт.  91 0,5

97 Л03-097 Зуп. «Вул. По-
лісська»

Дарницький Вул. Поліс-
ська, (від Вул. 
Бориспіль-
ської)

марш. 513 0,5

98 Л03-098 Зуп. «Привок-
зальна»

Дарницький Вул. Привок-
зальна 8

Авт. 51 0,5

99 Л03-099 Зуп. «Олени 
Пчілки»

Дарницький Вул. О. Пчіл-
ки, 2

Авт. 42, 108, 
марш.

0,5

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 4) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№ 
з/п

Назва Загальна кількість, 
шт.

Усереднений розмір, 
кв.м.

Висота, м

1 Павільйон очікування 45 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів 
(надання послуг)

45 11,51 2,9

3 Благоустрій території 45

4 Інформаційне табло 45

5 Кнопка тривоги 45

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
- ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки та 

інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м. по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м., а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість для 
однієї зупинки, грн

Кількість зупи-
нок, шт.

Загальна вар-
тість, грн

1 Павільйон очікування 115 000 45 5 175 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг)

149 000 45 6 705 000

3 Благоустрій території 50 000 45 2 250 000

4 Інформаційне табло 40 000 45 1 800 000

5 Кнопка тривоги 1000 45 45 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування, грн 355 000 15 975 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».
2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

42 Л03-042 Зуп. «Вул. 
Гришка»

Дарницький Проспект  
Григоренка, 
36

Авт. 45 до вул. Гмирі 0,8

43 Л03-043 Зуп. «Проспект 
Петра Григо-
ренка»

Дарницький Проспект  
Григоренка, 
16

Авт. 42, 108 до ст.м. «Осо-
корки»

0,2

44 Л03-044 Зуп. «Проспект 
Петра Григо-
ренка»

Дарницький Проспект  
Григоренка, 
41

Авт. 45 до ст.м. 
«Дарниця»

0,2

45 Л03-045 Зуп. «Вул. Трос-
тянецька»

Дарницький Харківське 
шосе, 152

Авт. 45 до ст.м. «Хар-
ківська»

0,7

46 Л03-046 Зуп. «АТС» Дарницький Вул. Анни Ах-
матової, 27

Авт. 108 до ст.м. «Хар-
ківська»

1

47 Л03-047 Зуп. «Вул. Урлів-
ська»

Дарницький Вул. Анни Ах-
матової, 37

Авт. 42 до ст.м. «Лі-
вобережна»

0,2

48 Л03-048 Зуп. «Дніпров-
ська набережна»

Дарницький Вул. Анни Ах-
матової, 43

Авт. 35 до ст.м. «Осо-
корки»

0,2

49 Л03-049 Зуп. «Завод 
залізобетонних 
конструкцій»

Дарницький Вул. Борис-
пільська, 21

Авт. 51, 63 до Дарниць-
кої площі

5

50 Л03-050 Зуп. «Завод 
Ремшляхтехніка»

Дарницький Вул. Борис-
пільська, 
24/2

Авт. 51, 63 до Червоного 
Хутора

2,8

51 Л03-051 Зуп. «Завод 
Ремшляхтехніка»

Дарницький Вул. Борис-
пільська, 9-Б

Авт. 51, 
63,Трамв. 
22, 25

до Дарниць-
кої (Ленін-
градської) 
площі

4,4

52 Л03-052 Зуп. «Містечко» Дарницький Вул. Борис-
пільська, 34

Авт. 51, 
63,Трамв. 
22, 25

до Червоного 
Хутора

2,8

53 Л03-053 Зуп. «Палац 
культури Дніпро»

Дарницький Вул. Борис-
пільська, 10

Авт. 51, 63 до Червоного 
Хутора

2,8

54 Л03-054 Зуп. «Провулок 
Волго-Дон-
ський»

Дарницький Вул. Борис-
пільська, 11

Трамв. 22, 25 до Дарниць-
кої площі

1,2

55 Л03-055 Зуп. «Вул. Ви-
шняківська»

Дарницький Вул. Вишня-
ківська, 19

Авт. 45 до ст.м. 
«Дарниця»

0,7

56 Л03-056 Зуп. «Школа 
№316»

Дарницький Вул. Вишня-
ківська, 9

Авт. 45 до ст.м. 
«Дарниця»

0,8

57 Л03-057 Зуп. «Вул. Дека-
бристів»

Дарницький Вул. Дека-
бристів, 3

Авт. 45, 108 до ст.м. 
«Дарниця»

1,2

58 Л03-058 Зуп. «Гімназія 
№316»

Дарницький Вул. Драго-
манова, 27

Авт. 91 до ст.м. «Хар-
ківська»

0,2

59 Л03-059 Зуп. «Ст.м. 
Славутич»

Дарницький Вул. Зарічна Авт. 64 кінцева, до с. 
Вишеньки

7,8

60 Л03-060 Зуп. «Вул. При-
чальна»

Дарницький Вул. Здолбу-
нівська, 5

Авт. 108 до ст.м. «Лі-
вобережна»

0,2

61 Л03-061 Зуп. «Магазин 
Еко»

Дарницький Вул. Здолбу-
нівська, 7

Авт. 108 до ст.м. «Хар-
ківська»

2,2

62 Л03-062 Зуп. «Вул. Гео-
фізиків»

Дарницький Вул. Леніна, 
21

Авт. 104 до ст.м. Бо-
риспільська

0,2

63 Л03-063 Зуп. «Вул. Ком-
сомольська»

Дарницький Вул. Леніна, 
45

Авт. 104 до ст.м. Бо-
риспільська

0,2

64 Л03-064 Зуп. «Вул. 
Кошиця»

Дарницький Вул. Ревуць-
кого, 33

Авт. 18 до Харків-
ського шосе

0,2

65 Л03-065 Зуп. «На вимогу» Дарницький Вул. Ревуць-
кого, 42-г

Авт. 18 до вул. Гмирі 0,2

66 Л03-066 Зуп. «Вул. 
Руденко»

Дарницький Вул. Руденко, 
6-а

Авт. 45 до ст.м. 
«Дарниця»

0,7

67 Л03-067 Зуп. «Вул. 
Світла»

Дарницький Вул. Світла, 3 Авт. 104 до ст.м. Бо-
риспільська

0,2

68 Л03-068 Зуп. «Парк 
Партизанської 
слави»

Дарницький Вул. Славго-
родська, п/с

Трамв. 29 до Червоного 
Хутора

1,2

69 Л03-069 Зуп. «Ст.м. Чер-
воний Хутір»

Дарницький Вул. Старо-
бориспіль-
ська, п/с

Авт. 51, 63 висадка 15

70 Л03-070 Зуп. «Ст.м. 
«Бориспільська 
(Хутір Черво-
ний)»

Дарницький Вул. Ташкент-
ська, 58/60

Трамв. 29 кінцева 1,3

71 Л03-071 Зуп. «Вул. Анни 
Ахматової»

Дарницький Вул. Урлів-
ська, 9

Авт. 35, 42 до ст.м. «Осо-
корки»

1,2

72 Л03-072 Зуп. «Вул. Кня-
жий затон»

Дарницький Вул. Урлів-
ська, 12

Авт. 42 до ст.м. «Лі-
вобережна»

0,2

73 Л03-073 Зуп. «Вул. Сріб-
нокільська»

Дарницький Вул. Урлів-
ська, 3

Авт. 35, 42 до ст.м. «Осо-
корки»

1,6

74 Л03-074 Зуп. «Вул. Ново-
дарницька»

Дарницький Вул. Ялтин-
ська, 18

Трамв. 8, 
25, 29

до ст.м. «По-
зняки»

6,6

75 Л03-075 Зуп. «Вул. Руд-
нєва»

Дарницький Вул. Ялтин-
ська, 18

Трамв. 8, 
25, 29

до ст.м. «По-
зняки»

5,4

76 Л03-076 Зуп. «Універсам» Оболонський Проспект 
Героїв Сталін-
града, 51

Трол. 24, 34, 
Авт. 88

до Мос-
ковського 
проспекту

1

77 Л03-077 Зуп. «Ст.м. 
Петрівка»

Оболонський Проспект 
Оболонський, 
п/с

марш.на. 
Троєщину

до ринку 
«Троєщина»

0,2

78 Л03-078 Зуп. «Ст.м. 
Петрівка»

Оболонський Проспект 
Оболонський, 
п/с

марш. 183, 
525

посадка 0,8

79 Л03-079 Зуп. «Ст.м. 
Петрівка»

Оболонський Проспект 
Оболонський, 
п/с

Трол. 25 до проспекту 
Свободи

2,3

80 Л03-080 Зуп. «Ст.м. 
Петрівка»

Оболонський Проспект 
Оболонський, 
п/с

Трол. 25,27 до Відрадно-
го проспекту

0,5

81 Л03-081 Зуп. «Ст.м. 
Петрівка»

Оболонський Проспект 
Оболонський, 
п/с

Авт. 101 до вул. Ми-
лославської

7,8

82 Л03-082 Зуп. «Вул. Виш-
городська»

Подільський Проспект 
Правди, 2

Трол. 24, 35, 
Авт. 102

до проспекту 
Свободи

0,7

83 Л03-083 Зуп. «Вул. Грод-
ненська»

Дніпровський Вул. Алма-
Атинська, 
нп/с

Трамв. 23, 
32, 33

до Дарниць-
кої площі

1,6

84 Л03-084 Зуп. «Ринок» Святошинський Вул. Булахов-
ського, 26

Авт. 97 до вул.Обу-
хівської

0,2

85 Л03-085 Зуп. «Торговий 
центр»

Святошинський Бульвар Вер-
надського, 
75-А

Авт. 97 до ст 
м.Святошин

4,8

86 Л03-086 Зуп. «В/О Елек-
тронмаш»

Святошинський Кільцева 
дорога

Трол. 39, Авт. 
23, 56

до вул.За-
болотного

0,2

87 Л03-087 Зуп. «Ринок 
Березняки»

Дніпровський Вул. Бучми, 2 Авт. 49 до вул. Бе-
резняківська

0,2

88 Л03-088 Зуп. «Готель 
«Голосіївський»

Голосіївський Вул. Героїв 
Оборони/
просп. Голо-
сіївський, 95

Авт. 1 до Голосіїв-
ської площі

0,1

89 Л03-089 Зуп. «Парк від-
починку»

Шевченківський Вул. Олени 
Теліги, 37

Трол. 27 до вул. Ново-
польова

0,2

90 Л03-090 Зуп. «Вул. Жолу-
дєва»

Святошинський Вул. Сими-
ренка, 10

Авт. 9, 23, 90 Вул. Булга-
кова

0,8
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044,  
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №4

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер 
маршруту

Напрям руху Пасажиро-
потік, тис. 
чол./добу

1 Л04-001 Зуп. «Ст.м. 
Г.Дніпра»

Оболонський Проспект 
Оболонський, 
52-52-А

Приміс. авт. кінцева 0,5

2 Л04-002 Зуп. «Ст.м. 
Г.Дніпра»

Оболонський Проспект 
Оболонський, 
52-52-А

Приміс. авт. кінцева 0,5

3 Л04-003 Зуп. «Ст.м. 
Г.Дніпра»

Оболонський Проспект 
Оболонський, 
52-52-А

Приміс. авт. кінцева 0,5

4 Л04-004 Зуп. «Ст.м. 
Г.Дніпра»

Оболонський Проспект 
Оболонський, 
52-52-А

Приміс. авт. кінцева 0,5

5 Л04-005 Зуп. «Ст.м. 
Г.Дніпра»

Оболонський Проспект 
Оболонський, 
52-52-А

Приміс. авт. кінцева 0,5

6 Л04-006 Зуп. «Ст.м. 
Г.Дніпра»

Оболонський Проспект 
Оболонський, 
52-52-А

Приміс. авт. кінцева 0,5

7 Л04-007 Зуп. «Вул. Па-
наса Мирного»

Печерський Вул. Москов-
ська, 41

Трол. 38; Авт. 
62 ,55

до Контрактової 
площі

0,4

8 Л04-008 Зуп. «Вул. 
Генерала 
Алмазова»

Печерський Вул. Генерала 
Алмазова, 4-а

Авт. 62, 55 до Ботанічного 
саду

2

9 Л04-009 Зуп. «Вул. 
Івана Кудрі»

Печерський Бульвар Лесі 
Українки, 34

Трол. 14, 15, 
38; Авт. 62

до Ботанічного 
саду

3,9

10 Л04-010 Зуп. «Ст.м. 
Дружби на-
родів»

Печерський Бульвар Дружби 
Народів, 23

Трол. 43; 
Авт. 51

до ст.метро 
Либідська

1,2

11 Л04-011 Зуп. «Військо-
вий госпіталь»

Печерський Бульвар Лесі 
Українки, 24

Трол. 14, 15 до Ботанічного 
саду

1,2

12 Л04-012 Зуп. «НУТтаД» Печерський Бульвар Лесі 
Українки, 13

Трол. 14, 15 до з/д вокзалу 1,6

13 Л04-013 Зуп. «Дже-
рело»

Печерський Вул. Бойчука 
Михайла, 41

Трол. 15, 38 до ст.метро 
Палацу спорту

1,4

14 Л04-014 Зуп. «Магазин 
Оптика»

Печерський Вул. Бойчука 
Михайла, 20

Трол. 15, 38 до ст.метро Ви-
дубичі

1,1

15 Л04-015 Зуп. «Площа 
Слави»

Печерський Вул. Мазепи, 11б Трол. 38; Авт. 
24, 55

до ст.метро Ви-
дубичі

1

16 Л04-016 Зуп. «Вул. 
Мечникова»

Печерський Вул. Мечнико-
ва, 2

Авт. 55 до Дарницької 
площі

0,5

17 Л04-017 Зуп. «Про-
спект Правди»

Оболонський Вул. Вишгород-
ська, 28/1

Трол. 6, 
18, 33

до вул. Сошенка 0,2

18 Л04-018 Зуп. «Площа 
Тараса Шев-
ченка»

Оболонський Вул. Вишгород-
ська, 56/2

Трол. 6, 18, 
25, 33; Авт.  
32

до вул. Сошенка 0,5

19 Л04-019 Зуп. «Площа 
Тараса Шев-
ченка»

Подільський Вул. Сошенка, 1 Трол. 18, 32,  
Авт.  100

до Майдану Не-
залежності

1,8

20 Л04-020 Зуп. «Куренів-
ський ринок»

Подільський Вул. Кирилів-
ська, 129

Трол. 6, 18, 
25, 33,  Авт.  
72

до Майдану Не-
залежності

11

21 Л04-021 Зуп. «Вул. 
Сирецька»

Подільський Вул. Кирилів-
ська, 125

Трол. 6, 18, 
25, 33

до Майдану Не-
залежності

3,6

22 Л04-022 Зуп. «Демі-
ївський про-
вулок»

Голосіївський Проспект Голо-
сіївський, 19

Трол. 12, 43 до Либідської 
площі

3,6

23 Л04-023 Зуп. «Ст.м. 
Деміївська»

Голосіївський Проспект Голо-
сіївський, 3 (Про-
спект 40-річчя 
Жовтня)

Трол. 12, 
Авт. 39

до Либідської 
площі

2,7

24 Л04-024 Зуп. «Ст.м. 
Видубичі»

Голосіївський Набережно-Пе-
черська дорога, 
10-а

Авт. 43, 43к до с.Козин 0,2

25 Л04-025 Зуп. «Деміїв-
ська Площа»

Голосіївський Проспект Науки, 
1-5

Трол. 1, 12, 
12к;  Авт. 20, 
27, 52, 91

до 
ст.м.Либідська

50

26 Л04-026 Зуп. «Завод 
Промзв’язок»

Оболонський Проспект Степа-
на Бандери, 6

Трол. 25, 
27, 29, 30, 
31, 34

до ст.м. «Пе-
трівка»

2,2

27 Л04-027 Зуп. «Вул. 
Єреванська»

Солом’янський Вул. Єреван-
ська, 14

Трол. 17, 19 до площі Тол-
стого

1,1

28 Л04-028 Зуп. «Вул. 
Льва толсто-
го»

Голосіївський Вул. Жилянська, 
83/53

Трол. 3, 14; 
Авт. 5, 69

до ст. м. «Палац 
спорту»

12

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвес-
тування

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елементів 
Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підприємствами 
на вивезення сміття, електропостачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та устаткування постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зупин-
кового комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання проти-
ожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше ніж три рази на 
тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 479 250,00 грн. (Чотириста сімдесят дев’ять тисяч двісті п’ятдесят 
гривень 00 коп.) без урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням під-
готовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, що 
становить 159 750,00 грн. (Cто п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят гривень 00 коп.), у разі визнання учасника перемож-
цем конкурсу. Вказані кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання 
чинності інвестиційним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 2 550,00 грн (Дві тисячі п’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.) без урахування 
ПДВ на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – 
ГУ ДКС у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою 
та облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не за-
безпечив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20 метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів;
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта 
інвестування

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елементів 
Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підприємствами 
на вивезення сміття, електропостачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне облад-
нання

нагляд за справністю електромережі та устаткування постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зу-
пинкового комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання проти-
ожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше ніж три рази на тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 532 500,00 грн. (П’ятсот тридцять дві тисячі п’ятсот гривень 00 
коп.) без урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 177 500,00 грн. (Сто сімдесят сім тисяч п’ятсот гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. 
Вказані кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 2 550,00 грн (Дві тисячі п’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.) без урахування 
ПДВ на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – 
ГУ ДКС у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

29 Л04-029 Зуп. «Центр 
зайнятості»

Голосіївський Вул. Жилянська, 
45

Трол. 3, 14; 
Авт. 5, 69

до ст. м. «Палац 
спорту»

3

30 Л04-030 Зуп. «Вул. 
Жилянська»

Голосіївський Вул. Антонови-
ча, 40

Трол. 12, 40 до вул. Смолича 3

31 Л04-031 Зуп. «Площа 
Петра Криво-
носа»

Солом’янський Вул. Липківсько-
го, 1

Трол. 3; Авт. 
69

до ст. м. «Палац 
спорту»

0,7

32 Л04-032 Зуп. 
«Солом’янська 
Площа»

Солом’янський Проспект 
Повітрофлот-
ський, нп с/пл. 
Солом’янська, 
2-Б

Трол. 8, 9, 
40; Авт.  69

до площі Тол-
стого

3,4

33 Л04-033 Зуп. «Вул. 
Освіти»

Солом’янський Проспект Пові-
трофлотський, 
31

Трол. 8, 9, 
40; Авт.  69

до площі Тол-
стого

2,3

34 Л04-034 Зуп. «Вул. 
Юліуса Фу-
чика»

Солом’янський Проспект Пові-
трофлотський, 
317-19

Трол. 8, 9, 
17, 19

до площі Тол-
стого

2,3

35 Л04-035 Зуп. «Севас-
топольська 
площа»

Солом’янський Проспект Пові-
трофлотський, 
52

Трол. 8, 9, 
21, 22, 40

до вул. Смілян-
ська

2,2

36 Л04-036 Зуп. «Вул. 
Миколи Є. 
Огієнка»

Солом’янський Проспект Пові-
трофлотський, 8

Трол. 8, 9, 
17, 19

до вул. Смілян-
ська

2,1

37 Л04-037 Зуп. «Гурто-
житок»

Солом’янський Вул. Смілянська, 
п/с/Вул. Глінки, 
3-5

Трол. 8 до площі 
Толcтого

0,6

38 Л04-038 Зуп. «Вул. 
Солом’янська»

Солом’янський Вул. 
Солом’янська, 1

Трол. 3, 40 до ст.м. Палац 
cпорту

1,3

39 Л04-039 Зуп. «Вул. 
Солом’янська»

Солом’янський Вул. 
Солом’янська, 2

Трол. 40; 
Авт.  12

до вул. Жилян-
ська

0,9

40 Л04-040 Зуп. «Вул. 
Льва Толсто-
го»

Шевченків-
ський

Вул. Льва Тол-
стого, 22

Трол. 3, 40; 
Авт.  69

до Залізничного 
масиву

1,1

41 Л04-041 Зуп. «Вул. 
Малевича 
(Боженка)»

Голосіївський Вул. Федоро-
ва, 26

Трол. 40 до Кадетського 
Гаю

0,4

42 Л04-042 Зуп. «Площа 
Перемоги»

Шевченків-
ський

Площа Пере-
моги, 2

Трол. 5, 8, 
9, 17

до вул. Білицька 0,2

43 Л04-043 Зуп. «Ст.м. 
Шулявська»

Солом’янський Проспект Пере-
моги, 45

Трол. 5 до площі Льва 
Толстого

0,9

44 Л04-044 Зуп. «Вул. 
Гарматна»

Шевченків-
ський

Проспект Пере-
моги, 60

Трол. 5, 7 до вул. Білицька 1,2

45 Л04-045 Зуп. «Парк ім. 
Пушкіна»

Шевченків-
ський

Проспект Пере-
моги, 42

Трол. 5 до вул. Білицька 0,6

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 5) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№ 
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, 
кв.м.

Висота, м

1 Павільйон очікування 50 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг)

50 11,51 2,9

3 Благоустрій території 50

4 Інформаційне табло 50

5 Кнопка тривоги 50

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м. по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м., а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість для 
однієї зупинки, грн

Кількість зупи-
нок, шт.

Загальна 
вартість, грн

1 Павільйон очікування 115 000 50 5 750 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг)

149 000 50 7 450 000

3 Благоустрій території 50 000 50 2 500 000

4 Інформаційне табло 40 000 50 2 000 000

5 Кнопка тривоги 1000 50 50 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування, грн 355 000 17 750 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».
2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

19 Л05-019 Зуп. «Ст.м. 
Лівобереж-
на»

Дніпровський Вул. Євгена 
Сверстюка, 1

Авт. 42, 49, 
87, 95, 108

до вул. Ми-
трополита 
Андрея Шеп-
тицького

0,7

20 Л05-020 Зуп. «Ст.м. 
Чернігів-
ська»

Дніпровський Вул. Хоткевича 
Гната, 2/46

Авт. 6, 63 до вул.Со-
сюри

16

21 Л05-021 Зуп. «Вул. 
Соляна»

Шевченківський Вул. Глибочиць-
ка, 17-а

Трол. 14, 18 до вул.
Артема

1

22 Л05-022 Зуп. «Вул. 
Довнар-За-
польського»

Шевченківський Вул. Дегтярів-
ська, 10

Трол. 14, 15 до 
пр.Відрадний

0,2

23 Л05-023 Зуп. «Дитяча 
поліклініка»

Подільський Проспект По-
рика, 2

Трол. 26, 35 до проспекту 
Свободи

1,8

24 Л05-024 Зуп. «Про-
спект Васи-
ля Порика»

Подільський Проспект По-
рика, 3-б

Трол. 26, 35 до вул.Іваш-
кевича

1,3

25 Л05-025 Зуп. «Вул. 
Межова»

Подільський Проспект Сво-
боди, 5

Трол. 24, 25 до вул.Пів-
нічної

2

26 Л05-026 Зуп. «Вул. 
Петра Дегтя-
ренка»

Оболонський Вул. Лугова, 12 Трол. 24    Авт. 
102

до вул.Пів-
нічної

1,4

27 Л05-027 Зуп. 
«Лук’янівська 
площа»

Шевченківський Вул. Білоруська, 1 Авт. 9, 31 кінцева 0,5

28 Л05-028 Зуп. 
«Лук’янівська 
площа»

Шевченківський Вул. Білоруська, 1 Трол. 23 кінцева 0,5

29 Л05-029 Зуп. «Ст.м. 
Лукянівська»

Шевченківський Вул. Білоруська, 8 Авт. 31 до вул. 
Татарської

0,2

30 Л05-030 Зуп. «Ст.м. 
Героїв Дні-
пра»

Оболонський Вул. Героїв 
Дніпра, 30-б

Трол. 32, 44 до вул. Пів-
нічної

1,8

31 Л05-031 Зуп. «Ст.м. 
Героїв Дні-
пра»

Оболонський Вул. Героїв 
Дніпра, 43-в

Трол. 32, 44 до вул. По-
лярної

1,8

32 Л05-032 Зуп. «Вул. 
Виборзька»

Солом’янський Вул. Вадима 
Гетьмана, 25

Трол. 21, 22, 
27, 42

до вул. 
Ольжича

1,3

33 Л05-033 Зуп. «Вул. 
Лебедєва-
Кумача»

Солом’янський Вул. Вадима 
Гетьмана, нп/с

Трол. 21, 22, 
42, Авт. 99

до вул. 
Ольжича

2,6

34 Л05-034 Зуп. «Завод 
Більшовик»

Солом’янський Вул. Вадима 
Гетьмана, 3

Трол. 21, 22, 
27, 42

до вул. 
Ольжича

1,8

35 Л05-035 Зуп. «Завод 
Більшовик»

Солом’янський Вул. Вадима 
Гетьмана, 4

Авт. 2 до вул. 
Булгакова

0,5

36 Л05-036 Зуп. «Завод 
Більшовик»

Солом’янський Вул. Вадима 
Гетьмана, 4

Трол. 21, 22, 
27, 42

до Севас-
топольської 
площіощі

2,6

37 Л05-037 Зуп. «Ст.м. 
Шулявська»

Шевченківський Вул. Довжен-
ка, 2

Трол. 21, 22, 
27, 42

до вул. 
Ольжича

2,4

38 Л05-038 Зуп. «Діа-
гностичний 
центр»

Оболонський Вул. Кондратю-
ка, 6

Трол. 6, 33 кінцева 0,5

39 Л05-039 Зуп. «Універ-
сам»

Деснянський Проспект Мая-
ковського, 47

Трол. 30, 31, 
50, 50-к

до ст.м. 
«Петрівка»

9,8

40 Л05-040 Зуп. «Ст.м. 
Дорогожичі»

Шевченківський Вул. Мельнико-
ва, нп/с

Трол. 23, 
Авт. 47

до вул. Біло-
руської

12

41 Л05-041 Зуп. «Завод 
Маяк»

Оболонський Проспект Сте-
пана Бандери, 
17

Трол. 25, 27, 
29, 30, 31, 34

до вул. 
Фрунзе

15

42 Л05-042 Зуп. «Вул. 
Смілянська»

Солом’янський Вул. Народного 
ополчення, 5

Трол. 9, 21, 
22

до вул. 
Ольжича

3,6

43 Л05-043 Зуп. «Вул. 
Народного 
ополчення»

Солом’янський Вул. Народного 
ополчення, 5

марш. 518 до Севас-
топольської 
площі

1

44 Л05-044 Зуп. «Вул. 
Народного 
ополчення»

Солом’янський Вул. Народного 
ополчення, 5

марш. 455 до Севас-
топольської 
площі

3

45 Л05-045 Зуп. «Вул. 
Народного 
ополчення»

Солом’янський Вул. Народного 
ополчення, 5

марш. 518 до Севас-
топольської 
площі

2,6

46 Л05-046 Зуп. «Вул. Є. 
Огієнка»

Солом’янський Проспект Пові-
трофлотський, 5

Трол. 8, 9, 17, 
19, 33

до проспекту 
Перемоги

0,2

47 Л05-047 Зуп. «Ст.м. 
Дорогожичі»

Шевченківський Вул. Олени 
Теліги, 17

Трол. 19, 22, 
27, 35

до Севас-
топольської 
площі

2,2

48 Л05-048 Зуп. «Ст.м. 
Дорогожичі»

Шевченківський Вул. Олени 
Теліги, 2/19

марш. 155, 
550

до ст.м. 
«Петрівка»

1,7

49 Л05-049 Зуп. «Ст.м. 
Дорогожичі»

Шевченківський Вул. Олени 
Теліги, 2/19

Трол. 19, 22, 
27, марш.446

до ст.м. 
«Петрівка»

1

50 Л05-050 Зуп. «Вул. 
Олени 
Теліги»

Шевченківський Вул. Олени 
Теліги, 31/1

Трол. 19, 
22, 27

до Севас-
топольської 
площі

1,9

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 6) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№ 
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, 
кв.м.

Висота, м

1 Павільйон очікування 50 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг)

50 11,51 2,9

3 Благоустрій території 50

4 Інформаційне табло 50

5 Кнопка тривоги 50

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів;
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044,  
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №5

№ Код Назва 
зупинки

Район Адреса Номер марш-
руту

Напрям руху Пасажиро-
потік, тис. 
чол./добу

1 Л05-001 Зуп. «Пові-
тофлотський 
шляхопро-
від»

Шевченківський Проспект Пере-
моги, 9-19

Трол. 5,8,9,17 до площі 
Льва Тол-
стого

2,7

2 Л05-002 Зуп. «Про-
спект Пере-
моги»

Шевченківський Проспект Пере-
моги, 3

Трол. 5,8,9,17 до площі 
Льва Тол-
стого

2,2

3 Л05-003 Зуп. «Зо-
опарк»

Солом’янський Проспект Пере-
моги, 37

Трол. 5 до площі 
Льва Тол-
стого

0,9

4 Л05-004 Зуп. «Вул. 
Салютна»

Шевченківський Вул. Данила 
Щербаківсько-
го, 56/7

Авт. 14, 32 до Лісороз-
садника

1

5 Л05-005 Зуп. «Ст.м. 
Нивки»

Шевченківський Вул. Данила 
Щербаківсько-
го, 2

Авт. 14, 32, 
47,  марш. 
410

до Лісороз-
садника

0,2

6 Л05-006 Зуп. «Вул. 
Стеценка»

Шевченківський Вул. Данила 
Щербаківсько-
го, 72/7

Трол. 5, 26, 
Авт. 14, 32

до вул. 
Білицької

2

7 Л05-007 Зуп. «Торго-
вий центр»

Голосіївський Вул. Академіка 
Заболотного, 5

Трол. 11 до просп. 
Глушкова

0,1

8 Л05-008 Зуп. «Кіноте-
атр Салют»

Голосіївський Проспект На-
уки, 13

Трол. 1, Авт. 
20, 27, 52

до Либід-
ської площі

5,3

9 Л05-009 Зуп. «Кіноте-
атр Салют»

Голосіївський Проспект На-
уки, 24

Трол. 1, Авт. 
20, 27, 52

до вул. Кита-
ївської

4

10 Л05-010 Зуп. «Про-
спект Науки»

Голосіївський Проспект На-
уки, 6

Трол. 1, Авт. 
20, 27, 39, 52

до вул. Кита-
ївської

6

11 Л05-011 Зуп. «НАУ» Солом’янський Вул. Борщагів-
ська, 193

Трол. 27, 
Авт. 69

до ст.м. 
«Петрівка»

1,1

12 Л05-012 Зуп. «Вул. 
Вільямса»

Голосіївський Вул. Вільямса, 
9К1

Трол. 45 до вул. Ва-
сильківської

0,9

13 Л05-013 Зуп. «Вул. 
Борщагів-
ська»

Солом’янський Вул. Вадима 
Гетьмана, нп.с/
Вул. Борщагів-
ська, 154

Трол. 21, 22, 
27, 42, Авт. 69

до ст. м. 
«Петрівка»

2,6

14 Л05-014 Зуп. «Про-
спект  
В. Маяков-
ського»

Деснянський Вул. Закрев-
ського, 2-а

Авт. 101 до проспекту 
Ватутіна

0,2

15 Л05-015 Зуп. «Ст.м. 
Лісова»

Деснянський Вул. Кіото Авт. 33 Посадка 4,1

16 Л05-016 Зуп. «Ст.м. 
Лісова»

Деснянський Вул. Кіото, 10 Трол. 37, 37-а Кінцева 4,8

17 Л05-017 Зуп. «Пош-
та»

Деснянський Проспект Лісо-
вий, 24

Трол. 37, 37-а 
79, 33, 63

до вул.
Волкова

5,2

18 Л05-018 Зуп. «Авто-
ринок»

Дніпровський Бульвар Перо-
ва, 15

Трол. 50, 50-к   
Авт. 46

до проспекту 
Миру

24
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 2 550,00 грн (Дві тисячі п’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.) без урахування 
ПДВ на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – 
ГУ ДКС у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів;
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044,  
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №6

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер марш-
руту

Напрям руху Паса-
жиро-
потік, 
тис. 
чол./
добу

1 Л06-001 Зуп. «Вул. Сте-
ценка»

Святошинський Вул. Туполє-
ва, 21

Авт. 90 до вул. Блюхера 0,8

2 Л06-002 Зуп. «Чоколів-
ський бульвар»

Солом’янський Бульвар 
Чоколівський, 
12-14

Трол. 21, 22, 
42, Авт. 69

до вул. Ольжича 2,3

3 Л06-003 Зуп. «Ст.м. 
Сирець»

Шевченківський Вул. Щусєва, 
п/с

Трол. 23, 35, 
Авт. 47

до вул. Туполєва 1,8

– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м. по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м., а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість для 
однієї зупинки, грн

Кількість 
зупинок, шт.

Загальна вар-
тість, грн

1 Павільйон очікування 115 000 50 5 750 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, інших товарів 
(надання послуг)

149 000 50 7 450 000

3 Благоустрій території 50 000 50 2 500 000

4 Інформаційне табло 40 000 50 2 000 000

5 Кнопка тривоги 1000 50 50 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування, грн 355 000 17 750 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвесту-
вання

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елементів 
Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підприєм-
ствами на вивезення сміття, електропостачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та устат-
кування

постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зупинко-
вого комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання 
протиожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше, ніж три рази на тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 532 500,00 грн. (П’ятсот тридцять дві тисячі п’ятсот гривень 00 
коп.) без урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 177 500,00 грн. (Сто сімдесят сім тисяч п’ятсот гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. 
Вказані кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 7) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№ 
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, 
кв.м.

Висота, м

1 Павільйон очікування 50 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів 
(надання послуг)

50 11,51 2,9

3 Благоустрій території 50

4 Інформаційне табло 50

5 Кнопка тривоги 50

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м. по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м., а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  з/п Назва Орієнтовна вартість для 
однієї зупинки, грн

Кількість зупи-
нок, шт.

Загальна вар-
тість, грн

1 Павільйон очікування 115 000 50 5 750 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг)

149 000 50 7 450 000

3 Благоустрій території 50 000 50 2 500 000

4 Інформаційне табло 40 000 50 2 000 000

5 Кнопка тривоги 1000 50 50 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування, грн 355 000 17 750 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».
2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта 
інвестування

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елементів 
Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підприємства-
ми на вивезення сміття, електропостачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне облад-
нання

нагляд за справністю електромережі та устатку-
вання

постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зу-
пинкового комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання 
протиожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше, ніж три рази на тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-

4 Л06-004 Зуп. «Вул. А. 
Кунанбаєва»

Дарницький Харківське 
шосе, 160

Авт. 45 до ст.м. «Харків-
ська»

0,6

5 Л06-005 Зуп. «Вул. Сім-
феропольська»

Дарницький Харківське 
шосе, 144-б

Авт. 45 до ст.м. «Харків-
ська»

0,6

6 Л06-006 Зуп. «Ст.м. 
Петрівка»

Оболонський Вул. Вербо-
ва, 23

Авт. 21 до вул. Милослав-
ської

0,9

7 Л06-007 Зуп. «Ст.м. 
Петрівка»

Оболонський Вул. Вербо-
ва, 23

марш. 234 посадка 0,5

8 Л06-008 Зуп. «Універсам» Оболонський Проспект 
Героїв Сталін-
града, 48

Трол. 24, 34, 
Авт. 88

до вул. Північної 2,9

9 Л06-009 Зуп. «Універсам» Подільський Проспект 
Ґонґадзе, 20

Трол. 35, Авт. 
102

до проспекту 
Свободи

0,7

10 Л06-010 Зуп. «Вул. 
Ділова»(«Вул. 
Димитрова»)

Голосіївський Вул. Антоно-
вича, 56/15

Трол. 12, 40, 
Авт. 5

до вул. Жилянської 1,8

11 Л06-011 Зуп. «Вул. Макі-
ївська»

Оболонський Вул. Івашке-
вича, 3

Трол. 24, 35, 
Авт. 102

до проспекту 
Свободи

1,2

12 Л06-012 Зуп. «Вул. Авто-
заводська»

Оболонський Вул. Івашке-
вича, 14

Трол. 24, Авт. 
102

до вул. Північної 1,2

13 Л06-013 Зуп. «Вул. Іваш-
кевича»

Оболонський Вул. Івашке-
вича, 2

Трол. 24, 35, 
Авт. 102

до вул. Північної 0,6

14 Л06-014 Зуп. «Ст.м. 
Либідська»

Голосіївський Площа Либід-
ська

Трол. 1 кінцева 1

15 Л06-015 Зуп. «Проспект 
Свободи»

Подільський Проспект 
Свободи, 17

Трол. 26, 35 кінцева 0,5

16 Л06-016 Зуп. «Проспект 
Свободи»

Подільський Проспект 
Свободи, 17

марш. 530 кінцева 0,2

17 Л06-017 Зуп. «Ст.м. Палац 
Україна»

Печерський Вул. Велика 
Васильків-
ська, 111/113

Трол. 12 до вул. Жилянської 0,6

18 Л06-018 Зуп. «Проспект 
Відрадний»

Солом’янський Бульвар Гаве-
ла Вацлава, 
54/26

Трамв. 14, 15 до проспекту Від-
радний

0,8

19 Л06-019 Зуп. «Севасто-
польська площа»

Солом’янський Проспект Ло-
бановського 
Валерія, 3

Трол. 42 до вул. Дегтярів-
ської

0,8

20 Л06-020 Зуп. «Проспект 
Лобановського 
Валерія»

Голосіївський Проспект 
Лобановсько-
го Валерія, 
196-б

Трол. 42 до Московської 
площі

0,6

21 Л06-021 Зуп. «Бульвар 
І. Шамо (Дави-
дова)»

Дніпровський Проспект  
Возз’єднання, 
нп/с

Авт. 51, 55, 
Трол. 43

до Дарницької 
(Ленінградської) 
площі

2

22 Л06-022 Зуп. «Дарниць-
кий універмаг»

Дніпровський Проспект  
Миру, 3

Авт. 45 до ст.м. «Харків-
ська»

0,5

23 Л06-023 Зуп. «Податкова 
інспекція»

Дніпровський Харківське 
шосе, 2-4

Авт. 45, 63, 115 до Дарницького 
вокзалу

0,5

24 Л06-024 Зуп. «Станція 
Русанівка»

Дніпровський Вул. Євгена 
Сверстюка, 
4-а

Авт. 42, 87 до ст.м. «Лівобе-
режна»

0,7

25 Л06-025 Зуп. «Вул. Була-
ховського»

Святошинський Вул. Булахов-
ського, 36

Авт. 97 до вул.Обухівської 0,2

26 Л06-026 Зуп. «Вул. Лято-
шинського»

Голосіївський Кільцева до-
рога, 1-б

Авт. 56, 75, 78 до вул.Заболотного 0,4

27 Л06-027 Зуп. «Вул. Лято-
шинського»

Голосіївський Кільцева до-
рога, 26

Авт. 56, 75 до вул.Верховинної 2,8

28 Л06-028 Зуп. «Проспект 
Перемоги»

Святошинський Кільцева 
дорога

Трол. 39, Авт. 
23, 56

до проспекту Леся 
Курбаса

0,7

29 Л06-029 Зуп. «Ст.м. Ака-
деммістечко»

Святошинський Проспект 
Палладіна

Трол. 39;  Авт. 
56

до проспекту Леся 
Курбаса

0,8

30 Л06-030 Зуп. «Ст.м. Ака-
деммістечко»

Святошинський Проспект 
Палладіна, 
32/34

Авт. 30, 97 до вул.Булахов-
ського

0,9

31 Л06-031 Зуп. «Поліклініка 
№3»

Святошинський Вул. Чорно-
бильська, 
4/56

Трол. 7 до ст.м. «Академ-
містечко»

0,5

32 Л06-032 Зуп. «СМБУ» Дніпровський Вул. Берез-
няківська, 22

Авт. 87 до ст.м. «Лівобе-
режна»

0,2

33 Л06-033 Зуп. «Бульвар 
Давидова»

Дніпровський Вул. Ентузіас-
тів, 5

Авт. 48 до готелю «Сла-
вутич»

0,6

34 Л06-034 Зуп. 
«Ст.м.Святошин»

Святошинський Проспект 
Перемоги, 
83/2

Трол. 7, Авт. 
23, 90

до вул. Туполєва 1,1

35 Л06-035 Зуп. 
«Ст.м.Святошин»

Святошинський Проспект 
Перемоги, 
100/1

Трол. 7 до вул. Чорнобиль-
ської

0,8

36 Л06-036 Зуп. «Ст.м. 
Нивки»

Шевченківський Проспект 
Перемоги, 
86-88

Авт. 90 до вул. Симиренка 0,5

37 Л06-037 Зуп. «Вул. Ва-
сильківська»

Голосіївський Вул. Ва-
сильківська/
просп. Голо-
сіївський, 
132

Трол. 11, 45, 
Авт. 56, 75

кінцева 1

38 Л06-038 Зуп. «Автовокзал 
(на вимогу)»

Голосіївський Проспект 
Науки, 4

Трол. 12, Авт. 
20, 27, 52

до вул. Маршаль-
ська

1

39 Л06-039 Зуп. «Пр. 
Л.Курбаса»

Святошинський Кільцева 
дорога/Вул. 
Зодчих, 50

Авт. 23, 56, 
Трол. 39

до пр. Палладіна 2

40 Л06-040 Зуп. «Вул. 
Зодчих»

Святошинський Проспект 
Л.Курбаса, 17

Авт. 23 до вул. Симиренка 0,7

41 Л06-041 Зуп. «Стадіон 
«Спартак»

Подільський Вул. Кирилів-
ська, 126/2

Трамв. 11, 
12, 19

площа Т. Шевченка 2,6

42 Л06-042 Зуп. «Вул. Сими-
ренка»

Святошинський Вул. Сими-
ренка, 23

Авт. 23 Вул. Салютна 0,3

43 Л06-043 Зуп. «Бульв. 
Кольцова»

Святошинський Бульвар 
Кольцова 12

Трамв. 1, 2 Вул. Симиренка 0,5

44 Л06-044 Зуп. «Кільцева 
дорога»

Святошинський Вул. Зодчих 
44

Трол. 41 Вул. Тулузи 0,6

45 Л06-045 Зуп. «Ст.м. «Бе-
рестейська»

Солом’янський Вул. Васи-
ленка 2

Авт. 9 Вул. Булгакова 0,6

46 Л06-046 Зуп. «Вул. Васи-
ля Блюхера»

Шевченківський Вул. Туполєва 
26

Авт. 90 Інтернаціональна 
площа

0,3

47 Л06-047 Зуп. «Вул. Сакса-
ганського»

Шевченківський Вул. Сакса-
ганського 
118

Авт. 7 Львівська площа 0,2

48 Л06-048 Зуп. «Вул. Пол-
тавська»

Шевченківський Вул. Дмитрів-
ська 80

Трамв. 15, 18 Автогенний завод 0,7

49 Л06-049 Зуп. «Ст.м. 
«Лук’янівська»

Шевченківський Вул. Мельни-
кова, 1-а

Трол. 28 Проспект Свободи 0,8

50 Л06-050 Зуп. «Ст.м. Голо-
сіївська»

Голосіївський Вул. Василь-
ківська, 1

Авт. 56д, 
марш. 208, 
209

Кінцева 0,5

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.
9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 

(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. 
Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №7

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер 
маршруту

Напрям руху Пасажиро-
потік, тис. 
чол./добу

1 Л07-001 Зуп. «Вул. Стру-
тинського»

Печерський Вул.Бастіон-
на, 7

Трол. 14; 
Авт. 62

до Контрак-
тової площі

1,2

2 Л07-002 Зуп. «Ботанічний 
сад» (кінцева)

Печерський Вул. Бастіонна, 
10

Трол. 14; 
Авт. 62

до Ботаніч-
ного саду

2,3

3 Л07-003 Зуп. «Інститут 
Бойчука»

Печерський Вул. Бойчука 
Михайла, 30

Трол. 15, 38 до ст.метро 
«Видубичі»

4,5

4 Л07-004 Зуп. «Залізничне 
шосе»

Печерський Вул. Бойчука 
Михайла/За-
лізничне шосе, 
57

Трол. 15, 38 до ст.метро 
«Видубичі»

1,3

5 Л07-005 Зуп. «Куренів-
ський парк»

Подільський Вул. Кирилів-
ська, 134-д

Трол. 6, 18, 
25, 33

до вул. Со-
шенка

3

6 Л07-006 Зуп. «Вул. Ва-
сильківська»

Голосіївський Проспект Голо-
сіївський, 103

Трол. 12, 43 до Либід-
ської площі

6,9

7 Л07-007 Зуп. «Ст.м. Лісо-
ва»

Деснянський Вул. Кіото Авт. 11 до Радіоцен-
тру

5,2

8 Л07-008 Зуп. «Вул. Магні-
тогорська»

Деснянський Вул. Попудрен-
ка, 1-а

Трамв. 8, 28, 
29, 32, 35

до ст. м. 
«Лісова»

4

9 Л07-009 Зуп. «Вул. Бе-
ретті»

Деснянський Вул. Бальзака, 
40-а

Авт. 6, 21 до Дарниць-
кої площі

5,4

10 Л07-010 Зуп. «Вул. Сабу-
рова»

Деснянський Вул. Бальзака Авт. 6, 21 до ст.м. 
«Петрівка»

7,2

11 Л07-011 Зуп. «Магазин 
Радунь «

Деснянський Вул. Радун-
ська, 3

Трол. 37, 
37-а 6, 61, 
73

до вул.Кіото 4,5

12 Л07-012 Зуп. «Площа 
Анкари»

Деснянський Вул. Сабурова, 
63/12

Авт. 61, 98 до вул.
Бальзака

5

13 Л07-013 Зуп. «Вул. Копи-
ленка»

Печерський Вул. Генерала 
Алмазова, 2

Авт. 62, 55 до Ботаніч-
ного саду

0,8

14 Л07-014 Зуп. «АТП 4» Печерський Вул. Бойчука 
Михайла, 17

Трол. 15, 38 до ст.метро 
«Палац 
спорту»

0,9

15 Л07-015 Зуп. «МАУП» Голосіївський Проспект 
Червонозоря-
ний, 117

Трол. 42 до вул. Дег-
тярівської

0,6

16 Л07-016 Зуп. «Готель 
«Кооператор»

Голосіївський Вул. Саксаган-
ського, 44-е

Трол. 3, 14; 
Авт. 5, 69

до Залізнич-
ного масиву

3

17 Л07-017 Зуп. «Вул. Жилян-
ська»

Голосіївський Вул. Горького, 
48-а

Авт. 5 до вул. Із-
юмська

1

18 Л07-018 Зуп. «Автосто-
янка»

Дарницький Проспект  Гри-
горенка, 15

Авт. 42, 108 до ст.м. «Лі-
вобережна»

0,2

19 Л07-019 Зуп. «Лук’янівська 
площа»

Шевченків-
ський

Вул. Дегтярів-
ська, 4

Трам. 14, 18 до Контрак-
тової площі

1,5

20 Л07-020 Зуп. «Міський 
дозвільний центр»

Дарницький Дніпровська 
набережна, 25

Авт. 87 до ст.м. «Лі-
вобережна»

1

21 Л07-021 Зуп. «Торговель-
но-розважальний 
комплекс»

Дніпровський Проспект Вату-
тіна, 2-а

Трол. 29, 30, 
31, Авт. 21, 
73, 100, 101

до вул. Ми-
лославської

15

22 Л07-022 Зуп. «Вул. Копер-
ника»

Шевченків-
ський

Вул. Дмитрів-
ська, 3-а

Трол. 14, 15 до Контрак-
тової площі

1,2

23 Л07-023 Зуп. «Ортопедич-
ний інститут»

Шевченків-
ський

Вул. Воров-
ського 31-а

Авт. 7 Львівська 
площа

0,2

24 Л07-024 Зуп. «Вул. Драй-
зера»

Деснянський Проспект 
Маяковського, 
16-а

Трол. 30, 31, 
50, 50-к

до вул. Ми-
лославської

8,8

25 Л07-025 Зуп. «Вул. Дань-
кевича»

Деснянський Проспект Мая-
ковського, 79

Трол. 30, 31, 
50, 50-к

до ст.м. 
«Петрівка»

11

26 Л07-026 Зуп. «Мікрорайон 
№9»

Деснянський Проспект Мая-
ковського, 65

Трол. 30, 31, 
50, 50-к

до ст.м. 
«Петрівка»

8,3

27 Л07-027 Зуп. «Мотоцикл.
завод»

Шевченків-
ський

Вул. Мельнико-
ва, 85

Трол. 23 до вул. Біло-
руської

7,5

28 Л07-028 Зуп. «Проспект 
Г.Сталінграду»

Оболонський Проспект Сте-
пана Бандери, 
п/с

Трол. 29, 31, 
31, Авт. 21, 
73, 100, 101

до вул. Ми-
лославської

3,8

29 Л07-029 Зуп. «Школа-ін-
тернат»

Дніпровський Бульвар Перо-
ва, 42

Трол. 29, 50, 
50-к, Авт. 46, 
100

до ст.м. 
«Петрівка»

5,7

30 Л07-030 Зуп. «Вул. Буди-
щанська»

Деснянський Вул. Радунська, 
5-а

Трол. 31, 37, 
Авт. 6, 61, 73

до ст.м. 
«Петрівка»

12

31 Л07-031 Зуп. «Площа Т. 
Шевченка»

Оболонський Площа Шев-
ченка

Трамв. 17, 
19

кінцева 0,3

32 Л07-032 Зуп. «Вул. Княжий 
Затон»

Дарницький Дніпровська 
набережна, 
нп.с./Вул. 
Княжий затон, 
14-б

Авт. 35, 87 до ст.м. «Лі-
вобережна»

2

33 Л07-033 Зуп. «Харківське 
шосе»

Дарницький Вул. Тростя-
нецька, 47

Трамв. 8, 25 до ст.м. «По-
зняки»

7

34 Л07-034 Зуп. «Харківське 
шосе»

Дарницький Вул. Тростя-
нецька, 152

Трамв. 8, 25 до Дарниць-
кого вокзалу

7,6

35 Л07-035 Зуп. «Торгов. 
центр»

Оболонський Проспект Геро-
їв Сталінграда, 
25

Трол. 34, 
Авт. 88

до Мос-
ковського 
проспекту

3,6

36 Л07-036 Зуп. «Вул. Кли-
менка»

Солом’янський Вул. Клименка, 
23-а

Авт. 12 до вул. 
Солом’янської

4,5

37 Л07-037 Зуп. «Ринок 
Березняки»

Дніпровський Вул. Серафи-
мовича, 13

Авт. 87 до ст.м. «Лі-
вобережна»

3,6

38 Л07-038 Зуп. «Ст.м.Героїв 
Дніпра»

Оболонський Вул. Героїв 
Дніпра,37

Трам. 16 Посадка 4,7

39 Л07-039 Зуп. «Вул. Зої 
Гайдай»

Оболонський Вул. Зої Гай-
дай, 3

Трам. 16 до Обо-
лонського 
проспекту

9,4

40 Л07-040 Зуп. «Поліклініка» Деснянський Вул. Закрев-
ського

Трам. 5, 28 до ст.м. 
«Лісова»

9,4

41 Л07-041 Зуп. «Завод 
Арсенал»

Печерський Вул. Москов-
ська, 8

Авт. 62, 55 до Ботаніч-
ного саду

1,8

баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 532 500,00 грн. (П’ятсот тридцять дві тисячі п’ятсот гривень 00 
коп.) без урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 177 500,00 грн. (Сто сімдесят сім тисяч п’ятсот гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. 
Вказані кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 2 550,00 грн (Дві тисячі п’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.) без урахування 
ПДВ на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – 
ГУ ДКС у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів; 
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвес-
тування

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елементів 
Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підприєм-
ствами на вивезення сміття, електропостачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та устат-
кування

постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зупин-
кового комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання 
протиожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше, ніж три рази на тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 266 250,00 грн. (Двісті шістдесят шість тисяч двісті п’ятдесят 
гривень 00 коп.) без урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 88 750,00 грн. (Вісімдесят вісім тисяч сімсот п’ятдесят гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем 
конкурсу. Вказані кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання 
чинності інвестиційним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-

42 Л07-042 Зуп. «Вул. Во-
лоська»

Подільський Вул. Нижній 
Вал, 41

Авт. 53 до Контрак-
тової площі

1,5

43 Л07-043 Зуп. «Поділ-біз-
нес парк»

Подільський Вул. Кирилів-
ська, 69-в

Трамв. 11, 
12, 19

до Контрак-
тової площі

1,7

44 Л07-044 Зуп. «Вул. За-
водська»

Подільський Вул. Кирилів-
ська, 60

Трамв. 11, 
12, 19

до площі 
Шевченка

2,1

45 Л07-045 Зуп. «Куренів-
ський парк»

Подільський Вул. Кирилів-
ська, нп/с

Трамв. 11, 
12, 19

до Контрак-
тової площі

2,5

46 Л07-046 Зуп. «Деміївський 
ринок»

Голосіївський Бульвар Друж-
би народів/
просп. Науки, 1

Трол. 1, 12, 
Авт. 20, 27

до Либід-
ської площі

6

47 Л07-047 Зуп. «Вул. Міцке-
вича»

Солом’янський Бульвар Чоко-
лівський, 36

Трол. 21, 
22, 42

до вул. 
Ольжича

4,8

48 Л07-048 Зуп. «Проспект 
Ватутіна»

Дніпровський Вул. Братис-
лавська, 3

Трол. 37, 37-
а, Авт. 6, 79

До Дарниць-
кої (Ленін-
градської) 
площі

5,6

49 Л07-049 Зуп. «Вул. Тимо-
шенка»

Оболонський Вул. Тимо-
шенка

Трол. 24, 44 до вул. Пів-
нічної

8

50 Л07-050 Зуп. «Стадіон 
«Спартак»

Подільський Вул. Кирилів-
ська, 126/2

Трамв. 11, 
12, 19

Контрактова 
площа

2,6

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 8) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№  
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, 
кв.м.

Висота, м

1 Павільйон очікування 25 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг)

25 11,51 2,9

3 Благоустрій території 25

4 Інформаційне табло 25

5 Кнопка тривоги 25

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м. по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м., а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість 
для однієї зупинки, 
грн

Кількість зупинок, шт. Загальна вартість, грн

1 Павільйон очікування 115 000 25 2 875 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг)

149 000 25 3 725 000

3 Благоустрій території 50 000 25 1 250 000

4 Інформаційне табло 40 000 25 1 000 000

5 Кнопка тривоги 1000 25 25 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвесту-
вання, грн

355 000 8 875 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 9) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№ 
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, 
кв.м.

Висота, м

1 Павільйон очікування 25 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг)

25 11,51 2,9

3 Благоустрій території 25

4 Інформаційне табло 25

5 Кнопка тривоги 25

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м. по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м., а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість для 
однієї зупинки, грн

Кількість зупи-
нок, шт.

Загальна вартість, 
грн

1 Павільйон очікування 115 000 25 2 875 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг)

149 000 25 3 725 000

3 Благоустрій території 50 000 25 1 250 000

4 Інформаційне табло 40 000 25 1 000 000

5 Кнопка тривоги 1000 25 25 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування, грн 355 000 8 875 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвес-
тування

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елементів Об’єкта 
інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підприємствами на 
вивезення сміття, електропостачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та устаткування постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зупин-
кового комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання проти-
ожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше ніж три рази на 
тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-

говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.
3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 

повідомляє Інвестора про:
– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів;
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044,  
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №8

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер 
маршруту

Напрям руху Пасажи-
ропотік, 
тис. чол./
добу

1 Л08-001 Зуп. «Вул. Струтин-
ського»

Печерський Вул. Бастіонна, 
10

Трол. 14; 
Авт. 62

до Ботанічного 
саду

4,5

2 Л08-002 Зуп. «Вул. Чеська» Печерський Бульвар Друж-
би Народів, 18

Трол. 43; 
Авт. 51

до Дарницької 
площі

0,6

3 Л08-003 Зуп. «Ст.м. Палац 
спорту»

Печерський Вул. Еспланад-
на, 6

Трол. 15; 
Авт. 55

кінцева ви-
садка

0,9

4 Л08-004 Зуп. «Інститут 
Бойчука»

Печерський Вул. Бойчука 
Михайла, 25

Трол. 15, 38 до ст.метро 
«Палац спорту»

0,9

5 Л08-005 Зуп. «Кловський 
узвіз»

Печерський Вул. Мечнико-
ва, 10

Авт. 55 до Дарницької 
площі

0,4

6 Л08-006 Зуп. «Ст.м. Кловська» Печерський Вул. Мечнико-
ва, 14

Авт. 55 до Дарницької 
площі

0,7

7 Л08-007 Зуп. «Бульвар Вер-
надського»

Святошинський Бульвар Вер-
надського, 87

Авт. 97 до ст.м. «Свя-
тошин»

0,2

8 Л08-008 Зуп. «Вул. Олексі-
ївська»

Солом’янський Вул. 
Солом’янська, 
14

Трол. 3, 40; 
Авт.  12

до вул. Жилян-
ської

0,4

9 Л08-009 Зуп. «Центр. палац 
урочистих подій»

Шевченків-
ський

Проспект Пе-
ремоги, 16

Трол. 5 до вул. Бі-
лицької

0,6

10 Л08-010 Зуп. 
«Ст.м.Академмістечко»

Святошинський Вул. Уборе-
вича

Трол. 39 до вул.Чорно-
бильської

0,9

11 Л08-011 Зуп. «Вул. Крам-
ського»

Святошинський Проспект 
Перемоги, 
128/2

Трол. 7, Авт. 
23, 37, 37-а

до вул. Чорно-
бильської

1

12 Л08-012 Зуп. «Бул. Вернад-
ського»

Святошинський Проспект Пе-
ремоги, 99/1

Трол. 7, Авт. 
23, 37, 37-а

до вул. Тупо-
лєва

2,2

13 Л08-013 Зуп. «Вул. Олексі-
ївська»

Солом’янський Вул. 
Солом’янська, 
13

Трол. 3, 40 до ст.м. «Палац 
Спорту»

1,3

14 Л08-014 Зуп. «Мостицький 
масив»

Подільський Вул. Ужвій, 19а Трол. 25 до проспекту 
Свободи

1

15 Л08-015 Зуп. «Мінський про-
спект»

Оболонський Вул. Полярна, 
2/56

Трол. 6, 32, 
33.Авт. 32, 
100

до вул. Пів-
нічної

3

16 Л08-016 Зуп. «Вул. Деревлян-
ська (Якіра)»

Шевченків-
ський

Вул. Де-
ревлянська 
(Якіра), 13

Трол. 23, 
Авт. 31

до вул. Тупо-
лєва

0,5

17 Л08-017 Зуп. «Вул. Драгома-
нова»

Дарницький Вул. Анни 
Ахматової, 14

Авт. 108 до ст.м. «Ліво-
бережна»

0,6

18 Л08-018 Зуп. «Проспект 
Миру»

Дніпровський Проспект  
Миру, 13

Авт. 45 до ст.м. «Хар-
ківська»

0,3

19 Л08-019 Зуп. «Школа №209» Дніпровський Вул. Шумсько-
го, 3

Авт. 87, 95, 
108

до ст.м. «Ліво-
бережна»

0,9

20 Л08-020 Зуп. «Вул. Червоно-
ткацька»

Дніпровський Вул. Будівель-
ників, 27

Авт. 45, 
Трол.  50

до Дарницької 
площі

0,5

21 Л08-021 Зуп. «Вул. Невська» Шевченків-
ський

Проспект Пе-
ремоги, 96

Трол. 7 до вул. Чорно-
бильська

1

22 Л08-022 Зуп. «Вул. Щека-
вицька»

Подільський Вул. Щека-
вицька, н/с

Трамв. 11, 
12, 19

Вул. Скляренка 0,6

23 Л08-023 Зуп. «Вул. Героїв 
Севастополя»

Солом’янський Проспект 
Комарова, 23

Авт. 69 ст. м. «Палац 
Спорту»

0,8

24 Л08-024 Зуп. «Вул. Петлюри « Шевченків-
ський

Вул. Жилян-
ська, 27

Трол. 14  
(Авт. 5)

Ботанічний сад 0,5

25 Л08-025 Зуп. «Вул. Льва 
Толстого»

Шевченків-
ський

Вул. Саксаган-
ського, 90

Трол. 14,  
(Авт. 5)

Залізничний 
вокзал

0,6

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.
9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 

(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. 
Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №9

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер 
маршруту

Напрям руху Пасажиро-
потік, тис. 
чол./добу

1 Л09-001 Зуп. «Стратегічне 
шосе»

Голосіївський Проспект 
Науки, 23

Трол. 1, Авт. 
20, 27, 52

до Либід-
ської площі

0,4

2 Л09-002 Зуп. «Вул. М. 
Цвєтаєвої»

Деснянський Вул. Бальза-
ка, 18/78

Авт. 21, 98 до вул. Ми-
лославської

1,6

3 Л09-003 Зуп. «Вул. Милос-
лавська»

Деснянський Вул. Баль-
зака

Авт. 21, 99 до ст.м. 
«Петрівка»

0,6

4 Л09-004 Зуп. «Федора 
Ернста»

Солом’янський Вул. Ернста, 
12

Трол. 21, 40 до вул. Дег-
тярівської

1,1

5 Л09-005 Зуп. «Вул. Сабу-
рова»

Деснянський Вул. За-
кревського, 
49/1

Авт. 100, 101 до проспекту 
Ватутіна

1,7

6 Л09-006 Зуп. «Видавни-
цтво «Київська 
правда»»

Подільський Вул. Гречка, 
26

Трол. 26, 35 до 
пр.Свободи

0,2

7 Л09-007 Зуп. «Вул. Мос-
тицька»

Подільський Вул. Мос-
тицька, п.с./
Вул. Вишго-
родська, 21

Трол. 25 до проспекту 
Свободи

0,2

8 Л09-008 Зуп. «Вул. Світ-
лицького»

Подільський Проспект 
Свободи, 
31/7

Трол. 24, 25 до вул.Пів-
нічної

2,2

9 Л09-009 Зуп. «Вул. Межо-
ва»

Подільський Проспект 
Свободи, 
8/28

Трол. 24, 25   
Авт. 72

до проспекту 
Свободи

2,3

10 Л09-010 Зуп. «Мікрорайон 
№17

Подільський Проспект 
Свободи, 4-а

Трол. 24, 25 до проспекту 
Свободи

2,3

11 Л09-011 Зуп. «Вул. Петра 
Дегтяренка»

Оболонський Вул. Лугова, 
11-а

Трол. 24    
Авт. 102

до проспекту 
Свободи

2,8

12 Л09-012 Зуп. «Пожежна 
частина»

Оболонський Вул. Марша-
ла Малинов-
ського

Трол. 44   
Авт. 100, 102

до вул.
Пухівської

0,6

13 Л09-013 Зуп. «Вул. Оси-
повського»

Подільський Вул. Осипов-
ського/Вул. 
Вишгород-
ська, 47-а

Авт. 72 до проспекту 
Свободи

2,7

14 Л09-014 Зуп. «Ж/М Вітряні 
гори»

Подільський Вул. Світ-
лицького 
, 27

Авт. 72 до ст.м. 
«Контракто-
ва площа»

2,3

15 Л09-015 Зуп. «Торговель-
но-розважальний 
комплекс»

Деснянський Проспект 
Ватутіна,  
нп/с

Трол. 29, 30, 
31, Авт. 21, 
73, 100, 101

до ст.м. 
«Петрівка»

15

16 Л09-016 Зуп. «Станція ге-
нерала Ватутіна»

Деснянський Проспект 
Ватутіна,  3

Трол. 29, 30, 
31, Авт. 21, 
73, 100, 101

до ст.м. 
«Петрівка»

3

17 Л09-017 Зуп. «Проспект 
Правди»

Оболонський Вул. Вишго-
родська, 30

Трол. 32,  72 до вул. Со-
шенка

4,6

18 Л09-018 Зуп. «Вул. Героїв 
Дніпра»

Оболонський Вул. Героїв 
Дніпра, 16

Трол. 32, 44 до Обо-
лонського 
проспекту

0,6

19 Л09-019 Зуп. «Проспект 
Г.Сталінграда»

Оболонський Вул. Героїв 
Дніпра, 71

Трол. 32, 44 до вул. По-
лярна

1

20 Л09-020 Зуп. «Супермар-
кет Нова лінія»

Деснянський Вул. Лісків-
ська, 65/1

Трол. 31, 
37-а

до вул. За-
кревського

5,4

21 Л09-021 Зуп. «Супермар-
кет Нова лінія»

Деснянський Вул. Лісків-
ська, 65/1

Трол. 31, 
37-а

до вул. Ми-
лославської

1,1

22 Л09-022 Зуп. «Вул. І. Огі-
єнка (Є. Огієнка)»

Солом’янський Вул. І. 
Огієнка, (Є. 
Огієнка), 21

Трол. 33 до вул. Кірпи 0,7

23 Л09-023 Зуп. «Вул. М. 
Цвєтаєвої»

Деснянський Проспект 
Маяковсько-
го, 87/10

Авт. 101 до ст.м. 
«Петрівка»

0,8

24 Л09-024 Зуп. «Проспект 
Г.Сталінграда»

Оболонський Проспект 
Степана 
Бандери, 
нп/с

Трол. 29, 30, 
31, Авт. 21, 
101

до ст.м. 
«Петрівка»

3,1

25 Л09-025 Зуп. «Залізнична 
станція Зеніт»

Оболонський Проспект 
Степана 
Бандери, 
8к1

Трол. 29, 30, 
31, 34

кінцева 2,1

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 10) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№ 
з/п

Назва Загальна кількість, 
шт.

Усереднений роз-
мір, кв.м.

Висота, м

1 Павільйон очікування 25 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів 
(надання послуг)

25 11,51 2,9

3 Благоустрій території 25

4 Інформаційне табло 25

5 Кнопка тривоги 25

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 266 250,00 грн. (Двісті шістдесят шість тисяч двісті п’ятдесят 
гривень 00 коп.) без урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 88 750,00 грн. (Вісімдесят вісім тисяч сімсот п’ятдесят гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем 
конкурсу. Вказані кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання 
чинності інвестиційним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів; 
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;
Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів; 
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. 
Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №10

№ Код Назва 
зупинки

Район Адреса Номер 
маршруту

Напрям руху Пасажиро-
потік, тис. 
чол./добу

1 Л10-001 Зуп. «Вул. 
Чернишев-
ського»

Солом’янський Проспект Від-
радний, 51

Трол. 27 до ст.м. «Пе-
трівка»

0,2

2 Л10-002 Зуп. «Про-
спект Косм.
Комарова»

Солом’янський Вул. Героїв 
Севастопо-
ля, 30

Авт. 2 до вул. Булга-
кова

0,2

3 Л10-003 Зуп. 
«Кінотеатр 
Тампере»

Солом’янський Вул. Героїв 
Севастополя, 
44/10

Авт. 2 до вул. Булга-
кова

0,2

4 Л10-004 Зуп. «Вул. 
Пітерська»

Солом’янський Бульвар Чоко-
лівський, п/с

Трол. 21, 22, 
42, Авт. 69

до вул. Оль-
жича

2,3

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м. по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м., а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість для 
однієї зупинки, грн

Кількість зупи-
нок, шт.

Загальна вартість, 
грн

1 Павільйон очікування 115 000 25 2 875 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг)

149 000 25 3 725 000

3 Благоустрій території 50 000 25 1 250 000

4 Інформаційне табло 40 000 25 1 000 000

5 Кнопка тривоги 1000 25 25 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування, грн 355 000 8 875 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвесту-
вання

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елемен-
тів Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підпри-
ємствами на вивезення сміття, електропос-
тачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та устат-
кування

постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зупинко-
вого комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання 
протиожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше ніж три рази на тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 266 250,00 грн. (Двісті шістдесят шість тисяч двісті п’ятдесят 
гривень 00 коп.) без урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 88 750,00 грн. (Вісімдесят вісім тисяч сімсот п’ятдесят гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем 
конкурсу. Вказані кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання 
чинності інвестиційним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвес-
тування

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елементів 
Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підприєм-
ствами на вивезення сміття, електропостачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та устат-
кування

постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зупин-
кового комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання 
протиожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше ніж три рази на тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 266 250,00 грн. (Двісті шістдесят шість тисяч двісті п’ятдесят 
гривень 00 коп.) без урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 88 750,00 грн. (Вісімдесят вісім тисяч сімсот п’ятдесят гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем 
конкурсу. Вказані кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання 
чинності інвестиційним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:

5 Л10-005 Зуп. «Вул. 
Північна»

Оболонський Проспект 
Героїв Сталін-
града , 60

Трол. 24, 32 кінцева 2,7

6 Л10-006 Зуп. «Вул. М. 
Цвєтаєвої»

Деснянський Проспект Мая-
ковського, 60

Трол. 30, 50, 
50-к

до вул. Милос-
лавської

8

7 Л10-007 Зуп. «Площа 
Сантьяго де 
Чілі»

Оболонський Проспект 
Героїв Сталін-
града, 19

Авт. 73, 100, 
102

до Московсько-
го проспекту

0,7

8 Л10-008 Зуп. «Площа 
Сантьяго де 
Чілі»

Оболонський Проспект 
Героїв Сталін-
града, 12-г

марш. 463, 
485; Трол. 34

до Московсько-
го проспекту

0,7

9 Л10-009 Зуп. «Площа 
Дружби На-
родів»

Оболонський Вул. Маршала 
Малиновсько-
го, 28

Трол. 34, 
Авт. 73, 88, 
100, 102

до вул. Пів-
нічної

2,5

10 Л10-010 Зуп. «Авто-
станція 
Дачна»

Святошинський Проспект Пе-
ремоги, 129

Авт. 37, 37-а до ст.м. «Свято-
шин»

0,2

11 Л10-011 Зуп. «Вул. 
Овруцька»

Шевченків-
ський

Вул. Герцена, 7 Трол. 6, 
18, 33

до Майдану Не-
залежності

0,7

12 Л10-012 Зуп. «Школа 
мистецтв 
№5»

Оболонський Вул. Маршала 
Малиновсько-
го, 11

Трол. 44   
Авт. 100, 102

до вул.Тим-
ошенка

1,2

13 Л10-013 Зуп. «Центр 
НТВ Сфера»

Оболонський Проспект 
Героїв Сталін-
града, 22

Трол. 24, 34, 
Авт. 88

до вул. Пів-
нічної

0,8

14 Л10-014 Зуп. «Вул. 
Межова»

Подільський Проспект 
Правди, 35

Трол. 35, 
Авт. 102

до вул. Івашке-
вича

0,5

15 Л10-015 Зуп. «По-
ліклініка»

Дарницький Вул. Вербиць-
кого, 12

Авт. 108 до ст.м. «Хар-
ківська»

0,2

16 Л10-016 Зуп. «Вул. 
Кошиця»

Дарницький Вул. Ревуцько-
го, 36

Авт. 18, 91 до ст.м. «Хар-
ківська»

0,4

17 Л10-017 Зуп. «Вул. 
Олійника»

Дарницький Вул. Ревуцько-
го, 22

Авт. 18, 91 до ст.м. «Хар-
ківська»

0,2

18 Л10-018 Зуп. «Вул. 
Олійника»

Дарницький Вул. Ревуцько-
го, 27

Авт. 18 до Харківського 
шосе

0,2

19 Л10-019 Зуп. «Озеро 
Сонячне»

Дарницький Вул. Ревуцько-
го, 4-6

Авт. 18 до ст.м. «Хар-
ківська»

0,2

20 Л10-020 Зуп. «Вул. 
Тампере»

Дніпровський Проспект  
Возз’єднання, 
22

Авт. 42, 51, 
55, Трол. 43

до ст.метро 
«Либідська»

1,5

21 Л10-021 Зуп. «Ринок 
Лісовий»

Деснянський Вул. Братис-
лавська,26

Авт. 6 до вул. Милос-
лавської

0,8

22 Л10-022 Зуп. «Вул. 
Малишка»

Деснянський Вул. Братис-
лавська, 2

Авт. 6 до с. Троєщина 2,2

23 Л10-023 Зуп. «Вул. 
Героїв Се-
вастополя»

Солом’янський Проспект Від-
радний, 69/1

Трол. 27 до ст.м. «Пе-
трівка»

0,2

24 Л10-024 Зуп. «Буль-
вар Верхо-
вної Ради»

Дніпровський Проспект Гага-
ріна, 19/30

Авт. 6, 63 до вул. Сосюри 0,2

25 Л10-025 Зуп. «Про-
спект Лісо-
вий»

Деснянський Вул. Жукова 
41/28

Трол. 37, 
37-а   Авт. 
79, 81

до вул. Кіото 7,2

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 11) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№ 
з/п

Назва Загальна кількість, 
шт.

Усереднений роз-
мір, кв.м.

Висота, м

1 Павільйон очікування 25 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надан-
ня послуг)

25 11,51 2,9

3 Благоустрій території 25

4 Інформаційне табло 25

5 Кнопка тривоги 25

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м. по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м., а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість 
для однієї зупинки, грн

Кількість зупи-
нок, шт.

Загальна вартість, 
грн

1 Павільйон очікування 115 000 25 2 875 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг)

149 000 25 3 725 000

3 Благоустрій території 50 000 25 1 250 000

4 Інформаційне табло 40 000 25 1 000 000

5 Кнопка тривоги 1000 25 25 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування, грн 355 000 8 875 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

16 Л11-016 Зуп. «Вул. Трос-
тянецька»

Дарницький Вул. Ялтин-
ська, п.с./
Вул. Тростя-
нецька, 49

Трамв. 8, 
25, 29

до ст.м. «По-
зняки»

7,8

17 Л11-017 Зуп. «Дитяча 
акад.мистецтв»

Оболонський Проспект 
Героїв Ста-
лінграда, 9

Авт. 73, 100, 
102;Трол. 34

до Мос-
ковського 
проспекту

1,1

18 Л11-018 Зуп. «Вул. М. 
Залки»

Оболонський Вул. 
М.Залки, 
7/5

Трол. 34, 44, 
Авт. 88, 102

до вул. Пів-
нічної

2,1

19 Л11-019 Зуп. «Вул. Лоба-
чевського»

Дніпровський Вул. Празь-
ка, 29

Трамв. 23, 
32, 33

до Дарниць-
кої площі

1,74

20 Л11-020 Зуп. «Вул. Лоба-
чевського»

Дніпровський Вул. Празь-
ка, 28

Трамв. 23, 
32, 33

до ДВРЗ 1,38

21 Л11-021 Зуп. «Ст.м. 
«Оболонь»

Оболонський Площа Обо-
лонська, 6

Трамв. 11-к, 
11, 17

Йорданська 3,6

22 Л11-022 Зуп. «Мікрора-
йон № 25»

Деснянський Вул. Милос-
лавська

Авт. 101-к, 
114

Вул. Милос-
лавська

1,7

23 Л11-023 Зуп. «Мікрора-
йон № 23»

Деснянський Вул. Милос-
лавська, 33

Авт. 101-к, 
114

ст. м. «Пе-
трівка»

1,7

24 Л11-024 Зуп. «Вул. 
Радунська»

Деснянський Вул. Милос-
лавська

Авт. 101-к, 
114

Вул. Милос-
лавська

1,7

25 Л11-025 Зуп. «Вул. 
Радунська»

Деснянський Вул. Ми-
лославська, 
39/48

Авт. 101-к, 
114

ст. м. «Пе-
трівка»

1,7

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 12) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№  
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, 
кв.м.

Висота, м

1 Павільйон очікування 20 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг)

20 11,51 2,9

3 Благоустрій території 20

4 Інформаційне табло 20

5 Кнопка тривоги 20

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м. по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м., а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість 
для однієї зупинки, 
грн

Кількість зупи-
нок, шт.

Загальна вартість, 
грн

1 Павільйон очікування 115 000 20 2 300 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг)

149 000 20 2 980 000

3 Благоустрій території 50 000 20 1 000 000

4 Інформаційне табло 40 000 20 800 000

5 Кнопка тривоги 1000 20 20 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування, грн 355 000 7 100 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-

– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 
продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів;
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. 
Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №11

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер 
маршруту

Напрям руху Пасажиро-
потік, тис. 
чол./добу

1 Л11-001 Зуп. «Вул. Кав-
казька»

Солом’янський Вул. Липків-
ського, 27/5

Трол. 3; Авт. 
69

до ст. м. «Па-
лац спорту»

1,12

2 Л11-002 Зуп. «Овочева 
База»

Голосіївський Вул. Ново-
пирогівська, 
25/2

Авт. 20 до ст.м. «Ли-
бідська»

2,3

3 Л11-003 Зуп. «Вул. Кос-
тичева»

Голосіївський Вул. Якубов-
ського, 6

Трол. 2, 
12, 45

до вул. Ві-
льямса

0,8

4 Л11-004 Зуп. «Вул. Ви-
борзька»

Солом’янський Вул. Ви-
борзька, 44

Авт. 2 до вул. 
Булгакова

0,21

5 Л11-005 Зуп. «Вул. Ми-
лославська»

Деснянський Вул. Милос-
лавська, 12

Авт. 6, 61, 73 до вул.
Леніна

1,1

6 Л11-006 Зуп. «Бульвар 
Гавела Вацлава»

Солом’янський Проспект 
Відрадний, 
91/1

Трол. 27 до ст.м. 
«Петрівка»

0,38

7 Л11-007 Зуп. «Торговий 
комплощаекс»

Деснянський Вул. Закрев-
ського, 29

Авт. 61, 100, 
101

до проспекту 
Ватутіна

3

8 Л11-008 Зуп. «Проспект 
Лісовий»

Деснянський Вул. Мілю-
тенка, 23

Авт. 33, 63 до вул.Кіото 5,2

9 Л11-009 Зуп. «Вул. І. 
Шевцова»

Шевченківський Вул. Дег-
тярівська, 
62 п.с

Трамв. 14, 
15

до пр. Від-
радний

1,4

10 Л11-010 Зуп. «Податкова 
інспекція»

Оболонський Проспект 
Героїв Ста-
лінграда,  
54

Трол. 24, 32, 
34, 44

до вул. Пів-
нічної

2,9

11 Л11-011 Зуп. «Вул. Ліків-
ська»

Деснянський Вул. Лісків-
ська, 9/22

Трол. 31, 
37-а

до вул. За-
кревського

3

12 Л11-012 Зуп. «Вул. Арх. 
Ніколаєва»

Деснянський Проспект 
Маяковсько-
го, 12

Трол. 30, 31, 
50, 50-к

до вул. Ми-
лославської

10

13 Л11-013 Зуп. «Вул. Ми-
лославська»

Деснянський Вул. Радун-
ська, 13-а

Авт. 6, 61, 73 до ст.м. 
«Петрівка»

0,5

14 Л11-014 Зуп. «Вул. Буди-
щанська»

Деснянський Вул. Радун-
ська, 40

Авт. 6, 61, 73 до вул. Ми-
лославської

7,5

15 Л11-015 Зуп. «Проспект 
Маяковського»

Деснянський Вул. Цвєтає-
вої, 10/87

Трол. 31, 
37-а

до вул. Ми-
лославської

5,6
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів; 
- терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування Об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044,  
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №12

№ Код Назва 
зупинки

Район Адреса Номер 
маршруту

Напрям руху Пасажиро-
потік, тис. 
чол./добу

1 Л12-001 Зуп. «Універ-
сам Вигурів-
щина»

Деснянський Вул. Закревського, 
59/1

Авт. 101 до проспекту 
Ватутіна

0,2

2 Л12-002 Зуп. «Про-
спект Мая-
ковського»

Деснянський Вул. Цвєтаєвої, 7 Трол. 31, 
37-а

до вул. За-
кревського

3,2

3 Л12-003 Зуп. «Ринок 
Троєщина»

Деснянський Вул. Драйзера, п/с Трол. 37, 
37-а, 6, 79

до вул. Ми-
лославської

11

4 Л12-004 Зуп. «Кіно-
театр «Фло-
ренція»

Деснянський Вул. Драйзера, 
14/33

Трол. 37, 
37-а 6

до вул. Ми-
лославської

9,6

5 Л12-005 Зуп. «Дитя-
чий садок»

Солом’янський Вул. Донецька, 
13-А

Трол. 8 до площі 
Толстого

0,5

6 Л12-006 Зуп. «Вул. 
Паньківська»

Голосіївський Вул. Жилянська, 55 Трол. 3, 14; 
Авт. 5, 69

до ст. м. «Па-
лац спорту»

4,5

7 Л12-007 Зуп. «Парк 
Пушкіна»

Солом’янський Проспект Перемо-
ги, 39/Вул. Янгеля, 
1/37

Трол. 5 до площі 
Льва Тол-
стого

0,9

8 Л12-008 Зуп. «Вул. 
Богатир-
ська»

Оболонський Вул. Героїв Дніпра, 
2-А

Трол. 32, 
Авт. 99

до вул. Пів-
нічної

0,6

9 Л12-009 Зуп. «Вул. 
Беретті»

Деснянський Проспект Маяков-
ського, 39

Трол. 30, 31, 
50, 50-к

до ст.м. 
«Петрівка»

8,4

10 Л12-010 Зуп. «Вул. 
Арх. Нікола-
єва»

Деснянський Проспект Маяков-
ського, 25-а

Трол. 30, 
31, 50, 50-к, 
Авт. 79

до ст.м. 
«Петрівка»

11

11 Л12-011 Зуп. «Торго-
вий центр»

Деснянський Проспект Маяков-
ського, 44-а

Трол. 30, 31, 
50, 50-к

до вул. Ми-
лославської

6,1

12 Л12-012 Зуп. «Вул. 
Данькевича»

Деснянський Проспект Маяков-
ського, 54/9

Трол. 30, 31, 
50, 50-к

до вул. Ми-
лославської

11

13 Л12-013 Зуп. «Вул. 
Закревсько-
го»

Деснянський Проспект Маяков-
ського, 2/1

Трол. 30, 31, 
50, 50-к

до вул. Ми-
лославської

8,4

14 Л12-014 Зуп. 
«Мінський 
масив»

Оболонський Проспект Мін-
ський, 2

Авт. 32, 99 кінцева 1,6

15 Л12-015 Зуп. «Школа 
9»

Оболонський Проспект Рокос-
совського, 5

Трол. 6, 33, 
Авт. 32, 99

до вул. По-
лярна

5,6

16 Л12-016 Зуп. «Про-
спект Пере-
моги»

Шевченківський Вул. Чорновола, 
28/1

Трол. 19, 33 до вул. Кірпи 0,7

17 Л12-017 Зуп. «Ст.м. 
Петрівка»

Оболонський Проспект Оболон-
ський, п/с

марш. 151 до вул. За-
кревського

0,6

18 Л12-018 Зуп. «Севас-
топольська 
площа»

Солом’янський Проспект Лоба-
новського Валерія, 
2/41

Трол. 42 до Москов-
ської площі

0,8

19 Л12-019 Зуп. «Діа-
гностичний 
центр»

Оболонський Вул. Кондратюка, 6 Авт. 32, 99 ст. м. «Мін-
ська»

2,9

20 Л12-020 Зуп. «Вул. 
Жилянська»

Шевченківський Вул. Петлюри, 30 Трол. 14  
(Авт. 5)

Залізничний 
вокзал

0,1

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 13) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.
2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 

в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта 
інвестування

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елементів 
Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підприємствами 
на вивезення сміття, електропостачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне облад-
нання

нагляд за справністю електромережі та устаткування постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зу-
пинкового комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання 
протиожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше, ніж три рази на тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 213 000,00 грн. (Двісті тринадцять тисяч гривень 00 коп.) без 
урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 71 000,00 грн (Сімдесят одна тисяча гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. Вказані 
кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестицій-
ним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання 
або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 2.16.-2.18., 
3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації проекту).



152

РЕКЛАМАХрещатик
22 грудня 2017 р.
№135 (5048)
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3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 213 000,00 грн (Двісті тринадцять тисяч гривень 00 коп.) без 
урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 71 000,00 грн (Сімдесят одна тисяча гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. Вказані 
кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестицій-
ним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів;
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування Об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044,  
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

№ 
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, 
кв.м

Висота, м

1 Павільйон очікування 20 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг)

20 11,51 2,9

3 Благоустрій території 20

4 Інформаційне табло 20

5 Кнопка тривоги 20

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м, а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№ 
з/п

Назва Орієнтовна вартість для 
однієї зупинки, грн

Кількість зупи-
нок, шт.

Загальна вар-
тість, грн

1 Павільйон очікування 115 000 20 2 300 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг)

149 000 20 2 980 000

3 Благоустрій території 50 000 20 1 000 000

4 Інформаційне табло 40 000 20 800 000

5 Кнопка тривоги 1000 20 20 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування, грн 355 000 7 100 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвес-
тування

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елементів 
Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підприєм-
ствами на вивезення сміття, електропостачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та устатку-
вання

постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зупин-
кового комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання 
протиожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше, ніж три рази на тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№ 
з/п

Елементи Об’єкта інвес-
тування

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елементів 
Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підприємства-
ми на вивезення сміття, електропостачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та устатку-
вання

постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зупин-
кового комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання 
протиожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше, ніж три рази на тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 213 000,00 грн (Двісті тринадцять тисяч гривень 00 коп.) без 
урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 71 000,00 грн (Сімдесят одна тисяча гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. Вказані 
кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестицій-
ним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 

Додаток 1

ЛОТ №13

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер 
маршруту

Напрям руху Пасажиро-
потік, тис. 
чол./добу

1 Л13-001 Зуп. «Вул. 
Герцена»

Шевченківський Вул. Мельнико-
ва, 12

Трол. 6, 16, 
18, 19, 33

до вул. А. 
Щусєва

1,7

2 Л13-002 Зуп. «Вул. 
Полупанова»

Оболонський Вул. Вишгород-
ська, 36

Трол. 6, 18, 
33;  Авт.  
32, 72

до вул. Со-
шенка

0,2

3 Л13-003 Зуп. «Стадіон 
Спартак»

Подільський Вул. Кирилівська, 
105

Трол. 6, 
18, 33

до Майдану 
Незалежності

1,7

4 Л13-004 Зуп. «Демі-
ївський про-
вулок»

Голосіївський Проспект Голосі-
ївський, 48 (Про-
спект 40-річчя 
Жовтня)

Трол. 12, 43 до Кібцентру 3

5 Л13-005 Зуп. «Вул. 
Протасів Яр»

Солом’янський Вул. 
Солом’янська, 36

Трол. 40 до вул. Жи-
лянська

0,4

6 Л13-006 Зуп. «Поліклі-
ніка»

Шевченківський Вул. Данила 
Щербаківсько-
го, 66

Авт. 14, 32 до вул. 
Білицька

1,2

7 Л13-007 Зуп. «Вул. Ва-
сильківська»

Голосіївський Проспект Голо-
сіївський, 126

Трол. 12,43 до Кібцентру 6,9

8 Л13-008 Зуп. «Гідроме-
теорологічна»

Голосіївський Проспект На-
уки, 35

Трол. 1, Авт. 
20, 27, 52

до Либідської 
площі

0,4

9 Л13-009 Зуп. «Ст.м. 
Лісова»

Деснянський Вул. Кіото Авт. 33,  
мерш. 241

Висадка 4,8

10 Л13-010 Зуп. «Ст.м. 
Лівобережна»

Дніпровський Вул. Євгена 
Сверстюка, 2-а

Авт. 42, 46, 
70, 87

до вул.Раїси 
Окіпної

3,1

11 Л13-011 Зуп. «Кудряв-
ський узвіз»

Шевченківський Вул. Глибочиць-
ка, пс

Трам. 14, 18 до Контракто-
вої площі

1,3

12 Л13-012 Зуп. «Вул. На-
талії Ужвій»

Подільський Проспект Сво-
боди, 2

Трол. 24, 25 до проспекту 
Свободи

0,5

13 Л13-013 Зуп. «Завод 
ЗБК»

Оболонський Вул. Лугова, 9 Трол. 24    
Авт. 102

до вул.Пів-
нічної

1

14 Л13-014 Зуп. «Вул. 
Богатирська»

Оболонський Вул. Героїв Дні-
пра, 1/6

Авт. 99, 100,  
Трол. 32

до вул. По-
лярна

2,4

15 Л13-015 Зуп. «Вул. 
Крамського»

Святошинський Проспект Пере-
моги, 109

Трол. 7, Авт. 
23, 37, 37-а

до площі Ге-
роїв Бресту

1

16 Л13-016 Зуп. «Вул. 
Китаївська»

Голосіївський Проспект Науки, 
94/5

Авт. 20, 27 до ж.м. Кор-
чувате

0,2

17 Л13-017 Зуп. «Про-
спект 
Ю.Гагаріна»

Деснянський Вул. Хоткевича 
Гната

Трамв. 8, 22, 
23, 29, Авт. 
32, 33

Вул. Милос-
лавська

1,2

18 Л13-018 Зуп. «Ст.м. 
«Берестей-
ська»

Солом’янський Вул. Василенка 1 Авт. 9 ст. м. 
«Лук’янівська»

0,6

19 Л13-019 Зуп. «Житло-
вий масив»

Голосіївський Вул. Макси-
мовича (Вул. 
Трутенка), 26

Трол. 45 
(Авт. 78)

ст.м. «Вистав-
ковий центр»

0,4

20 Л13-020 Зуп. «Ст.м. Ва-
сильківська»

Голосіївський Вул. Васильків-
ська, 35

марш. 208, 
209, 491, 509

0,5

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 14) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№ 
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, 
кв.м

Висота, м

1 Павільйон очікування 20 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг)

20 11,51 2,9

3 Благоустрій території 20

4 Інформаційне табло 20

5 Кнопка тривоги 20

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м, а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість для 
однієї зупинки, грн

Кількість зупинок, шт. Загальна вартість, 
грн

1 Павільйон очікування 115 000 20 2 300 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг)

149 000 20 2 980 000

3 Благоустрій території 50 000 20 1 000 000

4 Інформаційне табло 40 000 20 800 000

5 Кнопка тривоги 1000 20 20 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта 
інвестування, грн

355 000 7 100 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

16 Л14-016 Зуп. «Вул. Цвє-
таєвої»

Деснянський Вул. Цвєтаєвої, 
13

Трол. 31, 37-а до вул. За-
кревського

5,2

17 Л14-017 Зуп. «Вул. Цвє-
таєвої»

Деснянський Вул. Цвєтаєвої, 
16

Трол. 31, 37-а до вул. Ми-
лославської

4,8

18 Л14-018 Зуп. «Заліз.станц. 
Караваєві дачі»

Солом’янський Вул. В. Гетьмана/
Бульвар Чоколів-
ський, п/с

Трол. 21, 22, 
42, Авт. 69

до вул. 
Ольжича

0,6

19 Л14-019 Зуп. «Вул. Акаде-
міка Грекова»

Шевченківський Вул. Щусєва, 
17/8

Трол. 23,  
35Авт. 47

до вул. 
Мельникова

2,7

20 Л14-020 Зуп. «Вул. Дерев-
лянська (Якіра)»

Шевченківський Вул. Деревлян-
ська (Якіра), 8

Трол. 23, 
Авт. 31

до вул. Біло-
руська

0,5

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 15) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№  
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, 
кв.м

Висота, м

1 Павільйон очікування 20 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг)

20 11,51 2,9

3 Благоустрій території 20

4 Інформаційне табло 20

5 Кнопка тривоги 20

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м, а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість для 
однієї зупинки, грн

Кількість зупи-
нок, шт.

Загальна вар-
тість, грн

1 Павільйон очікування 115 000 20 2 300 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг)

149 000 20 2 980 000

3 Благоустрій території 50 000 20 1 000 000

4 Інформаційне табло 40 000 20 800 000

5 Кнопка тривоги 1000 20 20 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування, грн 355 000 7 100 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвесту-
вання

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елементів 
Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підприєм-
ствами на вивезення сміття, електропостачання

постійно

контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.
3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів;
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044,  
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №14

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер марш-
руту

Напрям руху Пасажи-
ропотік, 
тис. чол./
добу

1 Л14-001 Зуп. «Вул. Шо-
лом-Алейхема»

Деснянський Вул. Мілютенка, 
17-в

Авт. 33, 63 до вул.Кіото 5,6

2 Л14-002 Зуп. «Волгоград-
ська Площа»

Деснянський Вул. Мілютен-
ка, 22

Авт. 33, 63 до вул.
Волкова

3

3 Л14-003 Зуп. «Дитячий 
садок»

Дніпровський Бульвар Перова, 
11

Трол. 50, 50-к   
Авт. 46

до проспекту 
Миру

2,3

4 Л14-004 Зуп. «Житловий 
комплощаекс 
«Паркові Озера»

Дніпровський Бульвар Перова Трол. 50, 50-к   
Авт. 46, 70

до проспекту 
Миру

2,7

5 Л14-005 Зуп. «Проспект 
Алішера Навої»

Дніпровський Бульвар Перова, 
1-б

Трол. 50, 50-к   
Авт. 46

до проспекту 
Миру

2,3

6 Л14-006 Зуп. «Делегатс.
пров»

Шевченківський Вул. Овруцька, 2 Авт. 31 до вул. 
Татарської

5,7

7 Л14-007 Зуп. «Вул. Оль-
жича»

Шевченківський Вул. Ольжича, 18 Трол. 19, 22 кінцева 0,3

8 Л14-008 Зуп. «Бул. Пе-
рова»

Дніпровський Бульвар Перова, 
25

Трол. 29, 50, 
50-к, Авт. 
46, 61

до Дарниць-
кої площі

3,6

9 Л14-009 Зуп. «Торговий 
центр»

Оболонський Вул. Полярна, 
12/1

Авт. 99,  100 до вул. Со-
шенка

1,2

10 Л14-010 Зуп. «Поліклініка» Шевченківський Вул. Ризька, 1 Трол. 19 до вул. 
Пітерська

5,2

11 Л14-011 Зуп. «Школа 9» Оболонський Проспект Рокос-
совського, 10

Трол. 6, 33, 
Авт. 32, 99

до вул. Кон-
дратюка

4,8

12 Л14-012 Зуп. «Вул. Щерба-
ківського Данила»

Шевченківський Вул. Стеценка, 5 Трол. 23, 35 до вул. 
Щусєва

0,5

13 Л14-013 Зуп. «Вул. Щерба-
ківського Данила»

Шевченківський Вул. Стеценка, 10 Трол. 23, 35 до вул. 
Туполєва

1,3

14 Л14-014 Зуп. «Інтернаціо-
нальна площа»

Подільський Вул. Стеценка, 12 Трол. 23, Авт. 
14, 90

до вул. 
Туполєва

2,3

15 Л14-015 Зуп. «Сади» Подільський Вул. Стеценка, 44 Трол. 23, 
Авт. 90

до вул. 
Туполєва

2,3
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044,  
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №15

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер 
маршруту

Напрям руху Пасажиро-
потік, тис. 
чол./добу

1 Л15-001 Зуп. «Вул. 
Білицька»

Подільський Вул. Північ-
но-Сирець-
ка, 57

Трол. 5, Авт.  
32

до вул. Щербаків-
ського Данила

3

2 Л15-002 Зуп. «Вул. 
Краснодар-
ська»

Шевченківський Вул. Данила 
Щербаків-
ського, 46

Трол. 5, 26 до вул. Білицька 4,3

3 Л15-003 Зуп. «Вул. О. 
Пчілки»

Дарницький Проспект  
Григоренка, 
10

Авт. 42, 108 до ст.м. «Осо-
корки»

0,2

4 Л15-004 Зуп. «Шлако-
блок»

Дарницький Вул. Борис-
пільська, 49

Авт. 51, 63 до Дарницької 
(Ленінградської) 
площі

4,4

5 Л15-005 Зуп. «Ст.м. 
Славутич»

Дарницький Вул. Зарічна, 
12

Авт. 35 до ст.м. «Осо-
корки»

0,2

6 Л15-006 Зуп. «Вул. 
Тростянецька»

Дарницький Вул. Ревуць-
кого, 19

Авт. 18 до Харківського 
шосе

2,6

7 Л15-007 Зуп. «На ви-
могу»

Дарницький Вул. Ревуць-
кого, 15

Авт. 18 до Харківського 
шосе

0,2

8 Л15-008 Зуп. «Академ.
водного тр-ту»

Оболонський Проспект 
Героїв 
Сталінграда, 
2-Г

Трол. 34, 44, 
Авт. 73, 88, 
100

до вул. Північної 2

9 Л15-009 Зуп. «Вул. Авто-
заводська»

Оболонський Вул. Івашке-
вича, 5

Трол. 24, 
Авт. 102

до проспекту 
Свободи

1,2

10 Л15-010 Зуп. «Ст.м. 
Оболонь»

Оболонський Вул. Марша-
ла Малинов-
ського, 13

маршр. 394, 
395

на Ірпінь 0,5

11 Л15-011 Зуп. «Мікро-
район № 3»

Оболонський Вул. Марша-
ла Малинов-
ського, 34

Трол. 34, 
Авт. 73, 88, 
100, 102

до вул. Північної 2

12 Л15-012 Зуп. «Мікро-
район № 3»

Оболонський Вул. Марша-
ла Малинов-
ського, 25

Трол. 34, Авт. 
73, 88, 100

до Московського 
проспекту

2,4

13 Л15-013 Зуп. «Вул. 
Булгакова»

Святошинський Проспект 
Корольова, 
20

Авт. 2 кінцева 6,6

14 Л15-014 Зуп. «Вул. 
Патріотів»

Солом’янський Вул. Суз-
дальська, 4

Авт. 2 до вул. Булгакова 0,2

15 Л15-015 Зуп. «Вул. А. 
Бучми»

Дніпровський Проспект  
Тичини, 22

Авт. 49 до вул. Березняків-
ська

0,3

16 Л15-016 Зуп. «Поліклі-
ніка»

Дніпровський Проспект  
Тичини, 15

Авт. 49, 87 до Дніпровської 
Набережної

1,4

17 Л15-017 Зуп. «Вул. Кур-
натовського»

Дніпровський Вул. Сталь-
ського, нп/с

Авт. 77 до вул. Курнатов-
ського

0,7

18 Л15-018 Зуп. «Бібліо-
тека»

Дніпровський Вул. Шум-
ського, 2

Авт. 87, 108 до ст.м. «Осо-
корки»

0,9

19 Л15-019 Зуп. «Вул. Чер-
воноткацька»

Дніпровський Гагаріна 
просп., 21

Авт. 6, 63 до вул. Будівель-
ників

1,2

20 Л15-020 Зуп. «Вул. Під-
лісна»

Святошинський Вул. На-
умова

Авт. 97 до ст.м. «Свято-
шин»

1,2

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 16) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№  
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, 
кв.м.

Висота, м

1 Павільйон очікування 20 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг)

20 11,51 2,9

3 Благоустрій території 20

4 Інформаційне табло 20

5 Кнопка тривоги 20

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та устат-
кування

постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зупинко-
вого комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання 
протиожеледними матеріалами

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше, ніж три рази на 
тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 213 000,00 грн (Двісті тринадцять тисяч гривень 00 коп.) без 
урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 71 000,00 грн (Сімдесят одна тисяча гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. Вказані 
кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестицій-
ним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів; 
- терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів;
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044,  
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №16

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер 
маршруту

Напрям руху Паса-
жиро-
потік, 
тис. 
чол./
добу

1 Л16-001 Зуп. «Вул. Бударіна» Святошинський Вул. Бударіна Авт. 37 до ж/м «За-
хідний»

2,6

2 Л16-002 Зуп. «Вул. Депутат-
ська»

Святошинський Бульвар Вернад-
ського, 4

Авт. 97 до вул.Була-
ховського

5,7

3 Л16-003 Зуп. «Вул. Краснова» Святошинський Бульвар Вернад-
ського, 26

Авт. 97 до вул.Була-
ховського

9,4

– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м. по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м., а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість для 
однієї зупинки, грн

Кількість 
зупинок, шт.

Загальна вар-
тість, грн

1 Павільйон очікування 115 000 20 2 300 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, інших товарів 
(надання послуг)

149 000 20 2 980 000

3 Благоустрій території 50 000 20 1 000 000

4 Інформаційне табло 40 000 20 800 000

5 Кнопка тривоги 1000 20 20 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування, грн 355 000 7 100 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвесту-
вання

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх 
елементів Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними 
підприємствами на вивезення сміття, 
електропостачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та 
устаткування

постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зупинко-
вого комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, поси-
пання протиожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше, ніж три рази на тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 213 000,00 грн (Двісті тринадцять тисяч гривень 00 коп.) без 
урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 71 000,00 грн (Сімдесят одна тисяча гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. Вказані 
кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестицій-
ним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 

для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвес-
тування

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елемен-
тів Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підпри-
ємствами на вивезення сміття, електропос-
тачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та 
устаткування

постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зупинко-
вого комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипан-
ня протиожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше, ніж три рази на тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 213 000,00 грн. (Двісті тринадцять тисяч гривень 00 коп.) без 
урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 71 000,00 грн (Сімдесят одна тисяча гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. Вказані 
кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестицій-
ним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 

4 Л16-004 Зуп. «М-н Теремки 
1»

Голосіївський Кільцева дорога Авт. 56, 75 до вул.Верхо-
винна

0,2

5 Л16-005 Зуп. «Вул. Ірпінська» Святошинський Проспект Палла-
діна, 18/30

Трол. 39;  
Авт. 56

до б-ру Вер-
надського

0,9

6 Л16-006 Зуп. «Поліклініка 
№3»

Святошинський Вул. Феодори 
Пушиної

Трол. 7 до ст.м. «Шу-
лявська»

0,9

7 Л16-007 Зуп. «Дитяча по-
ліклінніка»

Святошинський Вул. Убореви-
ча, 17

Трол. 39 до проспекту 
Леся Курбаса

0,6

8 Л16-008 Зуп. «Дитяча по-
ліклінніка»

Святошинський Вул. Уборевича, 
24/26

Трол. 39 до вул.Чорно-
бильська

0,9

9 Л16-009 Зуп. «Автокоопера-
тив Березняки»

Дніпровський Вул. Березняків-
ська, 27

Авт. 95, 87, 
109

до ст.м. «Ліво-
бережна»

1,3

10 Л16-010 Зуп. «Озеро Тельбін» Дніпровський Вул. Березняків-
ська, 28

Авт. 49 до Дніпров-
ської набе-
режної

0,3

11 Л16-011 Зуп. «Проспект Гене-
рала Ватутіна»

Дніпровський Вул. Вершигори, 
нпс

Авт. 59,  71 до ст.м. «Ліво-
бережна»

0,4

12 Л16-012 Зуп.»Ринок Лісовий» Деснянський Вул. Шолом-
Алейхема

Авт. 63 до вул. Милос-
лавської

1,7

13 Л16-013 Зуп. «Вул. Драй-
зера»

Деснянський Вул. Бальзака, 
55-б

Авт. 73 Оболонь 0,6

14 Л16-014 Зуп. «Академія вод-
ного транспорту»

Оболонський Проспект Героїв 
Сталінграда, нп/с

Трол. 34, 44, 
Авт. 73, 88, 
100

до Москов-
ського про-
спекту

2,3

15 Л16-015 Зуп. «Пр. Л.Курбаса» Святошинський Проспект 
Л.Курбаса, 2/13

Авт. 9, 69 до вул. Булга-
кова

1,2

16 Л16-016 Зуп. «Овочева база» Святошинський Вул. Туполєва, 3 Авт. 9, 23 Вул. Сими-
ренка

1,1

17 Л16-017 Зуп. «УЖГ» Святошинський Вул. Симирен-
ка, 17

Авт. 9, 23 Вул. Булгакова 0,6

18 Л16-018 Зуп. «Вул. Блюхера» Святошинський Вул. Туполєва, 7 Авт. 90 Вул. Григо-
ровича-Бар-
ського

0,8

19 Л16-019 Зуп. «Завод «Буд-
деталь»

Святошинський Вул. Героїв Кос-
мосу, 8

Трол. 41,  
(Авт. 90)

ст. м. «Свято-
шин»

1,1

20 Л16-020 Зуп. «Ст.м. «Політех-
нічний інститут»

Шевченків-
ський

Вул. 
В.Василевської

Авт. 31 Кінцева 0,2

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 17) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№  
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, 
кв.м.

Висота, м

1 Павільйон очікування 20 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів 
(надання послуг)

20 11,51 2,9

3 Благоустрій території 20

4 Інформаційне табло 20

5 Кнопка тривоги 20

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м, а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість для 
однієї зупинки, грн

Кількість зупинок, шт. Загальна вартість, грн

1 Павільйон очікування 115 000 20 2 300 000

2 Кіоск по продажу проїзних докумен-
тів, інших товарів (надання послуг)

149 000 20 2 980 000

3 Благоустрій території 50 000 20 1 000 000

4 Інформаційне табло 40 000 20 800 000

5 Кнопка тривоги 1000 20 20 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвес-
тування, грн

355 000 7 100 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 18) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№  
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, 
кв.м.

Висота, м

1 Павільйон очікування 20 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг)

20 11,51 2,9

3 Благоустрій території 20

4 Інформаційне табло 20

5 Кнопка тривоги 20

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м, а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№ 
з/п

Назва Орієнтовна вартість для 
однієї зупинки, грн

Кількість зупинок, 
шт.

Загальна вар-
тість, грн

1 Павільйон очікування 115 000 20 2 300 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг)

149 000 20 2 980 000

3 Благоустрій території 50 000 20 1 000 000

4 Інформаційне табло 40 000 20 800 000

5 Кнопка тривоги 1000 20 20 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування, грн 355 000 7 100 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвесту-
вання

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх еле-
ментів Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підпри-
ємствами на вивезення сміття, електро-
постачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та 
устаткування

постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зупинко-
вого комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, поси-
пання протиожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше, ніж три рази на тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:

1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів; 
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044,  
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №17

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер 
маршруту

Напрям руху Пасажи-
ропотік, 
тис. чол./
добу

1 Л17-001 Зуп. «Вул. Си-
рецька»

Подільський Вул. Гречка, 7 Трол. 26, 35 до вул. Щерба-
ківського Данила

1

2 Л17-002 Зуп. «Інтернаціо-
нальна Площа»

Подільський Вул. Гречка, 8 Трол. 5, 26, 
35. Авт. 32

до вул. Білицька 2,4

3 Л17-003 Зуп. «Сирецький 
проїзд»

Подільський Вул. Гречка, 12 Трол. 5, 26, 
35, Авт. 32

до вул. Білицька 2,3

4 Л17-004 Зуп. «Інтернаціо-
нальна Площа»

Подільський Вул. Гречка, 1 Трол. 5, 26, 
35, Авт. 32

до вул. Щерба-
ківського Данила

2,3

5 Л17-005 Зуп. «Кінотеатр 
Загреб»

Голосіїв-
ський

Проспект Голо-
сіївський, 114

Трол. 12,4 до Кібцентру 4,4

6 Л17-006 Зуп. «ГотельГо-
лосіївський»

Голосіїв-
ський

Проспект Голо-
сіївський, 120

Трол. 12, 43, 
Авт. 1

до Кібцентру 4,4

7 Л17-007 Зуп. «Вул. Мар-
шальська»

Голосіїв-
ський

Проспект На-
уки, 59

Авт. 20, 27, 
52

до Либідської 
площі

4,4

8 Л17-008 Зуп. «Вул. Смо-
лича»

Голосіїв-
ський

Вул. Якубов-
ського, п.с.,

марш. 499 до вул. Вільямса 1

9 Л17-009 Зуп. «Вул. Грін-
ченка»

Голосіїв-
ський

Вул. Грінченка, 
нп.с

Авт. 5 до вул. Ізюмська 0,2

10 Л17-010 Зуп. «Школа 
міліції»

Деснянський Вул. Братислав-
ська, 50

Авт. 37, 37-а 
6, 79

до вул. Милос-
лавської

9,7

11 Л17-011 Зуп. «Ленінград-
ська Площа»

Дніпров-
ський

Вул. Будівель-
ників, 1

Трол. 50 до Дарницької 
площі

0,6

12 Л17-012 Зуп. «Парк Пере-
моги»

Дніпров-
ський

Вул. Визволи-
телів

Трол. 50, 
50-к   Авт. 
46, 70

до вул. Милос-
лавської

2,7

13 Л17-013 Зуп. «Вул. Вол-
кова»

Деснянський Вул. Жукова, 30 Авт. 33, 63 Кінцева 5,2

14 Л17-014 Зуп. «Вул. Курча-
това»

Деснянський Вул. Жукова, 
35/24

Трол. 37, 
37-а 79, 81

до вул. Кіото 6,6

15 Л17-015 Зуп. «Вул. Шо-
лом-Алейхема»

Деснянський Вул. Жукова, 
26/23

Трол. 37, 
37-а 79, 81

до вул. Матеюка 7,2

16 Л17-016 Зуп. «Полдатко-
ва інспекція»

Деснянський Вул. Закрев-
ського, 37

Авт. 61, 100, 
101

до проспекту 
Ватутіна

1,2

17 Л17-017 Зуп. «Вул. Бра-
тиславська»

Деснянський Проспект Лісо-
вий, 3

Трол. 37, 
37-а 79

до вул. Милос-
лавської

5,6

18 Л17-018 Зуп. «Лікарня» Деснянський Проспект Лісо-
вий, 10

Авт. 81 до вул.Волкова 4,8

19 Л17-019 Зуп. «Вул. Бра-
тиславська»

Деснянський Проспект Лісо-
вий, 6

Трол. 37, 
37-а 79

до вул.Кіото 7,6

20 Л17-020 Зуп. «РПС» Дніпров-
ський

Вул. Милослав-
ська, 93-а

Авт. 101 до вул.Милос-
лавська

0,2

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044,  
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №18

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер 
маршруту

Напрям руху Пасажиро-
потік, тис. 
чол./добу

1 Л18-001 Зуп. «Вул. Зоо-
логічна»

Шевченків-
ський

Вул. Дегтярів-
ська, 32-б

Трол. 14, 15 до пр.Відрадний 0,2

2 Л18-002 Зуп. «Маршала 
Малиновського»

Оболон-
ський

Вул. Маршала 
Малиновсько-
го, 1

Трол. 44   
Авт. 100, 102

до вул.Північної 0,5

3 Л18-003 Зуп. «Вул. Дегтя-
рівська»

Шевченків-
ський

Вул. Довженка, 7 Трол. 21, 22, 
27, 42

до Севастополь-
ської площі

2,2

4 Л18-004 Зуп. «Школа 
інтернат»

Дніпров-
ський

Бульвар Перова, 
21-а

Трол. 50, 50-
к, Авт. 46

до Дарницької 
площі

3

5 Л18-005 Зуп. «Керченська 
площа»

Дніпров-
ський

Бульвар Перова, 
50

Трол. 29, 50, 
50-к, Авт. 
100

до ст.м. «Пе-
трівка»

2,6

6 Л18-006 Зуп. «Школа Ло-
бановського»

Голосіїв-
ський

Проспект 
Лобановського 
Валерія, 148

Трол. 42 до Московської 
площі

0,6

7 Л18-007 Зуп. «Вул. Кірово-
градська»

Голосіїв-
ський

Проспект 
Лобановського 
Валерія, 114/3

Трол. 42 до Московської 
площі

0,2

8 Л18-008 Зуп. «Вул. Сера-
фимовича»

Дніпров-
ський

Вул. Серафимо-
вича, 7

Авт. 49 до вул. Березня-
ківська

0,8

9 Л18-009 Зуп. «Залізнич-
на платформа 
Троєщина»

Дніпров-
ський

Вул. Черемши-
ни, нп/с

Авт. 59, 61 кінцева 1,4

10 Л18-010 Зуп. «Проспект 
Леся Курбаса»

Святошин-
ський

Кільцева дорога, 
11

Трол. 39, Авт. 
23, 56

до вул.Заболот-
ного

1

11 Л18-011 Зуп. «Вул. Верхо-
винна»

Святошин-
ський

Кільцева дорога, 
8/47

Трол. 39, Авт. 
23, 56

до Одеської пл. 2,7

12 Л18-012 Зуп. «Вул. Обухів-
ська»

Святошин-
ський

Вул. Наумова, 
42/43

Авт. 97 до вул.Підлісної 0,8

13 Л18-013 Зуп. «Вул. Ірпін-
ська»

Святошин-
ський

Проспект Палла-
діна, 63/5

Трол. 39;  
Авт. 56

до проспекту 
Леся Курбаса

0,2

14 Л18-014 Зуп. «Вул. Баль-
зака»

Деснянський Вул. Бальзака, 
п.с.

Авт. 21 Петрівка 0,7

15 Л18-015 Зуп. «Вул. Уборе-
вича»

Святошин-
ський

Вул. Чорнобиль-
ська, 17

Трол. 39 до вул.Чорно-
бильська

0,6

16 Л18-016 Зуп. «Дніпров-
ська набережна»

Дніпров-
ський

Вул. Березняків-
ська, 31

Авт. 95, 87, 
108

до ст.м. «Ліво-
бережна»

1,8

17 Л18-017 Зуп. «Митрополі-
та А. Шептицько-
го (Вул. Луначар-
ського)»

Дніпров-
ський

Вул. Митрополи-
та Андрея Шеп-
тицького, 24

Авт. 42, 87, 
95, 108

до вул.Панельна 3

18 Л18-018 Зуп. «Вул. 
Микільсько-Сло-
бідська»

Дніпров-
ський

Вул. Митропо-
лита Андрея 
Шептицького, 1

Авт. 42, 87, 
95, 108

до ст.м. «Осо-
корки»

0,5

19 Л18-019 Зуп. «Вул. Раїси 
Окіпної»

Дніпров-
ський

Вул. Окіпної, 7 Авт. 42, 87, 
95, 108

до ст.м. «Ліво-
бережна»

3,5

20 Л18-020 Зуп. «Вул. Гната 
Юри»

Святошин-
ський

Вул. Я. Коласа, 
14

Трол. 41 ст. м. «Святошин» 0,6

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 19) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№  
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, кв.м. Висота, м

1 Павільйон очікування 20 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг)

20 11,51 2,9

3 Благоустрій території 20

4 Інформаційне табло 20

5 Кнопка тривоги 20

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м, а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість для 
однієї зупинки, грн

Кількість зупи-
нок, шт.

Загальна вар-
тість, грн

1 Павільйон очікування 115 000 20 2 300 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг)

149 000 20 2 980 000

3 Благоустрій території 50 000 20 1 000 000

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 
благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 213 000,00 грн (Двісті тринадцять тисяч гривень 00 коп.) без 
урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 71 000,00 грн (Сімдесят одна тисяча гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. Вказані 
кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестицій-
ним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів; 
- терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів;
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044,  
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №19

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер 
маршруту

Напрям руху Пасажи-
ропотік, 
тис. чол./
добу

1 Л19-001 Зуп. «Ст.м. Бе-
рестейська»

Солом’янський Вул. Васи-
ленка, 2

Трамв. 14, 
15

до Контрактової 
площі

1,3

2 Л19-002 Зуп. «Соцзабез» Деснянський Вул. Закрев-
ського, 87

Авт. 101-к ст. м. «Петрівка» 0,5

3 Л19-003 Зуп. «Вул. Шеве-
льова (Руднєва)»

Дарницький Вул. Ялтин-
ська, 3/5

Трамв. 8, 
25, 29

до ст.м. «Лісова» 5,4

4 Л19-004 Зуп. «Вул. Сор-
мовська»

Дарницький Вул. Ялтин-
ська, 18

Трамв. 8, 
25, 29

до ст.м. «По-
зняки»

3

5 Л19-005 Зуп. «Вул. Полу-
панова»

Подільський Вул. Вишго-
родська, 35

Трол. 6, 
18, 33, Авт. 
32, 72

до Майдану Не-
залежності

8,6

6 Л19-006 Зуп. «База Укропт- 
бакалія»

Дніпровський Вул. Алма-
Атинська, 35

Трамв. 23, 
32, 33

до Дарницької 
площі

0,9

7 Л19-007 Зуп. «Вул. Проф-
спілкова»

Дніпровський Вул. Алма-
Атинська, 89

Трамв. 23, 
32, 33

до ДВРЗ 1

8 Л19-008 Зуп. «Сеноман-
ський провулок»

Дніпровський Вул. Алма-
Атинська, 61

Трамв. 23, 
32, 33

до Дарницької 
площі

1,3

9 Л19-009 Зуп. «Автобусний 
парк»

Дніпровський Вул. Празь-
ка, 12

Трамв. 32, 
33

до ДВРЗ 0,3

10 Л19-010 Зуп. «Ст.м. Голо-
сіївська»

Голосіївський Проспект 
Голосіїв-
ський, нс

Трол. 12, 43 
Авт. 39

до Либідської 
площі

6

11 Л19-011 Зуп. «Автома-
газин»

Деснянський Вул. Братис-
лавська, 52

Авт. 37, 37-а 
6, 79

до вул. Милос-
лавської

4,1

4 Інформаційне табло 40 000 20 800 000

5 Кнопка тривоги 1000 20 20 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування, грн 355 000 7 100 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвесту-
вання

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елемен-
тів Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підпри-
ємствами на вивезення сміття, електропос-
тачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та 
устаткування

постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зупинко-
вого комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипан-
ня протиожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше, ніж три рази на тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 213 000,00 грн (Двісті тринадцять тисяч гривень 00 коп.) без 
урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 71 000,00 грн (Сімдесят одна тисяча гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. Вказані 
кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестицій-
ним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 



161РЕКЛАМА Хрещатик
22 грудня 2017 р.

№135 (5048)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвес-
тування

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елементів 
Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підприєм-
ствами на вивезення сміття, електропостачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та устат-
кування

постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зупин-
кового комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання 
протиожеледними матеріалами

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше, ніж три рази на тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 106 500,00 грн (Сто шість тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) без 
урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 35 500,00 грн (Тридцять п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. 
Вказані кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання 
або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 2.16.-2.18., 
3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації проекту).

12 Л19-012 Зуп. «Вул. Естон-
ська»

Шевченківський Вул. Данила 
Щерба-
ківського, 
32/38

Трол. 5, 26, 
Авт. 14, 32, 
23, 47

до вул. Білицька 4,1

13 Л19-013 Зуп. «Вул. Мос-
тицька»

Оболонський Вул. Вишго-
родська, 12

Трол. 6, 18, 
33; Авт. 72

до вул. Сошенка 4,5

14 Л19-014 Зуп. «Школа № 
131»

Святошинський Вул. Литви-
ненко-Воль-
гемут, 2

Авт. 23 до вул. Салютна 1,1

15 Л19-015 Зуп. «Вул. Гри-
горовича-Бар-
ського»

Святошинський Вул. Сими-
ренка, 5

Авт. 9, 23 до вул. Салютна 0,5

16 Л19-016 Зуп. «Вул. Кра-
сицького»

Подільський Вул. Виш-
городська, 
51/1

Трол. 6. 18, 
33,  Авт.  32

до Майдану Не-
залежності

2,3

17 Л19-017 Зуп. «Вул. 
Йорданська» (ви-
садка)

Оболонський Вул. Йор-
данська, 17

Трамв. 11-к, 
11, 17

посадка 0,7

18 Л19-018 Зуп. «Вул. Си-
рецька»

Оболонський Вул. Кири-
лівська, 154

Трамв. 11, 
12, 19

Йорданська 0,4

19 Л19-019 Зуп. «УЖГ» Святошинський Вул. Сими-
ренка, 34

Авт. 9 Вул. Булгакова 0,6

20 Л19-020 Зуп. «Бул. Коль-
цова»

Святошинський Вул. Сім’ї 
Сосніних

Авт. 9, 23, 69 Вул. Литвиненко-
Вольгемут

0,5

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 20) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№  
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, 
кв.м.

Висота, м

1 Павільйон очікування 10 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів 
(надання послуг)

10 11,51 2,9

3 Благоустрій території 10

4 Інформаційне табло 10

5 Кнопка тривоги 10

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м. по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м., а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість для 
однієї зупинки, грн

Кількість зупинок, шт. Загальна вартість, грн

1 Павільйон очікування 115 000 10 1 150 000

2 Кіоск по продажу проїзних докумен-
тів, інших товарів (надання послуг)

149 000 10 1 490 000

3 Благоустрій території 50 000 10  500 000

4 Інформаційне табло 40 000 10 400 000

5 Кнопка тривоги 1000 10 10 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвес-
тування, грн

355 000 3 550 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

1 Павільйон очікування 115 000 10 1 150 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг)

149 000 10 1 490 000

3 Благоустрій території 50 000 10  500 000

4 Інформаційне табло 40 000 10 400 000

5 Кнопка тривоги 1000 10 10 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвесту-
вання, грн

355 000 3 550 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвес-
тування

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елементів 
Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підприєм-
ствами на вивезення сміття, електропостачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та устат-
кування

постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зу-
пинкового комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання 
протиожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше, ніж три рази на тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 106 500,00 грн (Сто шість тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) без 
урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 35 500,00 грн (Тридцять п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. 
Вказані кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів; 
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044,  
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №20

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер 
маршруту

Напрям руху Пасажиро-
потік, тис. 
чол./добу

1 Л20-001 Зуп. «Кінотеатр 
Загреб»

Голосіїв-
ський

Проспект Голо-
сіївський, нс

Трол. 12, 43 до Либід-
ської площі

4

2 Л20-002 Зуп. «Готель «Голо-
сіївський»

Голосіїв-
ський

Проспект Голо-
сіївський, 93

Трол. 12, 43 до Либід-
ської площі

4

3 Л20-003 Зуп. «Московський 
універмаг»

Голосіїв-
ський

Проспект Голо-
сіївський, нс

Трол. 12, 43 до Либід-
ської площі

4

4 Л20-004 Зуп. «Вул. Якубов-
ського»

Голосіїв-
ський

Вул. Касіяна, 2/1 Трол. 2, 
12, 45

до вул. Ві-
льямса

2

5 Л20-005 Зуп. «Гідрометеоро-
логічна»

Голосіїв-
ський

Проспект На-
уки, 38

Трол. 1, Авт. 
20, 27, 52

до вул. Кита-
ївська

1,6

6 Л20-006 Зуп. «Проспект 
Лобановського 
Валерія»

Голосіїв-
ський

Проспект 
Лобановського 
Валерія, 123

Трол. 42 до вул. Дег-
тярівської

0,2

7 Л20-007 Зуп. «Автобусний 
парк №1»

Голосіїв-
ський

Вул. Васильків-
ська, 17

марш. 208, 
209, 548

до вул. 
Горького

0,5

8 Л20-008 Зуп. «Фабрика 
«Киянка»

Голосіїв-
ський

Вул. Васильків-
ська, 28

Трол. 45,  
Авт. 78

до вул. 
Смолича

1

9 Л20-009 Зуп. «Магазин «До-
бродій»

Голосіїв-
ський

Вул. Саксаган-
ського, 28

Авт. 5 Залізничний 
вокзал

0,7

10 Л20-010 Зуп. «Вул. Стель-
маха»

Голосіїв-
ський

Вул. Васильків-
ська, 8

Авт. 28 Вул. Гвардій-
ська

0,1

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 21) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№  
з/п

Назва Загальна кількість, 
шт.

Усереднений розмір, 
кв.м.

Висота, м

1 Павільйон очікування 10 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг)

10 11,51 2,9

3 Благоустрій території 10

4 Інформаційне табло 10

5 Кнопка тривоги 10

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м. по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м., а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість 
для однієї зупинки, 
грн

Кількість зупинок, шт. Загальна вартість, грн
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8 Л21-008 Зуп. «Вул. 
Кайсарова»

Солом’янський Вул. Кайса-
рова, нп.с/
Вул. Ясна, 8

Авт. 19 до вул.Сумська 0,2

9 Л21-009 Зуп. «Блок 
послуг»

Деснянський Вул. Бальза-
ка, 22

Авт. 21, 73, 79 до вул. Милос-
лавської

2,1

10 Л21-010 Зуп. «Вул. 
Гарматна»

Солом’янський Вул. Ніжин-
ська, 20

Трол. 27 до зал.ст. «Київ-
Волинський»

0,2

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 22) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№  
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, 
кв.м

Висота, м

1 Павільйон очікування 10 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг)

10 11,51 2,9

3 Благоустрій території 10

4 Інформаційне табло 10

5 Кнопка тривоги 10

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м, а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість для 
однієї зупинки, грн

Кількість зупинок, 
шт.

Загальна вартість, 
грн

1 Павільйон очікування 115 000 10 1 150 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг)

149 000 10 1 490 000

3 Благоустрій території 50 000 10  500 000

4 Інформаційне табло 40 000 10 400 000

5 Кнопка тривоги 1000 10 10 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування, грн 355 000 3 550 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвесту-
вання

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елементів 
Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підприєм-
ствами на вивезення сміття, електропостачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів; 
- терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044,  
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №21

№ Код Назва 
зупинки

Район Адреса Номер маршруту Напрям руху Пасажиро-
потік, тис. 
чол./добу

1 Л21-001 Зуп. «Вул. 
Мостицька»

Подільський Вул. Виш-
городська, 
17/19

Трол. 6, 18, 25, 
33,  Авт.  32, 72

до Майдану Не-
залежності

2,4

2 Л21-002 Зуп. «Вул. 
Рилєєва»

Подільський Вул. Ки-
рилівська, 
115/3

Трол. 6, 18, 25, 33 до Майдану Не-
залежності

2,6

3 Л21-003 Зуп. 
«Ремонтно-
механічний 
завод»

Солом’янський Проспект 
Відрадний, 
95

Трол. 27 до ст.м. «Пе-
трівка»

0,3

4 Л21-004 Зуп. «Вул. 
Чернишев-
ського»

Солом’янський Проспект 
Відрадний, 
10

Трол. 27 до зал. Ст. «Київ-
Волинський»

0,2

5 Л21-005 Зуп. «Кор-
чуватський 
КМБ»

Голосіївський Столичне 
шосе, 64

Авт. 20, 43, 43к до ст.м. «Ви-
дубичі»

1,9

6 Л21-006 Зуп. «Вул. 
Каштанова»

Деснянський Вул. Бальза-
ка, 14

Авт. 21, 73, 79 до вул. Милос-
лавської

4,8

7 Л21-007 Зуп. «Бібліо-
тека»

Солом’янський Вул. Героїв 
Севастопо-
ля, 11

Авт. 2 до пр. Перемоги 0,2
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044,  
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №22

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер 
маршруту

Напрям руху Пасажи-
ропотік, 
тис. чол./
добу

1 Л22-001 Зуп. «Державний 
університет теле-
комунікацій»

Солом’янський Вул. 
Солом’янська, 7

Трол. 3, 40 до ст.м. «Па-
лац Спорту»

1

2 Л22-002 Зуп. «Проспект 
Відрадний»

Солом’янський Вул. Героїв Се-
вастополя, 45

Авт. 2 до пр. Пере-
моги

0,2

3 Л22-003 Зуп. «Вул. Мілю-
тенка»

Деснянський Проспект Лісо-
вий , 18-а

Трол. 37, 
37-а 79, 
33, 63

до вул.
Волкова

4,5

4 Л22-004 Зуп. «Кінотеатр 
(«Росія»)

Деснянський Вул. Мілютен-
ка, 34

Авт. 33, 63 до вул.
Волкова

7,2

5 Л22-005 Зуп. «Дитячий 
садок»

Дніпровський Бульвар Перо-
ва,30

Трол. 50, 50-
к   Авт. 46

до вул. Ми-
лославської

2,3

6 Л22-006 Зуп. «Житлове 
управління»

Деснянський Вул. Закревсько-
го, 15

Авт. 101 до проспекту 
Ватутіна

0,9

7 Л22-007 Зуп. «Вул. Драй-
зера»

Деснянський Вул. Закревсько-
го, 25/1

Авт. 101 до проспекту 
Ватутіна

4,5

8 Л22-008 Зуп. «Вул. Петра 
Запорожця»

Дніпровський Бульвар Перо-
ва, 3

Трол. 50, 50-
к   Авт. 46

до проспекту 
Миру

4,4

9 Л22-009 Зуп. «Проспект 
Алішера Навої»

Дніпровський Бульвар Перова, 
16

Трол. 50, 50-
к   Авт. 46

до вул. Ми-
лославської

2,6

10 Л22-010 Зуп. «Вул. Сабу-
рова»

Деснянський Проспект 
Маяковського, 
38/10

Трол. 30, 31, 
50, 50-к

до вул. Ми-
лославської

9,8

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 23) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№  
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, 
кв.м

Висота, м

1 Павільйон очікування 10 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів 
(надання послуг)

10 11,51 2,9

3 Благоустрій території 10

4 Інформаційне табло 10

5 Кнопка тривоги 10

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м, а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість для 
однієї зупинки, грн

Кількість зупи-
нок, шт.

Загальна вар-
тість, грн

1 Павільйон очікування 115 000 10 1 150 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг)

149 000 10 1 490 000

3 Благоустрій території 50 000 10  500 000

4 Інформаційне табло 40 000 10 400 000

5 Кнопка тривоги 1000 10 10 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування, грн 355 000 3 550 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та устат-
кування

постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зупинко-
вого комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання 
протиожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше, ніж три рази на 
тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 106 500,00 грн (Сто шість тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) без 
урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 35 500,00 грн (Тридцять п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. 
Вказані кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів; 
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ми, наведеними в складі конкурсної документації;
– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 

продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів; 
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. 
Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №23

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер марш-
руту

Напрям руху Пасажиро-
потік, тис. 
чол./добу

1 Л23-001 Зуп. «Вул. О. Пчілки» Дарницький Проспект  Гри-
горенка, п.с./
Вул. О. Пчілки, 2

Авт. 42, 108 до ст.м. «Лі-
вобережна»

0,2

2 Л23-002 Зуп. «Проспект Пе-
тра Григоренка»

Дарницький Проспект  Гри-
горенка, 5

Авт. 42, 108 до ст.м. «Лі-
вобережна»

1

3 Л23-003 Зуп. «Вул. Ново-
дарницька»

Дарницький Харківське 
шосе, 56

Авт. 18, 45 до ст.м. 
«Харківська»

0,6

4 Л23-004 Зуп. «Вул. Ново-
дарницька»

Дарницький Харківське 
шосе, 21/6

Авт. 45 до ст.м. 
«Дарниця»

0,6

5 Л23-005 Зуп. «Вул. Сімферо-
польська»

Дарницький Харківське 
шосе, 49

Авт. 45 до ст.м. 
«Дарниця»

0,6

6 Л23-006 Зуп. «Дитяча по-
ліклініка №2»

Дарницький Харківське 
шосе, 123

Авт. 45 до ст.м. 
«Дарниця»

0,2

7 Л23-007 Зуп. «Міська лікарня 
№1»

Дарницький Харківське 
шосе, 172

Авт. 45 до ст.м. 
«Харківська»

0,5

8 Л23-008 Зуп. «Київський ко-
ледж компютерних 
технологій»

Дарницький Вул. Бориспіль-
ська, 5

Авт. 51, 
63,Трамв. 22, 25

до Дарниць-
кої площі

1

9 Л23-009 Зуп. «Вул. Тростя-
нецька»

Дарницький Вул. Тростя-
нецька, 3

Авт. 108 до ст.м. «Лі-
вобережна»

0,6

10 Л23-010 Зуп. «Вул. Тальнів-
ська»

Дарницький Вул. Урлівська, 
38

Авт. 35 Вул. Урлів-
ська

0,3

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 24) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвес-
тування

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елементів 
Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підприєм-
ствами на вивезення сміття, електропостачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та устат-
кування

постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зупин-
кового комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання 
протиожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше ніж три рази на тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 106 500,00 грн (Сто шість тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) без 
урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 35 500,00 грн (Тридцять п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. 
Вказані кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 106 500,00 грн (Сто шість тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) без 
урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 35 500,00 грн (Тридцять п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. 
Вказані кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів; 
- терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. 
Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

№  
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, 
кв.м.

Висота, м

1 Павільйон очікування 10 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг)

10 11,51 2,9

3 Благоустрій території 10

4 Інформаційне табло 10

5 Кнопка тривоги 10

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м. по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м., а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість для 
однієї зупинки, грн

Кількість зупинок, шт. Загальна вартість, грн

1 Павільйон очікування 115 000 10 1 150 000

2 Кіоск по продажу проїзних докумен-
тів, інших товарів (надання послуг)

149 000 10 1 490 000

3 Благоустрій території 50 000 10  500 000

4 Інформаційне табло 40 000 10 400 000

5 Кнопка тривоги 1000 10 10 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта 
інвестування, грн

355 000 3 550 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».
2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта 
інвестування

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елементів 
Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підприєм-
ствами на вивезення сміття, електропостачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та устат-
кування

постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зу-
пинкового комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання 
протиожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше, ніж три рази на тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвесту-
вання

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елементів 
Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підприємствами 
на вивезення сміття, електропостачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та устаткування постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зупинко-
вого комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання про-
тиожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше ніж три рази на 
тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 106 500,00 грн (Сто шість тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) без 
урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 35 500,00 грн (Тридцять п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. 
Вказані кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

Додаток 1

ЛОТ №24

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер марш-
руту

Напрям руху Пасажиро-
потік, тис. 
чол./добу

1 Л24-001 Зуп. «Вул. Ніко-
лаєва»

Деснянський Вул. Бальзака/
Вул. Ніколає-
ва, 21

Авт. 21, 73, 79 до вул. Ми-
лославської

2

2 Л24-002 Зуп. «Медучи-
лище»

Деснянський Вул. Братис-
лавська,5

Авт. 6 до вул.
Малишка

1,5

3 Л24-003 Зуп. «Сулеймана 
Стальського»

Дніпровський Вул. Братис-
лавська, 11-А

Авт. 6, 79  
Трол. 37, 37-а

до вул.
Малишка

0,6

4 Л24-004 Зуп. «Вул. Радун-
ська»

Деснянський Вул. Градин-
ська, 13/8

Авт. 6, 61, 73 до вул.Со-
сюри

4

5 Л24-005 Зуп. «Магазин 
Радунь «

Деснянський Вул. Радун-
ська, 20

Трол. 37, 37-а 
6, 73

до вул. Ми-
лославської

1,5

6 Л24-006 Зуп. «Будинок 
побуту»

Деснянський Вул. Сабуро-
ва, 14

Авт. 61, 98 до вул.
Бальзака

2,3

7 Л24-007 Зуп. «Вул. Волго-
градська»

Солом’янський Вул. Волго-
градська, 39

Трол. 3 до Залізнич-
ного масиву

0,8

8 Л24-008 Зуп. «1-ша лінія» Оболонський Вул. Мак-
сименка 
Федора, 10

Авт. 30 Сан. «Лісова 
галявина»

0,6

9 Л24-009 Зуп. «14-та лінія» Оболонський Вул. Юнкеро-
ва, 103

Трамв. 12 Контрактова 
площа

0,1

10 Л24-010 Зуп. «Вул. Селян-
ська»

Оболонський Вул. Селян-
ська, пс

Авт. 30 ст. м. 
«Академміс-
течко»

0,6

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 25) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№  
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, 
кв.м.

Висота, м

1 Павільйон очікування 10 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг)

10 11,51 2,9

3 Благоустрій території 10

4 Інформаційне табло 10

5 Кнопка тривоги 10

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м. по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м., а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість для 
однієї зупинки, грн

Кількість зупинок, 
шт.

Загальна вартість, 
грн

1 Павільйон очікування 115 000 10 1 150 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг)

149 000 10 1 490 000

3 Благоустрій території 50 000 10  500 000

4 Інформаційне табло 40 000 10 400 000

5 Кнопка тривоги 1000 10 10 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування, грн 355 000 3 550 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість для 
однієї зупинки, грн

Кількість зупинок, шт. Загальна вартість, грн

1 Павільйон очікування 115 000 10 1 150 000

2 Кіоск по продажу проїзних докумен-
тів, інших товарів (надання послуг)

149 000 10 1 490 000

3 Благоустрій території 50 000 10  500 000

4 Інформаційне табло 40 000 10 400 000

5 Кнопка тривоги 1000 10 10 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвес-
тування, грн

355 000 3 550 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  з/п Елементи Об’єкта інвесту-
вання

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх еле-
ментів Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підпри-
ємствами на вивезення сміття, електро-
постачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та 
устаткування

постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зупинко-
вого комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, поси-
пання протиожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше ніж три рази на тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 106 500,00 грн (Сто шість тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) без 
урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 35 500,00 грн (Тридцять п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. 
Вказані кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів; 
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. 
Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №25

№ Код Назва 
зупинки

Район Адреса Номер 
маршруту

Напрям руху Пасажиро-
потік, тис. 
чол./добу

1 Л25-001 Зуп. «Вул. 
Струтин-
ського»

Печерський Бульвар Дружби 
Народів, 35

Трол. 43; 
Авт. 51

до ст.метро 
Либідська

0,5

2 Л25-002 Зуп. «Готель 
Дружба»

Печерський Бульвар Дружби 
Народів, 5

Трол. 43; 
Авт. 51

до ст.метро 
Либідська

0,6

3 Л25-003 Зуп. «Готель 
Дружба»

Печерський Бульвар Дружби 
Народів, 4

Трол. 43; 
Авт. 51

до Дарницької 
площі

0,7

4 Л25-004 Зуп. «Вул. 
Німанська»

Печерський Вул. Бойчука 
Михайла, 5

Трол. 15, 38 до ст.метро 
Палацу спорту

0,4

5 Л25-005 Зуп. «Вул. 
Грінченка»

Солом’янський Вул. Протасів Яр, 
3/Вул. Грінченка, 2

Трол. 40 до вул. Жилян-
ська

0,5

6 Л25-006 Зуп. «Вул. 
Індустріаль-
на»

Солом’янський Вул. Борщагів-
ська, п.с

марш. 820 до м. Вишневе 0,2

7 Л25-007 Зуп. «Вул. 
Головка»

Солом’янський Проспект 
Лобановського 
Валерія, 57

Трол. 42 до вул. Дегтя-
рівської

0,2

8 Л25-008 Зуп. «Кіно-
театр Десна»

Дніпровський Вул. Серафимови-
ча, п/с

Авт. 49, 95 до Дніпровської 
Набережної

0,9

9 Л25-009 Зуп. «Школа 
№209»

Дніпровський Вул. Шумсько-
го, 10

Авт. 87, 108 до ст.м. «Осо-
корки»

0,9

10 Л25-010 Зуп. «Вул. 
Василенка

Солом’янський Вул. Василенка 7а Авт. 9 ст. м. 
«Лук’янівська»

0,5

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 26) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№  
з/п

Назва Загальна кількість, 
шт.

Усереднений розмір, 
кв.м.

Висота, м

1 Павільйон очікування 10 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів 
(надання послуг)

10 11,51 2,9

3 Благоустрій території 10

4 Інформаційне табло 10

5 Кнопка тривоги 10

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м. по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м., а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

8 Л26-008 Зуп. «АЗС» Дарницький Вул. Світла, п/с Авт. 104 до ФАП 0,2

9 Л26-009 Зуп. «Вул. 
Грузинська»

Дарницький Харківське 
шосе, 182

Авт. 104 ФАП 0,7

10 Л26-010 Зуп. «Ст.м. «Бо-
риспільська»

Дарницький Харківське 
шосе

Авт. 104 ФАП 0,6

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 27) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№  
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, кв.м. Висота, м

1 Павільйон очікування 10 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних докумен-
тів, інших товарів (надання послуг)

10 11,51 2,9

3 Благоустрій території 10

4 Інформаційне табло 10

5 Кнопка тривоги 10

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м. по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м., а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість для 
однієї зупинки, грн

Кількість зупи-
нок, шт.

Загальна вар-
тість, грн

1 Павільйон очікування 115 000 10 1 150 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг)

149 000 10 1 490 000

3 Благоустрій території 50 000 10  500 000

4 Інформаційне табло 40 000 10 400 000

5 Кнопка тривоги 1000 10 10 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування, грн 355 000 3 550 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвес-
тування

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елементів 
Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підприємства-
ми на вивезення сміття, електропостачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів; 
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. 
Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №26

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер 
маршруту

Напрям руху Пасажиро-
потік, тис. 
чол./добу

1 Л26-001 Зуп. «Вул. Ме-
трологічна»

Голосіїв-
ський

Вул. Академіка 
Заболотного, 
нп.с.

Трол. 11 до просп. 
Глушкова

0,1

2 Л26-002 Зуп. «Рембаза» Дарницький Вул. Бориспіль-
ська, 17-Б

Авт. 51, 63 до Дарницької 
(Ленінград-
ської) площі

4,4

3 Л26-003 Зуп. «Вул. А. 
Вербицького»

Дарницький Вул. Вербиць-
кого, 19

Авт. 45 до ст.м. «Харків-
ська»

0,7

4 Л26-004 Зуп. «Вул. Сор-
тувальна»

Дарницький Вул. Здолбунів-
ська, 3

Авт. 108 до ст.м. «Ліво-
бережна»

0,2

5 Л26-005 Зуп. «Авто-
сервіс»

Дарницький Вул. Леніна, 55 Авт. 104 до ст.м. Борис-
пільська

0,2

6 Л26-006 Зуп. «БУЗС» Дарницький Вул. Леніна, 36 Авт. 104 до ст.м. Борис-
пільська

0,2

7 Л26-007 Зуп. «Автотран-
спортна»

Дарницький Вул. Леніна, 65 Авт. 104 до ст.м. Борис-
пільська

0,2



170

РЕКЛАМАХрещатик
22 грудня 2017 р.
№135 (5048)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-
спортної інфраструктури міста Києва.

5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044,  
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №27

№ Код Назва 
зупинки

Район Адреса Номер 
маршруту

Напрям руху Пасажиро-
потік, тис. 
чол./добу

1 Л27-001 Зуп. «Батиє-
ва Гора»

Солом’янський Вул. Волгоград-
ська, 35А

Трол. 3 до Залізнич-
ного масиву

0,8

2 Л27-002 Зуп. «Одесь-
кий ринок»

Голосіївський Проспект Акаде-
міка Глушкова,  
59

Трол. 2, 43 до вул. 
Горького

3

3 Л27-003 Зуп. «Мікро-
район №4»

Подільський Проспект Свобо-
ди, 1/60

Трол. 24, 25 до вул.Пів-
нічної

1,5

4 Л27-004 Зуп. «Кадет-
ський Гай»

Солом’янський Вул. Пулюя, 10 Трол. 21, 40 кінцева 1,3

5 Л27-005 Зуп. «Вул. 
Йорданська»

Оболонський Проспект Степа-
на Бандери, 20

Трол. 29, 30, 
31, 34, Авт. 
21, 101

до вул. Ми-
лославської

2,5

6 Л27-006 Зуп. «Вул. 
Шутова»

Солом’янський Проспект Пере-
моги, 53

Трол. 5, 7 до площі 
Льва Тол-
стого

0,7

7 Л27-007 Зуп. «Вул. 
Наталії 
Ужвій»

Подільський Проспект Прав-
ди, 19-А

Трол. 24, 35, 
Авт. 102

до вул. Іваш-
кевича

0,6

8 Л27-008 Зуп. «Парк 
Нивки»

Солом’янський Проспект Пере-
моги, 65

Трол. 5, 7 до площі 
Льва Тол-
стого

1,1

9 Л27-009 Зуп. «Ку-
ренівський 
парк»

Подільський Вул. Кирилів-
ська, п/с

Трамв. 11, 
12, 19

до площі 
Шевченка

0,5

10 Л27-010 Зуп. «Шоу-
парк Золоті 
Ворота»

Оболонський Проспект Героїв 
Сталінграда, 
3/12

Трол. 44, Авт. 
73, 88, 100

до Мос-
ковського 
проспекту

0,4

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження По-
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних конкурсів із за-
лучення інвесторів до реалізації проекту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті 

Києві (Лот 28) згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та 

кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 
1, Замовник звертається до Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць 
встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність проектних, 
монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№  
з/п

Назва Загальна кількість, шт. Усереднений розмір, 
кв.м.

Висота, м

1 Павільйон очікування 9 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг)

9 11,51 2,9

3 Благоустрій території 9

4 Інформаційне табло 9

5 Кнопка тривоги 9

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає:
– позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою;
– ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для запобігання виникненню калюж на території зупинки 

та інше;
– встановлення урн;
– встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння;
– встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).
1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщується на 

зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого відокремлення об’єктів 
та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг): 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до 
споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без обла-
штування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має перевищувати 32,85 кв.м. 
для однієї конструкції (не більше 40 кв.м. по зовнішньому контуру навісу), при цьому площа павільйону очікування у будь-якому 
випадку не може бути меншою 15,8 кв.м., а площа кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не 
може перевищувати 14,83 кв.м.

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№  
з/п

Назва Орієнтовна вартість 
для однієї зупинки, 
грн

Кількість зупи-
нок, шт.

Загальна вар-
тість, грн

1 Павільйон очікування 115 000 9 1 035 000

2 Кіоск по продажу проїзних документів, інших товарів 
(надання послуг)

149 000 9 1 341 000

3 Благоустрій території 50 000 9  450 000

4 Інформаційне табло 40 000 9 360 000

5 Кнопка тривоги 1000 9 9 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування, грн 355 000 3 195 000

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проектної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто-

рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавер-
шеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням 

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та устатку-
вання

постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зу-
пинкового комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання 
протиожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше ніж три рази на тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 106 500,00 грн (Сто шість тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) без 
урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 35 500,00 грн (Тридцять п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. 
Вказані кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів; 
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
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3.9. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності Інвестор спільно із Замовником та у разі необхідності 
третіми особами укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомісячно Замов-
нику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організа-
тором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний надавати 

Організатору конкурсу/Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором конкурсу/Замовником 
контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати в складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування та кіоском з 

продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з технічним завданням та вимога-
ми, наведеними в складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та кіосками з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними в складі 
конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником/виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 9001) із гарантуван-
ням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір/договори з постачальником/постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого покриття) 

для здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір/договори з підрядною організацією/ підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення комплексу за-

ходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту.
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки 

громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, наведеним в 
складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за невиконання або 
неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 
1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів з виконання робіт з благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, якщо Замовник не забез-
печив виконання пункту 2.10. цих умов в частині вжиття заходів для звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових 
споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та/або 
зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, визначених 
укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (передінвестицій-
них) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за 
кожен день прострочення в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 
3.4 цих умов.

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку неви-
конання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 
2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту).

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного до-
говору за пропозицією Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.18.1. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору Організатор конкурсу 
повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів; 
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
3.18.2. У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня на-

правлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.18.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора 
конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного до-
говору.

3.18.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, 
зазначених у підпункті 3.18.3. цих умов.

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного договору Інвестор зобов’язується протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) провести відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення 
Інвестором демонтажу кіоску по продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 
(двадцяти) днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста 
Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно ви-

гідну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інженерно-тран-

спортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, 

що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були під-
писані з Київською міською державною адміністрацією.

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 
березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення 
конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044,  
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення 
про дату проведення конкурсу.

Додаток 1

ЛОТ №28

№ Код Назва зупинки Район Адреса Номер 
маршруту

Напрям руху Пасажиро-
потік, тис. 
чол./добу

1 Л28-001 Зуп. «Парк 
воїнів-інтернаці-
оналістів»

Дарницький Вул. Вербицького, 24 Авт. 45 до ст.м. 
«Дарниця»

0,2

2 Л28-002 Зуп. «Парк 
воїнів-інтернаці-
оналістів»

Дарницький Вул. Вербицького, 11 Авт. 45 до ст.м. 
«Харківська»

0,5

3 Л28-003 Зуп. «Вул. М. 
Гречка»

Подільський Вул. Північно-Си-
рецька, 18-Д

Трол. 5, Авт.  
32

до вул. 
Білицька

1,1

4 Л28-004 Зуп. «Вул. 
Естонська»

Шевченків-
ський

Вул. Данила Щерба-
ківського, 29/23

Трол. 5, 
26, Авт. 14, 
32, 47

по просп. 
Перемоги

2,4

5 Л28-005 Зуп. «Вул. Ру-
жинська (Піка)»

Шевченків-
ський

Вул. Данила Щерба-
ківського, 52

Трол. 5, 
26, Авт. 14, 
32, 23

до вул. 
Білицька

0,5

6 Л28-006 Зуп. «Вул. Крас-
нодарська»

Шевченків-
ський

Вул. Данила Щерба-
ківського, 35

Трол. 5, 26 до просп. 
Перемоги

1,6

7 Л28-007 Зуп. «Вул. 
Касіяна»

Голосіїв-
ський

Вул. Касіяна, 2 Трол. 2, 
12, 45

до Кібцентру 0,1

8 Л28-008 Зуп. «Готель 
Славутич»

Дніпров-
ський

Русанівська набе-
режна, 1

Авт. 49, 95, 
108

до ст.м. «Лі-
вобережна»

1,5

9 Л28-009 Зуп. «Житловий 
комплекс Мега-
Сіті»

Дніпров-
ський

Харківське шосе, 48 Авт. 42, 45, 
51, 63, 115

до Дарниць-
кого вокзалу

1

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підпри-

ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агент-
ство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з  моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів з благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація зупинок 

громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором (переможцем 
конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється виключно з 
урахуванням  вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування земельними ділянками, на 
яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного договору заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування до закінчення строку дії інвестиційного договору передається 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування та 
кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не під-
лягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором зобов’язується 
забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів Замовнику для визначення відповід-
ності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються до зупинок громадського транспорту. Проектна або інша документа-
ція, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та благоустрою, погоджується Замовником.

2.9. Замовник спільно з Інвестором зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до електричних 
мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг).

2.10. Замовник в межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів 
для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благо-
устрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проектної або іншої до-
кументації, передбаченої законодавством України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту 
не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Факт здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту і готовності зупинок громадського тран-
спорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор 
зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їх експлуатації.

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні 
здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу про-
їзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться 
в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, у разі необхідності 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. 
Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником забезпечити отримання до-
звільних документів на порушення благоустрою.

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського транспорту відповідно 
до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, рішень Київської міської ради та роз-
поряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№  
з/п

Елементи Об’єкта інвесту-
вання

Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення контроль експлуатаційного стану усіх елемен-
тів Об’єкта інвестування

постійно

укладення договорів з відповідними підпри-
ємствами на вивезення сміття, електропос-
тачання

постійно

2 Урни забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 1 або 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання нагляд за справністю електромережі та 
устаткування

постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4 Територія навколо зупинко-
вого комплексу

очищення від снігу, вивезення снігу, посипання 
протиожеледними матеріалами.

за необхідності

прибирання прилеглої території від сміття не менше ніж три рази на тиждень

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання зупинок 
громадського транспорту в місті Києві, їх поточний ремонт.

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з технічним за-
вданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації.

2.20. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення функціону-
вання зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно до законодавства України 
та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (в тому числі Замовника), пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з 

благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання технічних умов на 
приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проектної або іншої документації, перед-
баченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, 
укладення договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, 
сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із 
реалізацією інвестиційного проекту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проекту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів не пізніше 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 95 850,00 грн (Дев’яносто п’ять тисяч вісімсот п’ятдесят гривень 
00 коп.) без урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню 
не підлягають.

У випадку, якщо Інвестор відповідно до вимог законодавства України встановить кількість павільйонів очікування з 
кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у пункті 1.3. цих умов, Інвестор 
зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній 
у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, 
що становить 31 950,00 грн (Тридцять одна тисяча дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.) у разі визнання учасника переможцем 
конкурсу. Вказані кошти сплачуються Інвестором в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання 
чинності інвестиційним договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання ним фі-
нансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – Гарантія 3), замовником 
підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4 цих умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не 

укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовля-
ється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу у разі 
прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення;

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, 

якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвести-
ційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не більше 6 місяців має передбачати:
– сплату банком коштів в сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, Організа-

тору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного дого-
вору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на 
розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС 
у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від 
підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного 
конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8.  З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу готує відповідне 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування резуль-
татів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.
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Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про про-

даж на аукціоні об'єкта приватизації – нежитлових приміщень площею 
153,9 кв. м на вул. Миколайчука Івана, 15-а, літ. "А"

Назва об'єкта: Нежитлові приміщення загальною площею 153,9 кв. м. Адреса: 
02152, м. Київ, вул. Миколайчука Івана, 15-а, літ. "А".

Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Дніпровського району м. Києва", тел. 517-43-96. 

Відомості про об'єкт приватизації:

Нежитлові приміщення № 1 – № 5 (групи приміщень № 6-б), № 1 – № 2 (групи при-
міщень № 6-В), № 1 – № 3 (групи приміщень № 6-г) загальною площею 153,9 кв. м. 

Ціна об'єкта без ПДВ – 1 723 100,00 (один мільйон сімсот двадцять три тисячі сто) 
гривень. ПДВ – 344 620,00 (триста сорок чотири тисячі шістсот двадцять) гривень.

Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ – 2 067 720,00 (два мільйони шістдесят 
сім тисяч сімсот двадцять) гривень.

Сума грошових коштів в розмірі 10% від початкової ціни об'єкта, з урахуванням ПДВ – 
206 772,00 (двісті шість тисяч сімсот сімдесят дві) гривні.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'єкта та прилеглої території в належному санітарно-технічному стані.
2. Всі витрати пов'язані з укладанням договору купівлі – продажу об'єкта привати-

зації, його нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'єкт, бере 
на себе покупець.

3. Переможцю аукціону протягом п'яти робочих днів з дня проведення аукціону 
сплатити на користь Товарної біржі "Універсальна товарно-сировинна біржа" біржовий 
збір у розмірі, що не перевищує 5% ціни продажу об'єкта, який встановлюється біржею.

4. Аукціон відбудеться 15 січня 2018 року.
Місце проведення аукціону: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 

51, оф. 11, Товарна біржа "Універсальна товарно-сировинна біржа". Початок об 11.00.
5. Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-

Кудрявська (Воровського), 51, оф. 11, Товарна біржа "Універсальна товарно-сировинна 
біржа", в понеділок – п'ятницю з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий 
термін прийняття заяв – 11 січня 2018 року.

6. Реєстраційний внесок в сумі 17 (сімнадцять) гривень, без ПДВ, сплачується на 
рахунок № 26006562666800 у ПАТ "УкрСиббанк", код банку: 351005, код ЄДРПОУ: 
32069037, отримувач: Товарна біржа "Універсальна товарно-сировинна біржа".

7. Грошові кошти в розмірі – 206 772,00 гривень, що становлять 10 відсотків по-
чаткової ціни об'єкта приватизації, вносяться на рахунок № 26006562666800 у ПАТ 
"УкрСиббанк", код банку: 351005, код ЄДРПОУ: 32069037, отримувач: Товарна біржа 
"Універсальна товарно-сировинна біржа".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
9. Фотоматеріали, технічна документація, інші матеріали про об'єкти розміще-

ні на сайті Департаменту комунальної власності м. Києва (розділ "Приватизація" 
(www.gukv.gov.ua/виставлено-на-продаж), нормативні документи відповідно до яких 
проводиться аукціон – www.gukv.gov.ua/нормативна-база.

10. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за адресою: 02232, м. Київ, вул. 
Миколайчука Івана, 15-а, літ. "А".

11. Одержати додаткову інформацію можна за адресою: 01054, м. Київ, вул. Буль-
варно-Кудрявська (Воровського), 51, оф. 11, Товарна біржа "Універсальна товарно-
сировинна біржа", тел. (044) 482-07-42.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

№ 
п/п

 

Балансоутримувач 
(юридична адреса, 

контактний телефон)

Дані про об'єкт оренди

Характе- 
ристика

Місцезнахо-
дження

За-
гальна 

пло-
ща, 
кв.м

Оренд-
на 

ставка 
у %

Запропонована 
заявником мета 

використання при-
міщення

Строк орен-
ди запро-

понований 
заявником

Орендна 
плата за 
1 кв.м, 

грн

Розмір 
місячної 
орендної 

плати, 
грн

Вартість 
об'єкта 

оренди, грн 
без пдв

1
 

Комунальне не-
комерційне підпри-
ємство "Київський 
міський медичний 
центр "Академія 

здоров'я людини" 
(вул. Харківське 

шосе, № 121, м.Київ, 
02091, тел. 564-

65-51)

2 поверх
 

Харківське 
шосе, 121, 

літ. Ч
 

56,0
 

10
 

розміщення при-
ватного закладу 

охорони здоров'я
 

Станом на 31.08.2017

2 роки 364 
дні 152,34 8530,83 1023700,0

2
 

КП "Київжитлоспец-
експлу атація" (вул. 

Володимирська, 
51-а, 234-23-24)

 

2 поверх
 

вул. Лято-
шинського, 

24 літ. А
 

219,80
 

5
 

Розміщення суб'єкта 
господарювання, що 

здійснює побутове 
обслуговування на-

селення

Станом на 31.10.2017

2 роки 364 
дні 61,29 13472,50 3233400,0

3
 

ВНЗ "Перший 
Київський медичний 

коледж" (04050, 
Мельникова, 
14,4000095)

 
 

1 поверх
 

Мельнико-
ва, 14

 

12,00
 

4
 

Буфет, що не здій-
снює продаж товарів 
підакцизної групи, у 
навчальних закладах

 

Станом на 30.09.2017

2 роки 364 
дні 96,66 1160,00 348000,0

4
 

1 поверх
 

Ігоря Турчи-
на, 6

 

47,00
 

4
 

Буфет, що не здій-
снює продаж товарів 
підакцизної групи, у 
навчальних закладах

Станом на 30.09.2017

2 роки 364 
Дні 57,80 2716,67 815000,0

5
 

Київська міська 
клінічна лікарня № 
1 (вул. Харківське 

шосе, № 121, м.Київ, 
02091, тел 564-

65-34)
 

6 поверх
 

Харківське 
шосе, 121, 

корп. 1
 

76,44
 

10
 

приватний заклад 
охорони здоров'я 
(проведення не-

йрохірургічного опе-
ративного лікування 

з ендоскопічною 
асистенцією)

Станом на 31.07.2017

1 рік 152,34 11645,0 1397400,0

6
 

КП "Плесо" (02660, 
м. Київ, Микіль-

сько-Слобідська, 7, 
тел.541-06-96)

 

Частина 
нежит-
лової 

споруди, 
(бетонні 
плити)

 

Дніпров-
ський р-н, 

Передмісна 
слобідка, 

б/н-
Золотий, Д.9

 

81,6
 

6
 

Розміщення буфету, 
що не здійснює 
продаж товарів 

підакцизної групи 
(сезонно з 01 травня 
по 30 жовтня кален-

дарного року)

Станом на 31.08.2017

2 роки 364 
дні 87,76 7161,60 1432320,0

7
 

КП по утриманню 
зелених насаджень 

Шевченківського 
району м. Києва 
(03113, м. Київ, 

просп. Перемоги, 
82-а тел. 453-33-15)

2 поверх
 

просп. Пере-
моги, 82-а 

к. 1
 

7,2
 

15
 

офіс
 

Станом на 31.10.2017

2 роки 364 
дні 213,21 1535,13 122810,0

Для ознайомлення з об'єктами оренди необхідно звертатись за телефонами до Балансоутримувача.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 

вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва.
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва, каб. 524, теле-

фони для довідок: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96.

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренду об'єкт, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва  ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМНІСТРАЦІЯ

№ п/п Дані про об'єкт оренди

Характеристика Місцезнаходження Загальна 
площа, 

кв. м

Запропонована заявником мета використання приміщення Строк оренди 
запропонований 

заявником

Орендна ставка Розмір орендної плати, 
у грн

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" (м. Київ, вул. Челябінська, 9-г, тел. 517-74-11)

1 1, 2 поверхи Райдужна вул., 25 194,70 розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого спря-
мована на організацію та проведення занять різними видами спорту

2 роки 364 дні Станом на 31.10.2017

3% 8233,75

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації.
Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-56-56).

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Термосанація будівлі бюджетної сфери з добудовою поверху, а саме дошкільного 
навчального закладу № 113 за адресою: вул. Здолбунівська, 3-б у Дарницькому 
районі м. Києва передбачено термосанація дитячого дошкільного закладу та 
надбудова третього поверху.

Оцінка розрахункового рівня забруднення атмосферного повітря на період 
будівництва проведена згідно з Державними санітарними правилами охорони 
атмосферного повітря населених міст (від забруднення хімічними та біологічними 
речовинами) № 201 від 09.07.97, свідчить, що рівень забруднення – допустимий, 
а ступінь його небезпечності – безпечний.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністра-
ція має намір передати в оренду нежитлове приміщення 
за адресою: вул. Велика Васильківська, 42-б. Загальною 
площею: 32,5 кв. м.

Цільове використання: розміщення комп'ютерних клубів 
та інтернет-кафе.

Термін оренди: 2 роки 364 дні.
Вартість об'єкта оренди: 605 100,00 грн (без ПДВ)
Орендна плата: 5 148, 39 без ПДВ (коригується на ін-

декс інфляції).

Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського 
району м. Києва" просп. Голосіївський, 17-б, м. Київ, 03039, 
тел. (044) 525-19-63, 525-19-17)

Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих 
днів з дня, наступного після розміщення оголошення.

Заяви про оренду приймаються за адресою: просп. 
40-річчя Жовтня, 42, каб. 216. Довідкову інформацію можна 
отримати за телефонами: 281-66-23, 281-66-24.

15.01.2018 о 14.00 в приміщені Окружного адміністративного суду м. Ки-
єва (вул. П.Болбочана, 8 корп. 1, зал 7) відбудеться судовий розгляд справи 
№ 826/15707/17 за позовом Калько P.A. до Київської міської ради про ви-
знання нечинним з моменту прийняття рішення від 20.04.2017 № 241/2463 
"Про затвердження Порядку набуття прав на землю із земель комунальної 
власності у місті Києві".

До уваги застрахованих осіб! Щодо надання допомоги 
по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам, 

які мають статус ветерана війни
Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України "Про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування" від 23.09.1999 року № 1105 (далі – Закон 1105), право 
на отримання матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності у 
застрахованої особи виникає з настанням страхового випадку в період роботи 
(включаючи строк випробування й день звільнення), якщо інше не передбачено 
законодавством.

Пункт 5 ст. 24 Закону 1105 передбачає виплату допомоги по тимчасовій не-
працездатності у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) – за-
страхованим особам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає 
хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; 
ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону Украї-
ни "Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту"; особам, 
віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України 
"Про жертви нацистських переслідувань"; донорам, які мають право на пільгу, 
передбачену статтею 10 Закону України "Про донорство крові та її компонентів".

Згідно ст. 4 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту" від 22.10.1993 року № 3551-ХІІ (далі – Закон 3551), ветеранами війни 
є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території 
інших держав. До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди ві-
йни, учасники війни.

Відповідно до ст. 12 п. 11 та ст. 14 п. 11 Закону 3551 виплата допомоги по 
тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати 
незалежно від стажу роботи мають право учасники бойових дій та учасники війни.

Статус учасника бойових дій підтверджується посвідченням учасника бойових 
дій, що видається відповідно до Порядку надання статусу учасника бойових 
дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпе-
ченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
20.08.2014 року № 413.

Зазначені особи та особи зазначені в ст. 10 Закону 3551 мають право на отри-
мання матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності незалежно 
від стажу роботи у розмірі 100 відсотків.

Управління ВД ФСС України у м. Києві 
http ://www.fse.gov.ua/fse/control/kiev/uk/index

Оголошення орендодавця ДП "Держзовнішінформ" 
про намір передати в оренду об'єкт державного 

майна, щодо якого надійшла заява
Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Балансоутримувач:
Код за ЄДРПОУ: 20062351
Назва: Державне підприємство "Державний інформаційно-аналітичний 

центр моніторингу зовнішніх товарних ринків" (ДП "Держзовнішінформ")
Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Воровського (Бульварно-Кудряв-

ська), 22
Контактний телефон (044) 390-50-74.
Дані про об'єкт, щодо якого надійшла заява про оренду:
Найменування об'єкта оренди: нежитлове приміщення.
Реєстровий номер майна: інформація відсутня.
Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Загородня, 15.
Загальна площа, м.кв: 196,3.
Вартість майна за незалежною оцінкою, грн: 4073600,00 (чотири мільйони 

сімдесят три тисячі шістсот) гривень без ПДВ.
Максимально можливий строк оренди: 2 роки 11 місяців. 
Мета використання: розміщення офісних приміщень.
Заяви про оренду зазначеного об'єкта приймаються протягом десяти 

робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03150, м. Київ, 
вул. Загородня, 15, ДП "Держзовнішінформ".

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 
оголошує про намір передати майно в оренду

Характеристика об'єкта оренди: нежитлові приміщення 
четвертого поверху загальною площею 189,9 кв. м, розташо-
вані в будинку № 37 на вул. Шота Руставелі    (в приміщенні 
Ліцею інформаційних технологій № 79 Печерського району 
м. Києва). Вартість об'єкта оренди станом на 31.08.2017 – 
5 958 470,0 грн без ПДВ.

Балансоутримувач: Управління освіти та інноваційного роз-
витку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 
(вул. Інститутська, 24/7 тел. 253-00-86).

За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: 
розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого 

спрямована на організацію та проведення занять різними ви-
дами спорту (проведення тренувань з футболу); 2 роки 364 дні.

За заявою ініціатора графік використання приміщень (роз-
клад занять погоджений з керівником ЗНЗ): понеділок, середа, 
п'ятниця з 18.00 до 20.00, субота з 10.00 до 12.00. Орендна 
ставка – 3 % , розмір стартової орендної плати за 1 годину без 
ПДВ – 31,03 грн без ПДВ. Розмір стартової орендної плати за 
місяць – 1092,26 грн без ПДВ за перший місяць оренди (кори-
гується на індекс інфляції).

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих 
днів з дня, наступного після розміщення оголошення, за адресою: 
м. Київ, вул. М. Омеляновича – Павленка, 15, каб. 210. Довідка 
за телефоном 280-15-39.

Проект "Реконструкція нежитло-
вої будівлі під житловий будинок з 
приміщеннями громадського при-
значення по пров. Електриків, 11, 
у Подільському районі м. Києва" 
-розроблений "Буд-Проект Груп" у 
2017 році на замовлення ПрАТ ХК 
"Київміськбуд".

Ділянка розташована по пров. 
Електриків, 11, площею 0,206992 га, 
на якій передбачається реконструкція 
нежитлового будинку з приміщеннями 
громадського призначення, розташо-
вана в центральній планувальній зоні 
міста Києва, у Подільському адміні-
стративному районі. Ділянка проекту-
вання (кадастровий номер 85:322:029) 
обмежена з заходу пров. Електриків, 
з півночі 2-х поверховий житловій буди-
нок з вбудованими приміщеннями на 
першому поверсі ПАТ "КИЇВЕНЕРГО". 
Проектом передбачено комплексна 
реконструкція споруди. Влаштовуються 
тротуари, майданчики для відпочинку, 
занять спортом, господарські та дитячі. 
На вільній від забудови, проїзду та 
майданчиків території висаджуються 
дерева та кущі, влаштовуються газони 
та квітники.

Суттєві фактори впливу на стан 
НПС

– викиди азоту діоксиду, вуглецю 
оксиду, вуглеводнів від гостьових 
автостоянок;

-утворення твердих побутових від-
ходів;

-утворення господарсько-побуто-
вих стоків;

-стоки в дощову каналізацію;
-знесення зелених насаджень;
-озеленення та благоустрій території.

Відведення дощових і талих (по-
верхневих) вод виконати закритою 
системою з підключенням до колек-
тору дощової каналізації, згідно з ТУ.

Суттєві фактори, що впливають 
чи можуть впливати на стан на-
вколишнього природнього серед-
овища, з урахуванням можливості 
виникнення надзвичайних еколо-
гічних ситуацій:

Атмосферне повітря: буде від-
буватись незначне забруднення ат-
мосферного повітря відпрацьованими 
газами автомобілів, які рухаються 
територією та гостьових автостоянок.

Підземні та поверхневі води: не 
можливе забруднення ґрунту та під-
земних вод нафтопродуктами, у зв'язку 
з улаштуванням водонепроникного 
асфальто-бетонного покриття території 
та організації облаштованих місць тим-
часового зберігання ТПВ та ін.

Геологічне середовище: проек-
том передбачено інженерний захист 
території– відведення поверхневих 
вод з території, влаштування твердого 
покриття та озеленення території.

Відходи: утворені відходи будуть 
вивозитися згідно із укладеними до-
говорами з спеціалізованими підпри-
ємствами.

Будівництво передбачено викону-
вати в 1 чергу. На першому поверсі 
багатоповерхівки, що проектується, 
розташовуватимуться офісні при-
міщення та приміщеннями громад-
ського призначення. Реконструкція 
будинку передбачено виконувати 
із застосуванням баштових кранів 
типу СОМАNSА 5 LС 1040 з довжиною 
стріли 40 м. Будівельні роботи перед-

бачено виконувати з використанням 
сертифікованих засобів будівництва 
(крани, насоси, автосамоскиди) та 
землерийної техніки (екскаватори, 
бульдозери).

Оцінки рівнів екологічного ризи-
ку: Проектований об’єкт не є екологічо 
небезпечним. За титульною назвою 
об’єкт не входить у "Перелік видів 
діяльності та об'єктів, що становлять 
підвищену екологічну небезпеку", 
затвердженого постановою КМУ від 
28.08.13 №808. Згідно ДБН А.2.2-3-
2012 Склад та зміст проектної до-
кументації, об'єкт реконструкції від-
носиться до IV категорії складності. 
Клас наслідків (відповідальності) СС2.

Проектований об'єкт не підпадає під 
санітарну класифікацію дод.4 ДСП-
176-96 і нормативної-СС2 не потребує.

Об'єкти природно-заповідного фон-
ду (ПЗФ) знаходяться за межами 
ділянки. За даними пояснювальної 
записки проекту, схема плануван-
ня житлової території заснована на 
максимальному збереженні існуючих 
зелених насаджень. Зокрема під час 
реконструкції жодне з існуючих зеле-
них насаджень не буде знищено, вони 
будуть створювати додатковий ефект 
шумозахисту та затримки шкідливих 
викидів забруднюючих речовин від на-
вколишніх об'єктів у приземному шарі 
прибудинкової території. Проектом 
передбачено створення додаткових 
зелених насаджень на ділянці.

Відгуки та побажання надсилати 
в місячний термін з дня виходу 
публікації за адресою: 01010, 
м. Київ, вул. М. Омеляновича-Пав-
ленка, 4/6, тел. 280-91-38

Оголошення
конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Києва, яке віднесено до сфери управління Шевченків-

ської районної в місті Києві державної адміністрації

Об'єкт оренди (адреса, площа 
технічна характеристика)

Використання за цільовим 
призначенням

Стартовий розмір місячної 
орендної плати, грн (без 
ПДВ)*

Розмір авансової орендної 
плати для участі у конкурсі на 
право оренди, грн (без ПДВ)

Реквізити (балансоутриму-
вача) для сплати авансової 
орендної плати

Балансоутримувач – КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва"

вул. Бульварно-Кудрявська, 
14-а 38,1 кв.м 1-ий поверх

розміщення суб'єкта гос-
подарювання, що здійснює 
побутове обслуговування на-
селення (пошив та ремонт 
одягу), офіс

12852,46 (337,33 грн за 1 
кв.м)

25704,92 р/р 26008302839918 ГУ ДКУ 
у м. Києві та Київської обл. 
AT "Ощадбанк" код банку 
322669, ЄДРПОУ 34966254 
ІПН 349662526590

Рекомендований строк оренди – 2 роки 364 дні
(у разі строку оренди більше рекомендованого переможець конкурсу додатково по-

винен подати документи, які необхідні для нотаріального посвідчення договору оренди 
згідно з переліком, визначеним законом).

Умови конкурсу:
– орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця;
– додатково до орендної плати нараховується   податок на додану вартість у розмірах 

та порядку, визначених чинним законодавством України;
– використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;
– дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта;
– страхування орендованого майна;
– відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме:
– амортизаційні відрахування на об'єкт оренди;
– експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача);
– вартість комунальних послуг, витрати на утримання прибудинкової території,
– вартість послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання 

та внутрішньо-будинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.; покрівлі, фасаду, вивозу сміття 
або сплати за послуги на підставі договорів з постачальниками;

– утримання об'єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, 
дотримання правил охорони праці;

– підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об'єкта оренди;
– у повному обсязі виконувати всі зобов'язання, зазначені у договорі оренди;
– укладання охоронного договору на пам'ятку культурної спадщини;
– виконання встановлених для підприємства мобільних завдань;
– компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об'єкта 

оренди. Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути біль-
шим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені 
Фондом державного майна України;

– компенсація переможцем конкурсу витрат на публікацію оголошення про вивчення 
попиту на право оренди нежитлового приміщення за виставленими    рахунками відпо-
відних засобів масової інформації.

– компенсація переможцем конкурсу витрат на публікацію оголошення про конкурс за 
виставленими рахунками відповідних засобів масової інформації.

Для участі в конкурсі претендент подає (за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 
24, каб. 512 або каб. 208, час роботи Шевченківської районної в місті Києві державної ад-
міністрації: пн. – чт. з 09.00 до 18.00, пт. з 09.00 до 16.45): на розгляд конкурсної комісії в 
запечатаному конверті з написом "На конкурс" прошнуровані та пронумеровані документи 
разом з описом (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі 
із зазначенням назви учасника конкурсу, характеристики об'єкта оренди (адреса, площа, 
балансоутримувач), кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі 10.01.2018:

1. Заяву про участь у конкурсі.

ПрАТ "Київська овочева фабрика" погодження тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкової території 

Адреса 
будинку

За-
гальний 
розмір 
тарифу

Перелік послуг, що входить до складу послуги

Періо-
дичність 
та строк 
надання 
послуг

Обґрунтування причин зміни тарифу

м. Київ, вул. 
Академіка 
Туполєва, 

12/2 

5,80

-прибирання прибудинкової території; 
-прибирання сходових клітинок; 
-вивезення побутових відходів (гуртожиток); 
-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого 
і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого 
опалення і зливової каналізації та з ліквідації аварій у внутрішньо 
квартирних мережах; 
-витрати з дератизації (вул. Академіка Туполєва, 12/2-а); -технічне 
обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автома-
тики та димовидалення (вул. Академіка Туполєва, 12/1-А); 
-проведення поточного ремонту конструктивних елементів, вну-
трішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, 
водовідведення, централізованого опалення і зливової каналізації і 
технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження; 
-поливання дворів, клумб і газонів; 
-прибирання і вивезення снігу, посипання призначеної для проходу 
та проїзду частини прибудинкової території протиожиледними 
сумішами; 
-освітлення місць загального користування, підвалів та підкачування 
води.

Протягом 
року (крім 
поливан-
ня дворів 

та ви-
везення 

снігу)

Діючи тарифи (востаннє  погоджені в 
2014 році):
- Академіка Туполєва, 12/2 – 3,4;
- Академіка Туполєва, 12/1-А- 3,07;
- Академіка Туполєва, 12/2-А- 4,41.
Обґрунтований тариф:
- Академіка Туполєва, 12/2 – 3,4;
- Академіка Туполєва, 12/1-А- 3,07;
- Академіка Туполєва, 12/2-А- 4,41.
Різниця обґрунтованого тарифу та 
погодженого в вересні 2014 року по-
кривалася за рахунок ПрАТ «Київська 
овочева фабрика».
Чисельність ЖКХ 4 чол. (2014), 4 чол. 
(2017); мінімальна з/п 1218 грн (2014), 
3200 грн (2017); вартість електро-
енергії 0,36 грн (2014), 1,40 грн (2017); 
вартість води (1куб.м) 3,18 (2014), 6,33 
(2017), вартість газу (1000 куб.м) 4154 
грн (2014), 7500 грн (2017).

м. Київ, вул. 
Академіка 
Туполєва, 

12/1-А

5,39

м. Київ, вул. 
Академіка 
Туполєва, 

12/2-А

8,35

Строк, протягом якого приймаються зауваження і пропозиції – 14 календарних днів з дня опублікування цього оголошення. Відповідальна особа – 
422-00-06, приймальна – 400-84-21.

ЗАЯВА
про екологічні наслідки діяльності

2. Відомості про претендента на участь у конкурсі: 
а) для юридичної особи:

документи, що посвідчують повноваження пред-
ставника юридичної особи;

– копії установчих документів, завірені заявником;
– базовий витяг з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який 
виданий не більше як за 30 днів до дня подачі до-
кументів.

б) для фізичної особи:
– копію документа, що посвідчує особу та належ-

ним чином оформлену довіреність на представника;
– за наявності відповідного статусу – базовий витяг 

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців, який виданий не більше 
як за 30 днів до дня подачі документів,

– завірену належним чином копію декларації про 
доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва 
-фізичної особи – платника єдиного податку.

3. Документи, що засвідчують сплату авансової 
орендної плати.

4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов 
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція 
стосовно якої вноситься учасником конкурсу в день 
проведення конкурсу.

5. Інформацію про засоби зв'язку з претендентом 
на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь 
у конкурсі для повернення авансової орендної плати.

Конкурс буде проведено 16.01.2018 о 09.30. за 
адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24, каб. 
406. Телефон для довідок 235-00-77.

Критерій визначення переможця конкурсу: Най-
більший розмір орендної плати та, за умов взяття 
зобов'язань, виконання інших умов конкурсу.

У разі надходження двох або більше пропозицій, 
які відповідають умовам конкурсу, переможець 
визначається конкурсною комісією за критері-
єм найбільшої запропонованої орендної плати за 
перший/базовий місяць оренди із застосуванням 
принципу аукціону.

*– коригується на індекс інфляії
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Київрада затвердила 
Концепцію Статуту 
територіальної громади
У СЕРЕДУ на пленарному засіданні Київради було 
затверджено Концепцію Статуту територіальної гро-
мади міста Києва. Чинний документ став морально 
застарілим, виключно бюрократичним і таким, що 
потребує повного перегляду та викладення у новій 
редакції — констатують депутати. До того ж, він не 
відповідає останнім вимогам законодавства, напри-
клад, щодо запровадження електронних петицій, 
адже зміни не вносилися з 2005 року. 

«Я хочу наголосити, що це ще не Статут, це лише 
Концепція. На підставі тих базових засад, які закладені 
в ній, буде розроблятися сам Статут. Над документом 
працювали науковці-правники. Ця Концепція відкриє 
нову дискусію — якому управлінню бути в Києві, чи 
бути нам такими, як Прага і Лондон, чи бути зі своєю 
київською автентичністю. На ці питання дасть від-
повідь новий Статут», — зазначив заступник голови 
КМДА Олексій Резніков. 

За його словами, Концепція пропонує виписати 
систему муніципального управління столицею. На-
разі йдеться про чотири варіанти, які передбачають 
кількарівневу систему: починаючи від ОСН у мікро-
районах та районних рад до Київради і Київського 
міського голови. 

Окрім того, Концепція має на меті врегулювати 
окремим розділом поняття «Публічний простір», 
юридично визначити та закріпити його в Статуті 
як один із інструментів розвитку та створення по-
зитивного іміджу міста 

Статус скверу надано 21 ділянці

ОКРІМ того, депутати Київра-
ди надали статус ландшафтного 
заказника територіям, що роз-
ташовані навколо озера Радунка 
у Дніпровському районі. Таким 
чином, створення нових зелених 
зон забезпечить законні права 
та інтереси містян, сприятиме 
підвищенню рекреаційної при-
вабливості столиці, збереженню 
насаджень, розвитку зелених зон 
та позитивному впливу на со-

ціально-культурний розвиток 
громадян. 

Отже, статус скверів надано ді-
лянкам: на вул. Космонавта Вол-
кова, 22, на перетині вул. Маршала 
Жукова, 20 та просп. Лісового, 31 
(Деснянський р-н), на вул. Анни 
Ахматової, 23, на вул. Архітекто-
ра Вербицького, 11 (Дарницький 
р-н), на вул. Академіка Щусєва між 
будинками 8, 10, 10-а, 12, у пров. 
Татарському, 2, на бульв. Тараса 

Шевченка, 6, на вул. Сім’ї Хохлових 
між буд. 4, 6-а, 6-б на вул. Академіка 
Туполєва між буд. №№ 16, 16-а, 
16-б, 16-в, 16-г, 16-д, 18, 18-а, 18-б, 
на вул. Данила Щербаківського між 
буд. №№ 49, 49-а, 49-б, 49-в, 51, 51-а, 
(Шевченківський р-н), на вул. Акаде-
міка Туполєва між буд. 11-д, 15-а та 
 15-б, на вул. Академіка Туполєва між 
буд. 11 та 11-а, на бульв. Академіка 
Вернадського між буд. 63-а та 71-а, 
на бульв. Академіка Вернадського 
між буд. 59 та будинками 2, 4 і на 
вул. Доброхотова, на бульварі Ака-
деміка Вернадського вздовж буд.81 
та 85, на вул. Семашка біля буд. 8-а 
та 10, на вул. Чорнобильській біля 
буд. 3 (Святошинський р-н), на вул. 
Малишка, 19 (Дніпровський р-н), 
на вул. Авіаконструктора Антоно-
ва, 13, на вул. Соціалістичній між 
буд. №№ 2/4 і 6 та буд. № 7 на вул. 
Авіаконструктора Антонова, на вул. 
Олексіївській між буд.№№ 2 та 4 
(Солом’янський р-н). 

Нагадуємо, що статус скверу 
захищає названі території від 
самовільного розташування там 
МАФів, незаконного будівництва 
та стихійних автостоянок 

ПРОКУРАТУРА міста у суді 
апеляційної інстанції відсто-
яла повернення у комунальну 
власність ділянки на проспекті 
Мінському у Подільському районі 
площею 0,14 га та вартістю понад 
2,5 млн грн, на якій незаконно 
було облаштовано ресторан. 

Як уже повідомлялося, підпри-
ємець без жодних правовстанов-
люючих документів використо-
вував територію під розміщення 
самовільно збудованого закладу 
громадського харчування. 

Рішенням Господарського суду 
Києва, який задовольнив позо-
вні вимоги прокуратури, спірну 
землю повернуто у користування 
громади з вимогою приведення 
її у придатний для використан-
ня стан шляхом звільнення від 
будівель та споруд. 

Не погоджуючись з таким 
рішенням суду, підприємець 
звернувся з апеляційною скар-
гою до Київського апеляційно-
го господарського суду. Втім, 
апеляційний суд, погодившись 
з доводами прокуратури про на-
явність підстав для повернення 
громаді міста спірної ділянки, 
залишив рішення першої ін-
станції без змін 

Киянам повернули землю 
на Подолі

У ЗВ’ЯЗКУ із святкуванням 
католицького Різдва на Софій-
ській площі, 24 грудня з 16.00 
до 22.00 заборонять рух авто 
вздовж Володимирського проїзду 
від вул. Малої Житомирської до 
Михайлівської площі. Також буде 
заборонено рух усіх видів тран-
спорту вздовж пров. Рильського 
з 00.00 до 23.00. 

На час проведення заходів на 
Софійській площі рух вулицею 
Хрещатик буде відновлено і до 
кінця проведення святування 
перекриття не передбачається. 
Таким чином забезпечується 
альтернативний проїзд для 
наземного транспорту міста. 
Окрім цього, на час проведен-
ня заходів рух тролейбусних 
маршрутів № 6, № 16 та № 18 
буде змінено. 

Тролейбусний маршрут № 6 
курсуватиме так: вул. Юрія 
Кондратюка – просп. Маршала 
Рокоссовського – вул. Поляр-
на – вул. Вишгородська – вул. 

Кирилівська – Подільський 
узвіз – вул. Овруцька – вул. Гер-
цена – вул. Мельникова – станція 
метро «Лук’янівська». І у зворот-
ному напрямку. 

Тролейбусний  маршрут 
№ 16: вул. Щусєва – вул. Ризь-
ка  – вул .  Дорогожицька  – 
вул. Мельникова – вул. Січових 
стрільців – вул. В’ячеслава Чорно-
вола – просп. Повітрофлотський. 
І у зворотному напрямку. 

Тролейбусний маршрут № 18: 
вул. Сошенка – вул. Вишгородська – 
вул. Кирилівська – Подільський 
узвіз – вул. Овруцька – вул. Герце-
на – вул. Мельникова – вул. Січових 
стрільців – вул. В’ячеслава Чорно-
вола – просп. Повітрофлотський. 
У зворотному напрямку за цією 
ж схемою. 

Автобусні маршрути № 24 та 
№ 114 на час проведення заходів 
на Михайлівській, Софійській 
площах і Володимирському про-
їзді курсуватимуть за схемою 
руху робочого дня 

ІЗ 22 ГРУДНЯ  до 14 січня у 
виставкових залах Централь-
ного будинку художника Ди-
рекція виставок НСХУ прово-
дить традиційну Всеукраїнську 
Різдвяну виставку. Масштабна 
експозиція, що об’єднала твори 
понад 400 художників, стане 
позитивним естетичним ім-
пульсом для шанувальників 
сучасного українського мисте-
цтва. Картини, графічні роботи, 
скульптурні композиції, твори 
декоративно-прикладного мис-
тецтва – усе це втілення твор-

чих пошуків художників з усіх 
куточків держави. Митці дають 
гдядачу унікальну можливість – 
в одному виставковому просторі 
здійснити святкову мистецьку 
подорож... Усі твори, що сфор-
мували Різдвяну експозицію, 
пройняті глибинним відчуттям 
гармонії людини і природи, 
сповнені вірою в кращий при-
йдешній день кожного з нас. 

Урочисте відкриття виставки 
відбудеться сьогодні о 16.00 на 
3-му поверсі Будинку худож-
ника 

До уваги водіїв!

Розпочинається Всеукраїнська 
Різдвяна виставка
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