
У столиці відбудеться 
Конгрес Світової 
боксерської ради 
Учора мер Києва Віталій Кличко та пре-
зидент WBC Маурісіо Сулейман підписали 
контракт на проведення у місті восени 
цього року 56 Конгресу боксерської ор-
ганізації. Зробили це символічно, підписи 
поставили на боксерських рукавичках. Як 
зазначив очільник столиці, ці рукавички 
згодом продадуть на благодійному аукціоні, 
що відбудеться під час Конгресу. А виручені 
кошти спрямують на розвиток секцій з боксу 
в столиці. Можливість проведення Конгресу 
в Києві, як зауважив міський голова, він об-
говорював із президентом WBC протягом 
останніх трьох років. 

«Ми довго говорили із президентом WBC 
про проведення Конгресу в українській 
столиці. Це було не так легко, адже є велика 
черга, бо кожна країна прагне провести 
такий світовий Конгрес у себе. Одне можу 
сказати – після Лас-Вегасу, Маямі, Баку у нас 
сьогодні нарешті є можливість провести 
Конгрес WBC в Києві», – зазначив він і до-
дав, що під час заходу проведуть спеціальні 
короткі боксерські поєдинки. Їх мета – дати 
шанс молодим спортсменам заявити про 
себе і пробитися в професійний бокс. 

Президент Світової боксерської Ради 
(WBC) Маурісіо Сулейман презентував 
спеціальну нагороду The boxer of the month, 
присвоєну українському боксерові Олексан-
дру Усику. Він став спортсменом лютого 2018 
року за версією WBC. А також подарував 
Віталію Кличку пояс почесного чемпіона 
організації. Цей пояс виготовлено вручну 
ювелірами з Мексики. Нагадаємо, що саме 
в цій країні народився президент Світової 
боксерської ради Маурісіо Сулейман. 

Також учора презентували логотип май-
бутнього Конгресу, на якому зображено 
козака у боксерських рукавичках, а на 
передньому плані прапор України поруч 
з прапорами країн – членів WBC. 

Нагадаймо, що 56 Конгрес Світової 
боксерської ради (WBC) триватиме в Києві 
з 30 вересня по 6 жовтня. Очікується, що 
на нього з’їдуться понад 700 учасників, 
серед яких будуть зірки світового боксу, 
президенти федерацій з країн-членів WBC, 
рефері та спортивні функціонери. 

У Дипакадемії України 
відбудеться концерт 
до 150-річчя Київського 
інституту музики 
ім. Р. М. Глієра 

15 травня о 19.00 у залі Дипломатичної 
академії України імені Геннадія Удовенка 
при МЗС відбудеться концерт у рамках 
відзначення 150-річчя Київського інституту 
музики ім. Р. М. Глієра. На захід запрошені 
представники дипкорпусу, посольств іно-
земних держав у столиці та інші поважні 
гості. У концерті візьмуть участь іноземні 
студенти із 10 країн: КНР, Республіки Корея, 
США, Азербайджану, Ісламської Республіки 
Іран, Грузії, Молдови, Демократичної Рес-
публіки Конго, Мексиканських Сполучених 
Штатів, Еквадору. 

Мета проекту – показати відкритість 
України для культурного діалогу, адже 
музика є найкращою мовою дипломатії.
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Герої виходять на старт
 �  Поранення, отримані на війні, не змогли позбавити воїнів 
сили духу і бажання перемагати

12 ТРАВНЯ на стадіоні «Піонер» відбулося 
офіційне відкриття Національних Ігор Неско-
рених і нагородження фіналістів змагань. 175 
українських військовослужбовців та ветеранів, 
які отримали поранення, захищаючи нашу 
країну, змагалися за 60 медалей у восьми 
видах спорту: легка атлетика (біг, стрибки в 
довжину, штовхання ядра), велоспорт на шосе, 
веслування на тренажерах, стрільба з лука, 
пауерліфтинг і плавання. Турніри з водних 
видів пройшли в ЦСК ЗСУ, а велоспорт – на 
Трухановому острові. Найбільше учасників 
представили Київська та Львівська області. 

«Сьогодні особливий момент. Я хочу зверну-
тися до наших героїв, які роблять те, що іншим 
не під силу. Ви пішли захищати Вітчизну і ви 
вже стали переможцями та героями, ви змогли 
кинути виклик своєму болю та ранам – і здій-
снили другий подвиг. Війна травмує тіла та душі 
та змінює все життя, яке було прожите до того, 
але ви перемогли навіть війну, тому що ви її 
поклали на лопатки, – сказала Віце-прем’єр-
міністр з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе. 

Проведенню національних змагань вже 
традиційно передували ще два етапи відбору – 

реєстрація на сайті та спортивні тестування 
в Києві, Львові та Одесі. Під час тестувань 
учасники спробували себе у всіх дисциплінах 
з програми Ігор та обрали для себе найкращі, 
щоб розпочати цільову підготовку до фіналь-
них змагань. 

Загалом, цього року на участь у відборі до 
національної збірної зареєструвались 355 
кандидатів – вдвічі більше, ніж торік. 

Національні Ігри Нескорених проходять 
в Києві вже вдруге. Перші відбулись торік, 
тоді Україна обирала свою першу збірну 
після офіційного запрошення долучитись до 
Invictus Games. У вересні 2017-го наша коман-
да в складі 15 учасників успішно виступила 
на Іграх в Торонто, виборовши 14 медалей. 

«Ігри Нескорених – це випробування не 
тільки сили фізичної, а це перш за все сила 
духу. Те, що ви сьогодні тут, це вже показує 
незламність української нації. Приїхала під-
тримати вас Національна збірна 2017 року, яка 
з гордістю пронесла українські знамена через 
все Торонто та стала надзвичайної командою, 
завоювавши 14 медалей», – повідомив Упо-
вноважений Президента з питань реабілітації 
учасників АТО Вадим Свириденко. 

«Для мене велика честь бути присутнім на 
цьому заході. Я пишаюся нашими спортсме-
нами, які, незважаючи на труднощі, здолали 
психологічні бар’єри і змогли не тільки соці-
ально адаптуватися після повернення із зони 
бойових дій, а й знайти своє місце у суспільстві 
та сили для нових звершень. Вони приклад 
для кожного з нас!» – зазначив перший за-
ступник голови КМДА Микола Поворозник. 

На вручення нагород переможцям змагань 
приїхав Президент України Петро Порошенко. 
Звертаючись до присутніх, глава держави 
повідомив, що він уже підписав указ про 
спортивну реабілітацію учасників бойових 
дій на Донбасі. Він також припустив, що 
наступні Ігри Нескорених можуть відбутися 
в Україні. 

«Я не виключаю, принаймні, ми говорили з 
нашими британськими партнерами, з заснов-
никами Ігор, включно з принцом Гаррі, про 
те, щоб найближчим часом наступні змагання 
відбулися в Україні. Я впевнений в тому, що 
нам це вдасться», – сказав Президент. Він також 
підтримав створення Міністерства ветеранів 
і назвав це одним з першочергових завдань. 

1 червня буде оголошено національний 
склад збірної України з 15 учасників, які по-
їдуть на Четверті Ігри в Сідней. Нагадаємо, 
що Ігри Нескорених засновані спадкоємцем 
британського престолу принцом Гаррі, який 
колись сам був військовим. Вперше вони 
пройшли в 2014 році в Лондоні. Другі – у 
2016-му в Орландо, треті в Торонто. Місія 
Invictus Games – відновлення і повернення 
бійців через спорт до повноцінного життя 
після психологічних потрясінь �
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У Києві відбулися фінальні змагання Національних Ігор Нескорених, в яких взяли участь 175 ветеранів та військовослужбовців з усієї України

У Києві відбулися фінальні змагання Національних Ігор Нескорених. 
Українська столиця вдруге приймає фінальну частину відбору до 
національної збірної — міжнародних змагань для поранених воїнів. За 15 
місць в команді, яка представить нашу державу на Invictus Games 2018 року 
в Сіднеї, змагалися 175 ветеранів та військовослужбовців з усієї країни. 

Наталя ПЛОХОТНЮК  спеціально для «Хрещатика»
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ДОКУМЕНТХрещатик
15 травня 2018 р.
№51 (5102)

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 49 (1861), вівторок, 15 травня 2018 р.

Про перейменування вулиці 
у Деснянському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 368/4432 від 22 березня 2018 року
Відповідно до пункту 1 статті 37, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-

їні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних 
осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Закону України «Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», 
враховуючи протокол засідання Комісії з питань найменувань від 03 жовтня 2016 року № 9, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 15.02.2018  № 37/4101

План-схема 
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè - ì. Êè¿â, ì³æ âóëèöåþ Ðà¿ñè Îê³ïíî¿ 
    òà ïðîñïåêòîì Áðîâàðñüêèì 
    ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (íàáåðåæíà ð. Äí³ïðî)
ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè - 0,7 ãà

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій між вулицею Раїси Окіпної та проспектом 

Броварським у Дніпровському районі м. Києва 
(набережна р. Дніпро) 

Рішення Київської міської ради № 37/4101 від 15 лютого 2018 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України,  Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Ïåòðîâñüêîãî ó 
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèöþ Âàñèëÿ Ùà-
âèíñüêîãî.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-

íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âðàõóâàòè 
â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíîâàíèõ îá’ºêò³â 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ  
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,7 ãà, ðîçòàøîâàí³é ì³æ 
âóëèöåþ Ðà¿ñè Îê³ïíî¿ òà ïðîñïåêòîì Áðîâàð-
ñüêèì ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (íàáå-
ðåæíà ð. Äí³ïðî), çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî 
ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ). 

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî  îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 
âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, â³äïîâ³äíî äî 
âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â 
öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381 
òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹572/572,  
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
що знаходиться за адресою: Русанівська набережна, 6, 

літера А у Дніпровському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 36/4100 від 15 лютого 2018 року

Керуючись Земельним кодексом України, відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», пункту 9 частини першої статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», статей 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил утримання зелених насаджень 
у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених 
пунктах України», з метою раціонального використання земель територіальної громади міста Києва, забезпечуючи 
збереження відповідного рівня зелених насаджень у столиці та з метою їх належного утримання, беручи до уваги 
бажання представників територіальної громади міста Києва у підвищенні рекреаційного потенціалу міста Києва, 
збільшуючи площі зелених насаджень та озеленення в цілому по столиці України, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,41 ãà, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 
Ðóñàí³âñüêà íàáåðåæíà, 6, ë³òåðà À ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà, â³äïîâ³äíî äî äîäàòêà 
äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «ÊÈ¯ÂÇÅËÅÍÁÓÄ»:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî çåìëåâ³äâîäó 
(íàäàííÿ ó êîðèñòóâàííÿ) çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà-
÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, âæèòè çàõîä³â ùîäî 
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ðå÷îâèõ ïðàâ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.4. Ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü çàëó÷åííÿ ³íøèõ 
êîøò³â äëÿ ñòâîðåííÿ ñêâåðó íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, 
âèçíà÷åí³é ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.5. Ïðîâåñòè â³äïîâ³äí³ åêîíîì³÷íî-ïëàíîâ³ 
ðîçðàõóíêè ùîäî íåîáõ³äíîãî ïîäàëüøîãî ô³íàí-
ñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì, 
òà ïåðåäàòè íàïðàöüîâàí³ äàí³ äî âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 

¹ 806/3381 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè ðîçâèòêó 
çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà» (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ç 
óðàõóâàííÿì ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
07.07.2016 ¹ 572/572 «Ïðî ïðîäîâæåííÿ ÷èííîñò³ 
Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 
ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà»:

3.1. Ó ðîçä³ë³ 2.1. «Òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ» ó òàáëèö³ 1 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà» çá³ëüøèòè 
ïîêàçíèê Ñêâåðè ïî Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîíó â³ä-
ïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Ó ðîçä³ë³ 2.1. «Òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ» ó òàáëèö³ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì» äîäàòè îá’ºêò (çåìåëüíó ä³ëÿíêó), 
âèçíà÷åíèé ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó 
ñêâåð³â Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âè-
ð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³íàí-
ñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, 
àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó 
òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 11 травня 2018 р. за № 114/1962

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надає Комунальне некомерційне 
підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Оболонського району м. Києва

Розпорядження № 674 від 20 квітня 2018 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» та 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 зі 
стоматологічної допомоги:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëü-
íå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 1055, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 26 ãðóäíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 55/1108 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 17 ãðóäíÿ 
2014 ðîêó ¹ 1460), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ



3РЕКЛАМА Хрещатик
15 травня 2018 р.

№51 (5102)

Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷³â – Áåðåñòà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à, 
Áåðåñò ²ííó Âàñèë³âíó, îñòàííº â³äîìå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ: ì. Êè¿â, âóë. Òàìïåðå, 8-à, êâ. 12 òà ì. Êè¿â, 
ïð-ò À.Êîðîëüîâà, 2-à, êâ. 2 äëÿ ó÷àñò³ â öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ¹ 759/3726/16-ö çà ïîçîâîì Ïîë³ëóéÿ 
Ìèêîëè Â³êòîðîâè÷à äî Áåðåñòà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à, Áåðåñò ²ííè Âàñèë³âíè ïðî ñòÿãíåííÿ 
ñóìè áîðãó çã³äíî äîãîâîðó ïîçèêè ç áîðæíèêà ³ ïîðó÷èòåëÿ çã³äíî äîãîâîðó ïîðóêè.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 12.07.2018 ðîêó î 14.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿíñüêà, 142 
êàá. 22. Ñóääÿ Øóì Ë.Ì.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷³â äî ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî ó ðàç³ íåïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðè÷èíè 
íåÿâêè, ñïðàâà áóäå ðîçãëÿäàòèñü çà ¿õ â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Øóì Ë.M.

Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷³â – Áåðåñòà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à, 
Áåðåñò ²ííó Âàñèë³âíó, îñòàííº â³äîìå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ: ì. Êè¿â, âóë. Òàìïåðå, 8-à, êâ. 12 òà ì. Êè¿â, 
ïð-ò À.Êîðîëüîâà, 2-à, êâ. 2 äëÿ ó÷àñò³ â öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹ 759/5722/16-ö çà ïîçîâîì Ïîë³ëóéÿ Ìèêîëè 
Â³êòîðîâè÷à äî Áåðåñòà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à, Áåðåñò ²ííè Âàñèë³âíè ïðî ñòÿãíåííÿ ñóìè áîðãó 
çã³äíî äîãîâîðó ïîçèêè ç áîðæíèêà ³ ïîðó÷èòåëÿ çã³äíî äîãîâîðó ïîðóêè.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 12.07.2018 ðîêó î 14.30 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿíñüêà, 142, 
êàá. 22. Ñóääÿ Øóì Ë.Ì.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷³â äî ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî ó ðàç³ íåïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðè÷èíè 
íåÿâêè, ñïðàâà áóäå ðîçãëÿäàòèñü çà ¿õ â³äñóòíîñò³.

Cóääÿ Øóì Ë.M.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

1) âóë. Êóð÷àòîâà, 6-à, çàãàëüíà ïëîùà – 35,20 êâ.ì, 1-é ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè – 601800,00 ãðí, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà 
çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà ñòàâêà – 1% òà 2%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 718,06 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 363 äí³. Â³äïîâ³äíî äî 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ ìàéíà – øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 218 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: âóë. Êóð÷àòîâà, 6-à.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü 

á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.
Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëî-

øåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâøà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë: 546-20-51, 546-20-71.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó áóä³âëþ ïëîùåþ 20,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ïðàâäè,88-á, âàðò³ñòü 
ïðèì³ùåííÿ 406990,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè – 1736,49 ãðí (áåç ÏÄÂ), (5%), íà ñòðîê 
2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà»: 
ì. Êè¿â, âóë. Õîðèâà, 36, òåë. 425-22-86.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë.,2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà 

àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì: 485-18-87.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.05.2007 ¹ 528/1189 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ 
ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, 
ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî 
áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà» (ç³ çì³íàìè), 
ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.10.2007 ¹ 1403 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî 
ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà 
íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà» (ç³ çì³íàìè) òà â³ä 28.03.2016 ¹ 1246 «Ïðî ïðîâåäåííÿ 
³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Îáëàøòóâàííÿ 
ìîòóçêîâîãî ïàðêó íà òåðèòîð³¿ ïàðêó «Ñèðåöüêèé» ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³».

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ:
1.1. Îá’ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ º ìîòóçêîâèé ïàðê íà òåðèòîð³¿ ïàðêó «Ñèðåöüêèé» ó 

Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 
1.2. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà äëÿ îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çíàõîäèòüñÿ íà 

òåðèòîð³¿ ïàðêó «Ñèðåöüêèé» ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà ìàº îð³ºíòîâíó 
ïëîùó 0,3 ãà (äàë³ – Çåìåëüíà ä³ëÿíêà). 

1.3. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà º ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî îáë³êîâóºòüñÿ  çà êîìó-
íàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ òåõí³÷íîãî çâ³òó ïî âñòàíîâëåííþ çîâí³øí³õ ìåæ çåìëåêîðèñòó-
âàííÿ. Íàáóòòÿ ²íâåñòîðîì ïðàâà âëàñíîñò³ àáî êîðèñòóâàííÿ (îðåíäè) Çåìåëüíîþ 
ä³ëÿíêîþ íà ï³äñòàâ³ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó çàáîðîíåíî.

1.4. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ:

¹ï/ï Ïîêàçíèê Îäèíèöÿ âèì³ðó Âñüîãî

1 Îð³ºíòîâíà ïëîùà çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãà 0,3

2 Ñêëàäîâ³ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ:

2.1. Ìàðøðóòè ìîòóçêîâîãî ïàðêó ì 500

2.2. Òèì÷àñîâ³ ñïîðóäè (çáëîêîâà-
í³), â òîìó ÷èñë³: îä. 3

– êàñà ì2 7,0

– ïðèì³ùåííÿ ïåðñîíàëó ì2 14,6

– êîðèäîð ì2 2,7

– ³íâåíòàðíà ì2 24,7

– òðåíåðñüêà ì2 25,1

3 Âèñîòà òèì÷àñîâèõ ñïîðóä 
(çáëîêîâàíèõ) ì 3,5

4 Ïîâåðõîâ³ñòü ïîâåðõ 1

1.5. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ – 1 299 550,00 ãðí. 
(Îäèí ì³ëüéîí äâ³ñò³ äåâ’ÿíîñòî äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ï’ÿòñîò ï’ÿòäåñÿò ãðèâåíü 00 êîï.) 
ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ – 216 591,67  ãðí. (Äâ³ñò³ ø³ñòíàäöÿòü òèñÿ÷ 
ï'ÿòñîò äåâ'ÿíîñòî îäíà ãðèâíÿ 67 êîï.). 

1.6. Îñòàòî÷í³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè òà äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî Îá’ºêòà 
³íâåñòóâàííÿ, ó ò.÷. îñòàòî÷íà (çàãàëüíà) âàðò³ñòü îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, 
âèçíà÷àòèìóòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçðîáëåíî¿ òà çàòâåðäæåíî¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ àáî ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. 

1.7. ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçóºòüñÿ, îêð³ì îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, âè-
êîíàòè ðîáîòè ³ç áëàãîóñòðîþ ïàðêó «Ñèðåöüêèé», òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè 
ÿêèõ âèçíà÷åí³ â ïóíêò³ 1.8. öèõ Óìîâ. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ ðîá³ò, 
ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ àêòîì, ï³äïèñàíèì ì³æ Çàìîâíèêîì òà ²íâåñòîðîì, ²íâåñòîð 
çîáîâ’ÿçóºòüñÿ áåçêîøòîâíî ïåðåäàòè ðåçóëüòàòè âèêîíàíèõ ðîá³ò (ìàéíî) äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

1.8. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ ïàðêó «Ñèðåöüêèé»:

¹ï/ï Ïîêàçíèê Îäèíèöÿ âèì³ðó Âñüîãî

1 Ê³ëüê³ñòü ëàâ äëÿ â³äïî÷èíêó øò. 7

2 Ê³ëüê³ñòü óðí äëÿ ñì³òòÿ øò. 7

3 Òèì÷àñîâà ñïîðóäà äëÿ îõîðîíè ïàðêó øò. 1

1.9. ×åðãîâ³ñòü âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1.7. öèõ Óìîâ òà îáñÿã 
¿õ ô³íàíñóâàííÿ, âèõîäÿ÷è ³ç çàïðîïîíîâàíî¿ ²íâåñòîðîì ñóìè, àëå íå ìåíøå 
120 080,00 ãðí (Ñòà äâàäöÿòè òèñÿ÷ â³ñ³ìäåñÿòè ãðèâåíü 00 êîï.), âèçíà÷àºòüñÿ çà 
ïîãîäæåííÿì ³ç Çàìîâíèêîì.

1.10. Îñòàòî÷í³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ ïàðêó «Ñèðåöü-
êèé» òà îñòàòî÷íà âàðò³ñòü òàêèõ ðîá³ò áóäóòü âèçíà÷åí³ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ 
ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ àáî ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2. Óêëàäàííÿ ç ïåðåìîæöåì ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà îêðåì³ éîãî óìîâè:
2.1. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó (²íâåñòîð) âèçíà÷àºòüñÿ ð³øåííÿì ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîí-

êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, 
ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî 
áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà (äàë³ – Êîì³ñ³ÿ), 
ÿêå çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà (äàë³ – Çàìîâíèê). 

2.3. Çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
«Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» (êîä ªÄÐÏÎÓ  21655857, àäðåñà: 01004, ì. Êè¿â,  
âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 11-à, ï/ð 26008300769262 â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ïî ì. Êèºâó 
òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÀÒ «Îùàäáàíê», êîä áàíêó (ÌÔÎ) 323669; ³íäèâ³äóàëüíèé ïî-
äàòêîâèé ¹ 216558526599).  

2.4. Îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêèé óêëàäàºòüñÿ 
ì³æ ²íâåñòîðîì, Çàìîâíèêîì òà Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó (Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè 
òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿)) òà, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ³íøèõ äîãîâîð³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ 
³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

2.5. Óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, â ìåæàõ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ìîæå 
áóòè ïåðåäáà÷åíå äåëåãóâàííÿ Çàìîâíèêîì ²íâåñòîðó ÷àñòèíè ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â, 
íåîáõ³äíèõ äëÿ îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

2.6. Ï³ñëÿ óêëàäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ²íâåñòîð ñï³ëüíî 

³ç Çàìîâíèêîì óêëàäàþòü ³íø³ óãîäè, íåîáõ³äí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, 
çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.7. Ñòðîê îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ïîâèíåí áóòè íå á³ëüøå íîðìà-
òèâíîãî, ùî âèçíà÷àºòüñÿ çàòâåðäæåíîþ ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ àáî ³íøîþ 
äîêóìåíòàö³ºþ, ïåðåäáà÷åíîþ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, àëå íå á³ëüøå 9 (äåâ’ÿòè) 
ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

2.8. Ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
àáî ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ²íâåñòîð ñï³ëüíî ³ç 
Çàìîâíèêîì òà Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó âèçíà÷àþòü ãðàô³ê ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî 
ïðîåêòó øëÿõîì ï³äïèñàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêà áóäå 
éîãî íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ.

2.9. Îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè 
ÿêîãî âèçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1.4. öèõ Óìîâ, çä³éñíþºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíî-
äàâñòâà Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ çåìåëüíîãî, ïðèðîäîîõîðîííîãî, ó ñôåð³ îõîðîíè 
ïðàö³ é áåçïåêè âèðîáíèöòâà.

2.10. Áóä³âíèöòâî êàï³òàëüíèõ ñïîðóä íà Çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàáîðîíåíî. Îáëàøòó-
âàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (éîãî ñêëàäîâèõ) çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ 
âèêëþ÷íî çá³ðíî-ðîçá³ðíèõ òèì÷àñîâèõ êîíñòðóêö³é, áåç îáëàøòóâàííÿ ôóíäàìåíò³â. 
Îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ áåç çàâäàííÿ øêîäè ïðèðîäíèì 
îá’ºêòàì, ðîçòàøîâàíèì íà òåðèòîð³¿ ïàðêó «Ñèðåöüêèé». ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçàíèé çà-
áåçïå÷èòè òåõí³÷íó ìîæëèâ³ñòü äåìîíòàæó âñ³õ ñêëàäîâèõ ÷àñòèí Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ 
áåç çàâäàííÿ øêîäè Çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ òà ïðèðîäíèì îá’ºêòàì, ðîçòàøîâàíèì íà 
òåðèòîð³¿ ïàðêó «Ñèðåöüêèé».

2.11. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ íàëåæèòü ²íâåñòî-
ðó. Îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ òà éîãî ñêëàäîâ³ íå º íåðóõîìèì ìàéíîì òà ïðàâî âëàñíîñò³ 
²íâåñòîðà íà íèõ íå ï³äëÿãàº äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿. 

2.12. Ñòðîê ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó – 10 (äåñÿòü) ðîê³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ 
íèì ÷èííîñò³.

2.13. Ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ²íâåñòîð íå ìàº ïðàâà çì³íþ-
âàòè ôóíêö³îíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ òà áåç çãîäè Îðãàí³çàòîðà 
êîíêóðñó òà Çàìîâíèêà â³ä÷óæóâàòè Îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

2.14. ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçóºòüñÿ ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó óòðèìóâàòè 
òà âæèâàòè ³íøèõ çàõîä³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, à òàêîæ 
óòðèìóâàòè òà çàáåçïå÷óâàòè áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äïîâ³äíî 
äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. Äî ïî÷àòêó åêñïëóàòàö³¿ Îá’ºêòà ³íâåñòó-
âàííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèìè Óìîâàìè, ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçàíèé îòðèìàòè 
óñ³ ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ éîãî åêñïëóàòàö³¿.

2.15. ²íæåíåðí³ ìåðåæ³, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ çíàõîäÿòüñÿ â çîí³ Îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ó ðàç³ 
íåîáõ³äíîñò³, â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåìîíòóþòüñÿ ³ çà êîøòè ²íâåñòîðà ñòâîðþ-
þòüñÿ íîâ³, ÿê³ áåçîïëàòíî ïåðåäàþòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

2.16. ²íâåñòîð ìàº ïðàâî íà îòðèìàííÿ ïðèáóòêó â³ä êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ïîâ’ÿçàíî¿ ç âèêîðèñòàííÿì Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, çîêðåìà, íàäàâàòè ñóïóòí³ ïî-
ñëóãè â³äâ³äóâà÷àì Îá’ºêòà  ³íâåñòóâàííÿ (ïðîäàæ áåçàëêîãîëüíèõ íàïî¿â, ïðîäóêò³â 
õàð÷óâàííÿ òîùî). Òàêà ä³ÿëüí³ñòü íà òåðèòîð³¿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ 
²íâåñòîðîì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

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

ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, ïðîòÿãîì ïåð³îäó ÷àñó ç ìîìåíòó 
íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì ³ çàê³í÷óþ÷è ìîìåíòîì ïîâíîãî âèêîíàííÿ 
ñòîðîíàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü, ó òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî, 
âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç îáëàøòóâàííÿì òà óòðèìàííÿì Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïëàòîþ 
³íøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, âèð³øåííÿì 
çåìåëüíèõ ïèòàíü, ó òîìó ÷èñë³ ïîâ’ÿçàíèõ ç óòðèìàííÿì Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, óòðè-
ìàííÿì òà åêñïëóàòàö³ºþ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî 
äîãîâîðó òîùî, à òàêîæ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì ðîá³ò ³ç áëàãîóñòðîþ ïàðêó 
«Ñèðåöüêèé», âèçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1.7., 1.8. öèõ Óìîâ. 

3.2. ²íâåñòîð çä³éñíþº â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò Çàìîâíèêà, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ 
²íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, çà óìîâè ïîïåðåäíüîãî ïîãîäæåííÿ ²íâåñòîðîì ¿õ çä³éñíåííÿ.

3.3. Ñïëàòà Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà ó ðîçì³ð³ íå ìåíøå 1% â³ä îð³ºíòîâíî¿ 
âàðòîñò³ îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ, ùî ñòàíîâèòü 
10 830,00 ãðí. (Äåñÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò òðèäöÿòü ãðèâåíü 00 êîï.), ó ðàç³ âèçíàííÿ 
ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì òà óêëàäåííÿ ç íèì ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó. Çàçíà÷åí³ êîøòè 
ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ 
÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì. 

Êîøòè, ñïëà÷åí³ ²íâåñòîðîì íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà, ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.4. Ó ðàç³, ÿêùî òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ áóäóòü á³ëü-
øèìè, í³æ îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, âèçíà÷åí³ 
â ïóíêò³ 1.4. öèõ Óìîâ, ²íâåñòîð çâåðòàºòüñÿ äî Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó ç ïðîõàííÿì 
ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ùîäî çì³íè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ 
íà çàñ³äàíí³ Êîì³ñ³¿. 

Òàêå çâåðíåííÿ ²íâåñòîðà ðîçãëÿäàºòüñÿ Êîì³ñ³ºþ íà íàéáëèæ÷îìó çàñ³äàíí³. 
Íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ ñòîðîíè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïèñüìîâî ïîãîäæóþòü 
íîâèé ðîçì³ð âíåñêó ²íâåñòîðà íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà, øëÿõîì ïðîïîðö³éíîãî çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó âíåñêó íà 
ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà, âèçíà-
÷åíîãî ó ïóíêò³ 3.3. öèõ Óìîâ (ç óðàõóâàííÿì ³íôëÿö³¿) òà ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³, ó 
çâ’ÿçêó ç³ çá³ëüøåííÿì òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ øëÿõîì 
óêëàäåííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

3.5. Êîìïåíñàö³ÿ Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò âèòðàò, 
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü 
303 750,72 ãðí. (Òðèñòà òðè òèñÿ÷³ ñ³ìñîò ï’ÿòäåñÿò ãðèâåíü 72 êîï.) ç óðàõóâàííÿì 
ÏÄÂ, ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì òà óêëàäåííÿ ç íèì ³íâåñòèö³éíîãî äî-
ãîâîðó. Âêàçàí³ êîøòè ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â 
ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì. 

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.
3.6. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ùî-

êâàðòàëüíî äî äåñÿòîãî ÷èñëà ì³ñÿöÿ íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì êâàðòàëîì ñïëà÷óâàòè 
Çàìîâíèêó ïëàò³æ íà óòðèìàííÿ òà ðîçâèòîê òåðèòîð³¿ ïàðêó «Ñèðåöüêèé»  ó ðîçì³ð³ 
íå ìåíøå 4000,00 ãðí (×îòèðüîõ òèñÿ÷ ãðèâåíü 00 êîï.) ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ.

Ïåðåäáà÷åí³ öèì ïóíêòîì ïëàòåæ³ ï³äëÿãàþòü ³íäåêñàö³¿ íà ð³âåíü ³íôëÿö³¿ çà 
ïîïåðåäí³é ïåð³îä. 

3.7. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó êîíêóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ – áàíê³âñüêî¿ ãàðàíò³¿, 
ãàðàíò³éíîãî ëèñòà, ïîðóêè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íèì ô³íàíñîâèõ çîáîâ’ÿçàíü 
(ïóíêòè 3.3, 3.5. öèõ Óìîâ), ùî âèíèêíóòü íà ï³äñòàâ³ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

3.8. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³ 1 700,00 ãðí (Îäíà òèñÿ÷à ñ³ìñîò 
ãðèâåíü 00 êîï.) íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ 31515934700001 â ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³, 
êîä áàíêó 820019, êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783, îäåðæóâà÷ – ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³.

Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó ïîâåðíåííþ 
íå ï³äëÿãàþòü.

3.9. ²íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð óêëàäàºòüñÿ ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó 
îòðèìàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ 
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó. ßêùî ïðîòÿãîì 
çàçíà÷åíîãî ñòðîêó ïåðåìîæåöü êîíêóðñó â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî 
äîãîâîðó, âèñóâàº íåïðèéíÿòí³ óìîâè ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ð³øåííÿ 
ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó. 

Ç ìîìåíòó ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó Îðãàí³çàòîð 
êîíêóðñó ïðîòÿãîì 5 (ï’ÿòè) äí³â ãîòóº â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ñêàñóâàííÿ 
ðåçóëüòàò³â ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó òà íàäàº ïðàâî Êîì³ñ³¿ ðîçïî÷àòè ïåðåãîâîðè 

ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ç ÷èñëà òèõ, õòî çàïðîïîíóâàâ íàéêðàù³ óìîâè çä³éñíåííÿ 
³íâåñòèö³é ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

3.10. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó) çîáîâ’ÿçóºòüñÿ ùîêâàðòàëüíî â ïèñüìîâ³é 
ôîðì³ ïîäàâàòè Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó òà Çàìîâíèêó ³íôîðìàö³þ ùîäî ñòàíó ðåà-
ë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó â ö³ëîìó òà îêðåìèõ éîãî åòàï³â çà ôîðìîþ, íàäàíîþ 
Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó.

3.11. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó) çîáîâ’ÿçóºòüñÿ íà âèìîãó Îðãàí³çàòîðà 
êîíêóðñó òà Çàìîâíèêà íàäàâàòè äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåíó ³íôîðìàö³þ ùîäî 
âèêîíàííÿ Óìîâ êîíêóðñó òà óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïðîòÿãîì 5 (ï’ÿòè) ðîáî÷èõ 
äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ çàïèòó.

3.12. Êîíòðîëü çà ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó çä³éñíþº Çàìîâíèê, à çà 
âèêîíàííÿì Óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó – Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó.

3.13. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ìàº ïðàâî ðîç³ðâàòè ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð â îäíî-
ñòîðîííüîìó ïîðÿäêó ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì 
çîáîâ’ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1.7., 1.8., 1.9., 2.7., 2.8., 2.9., 2.13., 3.1., 3.3., 
3.5., 3.6., 3.7., 3.11. öèõ Óìîâ òà ³íøèõ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

3.13.1. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ’ÿçàíü çà ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì, 
ïèòàííÿ ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó çà ïðîïîçèö³ºþ Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó 
òà/àáî Çàìîâíèêà âèíîñÿòüñÿ íà ðîçãëÿä Êîì³ñ³¿.

3.13.2. Ï³ñëÿ ðîçãëÿäó Êîì³ñ³ºþ òà ïðèéíÿòòÿ íåþ ð³øåííÿ Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó 
ïîâ³äîìëÿº ²íâåñòîðà ïðî:

– íåîáõ³äí³ñòü áåçóìîâíîãî âèêîíàííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïðîòÿãîì 
30 (òðèäöÿòè) äí³â;

– òåðì³íè ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ó ðàç³ íåóñóíåííÿ ²íâåñòîðîì 
ïîðóøåííÿ éîãî Óìîâ.

Ó ðàç³ íåóñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïðîòÿãîì 
37 (òðèäöÿòè ñåìè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ íàïðàâëåííÿ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó 
íà àäðåñó ²íâåñòîðà, çàçíà÷åíó â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ðîç³-
ðâàííÿ, äîãîâ³ð áóäå ââàæàòèñü ðîç³ðâàíèì.

3.13.3. Ó ðàç³ óñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó 
²íâåñòîð ëèñòîì ïîâ³äîìëÿº Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó ïðî âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü òà 
íàäàº ³íôîðìàö³þ ç êîï³ÿìè ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â ïðî ôàêòè÷íå âèêîíàííÿ 
ðîá³ò çã³äíî ç óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

3.13.4. Çàìîâíèê ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ íàäàº Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó ï³äòâåðäæåííÿ 
âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ’ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ 3.13.3. ïóíêòó 3.13. öèõ Óìîâ.

3.14. ²íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì âñòàíîâëþþòüñÿ øòðàôí³ ñàíêö³¿ çà íåíàëåæíå âè-
êîíàííÿ àáî íåâèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü, ó òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî:

– âèêîíàííÿ ðîá³ò ç îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ç ïîðóøåííÿì ñòðîê³â, 
âèçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 2.7. öèõ Óìîâ, âèìîã áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â ³ 
ïðàâèë òà çàòâåðäæåíèõ ïðîåêòíèõ ð³øåíü – øòðàô ó ðîçì³ð³ 10% (äåñÿòè â³äñîòê³â) 
â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ íà êîðèñòü Çàìîâíèêà;

– íåïîäàííÿ ÷è íåñâîº÷àñíå ïîäàííÿ Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó/Çàìîâíèêó ³íôîðìàö³¿ 
ùîäî ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 3.10. öèõ Óìîâ, – 
íåóñòîéêà â ðîçì³ð³ 0,05% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ 
çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ íà êîðèñòü Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó/Çàìîâíèêà;

– íåíàäàííÿ àáî íåñâîº÷àñíå íàäàííÿ Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó/Çàìîâíèêó ³í-
ôîðìàö³¿ íà çàïèò Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó/Çàìîâíèêà â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 3.11. 
öèõ Óìîâ – íåóñòîéêà â ðîçì³ð³ 0,05% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà 
³íâåñòóâàííÿ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ;

– íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ â ïóíêòàõ 1.7., 
1.8., 1.9. öèõ Óìîâ, – øòðàô ó ðîçì³ð³ 100% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ îáëàøòóâàííÿ 
Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ íà êîðèñòü Çàìîâíèêà;

– íåâèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ùîäî êîìïåíñàö³¿ âèòðàò, ïîíåñåíèõ Çàìîâíèêîì ï³ä-
ãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò, â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 3.5., à òàêîæ íåâèêîíàííÿ 
îáîâ’ÿçêó, ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 3.6. öèõ Óìîâ – ïåíÿ ó ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿ îáë³êîâî¿ 
ñòàâêè ÍÁÓ â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ íà 
êîðèñòü Çàìîâíèêà ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò/Çàìîâíèêà;

– íåâèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ùîäî ñïëàòè Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâîðåííÿ 
ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
3.3. öèõ Óìîâ, – ïåíÿ ó ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíî¿ 
çàáîðãîâàíîñò³ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ íà êîðèñòü Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó.

4. Äîäàòêîâ³ óìîâè êîíêóðñó:
4.1. Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà 

íàéá³ëüø åôåêòèâíó ðåàë³çàö³þ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.
4.2. Ó÷àñíèê ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³, çîêðåìà, íà 

ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.
5. Îñíîâíèé êðèòåð³é âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó:
5.1.  Íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ðîçì³ðó ïëàòåæó íà óòðèìàííÿ òà ðîçâèòîê 

òåðèòîð³¿ ïàðêó «Ñèðåöüêèé», ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 3.6. öèõ Óìîâ.
6. Äîäàòêîâ³ êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ:
6.1. Íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî âàðòîñò³ ðîá³ò, âèçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1.7. öèõ Óìîâ. 
6.2. Íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ðîçì³ðó âíåñêó íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-

íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà, âèçíà÷åíîãî â ïóíêò³ 3.3. öèõ Óìîâ.
6.3. Íàéá³ëüøà ÷àñòêà âëàñíèõ êîøò³â, ùî âêëàäàþòüñÿ ó÷àñíèêîì ó ô³íàíñóâàííÿ 

Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.
6.4. Íàä³éí³ñòü ó÷àñíèêà, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ïðåäñòàâëåíî¿ ô³íàíñîâî¿ 

çâ³òíîñò³.
6.5. Íàéêðàù³ óìîâè âèêîðèñòàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.
7. Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íå äîïóñêàþòüñÿ îñîáè, ÿê³:
7.1. Âèçíàí³ áàíêðóòàìè, àáî ñòîñîâíî ÿêèõ ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî.
7.2. Íå íàäàëè â³äïîâ³äí³ ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ¿õ ô³íàíñîâ³ 

ìîæëèâîñò³ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó.
7.3. Çíàõîäÿòüñÿ â ñòàä³¿ ë³êâ³äàö³¿ (ïðèïèíåííÿ).
7.4. Ìàéíî (÷àñòèíà ìàéíà) ÿêèõ ïåðåáóâàº â ïîäàòêîâ³é çàñòàâ³ àáî íà öå ìàéíî 

íàêëàäåíî àðåøò.
7.5. Ìàþòü ïðîñòðî÷åíó çàáîðãîâàí³ñòü ó ñïëàò³ ïîäàòê³â, çáîð³â (îáîâ’ÿçêîâèõ 

ïëàòåæ³â).
7.6. Íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ 

äîãîâîð³â, àáî ïîâ’ÿçàí³ ç îñîáàìè, ùî íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì 
óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ³íøèõ äîãîâîð³â, ÿê³ áóëè ï³äïèñàí³ ç 
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

7.7. Îñîáè, ùîäî ÿêèõ âñòàíîâëåíî îáìåæåííÿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Ïðî ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà òàêèõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ ï³ä 
ïðÿìèì ÷è îïîñåðåäêîâàíèì êîíòðîëåì ô³çè÷íèõ ÷è þðèäè÷íèõ îñ³á Ðîñ³éñüêî¿ 
Ôåäåðàö³¿, ùî ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî çä³éñíþþòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü â ì³ñò³ 
Êèºâ³» â³ä 16.03.2017 ¹ 9/2231.

8. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó âèäàºòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, 
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (ïîíåä³ëîê – 
ï’ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00) ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó 
ïðè íàÿâíîñò³ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ñïëàòó ó÷àñíèêîì ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó. 
Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì 
éîãî îãîëîøåííÿ.

9. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó îñîáèñòî àáî ÷åðåç 
óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà 
àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë. 202-76-78, 202-79-34, 
202-72-91 (ïîíåä³ëîê – ï’ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00). Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ 
ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

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

11. Ó ðàç³ çì³íè äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó÷àñíèêó êîíêóðñó â îáîâ’ÿçêîâîìó 
ïîðÿäêó íàäñèëàºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî äàòó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

У РАМКАХ реконструкції, ка-
пітального і поточного ремонтів 
доріг, із метою упорядкування 
руху та наведення ладу з парку-
ванням на вулицях столиці, КК 
«Київавтодор» приступила до 
облаштування спеціальних «ки-
шень» для паркування та зупинок 
автотранспорту. Їх облаштують 
виключно у місцях, де це дозволяє 
ширина тротуару, між деревами 
та у так званих «мертвих зонах» 
тротуарної частини. При цьому 
не буде завдано шкоди зеленим 

насадженням. На сьогодні нор-
мативними актами передбачено 
ширину тротуарів на житлових 
вулицях не менш ніж 1,5 метра, 
на магістральних вулицях – не 
менш 3 метрів. 

У КМДА зазначили, що із серп-
ня 2018 року, коли вступить у 
силу ЗУ «Про паркування», всі 
транспортні засоби, що будуть 
припарковані у заборонених для 
цього місцях, примусово ева-
куйовуватимуть на штрафмай-
данчики 

 

САМЕ ТОМУ міська влада вивчає таку можливість, 
а фахівці завершують необхідні розрахунки. Про це 
в інтерв’ю виданню «Сегодня» повідомив перший 
заступник голови КМДА Микола Поворозник. 

«З моменту останнього підвищення тарифів на 
проїзд значно зросла вартість дизельного пально-
го (з 19,44 до 24,06 грн за літр), електроенергії (з 
1,98 до 2,29 грн за кВт/год.), основних матеріалів, 
запчастин і комплектуючих. Крім того, сьогодні у 
комунальних підприємствах відкриті понад півтисячі 
вакансій водіїв. У них немає мотивації працювати 
на громадському транспорті. Деякі йдуть у приватні 
компанії, багато хто їде працювати до країн ЄС – 
адже навіть у сусідній Польщі їм платять близько 
тисячі євро. Таким чином ми втрачаємо фахових 
працівників, і якщо така тенденція збережеться, то 
через певний час за кермо комунального транспорту 
не буде кому сідати. Ми не можемо допустити такої 
ситуації, тому зарплату водіям треба підвищувати, 
а для цього потрібні додаткові кошти», – зазначив 
Микола Поворозник. – Окрім того, сьогодні борги 
підприємств зростають, грошей на нормативні 
ремонти та закупівлю нового рухомого складу не 
вистачає. Це позначається не лише на якості, а й 
на безпеці надання послуг. У першу чергу від цього 
можуть постраждати пасажири, які щоденно користу-
ються громадським транспортом. Аби цьому вчасно 
запобігти, необхідно закуповувати нову техніку та 
якісно ремонтувати стару, що у свою чергу потребує 
коштів», – наголосив Микола Поворозник. 

За його словами, за останні два роки міська влада 
оновила транспортний парк на 100 автобусів, 45 
трамваїв і 17 тролейбусів. Проте 80% рухомого складу 
не оновлювалося протягом 20-40 років і, відповідно, 

неможливо говорити про гарантії безпечної роботи 
застарілого транспорту. Наразі вимагають заміни: 
320 автобусів, 322 тролейбуси і 215 трамваїв. У 
столичному метрополітені працює 122 ескалатора, 
27 з них відcлужили вже більше 50 років (відсоток 
зношеності 98%), зокрема на станціях «Арсенальна», 
«Хрещатик», «Університет», «Вокзальна», і в най-
ближчі роки їх потрібно буде повністю замінити. 

«Щоб транспортні підприємства Києва працю-
вали, ми дотуємо з бюджету міста 1,8 млрд грн що-
річно. Ці кошти необхідні для оновлення рухомого 
складу, будівництва нових станцій метро, на заміну 
ескалаторів, термін експлуатації яких закінчується, 
підвищення заробітної плати водіям. Також в рамках 
будівництва та запуску двох станцій метрополітену 
на Виноградар заплановано придбати 40 вагонів 
метро для забезпечення графіка руху на Сирецько-
Печерській лінії. І на це потрібні гроші», – наголосив 
Микола Поворозник. 

Він зауважив, що безкоштовний проїзд для піль-
говиків збережуть, тобто соціально вразливі групи 
населення будуть захищені. Це стосується пенсі-
онерів, школярів, ветеранів АТО, багатодітних та 
інших категорій 

ТАКУ НАЗВУ має виставка, що триватиме в Києві із 20 до 24 
травня. Про це повідомив організатор заходу – ГО «Всеукраїнський 
громадський Молодіжний рух «Здорова Україна». 

Урочисте відкриття відбудеться 21 травня о 15.00 на другому по-
версі КМДА. Також пройде прес-конференція, присвячена прибуттю 
10-го «Арт-каравану Дружби» з міста Чернівці (27 дітей-художників 
зі сходу України разом із виставкою «Чернівці очима дітей АТО»). На 
подію приїдуть діти з міст Рубіжне, Лисичанськ, Сватово, Кремінна, 
Новодружеськ, Сєвєродонецьк, Попасна, Щастя 

ІЗ МЕТОЮ популяризації народ-
ної творчості, традиційної укра-
їнської кухні та для організації 
дозвілля киян і гостей столиці на 
Контрактовій площі 19-20 травня, 
23-24 червня і 24-26 серпня про-
ходитиме «Великий подільський 
ярмарок «Київські Контракти». 
Програму культурно-масових 
заходів цієї події затверджено 
розпорядженням КМДА. 

Зокрема у ці дні на Контрактовій 
площі з 10.00 триватиме продаж 
продовольчих і непродовольчих 
товарів, ексклюзивної хенд-мейд 
продукції українських майстрів. У 
сквері біля памʼятника Петрові Са-
гайдачному та Григорію Сковороді 

з 12.00 до 18.00 працюватиме зона 
майстер-класів із різних напрямів 
народної та сучасної творчості: 
гончарство, писанкарство, петри-
ківський розпис, скрапбукінг, ліпка 
з глини, стрінг-арт, каліграфія, 
боді-арт тощо. 

У цей же час для найменших 
киян у дитячій зоні розваг про-
водитимуть квести і конкурси, 
влаштовуватимуть атракціони та 
розваги. Облаштують літературну 
сцену, де з 15.00 триватимуть 
літературні читання. А ввечері, 
з 16.00 до 21.00, на основному 
майданчику відвідувачів очіку-
ватимуть виступи музичних та 
літературних виконавців 

19 ТРАВНЯ об 11.00 відбудеться перший захід у межах 
проекту «Успіх кожної жінки: Розпочни свій бізнес вже 
сьогодні!» (просп. Голосіївський, 42, Голосіївська РДА) 
у рамках якого упродовж травня-червня 2018 року 
триватимуть безкоштовні інформаційно-мотиваційні 
лекції-практикуми з відомими жінками-підприємця-
ми. Під час першої зустрічі своїми історіями успіху, 
знаннями та практичними порадами поділяться 
Вікторія Пархоменко та Ірина Рубіс. 

Зокрема Вікторія Пархоменко – успішна ресто-
раторка та засновниця закладів Klukva&Brukva, 
Asiatique, Indokitai, а також проектів «ГастроСреда» 
та Weekend Rest, власниця агентства «ГастроКон-
салтинг» – поділиться досвідом і професійними 
секретами щодо того як обрати життєздатну бізнес-
ідею (чи можливо прорахувати все заздалегідь); 
як правильно обрати цільову аудиторію бізнесу; 
побудова команди як основа успішного бізнесу 
(критерії підбору співробітників; система мотивації. 

У свою чергу, Ірина Рубіс – новаторка у комуніка-
ціях серед незалежних медіа, керівниця незалежного 
бізнес/медіа бюро еkonomika+, що включає сайти 
delo.ua, mmr.ua womo.com.ua, а також ініціатор-
ка таких заходів як: Business Wisdom Summit, HR 
Wisdom Summit, PR Marathon’sConferences, SHЕ, 
Tomorrow called – під час свого виступу висвітлить 
10 основних аспектів, які варто знати, розпочинаючи 
власний бізнес. 

Реєстрація на подію за посиланням: http://
womensleague.org.ua/uk-UA/Kalendar-podij/De-Vash-
talant--tam-i-uspih-.aspx?ID=37 

«Київавтодор» облаштовує 
спеціальні «кишені» 
для паркування

Для підвищення 
вартості проїзду в місті 
існує низка об’єктивних 
причин

«Україна очима дітей зони АТО»

На Подолі проведуть 
тематичний ярмарок 
«Київські Контракти» 

«Успіх кожної жінки: 
Розпочни свій бізнес уже сьогодні!»
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