
У Києві відзначать 
28-му річницю 
підняття українського 
національного прапора 
на Хрещатику, 36 
24 липня місто відзначає 28-у річницю під-
няття українського національного прапора 
на флагштоці біля будинку Київради на 
Хрещатику. У вівторок о 12.00 у Колонній 
залі мерії відбудеться урочистий захід із 
нагоди Дня українського національного 
прапора. Про це йдеться у розпорядженні 
Київського міського голови. 

Урочистості триватимуть за участю 
керівництва Київської міської ради, вико-
навчого органу Київради (КМДА), депутатів 
Київради та учасників історичної події 24 
липня 1990 року. 

Нагадаємо, що саме у столиці, ще за 
13 місяців до проголошення незалежності 
України, на щоглі біля Київради підняли 
синьо-жовтий прапор. Ця подія відіграла 
величезне значення у створенні незалеж-
ної держави. Таке сміливе та доленосне для 
всієї країни рішення ухвалили депутати 
Київради XXI скликання. 

24 липня 1990 року на Хрещатику 
зібралося щонайменше 200 тисяч осіб, 
абсолютну більшість яких складали кияни. 
Спочатку національний прапор освяти-
ли у Софійському соборі та почесною 
ходою принесли до будівлі Київради. О 
19.00 поряд із державним прапором УРСР 
його підняв тодішній заступник голови 
Київради Олександр Мосіюк. Нині цей 
прапор зберігається у Національному 
музеї історії України. 

У мерії затвердили 
проект будівництва 
ділянки метрополітену 
на Виноградар 

Київська міська державна адміністрація 
затвердила проект будівництва ділянки 
Сирецько-Печерської лінії метрополітену 
від станції «Сирець» на житловий масив 
Виноградар. Про це йдеться у розпо-
рядженні КМДА від 11 липня 2018 року, 
коментує заступник голови КМДА Дмитро 
Давтян. 

«Ми багато разів чули: знову затриму-
ється оголошення. Чули сумніви від людей. 
Але будівництво метро (а це масштабний 
проект) вимагає не лише детального ана-
лізу, але й ґрунтовної підготовки. Саме тому 
проект готувався не один місяць, а наступні 
оголошення – про тендери, тощо – будуть 
здійснюватися лише після детальної по-
передньої роботи. Ми маємо дбати і про 
дотримання вимог законодавства, і про 
інтереси киян, і про безпеку та якість», – 
підкреслив Дмитро Давтян. 

За його словами, нова ділянка лінії 
підземки складатиметься із двох станцій 
– «Мостицької» та «Проспекту Правди», а 
також із ділянки вилочного відгалуження 
у бік станції «Виноградар». 

За планом будівельні роботи трива-
тимуть 36 місяців, їх вартість оцінюється 
у 6,3 млрд грн. 

Згідно з розпорядженням, пропускна 
спроможність цієї ділянки метрополітену 
становитиме 40 пар поїздів на годину. 
Проект буде реалізований за рахунок 
коштів місцевого бюджету.
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Від LED-ламп до Сервантеса 
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УЧОРА на пленарному засіданні 
Київради депутати прийняли 
рішення, яке передбачає участь 
КП «Київміськсвітло» у проекті 
«Програма розвитку муніципаль-
ної інфраструктури України». 
Це дасть можливість залучити 
позику від Європейського інвес-
тиційного банку для капремонту 
мереж зовнішнього освітлення 
столиці. Йдеться про заміну ртут-
них та натрієвих світильників 
на світлодіодні. Передбачається 
надання позики в розмірі 30 млн 
євро терміном на 15 років. Від-
соткова ставка за користування 
залученими коштами мінімальна 
і становить не вище 2,5% річних 
у євро. 

«Це дуже вигідний для міста 
проект. Реалізація зазначених 
заходів дозволить підвищи-
ти ефективність споживання 

електроенергії не менше, ніж 
на 50-60%. LED-лампи мають 
можливість дистанційного ре-
гулювання світлового потоку і, 
відповідно, споживаної потуж-
ності в залежності від часу доби. 
Встановлення таких пристроїв 
дозволить економити місту на 
електроенергії в середньому 45 
млн грн в рік. Орієнтовно ро-
боти можуть розпочатися уже 
в 2019-му. Відтак, у Києві буде 
встановлено 65 тисяч сучасних 
пристроїв LED-освітлення», – за-
значив депутат Київради, голова 
постійної комісії з питань бю-
джету Андрій Странніков. 

Термін служби світлодіодів – 
100 тисяч годин. Реалізація про-
екту дозволить відмовитись від 
експлуатації та закупки газових 
ламп, в яких вміщується ртуть та 
покращити екологічний стан міс-

та, завдяки зменшенню обсягів 
викидів СО2 та інших шкідливих 
речовин. 

Також депутати підтримали 
впровадження у столиці ново-
го механізму фінансування до-
шкільних закладів «Гроші ходять 
за дитиною». 

«Застосування перевіреної 
європейської практики дозволить 
ввести базовий фінансовий нор-
матив бюджетної забезпеченості: 
розраховану вартість перебу-
вання дитини у комунальному 
закладі освіти, яку місто зможе 
направити у дошкільний заклад 
незалежно від його форми влас-
ності (комунальної, приватної чи 
корпоративної). Завдяки цьому 
механізму ми зможемо розши-
рити можливість маленьких киян 
на здобуття дошкільної освіти та 
зменшимо чергу в дитсадки, а 
завдяки конкуренції – покращи-
мо надання освітньої послуги у 
дитсадках», – повідомила під час 
засідання сесії голова постійної 
комісії Київради з питань освіти, 
науки, сім’ї, молоді та спорту 
Ганна Старостенко. – Із 2014 року 
було здійснено комплекс заходів, 
що дозволило менш ніж за чотири 
роки скоротити чергу у 5 разів. 
Зокрема збудовано та реконстру-
йовано 22 непрацюючих садки, а 
у діючих відновлено 338 груп, що 
дорівнює 28 закладам дошкіль-
ної освіти (на 12 груп кожний). 
Завдяки такій системній роботі 

у Києві було створено більше 13 
тисяч нових місць для дошкіль-
нят. Окрім того, модернізована 
система електронного запису 
дозволила місту уникнути по-
двоєння у черзі, ручного режиму 
втручання, а також оновити дані 
про дітей, які потребують першо-
чергового зарахування». 

Вона додала, що новий меха-
нізм фінансування ДНЗ запрацює 
у Києві вже із січня 2019 року. 

Окрім цього, депутати Київради 
присвоїли спецшколі І ступеня з 
поглибленим вивченням іспан-
ської мови № 176 ім’я Мігеля де 
Сервантеса Сааведри. З відпо-
відною ініціативою до Київради 
звернулося Посольство Королівства 
Іспанії в Україні. Школа № 176, 
що розташована у Дніпровському 
районі, започаткована 1978 року 
як навчальний заклад із поглибле-
ним вивченням іспанської мови. 
У 2010-му її було реорганізовано 
у суспільно-гуманітарну гімназію 
з тим же профілем. Школа демон-
струє великі успіхи у вивченні іс-
панської, популяризуючи традиції 
та культуру Королівства Іспанії в 
Україні. Учні є активними учасни-
ками програми обміну студентами, 
організованої Департаментом 
освіти Міської ради Мадриду. За 
підтримки Посольства Королівства 
Іспанії також щороку на базі на-
вчального закладу проводяться 
Міжнародні Сервантесівські кон-
ференції  �

Учора відбулося продовження пленарного 
засідання Київради від 12.07.2018. Депутати 
розглянули низку важливих для міста питань 
життєдіяльності. Зокрема столиця заощаджуватиме 
на електроенергії 45 млн грн щороку завдяки 
встановленню LED-ламп. Окрім цього, депутати 
підтримали впровадження нового механізму 
фінансування ДНЗ «Гроші ходять за дитиною» та 
інше. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

 �  Столичні депутати ухвалили низку рішень, які зроблять міське 
середовище комфортнішим і наблизять ДНЗ до євростандартів 

Під час учорашнього засідання Київради депутати розглянули низку важливих для міста питань життєдіяльності
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ðåàë³çàö³¿ ïðàâ ä³òåé â Óêðà¿í³», ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29 æîâòíÿ 2009 ðîêó ¹520/2589 
«Ïðî Ïîðÿäîê ðîçðîáëåííÿ, çàòâåðäæåííÿ òà âèêîíàííÿ ì³ñüêèõ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì ó ì³ñò³ Êèºâ³».

Ïðîãðàìà ñïðÿìîâàíà íà ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè â ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ ä³òåé òà ñ³ìåé 
ç ä³òüìè, ïðîòèä³þ íàñèëüñòâó â ñ³ì’¿ òà òîðã³âë³ ëþäüìè, çä³éñíåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè, 
ñ³ì’ÿìè òà ìîëîääþ ó ì³ñò³ Êèºâ³.

II. Âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè, íà ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêî¿ ñïðÿìîâàíà Ïðîãðàìà.
Ó áóäü-ÿêîìó ñóñï³ëüñòâ³ òóðáîòà ïðî ä³òåé ñêëàäàº îñíîâó äåðæàâíî¿ òà ðåã³îíàëüíî¿ ñîö³àëü-

íî¿ ïîë³òèêè. Ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïîïåðåäæåííÿì ñèð³òñòâà, æèòòºçàáåçïå÷åííÿì ³ ðîçâèòêîì 
ä³òåé, ñ³ìåé, ÿê³ ç ð³çíèõ ïðè÷èí ïîòðàïëÿþòü ó ñêëàäí³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè, íàñò³ëüêè ìàñøòàáí³ é 
ð³çíîìàí³òí³, ùî âèìàãàþòü äëÿ ¿õíüîãî âèð³øåííÿ ñêîîðäèíîâàíèõ çóñèëü äåðæàâíèõ ³ ñóñï³ëüíèõ 
³íñòèòóò³â. Âñå öå âèêëèêàº íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñíèõ çàõîä³â íà ì³ñüêîìó ð³âí³. Êð³ì 
òîãî, ³ñíóº ïîòðåáà ó ââåäåíí³ íîâèõ âèä³â, ôîðì òà ìåòîä³â ðîáîòè, ñèñòåìíîìó ìîí³òîðèíãó ¿õ 
ðåçóëüòàòèâíîñò³.

Òàê, íà ñüîãîäí³øí³é äåíü íà îáë³êó Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåáóâàþòü 588 ä³òåé, ÿê³ îïèíèëèñü ó 
ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî äî ö³º¿ êàòåãîð³¿ â³äíåñåíî íîâó ñîö³àëüíó ãðóïó 
– ä³òè, ÿê³ ïåðåì³ùåí³ ³ç çîíè ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ òà òèì÷àñîâî îêóïîâàíèõ 
òåðèòîð³é. Ùîðîêó íà öüîìó îáë³êó ç’ÿâëÿþòüñÿ á³ëüøå 200 íîâèõ ä³òåé. Â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíî¿ 
ðîáîòè ç áàòüêàìè äëÿ 40% ä³òåé âäàºòüñÿ çáåðåãòè ðîäèíó, àëå êîæíà ÷åòâåðòà äèòèíà ñòàº 
ñîö³àëüíîþ ñèðîòîþ.

Ñüîãîäí³ â Êèºâ³ íà îáë³êó ïåðåáóâàþòü 2383 ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî 
ï³êëóâàííÿ. Ç íèõ 239 ïðîäîâæóþòü ïåðåáóâàòè ïîçà ñ³ìåéíèì îòî÷åííÿì ³ ïîòðåáóþòü çàáåç-
ïå÷åííÿ ïðàâà íà âèõîâàííÿ â ñ³ì’¿ (ó 2011 ðîö³ áóëî 485 ä³òåé). Íååôåêòèâí³ñòü ³íñòèòóö³éíî¿ 
îï³êè íàä ä³òüìè-ñèðîòàìè äîâåäåíî íàóêîâî òà ïðàêòè÷íî. Ïðè çíà÷íèõ ìàòåð³àëüíèõ âèòðàòàõ 
öÿ ñèñòåìà íàíîñèòü íåïîïðàâíó øêîäó ïñèõ³÷íîìó çäîðîâ’þ äèòèíè òà ïðàêòè÷íî ïîçáàâëÿº 
äèòèíó ïðàâà íà ñ³ìåéíå âèõîâàííÿ. Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê òà ï³äòðèìêà ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ 
äàñòü çìîãó ðåàë³çóâàòè ïðàâî êîæíî¿ äèòèíè-ñèðîòè íà ñ³ìåéíå âèõîâàííÿ.

Ùîäíÿ â çàêëàäàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ïåðåáóâàþòü äî 100 ä³òåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ 
æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, àáî çàëèøèëèñÿ áåç áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê íîâî¿ 
ôîðìè ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè – ñ³ìåéíèé ïàòðîíàò äàñòü çìîãó íàäàâàòè ñîö³àëüí³ ïîñëóãè á³ëüø 
ïðîôåñ³éíî òà ÿê³ñíî, à òàêîæ çàáåçïå÷èòü ñ³ìåéíèé äîãëÿä òà âèõîâàííÿ ä³òåé, òèì÷àñîâî ðîç-
ëó÷åíèõ ç³ ñâî¿ìè ðîäèíàìè.

Ïîðÿä ç öèì ñôîðìóâàëàñü òåíäåíö³ÿ ùîäî çá³ëüøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ ï³äë³òê³â, ÿê³ ìàþòü ñòàòóñ 
äèòèíè-ñèðîòè àáî ïîçáàâëåíî¿ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ òà â ñèëó ð³çíèõ ïðè÷èí íå ìîæóòü áóòè 
îõîïëåí³ ñ³ìåéíèìè ôîðìàìè âèõîâàííÿ. Â³äñóòí³ñòü ó öèõ ä³òåé âëàñíîãî æèòëà, ãóðòîæèòê³â ïðè 
çàêëàäàõ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè, çðîñòàííÿ ÷åðãè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ ä³òåé 
æèòëîì ïðèçâåëè äî êðàéíüî¿ íåîáõ³äíîñò³ ñòâîðåííÿ ó ñòîëèö³ ñîö³àëüíîãî ãóðòîæèòêó.

Ïð³îðèòåòíîþ òàêîæ º ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíà íà ïðîô³ëàêòèêó òà ì³í³ì³çàö³þ ñ³ìåéíîãî íåáëà-
ãîïîëó÷÷ÿ øëÿõîì íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ä³òÿì, ìîëîä³ òà ñ³ì’ÿì, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ 
æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ òà ïîòðåáóþòü ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè. Ñïåö³àë³ñòàìè öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá 
ì³ñòà Êèºâà çä³éñíÿºòüñÿ êîìïëåêñíà ñîö³àëüíà ðîáîòà ³ç ñòîëè÷íèìè ðîäèíàìè, ÿê³ îäåðæóþòü 
ïðàêòè÷íó ï³äòðèìêó ó ïîäîëàíí³ ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèí, – öå ðîäèíè, äå âèõîâóþòüñÿ 
ä³òè òà ìîëîäü ç ³íâàë³äí³ñòþ, ðîäèíè ó êðèç³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó çîí³ ïîñèëåíî¿ óâàãè ñîö³àëüíèõ 
ïðàö³âíèê³â. Ìîâà éäå ïðî ñ³ì’¿, äå çëîâæèâàþòü àëêîãîëåì òà íàðêîòèêàìè, öå ðîäèíè îï³êóí³â, 
ïðèéîìí³ ñ³ì’¿ òà ÄÁÑÒ, ðîäèíè, ÿêèõ òîðêíóëàñü ïðîáëåìà Â²Ë\ÑÍ²Äó; êë³ºíòàìè º îñîáè, ÿê³ 
ìàþòü ïðîáëåìè ³ç çàêîíîì, òà ÷ëåíè ¿õ ñ³ìåé.

Íà îáë³êó öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ïåðåáóâàëè 11 857 ñ³ìåé, ÿê³ îïè-
íèëèñü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, â ÿêèõ âèõîâóºòüñÿ ïîíàä 17 341 äèòèíà. ²ç çàçíà÷åíî¿ 
ê³ëüêîñò³ ïîíàä 846 ñ³ìåé (ìàéæå 7,14 %) ïåðåáóâàëè ï³ä ñîö³àëüíèì ñóïðîâîäîì, ïîíàä 11011 
ñ³ìåé (92,86 %) îòðèìàëè ñîö³àëüí³ ïîñëóãè çà êàðòêîþ îòðèìóâà÷à ïîñëóã. Ï³ä ñóïðîâîäîì â 
2014 ðîö³ ïåðåáóâàëî 846 ñ³ìåé.

781 ñ³ì’ÿ çíÿòà ç ñîö³àëüíîãî ñóïðîâîäó, ç íèõ 691 ñ³ì’ÿ (88 %) – ç ïîçèòèâíèì ðåçóëüòàòîì ó 
çâ’ÿçêó ç ïîäîëàííÿì àáî ì³í³ì³çàö³ºþ ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèí.

Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñ³ìåé, ÿê³ ìàþòü çíåâàæëèâå ñòàâëåííÿ òà ñêëàäí³ ñòî-
ñóíêè â ñ³ì’¿, ÿê³ îáóìîâëåí³ ðîçëó÷åííÿì òà âèçíà÷åííÿì ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ äèòèíè; êîíôë³êòîì 
ïîêîë³íü; ïðîæèâàííÿì íà îäí³é æèòëîâ³é ïëîù³ ê³ëüêîõ ðîäèí; â³äñóòí³ñòþ íàâè÷îê äîãëÿäó òà 
âèõîâàííÿ ä³òåé, ì³æîñîáèñò³ñíîãî ñï³ëêóâàííÿ òîùî. Ïðè öüîìó âèíèêàº ðÿä ñêëàäíîñòåé â ñî-
ö³àëüíîìó ñóïðîâîäæåíí³ òàêèõ ñ³ìåé ÷åðåç íåìîæëèâ³ñòü ôàõîâî âèÿâèòè ïðè÷èíè, ùî ïðèçâåëè 
äî ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèí. Çíèæåííÿ ê³ëüêîñò³ ñîö³àëüíèõ ñóïðîâîä³â ò³ñíî ïîâ’ÿçàíå ç³ 
çìåíøåííÿì ê³ëüêîñò³ ôàõ³âö³â ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè òà çì³íåííÿì ðàêóðñó ðîáîòè ç ñ³ìåé â ñêëàäíèõ 
æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ íà ðîäèíè âèìóøåíèõ ïåðåñåëåíö³â òà ñ³ì’¿, äå îäèí ç ÷ëåí³â ñ³ìåé ïåðå-
áóâàº â çîí³ ÀÒÎ. Ïðîòå öÿ ä³ÿëüí³ñòü çá³ëüøèëà ê³ëüê³ñòü ñ³ìåé, ÿê³ áóëè îõîïëåí³ ñîö³àëüíèìè 
ïîñëóãàìè ï³ä ÷àñ â³äâ³äóâàííÿ.

Ïðîãðàìà â³äïîâ³äàº ñåêòîðó 2.3. «Ñîö³àëüíà ï³äòðèìêà òà äîïîìîãà» Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà 
Êèºâà äî 2025 ðîêó.

III. Âèçíà÷åííÿ ìåòè Ïðîãðàìè.
Ìåòîþ Ïðîãðàìè º:
– çàáåçïå÷åííÿ îïòèìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ö³ë³ñíî¿ ñèñòåìè çàõèñòó ïðàâ ä³òåé òà ñ³ìåé ç 

ä³òüìè, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, ä³òåé, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç áàòüê³âñüêîãî 
ï³êëóâàííÿ, ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ;

– ðåàë³çàö³ÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ íîâî¿ ñèñòåìè ñ³ìåéíî-îð³ºíòîâàíîãî ï³äõîäó ó çàïîá³ãàíí³ ñîö³àëü-
íîìó ñèð³òñòâó òà äîãëÿäó çà ä³òüìè-ñèðîòàìè òà ä³òüìè, ïîçáàâëåíèìè áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ;

– ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðàâà êîæíî¿ äèòèíè íà âèõîâàííÿ â ñ³ì’¿;
– ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã òà çàáåçïå÷åííÿ ¿õ äîñòóïíîñò³ ñ³ì’ÿì, ÿê³ 

ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ;
– óäîñêîíàëåííÿ êîìïëåêñíî¿ ìîäåë³ ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè ðîäèí âèìóøåíèõ ïåðåñåëåíö³â;
– àêòèâ³çàö³ÿ ñòîëè÷íî¿ ãðîìàäè (ãðîìàäñüêèõ, áëàãîä³éíèõ, ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é) ùîäî ï³ä-

òðèìêè ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì, ïðîåêò³â, çàõîä³â ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ïîòåíö³àëó ñ³ìåé, ä³òåé, ìîëîä³;
– ï³äòðèìêà òà ðîçâèòîê âîëîíòåðñüêîãî ðóõó â ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî¿ òà ñ³ìåéíî¿ ïîë³òèêè 

ì³ñòà Êèºâà;
– ðîçâèòîê ñèñòåìè ïàòðîíàòíîãî âèõîâàííÿ;
– âïðîâàäæåííÿ ï³äòðèìóþ÷èõ ïîñëóã äëÿ âðàçëèâèõ êàòåãîð³é ä³òåé òà ñ³ìåé ç ä³òüìè.
²V. Îáãðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ³ çàñîá³â ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè, îáñÿã³â òà äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ, 

ñòðîê³â âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè.
Ðåàë³çàö³ÿ Ïðîãðàìè áóäå òðèâàòè 3 ðîêè òà ïåðåäáà÷àº:
• ïîñò³éíèé ìîí³òîðèíã ñòàíó ñîö³àëüíî-ïðàâîâîãî çàõèñòó ä³òåé, ñ³ìåé ç ä³òüìè, çàõèñòó â³ä 

íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿, çàõîä³â ç ïðîô³ëàêòèêè òîðã³âë³ ëþäüìè, ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè, ñ³ì’ÿìè 
òà ìîëîääþ;

• âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ ôîðì ³ ìåòîä³â ðîáîòè ç ñ³ì’ÿìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ 
æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ;

• ðîçðîáêó òà âèäàííÿ ³íôîðìàö³éíî-ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â äëÿ ïðîâåäåííÿ øèðîêî¿ ðå-
êëàìíî¿ êàìïàí³¿, íàïðàâëåíî¿ íà ôîðìóâàííÿ ó íàñåëåííÿ àêòèâíî¿ ãðîìàäñüêî¿ ïîçèö³¿ ùîäî 
ïðåäìåòó Ïðîãðàìè;

• çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó òà äîïîìîãè, ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â 
ïî ðîáîò³ ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè;

• ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ïåðåï³äãîòîâêó ïðàö³âíèê³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè;
• ïðîâåäåííÿ ðåêëàìíî¿ êàìïàí³¿ òà ðîç’ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè, íàïðàâëåíî¿ íà ôîðìóâàííÿ ó 

íàñåëåííÿ àêòèâíî¿ ãðîìàäñüêî¿ ïîçèö³¿;

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 11.02.2016 № 90/90
(в редакції рішення Київської міської ради

від 26.06.2018 № 1009/5073

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА«ДІТИ. СІМ’Я. СТОЛИЦЯ на 2016-2018 роки»
². Çàãàëüíà ÷àñòèíà.

ÏÀÑÏÎÐÒ
ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ä²ÒÈ. Ñ²Ì’ß. ÑÒÎËÈÖß íà 2016-2018 ðîêè»

1. Ініціатор розро-
блення програми

Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

2.
Дата, номер і назва 
документа про роз-
роблення програми

Пункт 2 протоколу доручень №25 від 28 липня 2015 року, напрацьований під час наради у першого заступ-
ника голови Київської міської державної адміністрації

3. Розробник про-
грами

Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

4. Співрозробники 
програми

Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)

5.
Замовник (відпо-
відальний викона-
вець) програми

Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

6. Учасники (співвико-
навці) програми

Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, Міський 
центр дитини, Київський міський центр сім’ї «Родинний дім». Центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей №1 Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу іКиївської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), Київський міський центр соціально-психологічної допомоги, комунальна установа 
«Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді», Київський міський право-
бережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

7. Строк виконання 
програми 2016-2018 рр.

8.

Перелік бюджетів, 
які беруть участь у 
виконанні програми 
(для комплексних 
програм)

Бюджет міста Києва

9.
Загальний обсяг 
фінансових ресур-
сів, необхідних для 
реалізації програми

Всього (тис.грн) у тому числі, за роками (тис.грн)

242813,0
2016 2017 2018

50972,0 84547,0 107294,0

9.1. Коштів загального 
фонду міста Києва 188161,3 43874,4 68407,6 75879,3

9.2.
Коштів спеціаль-
ного фонду міста 
Києва

43111,6 3717,7 12183,2 27210,7

9.3. Коштів інших 
джерел 11540,1 3379,9 3956,2 4204,0

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà «Ä³òè. Ñ³ì’ÿ. Ñòîëèöÿ íà 2016-2018 ðîêè» (äàë³ – Ïðîãðàìà) ðîçðîáëåíà 
íà âèêîíàííÿ çàêîíîäàâñòâà â ñôåð³ çàõèñòó äèòèíñòâà, ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè ñ³ì’¿ òà ñïðÿìîâàíà 
íà ðåàë³çàö³þ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çàêîí³â Óêðà¿íè, àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Îñíîâíèì çàêîíîäàâ÷èì ï³ä´ðóíòÿì ðîçðîáëåííÿ Ïðîãðàìè º çàêîíè Óêðà¿íè «Ïðî Çàãàëüíî-
äåðæàâíó ïðîãðàìó «Íàö³îíàëüíèé ïëàí ä³é ùîäî ðåàë³çàö³¿ Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè» íà 
ïåð³îä äî 2016 ðîêó», «Ïðî îõîðîíó äèòèíñòâà», «Ïðî îðãàíè ³ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñïåö³àëüí³ 
óñòàíîâè äëÿ ä³òåé», «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ óìîâ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé-
ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ», «Ïðî ñîö³àëüí³ ïîñëóãè», Ñ³ìåéíèé êîäåêñ 
Óêðà¿íè, Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 16 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ¹1163 «Ïðî ïèòàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ 

Про внесення змін до міської цільової програми 
«Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки»

Рішення Київської міської ради № 1009/5073 від 26 червня 2018 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про порядок розроблення, затвердження 
та виконання міських цільових програм у місті Києві», рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року 
№ 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 
03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження 
міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» 

на 2016-2018 роки»
Рішення Київської міської ради № 1108/5172 від 5 липня 2018 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення міста 
Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè çì³íè äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 
«Ä³òè. Ñ³ì’ÿ. Ñòîëèöÿ íà 2016-2018 ðîêè», çà-
òâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
11 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 90/90 (â ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21 ãðóäíÿ 2017 ðîêó 
¹1054/4061), âèêëàâøè ¿¿ â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî 
äîäàºòüñÿ.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó òà 
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ó ï³äïóíêò³ 5.2, àáçàö³ òðåòüîìó ï³äïóíêòó 
5.4 ïóíêòó 5 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116 «Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. 
Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016 – 2018 ðîêè» ñëîâà òà 
öèôðè «01 ëèïíÿ 2018 ðîêó» çàì³íèòè ñëîâàìè 
òà öèôðàìè «01 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó».

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 75 (1887), п’ятниця, 20 липня 2018 р.
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№ з/п Назва напряму ді-
яльності (пріоритетні 
завдання)
 

Заходи Програми Строк вико-
нання заходу

Виконавці Джерела фінан-
сування

Орієнтовані обсяги фінансуван-
ня (вартість); тис. грн, в тому 
числі за роками:

Очікуваний результат, в тому числі за роками;

2016 2017 2018 Назва показника 2016 2017 2018
Методичне забезпечений діильпості спеціалістів і питань іаінсту прав та інтересів дітей
1 Підготовка спеціа-

лістів та
розробка методичних 
матеріалів

1 Проведення навчання щодо опанування нових 
підходів у роботі дітьми та сім’ями з дітьми (за-
стосування інноваційних методик)
для працівників районних служб у справах дітей 
та спеціалістів закладів соціального захисту дітей, 
та спеціалістів, які працюють у сферах профілак-
тики правопорушень, корекції
агресивної поведінки підлітків та реалізації 
сімейної політики

2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної’ адміністрації)
 

Бюджет міста 
Киева

133,1 133,7 92,7 1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 133,1 133,7 92,7
2. Показник продукту:
Кількість проведених тренінгів, од 11 10 6
Кількість учасників тренінгів, осіб 220 250 150
3. Показник ефективності:
Середні витрати на проведення одного тренінгу 
грн

12100 13370 15450

4. Показник якості:
Динаміка кількості користувачів, охоплених 
тренінгом,%

100 110 60

2.Розроблення та видання навчально-методичних 
посібників щодо
профілактики правопорушень у
дитячому середовищі

2016
 

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації)
 
 

Бюджет міста 
Киева
 

79,00
 

30,0
 

0
 

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис грн 79.0 30.0 0
2. Показник продукту:
Кількість розроблених методичних посібників, шт 1 0 0
Кількість надрукованих екземплярів, шт 1000 1000 0
3. Показник ефективності:

Середні витрати на підготовку посібника. 80 30,0 0
4. Показник якості:
Динаміка чисельності працівників, які отримають 
знання,%

100 100 0

2 Проведення про-
світницької роботи з 
питань захисту прав 
та інтересів дітей

1. Забезпечення висвітлення в програмах теле-
бачення, друкованих засобах масової інформації 
роботи служб у справах дітей щодо захисту прав 
та інтересів дітей, збереження інституту сім’ї та 
популяризації сімейних цінностей

2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)

Не потребує фінансування
-

2. Виготовлення соціальної рекламної
продукції та проведення
роз’яснювальної роботи з метою
формування у населення активної громадської 
позиції, направленої на
захист прав та інтересів дітей, сімей з
дітьми, підвищення рівня обізнаності населення 
щодо сучасних проявів
торгівлі людьми та насильства в сім’ї
 

2016-2018
 

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації)
 

Бюджет міста 
Киева

60,1 25,0 0 1. Показник витрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 60,1 25 0
2. Показник продукту:
Кількість виробленого продукту, шт 4 0 0
Кількість надрукованих екземплярів, шт 8500 500 0
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одиницю надрукованого 
екземпляру, грн

7.06 50,0 0

4. Показник якості:
Динаміка охоплених,% 100 120 0

Всього: Бюджет міста 
Києва

272,2 188.7 92,7

Усього за напрямом: 553,6
Профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей
3
 

Своєчасне виявлення
бездоглядних та 
безпритульних дітей, 
соціально-право-
вий захист дітей, які 
опинилися у складних 
життєвих обставинах
 
 

1. Організація та надання додаткових
послуг по роботі з дітьми, які
опинились у складних життєвих обставинах, з 
метою забезпечення своєчасного виявлення без-
доглядних та безпритульних дітей, організація їх 
соціального супроводження
 

2016-
2018

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації)
 
 

Бюджет міста 
Києва
 

2129,4
 

3179,5
 

3354,4
 

1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 2129,4 3179,5 3354,4
2. Показник продукту:
Охоплено дітей, осіб 900 925 950
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну дитину, грн 2366 3437 3530
4. Показник якості:
Динаміка зменшення безпритульних та їездогляд-
них дітей,%

100 105 110

4 Соціально-правовий 
захист дітей та сімей з 
пітьми, які опинилися 
у складних життєвих 
обставинах

1. Надання додаткових соціальних послуг дітям 
та сім’ям з дітьми, які опинились у складних 
життєвих обставинах, установами, створеними за 
рішенням місцевих органів влади

2016-20)8 Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), 
Міський центр дитини, 
Київський міський
центр сім’ї «Родинний дім»

Бюджет міста 
Києва

3000,0 3829,2 4500,0 1 .Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 3000 3829,2 4500,0
2.Показник продукту:

В тому числі: Охоплено користувачів, осіб 17000 10000 11000
Міський центр дитини 3.Показник ефективності
1 320,0 1735,4 2100,0 Середні витрати на одного користувача, грн 176,5 382,9 409,1
КМЦ «Родинний дім» 4.Показник якості:
1680,0 2093,8 2400,0 Динаміка чисельності користувачів, які зверну-

лись за допомогою, %
100 105 110

5
 

Попередження не-
гативних проявів та 
профілактика
правопорушень у
дитячому середовищі

1. Проведення заходів профілактики
агресивної поведінки підлітків
«Зупинись! – Посміхнись!»

2016-2018
 
 

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу
Київської міської ради (Київ-
ської міської державної
адміністрації)

Бюджет міста 
Києва

507,2 941,0 992,8 1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 507,2 941,0 992,8
2.Показник продукту:
Охоплено дітей, осіб 10000 10000 10000
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одну дитину, грн 50,7 94,1 99,3
4.Показник якості:
Динаміка зменшення чисельності дітей, які 
вчинили правопорушення, %

100 99 98

Попередження не-
гативних проявів та 
профілактика
правопорушень у
дитячому середовищі

2.0рганізація заходів серед дітей та підлітків 
«Даруємо радість дітям»
 
 

2016-2018
 
 

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу
Київської міської ради (Київ-
ської міської державної
адміністрації)

Бюджет міста 
Києва

250,0 300,0 350,0 1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 250,0 300,0 350,0
2.Показник продукту:
Охоплено дітей, осіб 1525 1525 1525
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одну дитину, грн 160,0 190,0 220,0
4.Показник якості;
Динаміка зменшення чисельності дітей, які 
вчинили правопорушення, %

100 118 137

Всього: Бюджет міста 
Києва

5886,6 8249.7 9197,2

Обсяг коштів, які про-
понується залучити на 
виконання Програми

Етапи виконання Програми Усього витрат на 
виконання Програми 

(тис. грн)2016 рік 2017 рік 2018рік

Обсяг ресурсів, усього, у 
тому числі: 50972,0 84547,0 107294,0 242813,0

Бюджет загального 
фонду міста Києва 43874,4 68407,6 75879,3 188161,3

Бюджет спеціального 
фонду міста Києва 3 717,7 12183,2 27210,7 43111,6

Кошти інших джерел 3 379,9 3956,2 4204,0 11540,1

Ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ Ïðîãðàìè ïåðåäáà÷àºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñöåâîãî áþäæåòó. 
Çàãàëüíèé îáñÿã ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè, ñòàíîâèòü 242 813,0 
òèñ.ãðí.

Îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ çàâäàíü ³ çàõîä³â Ïðîãðàìè óòî÷íÿþòüñÿ êîæíîãî ðîêó çàëåæíî â³ä ô³-
íàíñîâî¿ ìîæëèâîñò³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

• çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà êîæíî¿ äèòèíè-ñèðîòè òà äèòèíè, ïîçáàâëåíî¿ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, 
íà ñ³ìåéíå âèõîâàííÿ;

• áåçïîñåðåäíº íàäàííÿ ï³äòðèìóþ÷èõ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ä³òÿì, ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè;
• ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã òà çàáåçïå÷åííÿ ¿õ äîñòóïíîñò³ ñ³ì’ÿì, ÿê³ 

ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ.
• ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ðîáîòè ïî ñîö³àë³çàö³¿ òà àäàïòàö³¿ ä³òåé-ñèð³ò, ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³â-

ñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ä³òåé, çàëèøåíèõ áåç áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè,
• çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ ïðîæèâàííÿ, íàâ÷àííÿ òà ï³äãîòîâêè äî ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ ä³òåé-

ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ï³äë³òêîâîãî â³êó ó ñîö³àëüíîìó ãóðòîæèòêó 
äî îòðèìàííÿ íèìè âëàñíîãî æèòëà.

Çàõîäè ö³º¿ ïðîãðàìè ïåðåäáà÷àþòü ô³íàíñóâàííÿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó òà çàëó÷åííÿ äîäàòêîâèõ 
äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ, íå çàáîðîíåíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Ïðîãðàìà â³äïîâ³äàº ñåêòîðó 2.3. «Ñîö³àëüíà ï³äòðèìêà òà äîïîìîãà» Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà 
Êèºâà äî 2025 ðîêó, ³íäèêàòîðîì ÿêîãî º ïèòîìà âàãà ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³â-
ñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ÿê³ âèõîâóþòüñÿ â ñ³ìåéíèõ ôîðìàõ âèõîâàííÿ, ó çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ ä³òåé ö³º¿ 
êàòåãîð³¿, ÿêèé íà 2018 ð³ê ñòàíîâèòèìå 92,5%. 

Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ä³òè. Ñ³ì’ÿ. Ñòîëèöÿ íà 2016-2018 ðîêè».

V. Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü, çàõîä³â Ïðîãðàìè òà ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè
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Усього за напрямом: 23333,5
Реалізація права кожної дитини на виховання в сім’ї
6 Розвиток сімейних 

форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених
батьківського піклу-
вання

1.Забезпечення функціонування
патронатннх сімей для можливості влаштування 
дітей віком від 0 до 18 р., які залишилися без 
піклування батьків, та дітей, які опинилися в 
складних життєвих обставинах
 
 

2016-2018
 

Центр соціально-психологіч-
ної реабілітації дітей №1
Служби у справах дітей та 
сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), Служба у спра-
вах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)
 
 
 

Бюджет міста 
Києва

700,2 183,1 0 1 .Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 700,2 183,1 0
2.Показник продукту:
Охоплено дітей, осіб 8 6 0
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одну дитину, грн 87525 30517
4.Показник якості:
Динаміка чисельності дітей, забезпечених тим-
часовим сімейним вихованням, %

100 102

2.Соціально-психологічна допомога сім’ям, які 
взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування
 
 

2016-2018
 
 

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації)

Бюджет міста 
Києва

757,9 1254,4 1323,4 1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн  757,9 1254,4 1323,4
2,Показник продукту:
Охоплено осіб 800 800 800
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн 947 1568 1654
4.Показник якості:
Динаміка витрат на одну особу,%  100  165 175

Всього: Бюджет міста 
Києва

1458,1 1437,5 1323,4

Усього за напрямом: 4219,0
Додаткове матеріальне забезпечення
7 Розвиток системи 

додаткового матері-
ального
забезпечення

1.Придбання автотранспорту(в т.ч.
комплектуючих авточастин) для дитячих будинків 
сімейного типу

2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), 
районні в місті Києві державні 
адміністрації
 
 

Бюджет міста 
Києва
 

1159,5
 

2900,0
 

11315,5 1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 1159,5 2900.0 11315,5
2.Показник продукту:
Кількість ДБСТ, які отримають автомобілі, од. 3 5 7
3.Показник ефективності:
Середні витрати на один автомобіль, тис. грн 386,5 580,0 1616,5
4.Показник якості:
Динаміка забезпечення ДБСТ автотранспортом,% 100 167 100

2. Надання щорічної додаткової фінансової 
допомоги дитячим будинкам сімейного типу для 
вирішення матеріально-побутових проблем
 
 

2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), 
районні в місті Києві державні 
адміністрації

Бюджет міста 
Києва
 

800,0
 

850,0
 

4276,0
 

1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 800,0 850,0 4276,0
2.Показник продукту:
Кількість ДБСТ, які отримають допомогу, од. 23 23 23
3.Показник ефективності:
Середні витрати на один ДБСТ, тис.грн 34,8 37,0 185,9
4.Покаіннк якості:
Динаміка забезпечення ДБСТ фінансовою допо-
могою,%

100 102 100

Всього: Бюджет міста 
Києва (спеці-
альний фонд)

1959,5 3750,0 15591,5

Усього за напрямом: 21301,0
Усього по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 9576,4 13625,9 26204,8

Бюджет міста 
Киева

7616,9 9875,9 10613,3

Бюджет міста 
Києва (спеці-
альний фонд)

1959,5 3750,0 15591,5

Заходи державної політики з питань сім’ї
8 Забезпечення спри-

ятливих умов для 
всебічного розвитку 
сім’ї найповнішої 
реалізації сім’єю своїх 
функцій, підвищення 
ролі сім’ї як основи 
суспільства

1.Реалізація програми підготовки
молоді до подружнього життя та молодих пар, які 
готуються до шлюбу

2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), 
Київський міський центр сім’ї 
«Родинний дім»

Бюджет міста 
Києва
 

180,2
 

196,0
 

206,8
 

1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн  180,2  196,0  206,8
2.Показник продукту:
Охоплено учасників, осіб  250  275  290
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника, грн 720.8 712,7 713,1
4,Показник якості:
Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені 
послугами,%

100 110 120

2. Реалізація соціальних програм і заходів місце-
вих органів влади у справах сім’ї (лекційно-тре-
нінгова робота з попередження насильства в сім’ї, 
заходи до Дня родини, «Стоп-насильство». Дня 
Святого Миколая та
інші)

2016-2018
 
 

Районні в місті Києві державні 
адміністрації
 

Бюджет міста 
Києва

352.9 808,7 853,2 1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн  352.9  808,7  853,2
2.Показник продукту:
Охоплено, осіб  10215  10521  10942
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн  34,5  76,8  77,9
4.Показник якості:
Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені 
послугами,%

100 103 104

3. Організація загальноміських заходів для сімей 
з дітьми
 

2016
-2018

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації)
 

Бюджет міста 
Києва
 

366,8
 

432,4
 

456,2 1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 366,8  432.4 456,2
2.Показник продукту:
Охоплено дітей, осіб 2000  2000  2000
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одну дитину, грн 183,4  216,2  228,1
4,Показник якості:
Динаміка витрат на дитину, % 100  110 125

4.Реалізація програми «Вітаю! Я
народився!»

2016-
2018

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації)
 
 
 

Бюджет міста 
Києва
 

196,5
 

3520,0
 

3700,0
 

1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 196,5 3520,0 3700,00
2.Показник продукту:
Охоплено дітей, осіб 1500 32000 30000
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одну дитину, грн 131,0 110,0 123,3
4.Показник икоеті:
Динаміка витрат на дитину, % 100 84 94

9 Заходи із запобігання 
та
протидії домашньому
насильству

1.Реалізація заходів медико-соціальної
реабілітації постраждалих від
насильства в сім’ї

2016 -2018
 
 

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації). 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)

Бюджет міста 
Києва

123,3 150.1 158.4 1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 123,3 150,1 158,4
2.Показник продукту:
Охоплено, осіб 40 45 50
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн 3082,5 3335,5 3168
4.Показник якості:
Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені 
послугами,%

100 112 125

2.Проведення корекційної роботи 3 особами, які 
вчинили насильство в сім’ї

2016-2018
 
 

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), Київський 
міський центр сім’ї «Родинний 
дім», районні центри у справах 
сім’ї та жінок.
 
 

Бюджет міста 
Києва

100 131.3 138,4 1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 100 131,1 138,4
2.Показник продукту:
Охоплено, осіб 90 95 100
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн 111.1 1380,0 1384
4.Показник якості:
Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені 
послугами, %

100 105 110
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10 Заходи з протидії 
торгівлі
людьми

1 .Забезпечення діяльності Київської міської 
Координаційної ради з питань запобігання на-
сильству в сім’ї, гендерної рівності та протидії 
торгівлі людьми

2016-2018 що-
квартально

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)

.... Не потребує фінансування

2. Проведення навчальних семінарів та тренінгів 
для заступників директорів шкіл з виховної ро-
боти, психологів, дільничних інспекторів поліції, 
спеціалістів, які задіяні до виконання  заходів з 
попередження насильства в
сім’ї і.

2016-2018
 

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу
Київської міської ради (Ки-
ївської міської державної адмі-
ністрації), Київський міський 
центр сім’ї «Родинний дім»
 

Бюджет міста 
Києва

112,0 124,3 131,2 1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 112 124,3 131,2
2.Показник продукту:
Охоплено учасників, осіб 600 600 600
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника, грн 186,7 207,2 218,7
4.Показник якості:
Динаміка зростання кількості закладів та установ, 
працівники яких будуть охоплені послугами, %

100 120 140

Всього: Бюджет міста 
Києва

1431,7 5362,8 5644,2

Усього за напрямом: 12438,7
Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізаціа інших заходів
11 Забезпечення надан-

ня комплексних соці-
альних послуг сім’ям 
з дітьми та особам, 
які перебувають в 
складних життєвих 
обставинах та по-
требують сторонньої 
допомоги
 

1.Забезпечення діяльності Київського міського 
центру соціально -психологічної допомоги
 
 
 

2016-
2018

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), Київський 
міський центр соціально 
-психологічної допомоги, 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)

Бюджет міста 
Києва
 

1430,5
 

1993,0
 

2102,6
 

1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 1430,5 1993,0 2102,6
2.Показник продукту:
Охоплено учасників, осіб 600  500 500
З.Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн  2384,2  3986,0 4205,2
4.Показник якості:
Динаміка завантаженості закладу, % 100  104 108

2. Забезпечення діяльності Київського міського 
правобережного центру для ВІЛ-інфікованих 
дітей та молоді

2016-2018
 
 

Служба у справах дітей та 
сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації). Київський 
міський правобережний центр 
для ВІЛ-інфікованих дітей та 
молоді. Київський міський 
центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської
міської державної адміні-
страції)

Бюджет міста 
Києва

784,4 1071 1129,9 1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис грн 784,4 1071 1129,9
2.Показник продукту:
Охоплено осіб  1000 1100 1200
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн 784,4 937,6 941,6
4.Показник якості:
Динаміка чисельності осіб, які звернулись за 
допомогою, %

100 110 120

3.Забезпечення діяльності
комунальної установи «Київський міський ліво-
бережний центр для ВШ-інфІкованих дітей та 
молоді»
 
 

2016-2018
 
 

Служба у справах дітей та 
сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), комунальна 
установа «Київський міський 
лівобережний центр для ВІЛ-
Інфікованих дітей та молоді». 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)
 

Бюджет міста 
Києва

797,6 1616,3 1705,2 1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 797,6 1616,3 1705,2
2. Показник продукту:
Охоплено осіб 2600 2600 2600
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн 306,8 621,7 655,8
4.Показник якості:
Динаміка чисельності осіб, які звернулись за 
допомогою, %

100 104 109

4.Створення соціального гуртожитку для ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування (30 ліжко-місць)
 
 

2017-
2018

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), Київський 
міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації)
 
 

Бюджет міста 
Києва
 

0 0 2430,8
 

1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 0 0 2430,8
2.Показник продукту:
Створення соціального гуртожитку на 30 ліжко-
місць

0 0 1

3.Показник ефективності:
Середні витрати на один заклад, тис. грн 0 0 2430,8
4.Показник якості:
Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені 
заходами, від тих, що звернулись за допомогою, %

0 0 100

5. Забезпечення діяльності районних центрів со-
цІально-пснхологічиої реабілітації дітей та молоді 
з функціональними обмеженнями
 
 

2016-2018
 
 

Дарницька, Деснянська, Обо-
лонська, Подільська,
Солом’янська районні в місті 
Києві державні
адміністрації

Бюджет міста 
Києва

4063,1 5787,4 6105.7 1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 4063,1 5787,4 6105,7
2. Показник продукту:
Охоплено осіб 2838 2923 3040
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн 1431,7 1980,0 2008,5
4. Показник якості:
Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені 
заходами, від тих, що звернулись за допомогою, %

100 103 100

6.Відзначення одиноких батьків та матерів, які 
самі виховують дітей
 
 

2016-2018
 
 

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу
Київської міської ради (Ки-
ївської міської державної адмі-
ністрації). Київський міський 
центр сім’ї «Родинний дім»
 
 

Бюджет міста 
Києва

0 40,0 40,0 1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн о  40  40
2. Показник продукту:
Охоплено осіб о  20  20
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн  2000  2000
4. Показник якості:
Динаміка чисельності осіб, які отримають вина-
городу, %

0 100 100

Всього: Бюджет міста 
Києва

7075,6 10507,7 13514,2

Усього за напрямом: 31097,5
Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, яітей та молоді
12 Надання соціальних 

послуг дітям, молоді 
та сім’ям, які опини-
лися в
 складних життєвих 
обставинах та по-
требують
сторонньої допомоги;
соціальне інспекту-
вання та соціальний 
супровід їх; підбір та 
навчання
кандидатів в опікуни.
прийомні батьки, 
батьки-
вихователі

1. Забезпечення діяльності Київського
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)
 
 
 
 

2016-2018
 
 

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації). Київський 
міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації) 

Бюджет міста-
Києва

5017,7 6462,6 6818,0 1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 5017,7 6462,6 6818,0
2.Показник продукту:
Кількість соціальних послуг, одиниць 35805 43700 44000
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одну послугу, грн 140,1 147,9 154,9
4.Показник якості;
Динаміка кількості наданих соціальних то слуг, % 100 103 107

2. Збереження районних в місті Києві центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
 
 
 

2016-
2018

Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді виконавчого органу 
Київської міської ради
(Київської міської державної 
адміністрації), центри
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді районних в 
місті Києві державних адмі-
ністрацій, Служба у справах 
дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) 

Бюджет міста 
Києва
 

19961,00
 

29860,5
 

31502,8
 

1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 19961,0 29860,5 31502.8
2.Показник продукту:
Кількість соціальних послуг, одиниць 350000 360500 374900
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одну послугу, грн 57 82,8 84
4.Показник якості:
Динаміка кількості наданих соціальних послуг, % 100 103 107

Всього: Бюджет міста 
Києва

24978,7 36323,1 38320,8

Усього за напрямом: 99622,6
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
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13. Надання соціальних 
послуг сім’ям з ді-
тьми, які опинилися 
в складних життєвих 
обставинах, в тому 
числі внутрішньо 
переміщеним особам

1. Реалізація заходів спеціалізованого
формування «Служба соціальної підтримки сім’ї»

2016-2018
 

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), центри соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та 
молоді районних в місті Києві 
державних адміністрацій

Інші джерела 20 21,7 23,0 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва

462,6 395,1 416,8 Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 482,6 416,8 439,8
2.Показник продукту:
Охоплено осіб 27000 24000 25000
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника, грн (з ураху-
ванням позабюджетних коштів)

17,9 17,4 17,6

4.Показник якості:
Динаміка осіб, які будуть охоплені послугами, % 100 109 113

2. Реалізація заходів міської
спеціалізованої служби «Юридична
консультація для сімей»

2016-2018
 
 

Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради
(Київської міської державної 
адміністрації), Служба у
справах дітей та сім’ї виконав-
чого органу Київської міської 
ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Інші джерела 0 70,0 80,0 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва

0 0 0 Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 0 70 80
2,Показник продукту:
Надано послуг 0 440 480
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника, грн 0 159,1 166,7
4.Показник якості:
Динаміка кількості наданих соціальних послуг 
одному отримувачу, %

0 100 111

3. Реалізація соціокультурних заходів «Теплий 
дім» для сімей, які опинились у складних життє-
вих обставинах

2016-2018
 
 

Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), Служба у
справах дітей та сім’ї виконав-
чого органу Київської
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації)

Інші джерела 40 43,4 46,0 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва
 

0 52,5
 

55,4
 

Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 40 95,9 101,4
2. Показник продукту:
Охоплено осіб 0 330 360
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника 133,3 290,6 280,7
4.Показник якості:
Динаміка сімей, які опинились в складних 
життєвих обставинах, що будуть залучені до 
соціокультурологічних заходів, %

100 110 120

4. Реалізація соціальних заходів
«Екстрена підтримка молодих матерів
з дітьми та вагітних жінок» (соціальна квартира)

2016-
2018

Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), Служба у спра-
вах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)

інші джерела 380,0 412,3 436,6 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва

344,1 379,1 400,0 Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 724,1 791,4 836,6
2.Показник продукту:
Охоплено осіб 100 110 120
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника, грн (з раху-
ванням позабюджетних коштів)

7242 7193,6 6971,7

4.Показник якості:
Динаміка осіб, які будуть охоплені послугами.% 100 110 120

5. Реалізація заходів «Інформаційно-консультат-
нвна лінія «Телефон Довіри»
 
 

2016-
2018

Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), Служба у спра-
вах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації),
 
 
 

Інші джерела 0 220,0 240,0 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва

0 0 0 Обсяг фінансових ресурсів, тисгрн 0 220 240
2.Показник продукту:
Охоплено учасників, осіб, телефонних консуль-
тувань

0 2030 2240

3.Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника, грн 0 108,4 107,1
4.Показник якості:
Динаміка кількості звернень та відповідно нада-
них консультативних послуг %

0 100 108

6. Реалізація заходів «Центр соціалізації для дітей, 
які знаходяться в конфлікті з законом»
 
 

2016-
2018

Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді виконавчого органу 
Київської міської ради
(Київської міської державної 
адміністрації). Служба
пробації, Служба у справах 
дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації),

Інші джерела 100,0 108,5 115 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва

11,1 12,5 13,2 Обсяг фінансових ресурсів, тисгрн 111,1 121,0 128,2
2.Показник продукту:
Охоплено осіб 148 160 180
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника з послугами, 
грн, з урахуванням фінансування з інших джерел

750,7 756,3 712,2

750,7
Динаміка осіб, які соціалізуються, % 100 108 121

7. Проведення міських заходів до Дня спільних 
дій в інтересах дітей

2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), центри соціаль-
них служб для сім’ї, дітей
 та молоді районних а місті 
Києві державних адміністра-
цій

Бюджет міста 
Києва

0 39,3 41,5 1. Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тисгрн 0 39,3 41,5
2. Показник продукту:
Охоплено учасників, осіб 0 1650 1820
3. Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн 23,8 22.8
4. Показник якості:
Динаміка кількості охоплених заходом осіб, % 0 100 110

1. Реалізація заходів спеціалізованого
формування «Служба соціально-
профілактичної роботи», в тому числі забезпечен-
ня діяльності груп взаємодопомоги

2016-20)8
 

Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради
(Київської міської державної 
адміністрації), Служба у спра-
вах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)

Інші джерела 20,0 21,7 23,0 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва

18,6 2520,3 2659,0 Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 38,6 2242,0 2682,0
2.Показник продукту:
Охоплено учасників, осіб 250  8867 8890
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника, грн (з ураху-
ванням позабюджетних коштів)

154,4 286,7 301,7

4.Показник якості:
Динаміка охоплених учасників,% 100 100 100

2. Реалізація соціальних заходів
спеціалізованого формування
соціально-профілактичної роботи
«Соціально-юнсультатнвна соціально-наркологіч-
на приймальня» (денний режим)
 

2016-
2018

Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації). Служба у спра-
вах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)
 

Інші джерела 25.0 27,2 28,7 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва

44 40,2 42,4 Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 69 67,4 71,2
2.Показник продукту:
Охоплено осіб 280 190 210
З.Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн (з урахуван-
ням позабюджетних коштів)

246,4 354,7 338,6

4.Показник якості:
Динаміка кількості охоплених соціальними 
послугами осіб, направлених до КП «Соціо-
терапія», %

100 105 117

3. Реалізація заходів спеціалізованого
формування «Центр соціальної
адаптації для підлітків, які мають
психологічні проблеми хімічної
залежності»

2016-2018
 
 

Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді виконавчого органу 
Київської міської ради
(Київської міської державної 
адміністрації), Служба у
справах дітей та сім’ї виконав-
чого органу Київської
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації)

Інші джерела 160 173,6 183,8 І.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва
 

0
 

40,2
 

42,4
 

Обсяг фінансових ресурсів, тисгрн 160 213,8 226,2
2.Показник продукту:
Охоплено осіб 150 165 180
З.Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн 1066,7 1295,8 1256,7
4.Показник якості:
Динаміка залучених осіб до комплексної соціаль-
ної реабілітації, %

100 110 120

4. Реалізація заходів по роботі з особами, шо 
мають проблему ВІЛ/СНІДу, мобільними 
консультативними центрами вуличної роботи з 
підлітками та молоддю, які практикують ризикову 
поведінку
 
 

2016-2018
 

Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради
(Київської міської державної 
адміністрації). Служба у спра-
вах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)

Інші джерела 100,0 108,5 115,0 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва

0 21,6 22,8 Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 100,0 130,1 137,80
2. Показник продукту:
Охоплено осіб 700 800 900
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн (з урахуван-
ням позабюджетних коштів)

142,6 162,6 153,1

4.Показник якості:
Динаміка охоплених осіб соціальними службами 
%

100 115 133
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14. Заходи щодо соціаль-
но-профілактичної 
роботи, в тому числі в 
контексті хімічної та 
психологічної
 залежностей

5. Реалізація заходів соціального супроводу сімей 
з дітьми, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу та 
які перебувають в кризовому стані

2016-2018
 
 

Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді виконавчого органу 
Київської міської ради
(Київської міської державної 
адміністрації), Служба у
справах дітей та сім’ї виконав-
чого органу Київської міської 
ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Інші джерела 180 195,3 206,8 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва
 

0
 

0
 

0
 

Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 180 195,3 206,8
2.Показник продукту:
Надано послуг, в середньому 1 особа отримує 
10 послуг

1500 1650 1820

3.Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника, послугу, грн 120 118,4 113,6
4.Показник якості:
Динаміка наданих соціальних послуг сім’ям з 
дітьми, %

100 108 113

6. Надання соціальної підтримки дітям-сиротам 
або позбавленим батьківського піклування з 
числа випускників інтернатних закладів, в тому 
числі внутрішньо переміщеним особам
 

2016-
2018

Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді виконавчого органу 
Київської міської ради
(Київської міської державної 
адміністрації), центри соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та 
молоді районних в місті Києві 
державних адміністрацій. 
Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації)

Інші джерела 25.0 27,2 28,7 1. Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва

0 1,8 1.9 Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 25,0 29,0 30,6
2. Показник продукту:
Надано послуг, (в середньому 7 послуг на 1 
отримувача)

1260 1354 1524

3.Показник ефективності:
Середні витрати на одну послугу, грн (з урахуван-
ням позабюджетних коштів)

19,8 21,4 20,1

4.Показник якості:
Динаміка осіб, які успішно пройдуть адаптацій-
ний модуль, %

100 107 121

7. Реалізація заходів соціальної підтримки не-
повнолітніх, які перебувають в СІЗО, відбувають 
покарання або повертаються з місць
позбавлення волі

2016-2018 Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), центри соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та 
молоді районних в місті Києві 
державних адміністрацій, 
Служба у справах
дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)
 

Інші джерела 105,0 114,0 120,6 1. Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва

40,9 44,8 47,3 Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 145,9 158,8 167,9
2.Показник продукту:
Охоплено осіб, надано послуг, в середньому 25 
дітей, які перебувають у Київському СІЗО (стала 
група) отримують 96 соціальних послуг (1 дити-
на) = 2400 індивідуальних та групових послуг 50 
осіб соціальний супровід (в середньому 7 послуг 
на особу) = 350 послуг

1500 4118 4390

3.Показник ефективності:
Середні витрати на одну послугу, грн 97,3 38,6 38,2
4.Показник якості:
Динаміка осіб, які будуть охоплені послугами 
соціальної підтримки дітей, які перебувають у 
Київському СІЗО, та охоплених соціальними по-
слугами звільнених з місць позбавлення волі, %

100 105 100

8. Забезпечення реалізації заходів «Соціальне 
літо», в тому числі модульних курсів соціальної 
просвіти для дітей, сімей з дітьми в умовах літньо-
го наметового табору

2016-2018
 
 

Центри соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді районних 
в місті Києві державних 
адміністрацій. Київський 
міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації). 
Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації)

Інші джерела 188,7 204,7 216,8 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва
 

17,8
 

96,8
 

102,1
 

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 206,5 301,5 318,9
2.Показник продукту:
Кількість охоплених осіб 100 1900 2000
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника програми, 
грн

206,5 158,7 159,5

4.Показник якості:
Динаміка охоплених роботою (соціальним 
супроводом) сімей, діти з яких стали учасниками 
програми і як результат виявили бажання продо-
вжувати роботу зі спеціалістами мережі в рамках 
отримання соціальних послуг, %

100 190 200

9. Реалізація заходів «Мобільні
інформаційно-консультатнвні пункти
соціальної роботи

2016-2018
 
 

Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації). Служба у спра-
вах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)

Інші джерела 190,0 206,2 218,3 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва
 

18,1
 

20,0
 

21,1
 

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн. 208,1 226,2 239,4
2.Показник продукту:
Охоплено осіб, надано послуг -1 захід в середньо-
му охоплює 15 учасників – 720 заходів групової 
соціальної роботи

1720 1750 1770

З.Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн 121 129,3 135,2
4.Показник якості:
Динаміка зменшення кількості сімей, які пере-
бувають у складних життєвих обставинах, від 
загальної кількості, що перебувають на обліку, %

100 102 103

10. Реалізація заходів «Соціальне інформування»
 
 

2016-2018
 
 

Центри соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді районних 
у місті Києві державних 
адміністрацій. Київський 
міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації). 
Служба у справах дітей та сімї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації)

Інші джерела 10 10,9 11,5 1. Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва
 

0 60
 

63,3
 

Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 10 70,9 74,8
2.Показник продукту:
Охоплено осіб, надано послуг. 2500 2800 3000
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одну послугу, грн. 4,0 25,3 24,9
4.Показник якості:
Динаміка зменшення кількості сімей, які пере-
бувають у складних життєвих обставинах, від 
загальної кількості, що перебувають на обліку, %

100 112 120

11 .Виготовлення соціально-інформаційної про-
дукції щодо соціальних послуг мережі центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2016-2018
 

Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), центри соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та 
молоді районних у місті Києві 
державних адміністрацій, 
Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації),

Інші джерела 30 32,6 34,5 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва

48,1 78,3 82,6 Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 78,1 110.9 117,1
2.Показник продукту:
Розповсюджено матеріалів, примірників 22300 3000 3000
3.Показник ефективності:
Середні витрати, грн, вартість примірника 3,5 37,0 39,0
4.Показник якості:
Динаміка осіб, які будуть охоплені (за кількістю 
розповсюджених матеріалів), %

100 107 115

15. Підтримка сімей з ді-
тьми з функціональ-
ними обмеженнями

1. Реалізація соціальних заходів спеціалізова-
ного формування з соціально-психологічної 
реабілітації дітей та сі мей з функціональними 
обмеженнями
 

2016-2018
 

Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), Служба у спра-
вах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)
 

Інші джерела 480,00 520,8 551,5 1. Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва

38,1 41,9 44,2 Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 518,1 562.7 595,7
2.Показник продукту:
Охоплено осіб 220 2320 2452
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника, грн 235,5 242,5 242,9
4.Показник якості:
Динаміка сімей/осіб, які будуть охоплені по-
слугами, %

100 105 111

2. Реалізація соціальних заходів «Денна відпо-
чинкова програма для дітей з функціональними 
обмеженнями та дітей з сімей, які опинились у 
складних життєвих обставинах»
 
 

2016-2018
 
 

Центри соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді районних 
у місті Києві державних 
адміністрацій, Київський 
міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), 
Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації)

Інші джерела 300 325,5 344,7 1.Показник затрат
Бюджет міста 
Києва
 

0
 

0
 

0
 

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 300 325.5 344,7
2.Показник продукту:
Охоплено осіб, в середньому 15 осіб в 1 заході 3250 3350 300
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника, грн 92,3 97,2 1149,0
1.Показник якості:
Динаміка кількості наданих соціальних послуг, % 100 103 106

3. Проведення модульного курсу «Літня школа» 
для батьків з дітьми з функціональними обмежен-
нями (маломобільними)
 
 

2016-2018
 
 

Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації). Служба у спра-
вах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)

Інші джерела 57.5 62,4 66,1 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва

0 76,9 81,1 Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 57,5 139,3 147,2
2.Показник продукту:
Охоплено осіб 60 320 350
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника, грн 958,3 435,3 420,6
4.Показник якості:
Динаміка охоплених сімей з дітьми модульним 
курсом, %

100 107 117
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 4. Проведення районних та міського фестивалю 
«Повіримо у себе»
 
 

2016-2018 Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді виконавчого органу 
Київської міської ради
(Київської міської державної 
адміністрації), Служба у
справах дітей та сім’ї виконав-
чого органу Київської міської 
ради (Київської міської 
державної адміністрації), 
центри соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді районних 
у місті Києві державних 
адміністрацій

Інші джерела 150 162,8 172,4 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва

91 96,9 102,2 274,6 241 259,7 339,7
2.Показник продукту:
Охоплено осіб 1350 1450 1550
3.Показняк ефективності:
Середні витрати на одного учасника, грн 178,5 179,1 177,2
4.Показник якості:
Динаміка залучення учасників, % 100 107 115

5. Проведення заходів щодо спортивно-фізкуль-
турного розвитку сімей з дітьми з функціональни-
ми обмеженнями, зокрема соціально-спортивної 
акції «Старти надій»

2016-2018
 

Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації). Служба у спра-
вах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації)

Інші джерела 60,0 65,0 68.9 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва

0 0 0 Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 60,0 65,0 68.9
2.Показник продукту:
Охоплено осіб (в середньому 50 учасників 1 
заходу)

300 330 365

3.Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника, грн 220 197 188,9
4.Показник якості:
Динаміка залучення сімей з дітьми з функціо-
нальними обмеженнями, які стануть активними 
учасниками соціально-спортивної акції, %

100 110 120

6. Проведення заходів до новорічних свят для ді-
тей із сімей пільгових категорій, парад помічників 
Святого Миколая та Дідів Морозів-волонтерів
 
 
 

2016-2018
 
 

Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), Служба у
справах дітей та сім’ї виконав-
чого органу Київської міської 
ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Бюджет міста 
Києва

46,7 168,0 177,2 1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 46,7 168 177,2
2.Показник продукту:
Охоплено осіб 1500 1550 1600
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника, грн 31,1 108,4 110,7
4.Показник якості:
Динаміка охоплених сімей пільгових категорій, % 100 105 115

16 Проведення під-
готовки опікунів, уси-
новителів, прийомних 
батьків, підвищення 
потенціалу сімей; 
проведення інформа-
ційно-просвітиицької 
роботи, спрямованої 
на популяризацію 
здорового способу 
життя, запобігання 
тютюнопалінню, 
вживанню алкоголю 
та наркотиків, до-
тримання безпечної 
поведінки, толерант-
ного ставлення до 
оточуючих

1. Реалізація заходів спеціалізованого
формування «Інформаційно-
тренінговий центр соціальної роботи в
територіальній громаді міста Києва»

2016-2018 Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї.
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), Служба у спра-
вах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)
 
 

Інші джерела 100 108,5 115,00 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва

824,7 1047,2 1104,7 Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 924,7 1155,7 1219,7
2.Показник продукту:
Кількість охоплених осіб 5300 600 650
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн 174,5 202,3 1876,5
4.Показник якості:
Динаміка учасників програми, які виявили 
бажання продовжувати роботу зі спеціалістами 
мережі в рамках отримання та надання соціаль-
них послуг, %

100 109 118

2. Реалізація заходів спеціалізованого
формування «Центр залучення дитячих гро-
мадських організацій до соціальної роботи в 
територіальній громаді міста Києва»
 
 

2016-2018 Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї.
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації). Служба у спра-
вах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)
 
 

Бюджет міста 
Києва
 

0 0 0
 

1 .Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 0 0 0
2.Показник продукту:
Кількість охоплених осіб 0 0 0
Проведено соціокультурних масових заходів 0 0 0
Залучено волонтерів 0 0 0
3.Показник ефективності:
Середні витрати на на одного учасника програми 
– до грн

0 0 0

4.Показник якості:
Динаміка учасників програми, які виявили 
бажання продовжувати роботу зі спеціалістами 
мережі в рамках отримання та надання соціаль-
них послуг, %

0 0 0

3. Реалізація заходів щодо підтримки
та розвитку волонтерського руху, в тому числі 
програми «Школа координаторів волонтерського 
руху»
 

2016-2018
 
 

Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації). Служба у спра-
вах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), центри соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та 
молоді районних у місті Києві 
державних адміністрацій

Бюджет міста 
Києва

0 0 0 1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 0 0 0
2.Показник продукту:
Кількість охоплених осіб 0 0 0
Проведено соціокультурних масових заходів- 0 0 0
Залучено волонтерів, підписані угоди на волон-
терську діяльність

0 0 0

3.Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника програми 
– до грн

0 0 0

4.Показник якості:
Динаміка учасників програми, які виявили 
бажання продовжувати роботу зі спеціалістами 
мережі в рамках отримання та надання соціаль-
них послуг, %

0 0 0

4. Проведення «соціокультурного заходу «Юнь 
Києва запрошує» для сімей міста Києва
 
 
 

2016-2018 Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації). Служба у спра-
вах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), центри соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та 
молоді районних у місті Києві 
державних адміністрацій
 

Інші джерела 30 32,6 34,5 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва
 

56,1
 

123,1
 

129,9
 

Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 86,1 155,0 164,4
2.Показник продукту:
Кількість охоплених осіб 3500 3200 3400
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн 24,6 48,4 48,4
4.Показник якості:
Динаміка кількості охоплених осіб соціально- 
культурологічним заходом, %

100 107 113

5. Проведення заходів соціального
інформування та національно-патріотичного 
виховання для дітей-клієнтів, волонтерів, лідерів 
громадських організацій соціального спрямуван-
ня під час збору-походу «Козацькими шляхами»
 
 
 

2016-2018 Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), Служба у спра-
вах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)

Інші джерела 138,7 150,0 160,0 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва

105,9 188,7 199,1 Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 244,6 338,7 359,1
2.Показник продукту:
Кількість охоплених осіб 1000  2700 2900
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника програми 
– до грн

244,6 125,4 123,8

4.Показник якості:
Динаміка залучення дітей-клієнтів мережі, волон-
терів, лідерів громадських організацій, %

100 108 116

6. Реалізація соціально-культурологічних 
районних та міських заходів щодо відзначення 
державних свят та пам’ятних дат українського 
народу для сімей, які потрапили в зону уваги 
соціальних служб
 
 

2016-2018 Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), центри соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та 
молоді, районних в місті Києві 
державних адміністрацій, 
Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації)

Інші джерела 250.0 271,3 287,3 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва
 

226,4
 

311,1
 

328,2
 

Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 476,4 582,4 615,5
2.Показник продукту:
Охоплено осіб (5000 осіб в середньому 1500 осіб 
-3 культурологічних заходу = 4500 та 300 в за-
ходах районного рівня приблизно 3600 учасників 
= 8100)

8100 8400 8800

3.Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника, грн 58,8 69,3 69,9
4.Показник якості:
Динаміка сімей/осіб, які будуть охоплені по-
слугами, %

100 104 109

7. Реалізація заходів щодо популяризації сімейних 
цінностей, толерантного ставлення до членів 
сім’ї, яхі стали учасниками психотравмуючих 
подій, формування здорового способу життя та 
безпечної поведінки у сімей, які практикують 
ризиковану поведінку («Рибальство»)
 

2016-2018
 

Київський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради
(Київської міської державної 
адміністрації), Служба у спра-
вах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)
 
 

Інші джерела 70,0 75,0 80,0 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва

4,5 60,3 63,6 Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 74,5 135,3 143,6
2.Показник продукту:
Охоплено осіб 250 2200 2400
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одну особу, грн 298 61,5 59,8
4.Показник якості:
Динаміка осіб, які будуть охоплені послугами, % 100 110 120
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8. Проведення соціальних досліджень, моніто-
рингу соціальних послуг, наукового супроводу 
соціальної роботи

2016-
2018

Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), Служба у спра-
вах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)
 
 

Інші джерела 170 184,5 195.3 1.Показник затрат:
Бюджет міста 
Києва

54.4 33 34,8 Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 224,4 217,5 230,1
2.Показник продукту:
Охоплено респондентів 1800 2700 2900
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одного респондента, грн 124,6 80,5 79,3
4.Показник якості:
Динаміка результатів дослідження, що позволять 
прийняти управлінські рішення щодо реалізації 
соціальних заходів, що вплине на соціальний 
розвиток громади, відсоток вивчених індикаторів 
соціальної роботи від потреби, %

100 108 116

9. Реалізація соціально-культурологічних 
районних та міських заходів щодо відзначення 
державних свят та пам’ятних дат українського 
народу для сімей, які потрапили в зону уваги 
соціальних служб

2016-
2018

Центри соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді районних 
в місті Києві державних 
адміністрацій
 

Бюджет міста 
Києва
 

318,4
 

388,5
 

409,7
 

1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 318,4 388,5 409,7
2.Показник продукту:
Охоплено осіб  10000 11000 12000
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одного учасника, грн 31,84 35,32 34,1
4.Показник якості:
Динаміка сімей/осіб, які будуть охоплені по-
слугами, %

100 108 116
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Впровадження 
альтернативних та 
інноваційних форм 
і методів соціальної 
роботи
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Проведення тренінгів для спеціалістів служб 
у справах дітей та центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді щодо вдосконалення родин-
ного догляду за дітьми, які опинились в складних 
життєвих обставинах
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2018
 
 
 
 
 
 
 
 

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації). 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)

Бюджет міста 
Києва
 
 
 
 
 
 
 
 

0
 
 
 
 
 
 
 
 

0
 
 
 
 
 
 
 
 

70,3
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 0 0 70,3
2.Показник продукту:
Кількість тренінгів, шт. 0 0 10
Кількість учасників, осіб 0 0 150
3.Показник ефективності:
Середні витрати на проведення одного тренінгу, 
грн

0 0 7030,0

4.Показник якості:
Динаміка кількості користувачів, охоплених 
тренінгами, %

0 0 0,0
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Розробка та впрова-
дженння регіональ-
ного плану стосовно 
збільшення надання 
послуг з догляду на 
сімейній основі (в 
т.ч. реформування 
інтернатних закладів 
в місті Києві)
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Проведення тренінгів для спеціалістів служб 
у справах дітей та центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді з метою підвищення кваліфі-
кації для пошуку та підготовки помічників у сім’ї, 
в яких виховуються діти-інваліди
 

2016-2018
 
 
 
 
 
 
 
 

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації). 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)

Бюджет міста 
Києва
 
 
 
 
 
 
 
 

0
 
 
 
 
 
 
 
 

0
 
 
 
 
 
 
 
 

55,4
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 0 0 55,4
2.Показник продукту:
Кількість тренінгів, шт. 0 0 5
Кількість учасників, осіб 0 0 50
3.Показник ефективності:
Середні витрати на проведення одного тренінгу 
грн

0 0 11080,0

4.Показник якості:
Динаміка кількості користувачів, охоплених 
тренінгами, %

0 0 100,0

2. Залучення помічників для надання послуг у 
здійсненні догляду за дітьми-інвалідами, які ви-
ховуються в сім’ях
 
 
 
 
 
 
 

2016-2018
 
 
 
 
 
 
 

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)
 

Бюджет міста 
Києва
 
 
 
 
 
 
 

0
 
 
 
 
 
 
 

0
 
 
 
 
 
 
 

938,6
 
 
 
 
 
 
 

1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 0 0 938,6
2.Показник продукту:
Кількість наданих послуг 0 0 4200
223,3
Середні витрати одну послугу, грн 0 0 223,5
4.Показник якості:
Динаміка осіб, які будуть охоплені послугами, % 0 0 100

3. Інформаційна кампанія щодо впровадження 
регіонального плану реформування інтернатних 
закладів у місті Києві (друк та розповсюдження 
поліграфічної продукції)
 
  

2016-2018
 
 
 
 
 
 
 

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) 

Бюджет міста 
Києва
 
 
 
 
 
 
 

0
 
 
 
 
 
 
 

0
 
 
 
 
 
 
 

36
 
 
 
 
 
 
 

1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 0 0 36
2.Показник продукту:
Кількість розробленого продукту, шт. 0 0 2
Кількість надрукованих екземплярів, шт. 0 0 22000
3.Показник ефективності:
Середні витрати на одиницю надрукованого 
екземпляру, грн

0 0 1,6

4.Показник якості:  
Динаміка охоплених, % 0 0 100

Всього:
 

Бюджет міста 
Києва

2771,5 6338,1 7786,8

 Інші джерела 3379,9 3956,2 4204,0
Усього за напрямом: 28436,5

Проведення капітального ремонту та придбання предметів довгострокового користування
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Розвиток системи 
додаткового
матеріального забез-
печення
 

1. Капітальний ремонт центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді районних в місті Києві 
державних адміністрацій
 
 

2016-2018
 

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), 
центри соціальних служб для 
сім’ї, дітей га молоді районних 
в місті Києві державних 
адміністрацій
 

Бюджет міста 
Києва (спеці-
альний фонд)
 

971,7 2800 4750,3 1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 971,7 2800 4750.3
2.Показник продукту:
Кількість об’єктів, од. 4 2 6
3.Показник ефективності:
Середні витрати на один об’єкт, грн 242925 1400000 791717

2, Створення сприятливих умов для діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді
 
 

2016-
2018

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), районні в місті 
Києві державні адміністрації

Бюджет міста 
Києва (спеці-
альний фонд)

695,8
 

1599,7
 

1687,7
 

1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 695,8 1599.7 1687,7
2.Показник продукту:
Кількість придбаного обладнання, од. 11О 10 9
3.Показник ефективності:
Середні витрати на один предмет, грн 63254 15,9970 187522

3. Капітальний ремонт районних центрів со-
ціально-психологічної реабілітації дітей та молоді 
з функціональними обмеженнями, Центрів для 
ВІЛ-інфікованих дітей
 
 
 

2016-2018 Служба у справах дітей та 
сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації). Київський 
міський правобережний центр 
для ВІЛ-інфікованих дітей та 
молоді, районні в місті Києві 
державні адміністрації 

Бюджет міста 
Києва (спеці-
альний фонд)

75,4
 

3673,2
 

3875.2
 

1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн 75,4 3673,2 3875,2
2.Показник продукту:
Кількість об’єктів, од. 1 2 2
3.Показник ефективності:
Середні витрати на один об’єкт, грн 75400 1836600 1937600

4. Створення сприятливих умов для діяльності 
районних центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями
 
 
 
 

2016-2018
 

Районні в місті Києві державні 
адміністрації

Бюджет міста 
Києва (спеці-
альний фонд)
 
 

15,3 360.3 380,1 1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 15,3 360,3 380,1
2 .Показник продукту:
Кількість придбаного обладнання, од. 4 4 4
3.Показник ефективності:
Середні витрати на один предмет, грн 3825 90075 95025

5. Ремонт та облаштування
соціального гуртожитку для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування
 
 

2016-2018
 
 

Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), 
Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), районні в місті 
Києві державні адміністрації. 

Бюджет міста 
Києва (спеці-
альний фонд)
 
 

0 0 925,9 1.Показник затрат:
Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн о о 925,9
2,Показник продукту:
Кількість придбаного обладнання, од. 0 0 13
Кількість об’єктів, од. 0 0 1
3.Показник ефективності:
Середні витрати на один предмет, грн  0 0 71223,1

Всього: Бюджет міста 
Києва (спеці-
альний фонд)

1758,2 8433,2 11619,2

Усього за напрямом: 21810,6
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Усього по галузі «Молодіжні програми» Бюджет міста Києва 36257,5 58531,7 65266,0
Бюджет міста Києва (спеціаль-
ний фонд)

1758,2 8433,2 11619,2

Інші джерела 3379,9 3956,2 4204,0
ВСЬОГО по Програмі 242813,0 50972,0 84547,0 107294,0

Бюджет міста Києва 43874,4 68407,6 75879,3
Бюджет міста Києва (спеціаль-
ний фонд)

3717,7 12183,2 27210,7

Інші джерела 3379,9 3956,2 4204,0

VI. Êîîðäèíàö³ÿ òà êîíòðîëü çà õîäîì âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè. 
Êîîðäèíàö³ÿ òà êîíòðîëü çà õîäîì âèêîíàííÿ çàõîä³â Ïðîãðàìè ïîêëàäàºòüñÿ íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â. 
Çâ³ò ïðî ñòàí âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè íàäàºòüñÿ â³äïîâ³äàëüíèì âèêîíàâöåì ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó òà ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîêâàðòàëüíî äî 01 ÷èñëà äðóãîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

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 30.11.2017 ¹ 1523 «Ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî 
ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Îáëàøòóâàííÿ ïàðêó ç îá’ºêòàìè ñïîðòèâíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
íà âóë. Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî, 36 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³».

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ:
1.1. Îá’ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ º ïàðê ç îá’ºêòàìè ñïîðòèâíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ïî 

âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 36 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³.
1.2. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ðîçòàøîâàí³ 

çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî, 36 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 
òà ìàþòü îð³ºíòîâíó ïëîùó 3,64 ãà (äàë³ – Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè). 

1.3. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 8000000000:82:033:0013 
(Çåìåëüíà ä³ëÿíêà-1) çíàõîäèòüñÿ ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³ ÀÁ «Óêðãàçáàíê» òà ìàº 
îð³ºíòîâíó ïëîùó 1,99 ãà.

1.4. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà-2 ìàº îð³ºíòîâíó ïëîùó 1,65 ãà, îáë³êîâèé êîä 82:033:0078 
òà çíàõîäèòüñÿ â êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. ²í-
ôîðìàö³ÿ ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ (êîðèñòóâàííÿ) íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ç îáë³êîâèì êîäîì 82:033:0078 â ì³ñüêîìó çåìåëüíîìó êàäàñòð³ â³äñóòíÿ. 
Íàáóòòÿ ²íâåñòîðîì ïðàâà âëàñíîñò³ àáî êîðèñòóâàííÿ (îðåíäè) Çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ-2 íà ï³äñòàâ³ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó çàáîðîíåíî.

1.5. Îðåíäíà ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ-1 â³äïîâ³äíî äî 
äîãîâîðó îðåíäè ì³æ ÀÁ «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ» òà ïåðåìîæöåì ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó  
ìàº ñêëàäàòèñÿ ç ùîì³ñÿ÷íîãî îáñÿãó âèòðàò, ÿê³ íà ï³äñòàâ³ ï³äòâåðäæóþ÷èõ 
äîêóìåíò³â ÀÁ «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ» íåñå íà óòðèìàííÿ âêàçàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
ïîìíîæåíîãî íà êîåô³ö³ºíò 1,2.

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

¹ 
ï/ï Ïîêàçíèê Îäèíèöÿ 

âèì³ðó Âñüîãî

Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
òà òèì÷àîâèõ êîíñòðóêö³é

1 Îð³ºíòîâíà ïëîùà çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê ãà 3,64

2 Çàãàëüíà ïëîùà òèì÷àñîâèõ 
êîíñòðóêö³é ì2 1 328

3 Òèì÷àñîâà êîíñòðóêö³ÿ ¹1 ì2 22

4 Òðè çáëîêîâàí³ òèì÷àñîâ³ êîí-
ñòðóêö³¿ ¹2 ì2 88

5 Òðè çáëîêîâàí³ òèì÷àñîâ³ êîí-
ñòðóêö³¿ ¹3 ì2 81

6 Òðè çáëîêîâàí³ òèì÷àñîâ³ êîí-
ñòðóêö³¿ ¹4 ì2 90

7 Òðè çáëîêîâàí³ òèì÷àñîâ³ êîí-
ñòðóêö³¿ ¹5 ì2 71

8 Òðèáóíè íà 2 530 ïîñàäî÷íèõ 
ì³ñöü ì2 976

9 Ïîâåðõîâ³ñòü òèì÷àñîâèõ êîí-
ñòðóêö³é ïîâ. 1

10 Âàðò³ñòü 1 êâ.ì. òèì÷àñîâî¿ êîí-
ñòðóêö³¿ (ç ÏÄÂ) ãðí 2 914

Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ìàéäàí÷èê³â.  
Ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â, äîð³æîê

1 Ôóòáîëüíå ïîëå ç³ øòó÷íèì ïî-
êðèòòÿì (113 õ 72 ì) ì2 8 136

2 Òåí³ñíèé êîðò ç³ øòó÷íèì ïîêðèò-
òÿì (36 õ 18 ì) – 2 øò. ì2 1 296

3

Ïîêðèòòÿ øòó÷íå äëÿ ñïîðòèâíèõ 
ìàéäàí÷èê³â òåí³ñíèõ êîðò³â, 

êîìïëåêñó ñïîðóä äëÿ êàòàííÿ íà 
ñêåéòáîðäàõ, ñêàëîäðîìó

ì2 1 500

4 Ïîêðèòòÿ øòó÷íå (á³ãîâà äîð³æêà. 
6 øò.õ 1,2 ì) ì2 3 150

5 Ãàçîííå ïîêðèòòÿ ì2 7 996
6 Ïîêðèòòÿ ç ïðèðîäíîãî êàìåíþ ì2 4 500
7 Àñôàëüòîâå ïîêðèòòÿ ì2 5 400
8 Ïîêðèòòÿ ç ï³ñêó (øòó÷íå) ì2 3 150

Åëåìåíòè áëàãîóñòðîþ
1 Ëàâêà ñàäîâî-ïàðêîâà øò. 15
2 Óðíà ïàðêîâà øò. 36
3 Ïðîæåêòîð îñâ³òëåííÿ øò. 14
4 Ïàðêîâèé ë³õòàð øò. 143
5 Êîíòåéíåð äëÿ ñì³òòÿ øò. 4

6 Ñîíöåçàõèñíèé íàâ³ñ íàä òðèáó-
íàìè ì2 1500

7 Ñîíöåçàõèñíèé íàâ³ñ íàä ìàéäàí-
÷èêîì äëÿ â³äïî÷èíêó ì2 300

8 Îãîðîæà (òåí³ñí³ êîðòè) ì/ïîã 230

 Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü îáëàøòó-
âàííÿ ç ÏÄÂ, ãðí 64 681 384

 â ò.÷. ÏÄÂ ãðí 10 780 230,7

1.7. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ – 64 681 384,00 
ãðí (ø³ñòäåñÿò ÷îòèðè ì³ëüéîíè ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò îäíà òèñÿ÷à òðèñòà â³ñ³ì-
äåñÿò ÷îòèðè ãðèâí³ 00 êîï) ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ 10 780 230,7 
ãðí (äåñÿòü ì³ëüéîí³â ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷ äâ³ñò³ òðèäöÿòü ãðèâåíü 70 êîï.). 

1.8. 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¿ ²íâåñòîðîì (ïåðåìîæöåì 
êîíêóðñó) àáî çàëó÷åíèìè ²íâåñòîðîì îðãàí³çàö³ÿìè òà çàòâåðäæåíî¿ â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó 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 ä³-

þ÷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 (äàë³ – Êîì³ñ³ÿ), ÿêå çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).
2.2. Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî 

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå 
³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» (äàë³ – Çàìîâíèê).

2.3. Çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò – êîìóíàëüíå ï³äïðè-
ºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî».

2.4. Âëàñíèê Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè-1 – ÀÁ «Óêðãàçáàíê».
2.5. Îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó çà-

êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ àáî ³íøî¿ 
äîêóìåíòàö³¿, ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, òà ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, 
ÿêèé óêëàäàºòüñÿ ì³æ ²íâåñòîðîì, Çàìîâíèêîì, Âëàñíèêîì Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè-1 
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.

2.6. ²íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð óêëàäàºòüñÿ ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ 
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 ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó 
â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó àáî âèñóâàº íåïðèéíÿòí³ 
óìîâè ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðå-
ìîæöÿ 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.

2.7. 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.

2.8. Ï³ñëÿ óêëàäåííÿ ²íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ²íâåñòîð óêëàäàº ç ÀÁ «Óêðãàçáàíê» 
äîãîâ³ð îðåíäè Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè-1 ç âðàõóâàííÿì óìîâ, âèçíà÷åíèõ ïóíêòîì 1.5 
äàíèõ Óìîâ êîíêóðñó. Ïëàòà çà îðåíäó Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè-1 ï³äëÿãàº îáîâ’ÿçêîâ³é 
³íäåêñàö³¿ ó ðàç³ çì³íè ðîçì³ðó ïîäàòê³â òà çáîð³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ñïëàò³ Âëàñíèêîì 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè-1. ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçóºòüñÿ êîìïåíñóâàòè Âëàñíèêó Çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè-1 íà ï³äñòàâ³ ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â âèòðàòè, ÿê³ ÀÁ «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ» 
ïîíåñå íà óòðèìàííÿ Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè-1 ç 25.04.2017 äî ìîìåíòó óêëàäåííÿ 
äîãîâîðó îðåíäè Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè-1 ì³æ ÀÁ «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ» òà ²íâåñòîðîì.

2.9. ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçàíèé íàäàâàòè ÀÁ «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ» ÿê Âëàñíèêó Çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè-1 ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ çàõîä³â äëÿ ñï³âðîá³òíèê³â ÀÁ «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ», 
ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè ÀÁ «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ» íà òåðèòîð³¿ ïàðêó ç îá’ºêòàìè ñïîðòèâíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè (áåçêîøòîâíî).

2.10. Ï³ñëÿ óêëàäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ²íâåñòîð 
ñï³ëüíî ³ç Çàìîâíèêîì òà ³íøèìè òðåò³ìè îñîáàìè çà íåîáõ³äíîñò³ óêëàäàþòü 
³íø³ óãîäè, íåîáõ³äí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, çã³äíî ³ç çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.11. Ñòðîê îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ïîâèíåí áóòè íå á³ëüøå 
íîðìàòèâíîãî, ùî âèçíà÷àºòüñÿ çàòâåðäæåíîþ ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ àáî 
³íøîþ äîêóìåíòàö³ºþ, ïåðåäáà÷åíîþ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, àëå íå á³ëüøå 2 
(äâîõ) ðîê³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

2.12. ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçóºòüñÿ ðîçðîáèòè òà íàäàòè Çàìîâíèêó òà Âëàñíèêó 
Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè-1 äëÿ çàòâåðäæåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíó àáî 
³íøó ïåðåäáà÷åíó çàêîíîäàâñòâîì äîêóìåíòàö³þ íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç 9 (äåâ’ÿòü) 
ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

2.13. Ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ àáî ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ñòîðîíè 
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó âèçíà÷àþòü ãðàô³ê ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó 
øëÿõîì ï³äïèñàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêà áóäå éîãî 
íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ.

2.14. Áóä³âíèöòâî êàï³òàëüíèõ ñïîðóä òà áóäü-ÿêèõ îá’ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà 
íà Çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ çàáîðîíåíî. Îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (éîãî 
ñêëàäîâèõ) çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ âèêëþ÷íî çá³ðíî-ðîçá³ðíèõ òèì-
÷àñîâèõ êîíñòðóêö³é òà åëåìåíò³â áëàãîóñòðîþ. ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè 
òåõí³÷íó ìîæëèâ³ñòü äåìîíòàæó âñ³õ ñêëàäîâèõ ÷àñòèí Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ áåç 
çàâäàííÿ øêîäè Çåìåëüí³é ä³ëÿíö³.

2.15. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà Îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ íàëåæèòü ²íâåñòîðó. Îá’ºêò ³í-
âåñòóâàííÿ òà éîãî ñêëàäîâ³ íå º íåðóõîìèì ìàéíîì òà ïðàâî âëàñíîñò³ ²íâåñòîðà 
íà íèõ íå ï³äëÿãàº äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿. ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçóºòüñÿ óòðèìóâàòèñü 
â³ä çâåðíåííÿ äî îñ³á, ÿê³ çä³éñíþþòü ðåºñòðàö³éí³ ä³¿, ùîäî ðåºñòðàö³¿ Îá’ºêòà 
³íâåñòóâàííÿ (ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòèíè) ÿê íåðóõîìîãî ìàéíà.

2.16. Ñòðîê ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó – 15 (ï’ÿòíàäöÿòü) ðîê³â ç ìîìåíòó 
íàáðàííÿ íèì ÷èííîñò³.

2.17. Ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ²íâåñòîð íå ìàº ïðàâà 
çì³íþâàòè ôóíêö³îíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ òà áåç çãîäè Îðãà-
í³çàòîðà êîíêóðñó òà Çàìîâíèêà â³ä÷óæóâàòè Îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

2.18. ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçóºòüñÿ ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó 
óòðèìóâàòè òà âæèâàòè ³íøèõ çàõîä³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ Îá’ºêòà 
³íâåñòóâàííÿ ( çä³éñíþâàòè ðåìîíò, çàì³íó îáëàäíàííÿ, òîùî), à òàêîæ óòðèìó-
âàòè òà çàáåçïå÷óâàòè áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äïîâ³äíî 
äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. Äî ïî÷àòêó åêñïëóàòàö³¿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ 
â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèìè óìîâàìè, ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçàíèé îòðèìàòè óñ³ 
ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ éîãî îáëàøòó-
âàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿.

2.19. ²íæåíåðí³ ìåðåæ³, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì. Êèºâà ³ çíàõîäÿòüñÿ â çîí³ îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ó 
ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåìîíòóþòüñÿ ³ çà êîøòè ²íâåñòîðà 
ñòâîðþþòüñÿ íîâ³, ÿê³ áåçîïëàòíî ïåðåäàþòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

2.20. ²íâåñòîð ìàº ïðàâî íà îòðèìàííÿ ïðèáóòêó â³ä êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ïîâ’ÿçàíî¿ ç âèêîðèñòàííÿì Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, çîêðåìà, íàäàâàòè ñóïóòí³ 
ïîñëóãè â³äâ³äóâà÷àì Îá’ºêòó ³íâåñòóâàííÿ (ïðîäàæ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, íàïî¿â 
òîùî). Çä³éñíåííÿ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà òåðèòîð³¿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ 
²íâåñòîðîì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

2.21. Çàìîâíèê ìàº ïðàâî çà ïîãîäæåííÿì ç ²íâåñòîðîì íà áåçîïëàòíå ïðî-
âåäåííÿ ìàñîâèõ çàõîä³â ñïîðòèâíîãî, ñîö³àëüíîãî òà ³íøîãî ñïðÿìóâàííÿ íà  
òåðèòîð³¿ Îá’ºêòó ³íâåñòóâàííÿ. 

2.22. ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçàíèé ï³ä ÷àñ îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ äî-
òðèìóâàòèñÿ âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

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

êîì), 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 óòðèìàí-
íÿì Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ñïëàòîþ ³íøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, âñòàíîâëåíèõ 
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, âèð³øåííÿ çåìåëüíèõ ïèòàíü, ó òîìó ÷èñë³ ïîâ’ÿçàíèõ 
ç óòðèìàííÿì Çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê (çåìåëüíèé ïîäàòîê òà/àáî ³íø³ ïëàòåæ³ çà 
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ), óòðèìàííÿì òà åêñïëóàòàö³ºþ Îá’ºêòà 
³íâåñòóâàííÿ ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òîùî.

²íâåñòîð çä³éñíþº â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò Çàìîâíèêà, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðåàë³çà-
ö³ºþ ²íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, çà óìîâè ïîïåðåäíüîãî ïîãîäæåííÿ ²íâåñòîðîì 
¿õ çä³éñíåííÿ.

3.2. Ñïëàòà Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-
íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà ó ðîçì³ð³ íå ìåíøå 1% â³ä 
çàãàëüíî¿ îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ áåç óðàõóâàííÿ 
ÏÄÂ, ùî ñòàíîâèòü 539 011,5 ãðí (ï’ÿòñîò òðèäöÿòü äåâ’ÿòü òèñÿ÷ îäèíàäöÿòü 
ãðèâåíü 50 êîï.), ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó (²íâåñòîðîì). 
Çàçíà÷åí³ êîøòè ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì íå ï³çí³øå 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç 
äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì. 

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

3.3. Ó ðàç³, ÿêùî òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ áóäóòü 

á³ëüøèìè, í³æ îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, 
âèçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1.6 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 íà çàñ³äàíí³ Êîì³ñ³¿. Íà ï³äñòàâ³ 
ð³øåííÿ Êîì³ñ³¿ ñòîðîíè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïèñüìîâî ïîãîäæóþòü íîâèé 
ðîçì³ð âíåñêó ²íâåñòîðà íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà (ó ðàç³ çá³ëüøåííÿ ïëîù³ òèì÷àñîâèõ êîíñòðóêö³é 
ÿê ñêëàäîâèõ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ), øëÿõîì ïðîïîðö³éíîãî çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó 
âíåñêó íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà 
Êèºâà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 3.3 öèõ Óìîâ, ïðè öüîìó ðîçì³ð äîäàòêîâîãî âíåñêó 
âèçíà÷àºòüñÿ ³ç âðàõóâàííÿì îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ 1 êâ.ì. òèì÷àñîâî¿ êîíñòðóêö³¿ 
(ñêëàäîâèõ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ) (ï. 1.6 öèõ Óìîâ), ³íäåêñó ñïîæèâ÷èõ ö³í òà 
òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, âèçíà÷åíèõ íà ï³äñòàâ³ 
ðîçðîáëåíî¿ ²íâåñòîðîì (ïåðåìîæöåì êîíêóðñó) àáî çàëó÷åíèìè ²íâåñòîðîì 
îðãàí³çàö³ÿìè òà çàòâåðäæåíî¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
àáî ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Êîìïåíñàö³ÿ Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò âèòðàò 
ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü 801 237,78 (â³ñ³ìñîò îäíà òèñÿ÷à äâ³ñò³ òðèäöÿòü ñ³ì 
ãðèâåíü 78 êîï.) ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà êîíêóðñó ïåðå-
ìîæöåì. Âêàçàí³ êîøòè ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ 
äí³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.
3.5. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó êîíêóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ – áàíê³âñüêî¿ ãà-

ðàíò³¿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íèì ô³íàíñîâèõ çîáîâ’ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ 
ó ïóíêòàõ 3.2, 3.4 öèõ óìîâ, ùî âèíèêíóòü íà ï³äñòàâ³ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó. 

3.6. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³ 3 400,00 ãðí (òðè òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà 
ãðèâåíü 00 êîï.) (áåç ÏÄÂ) íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ 31511934026001, áàíê 
îòðèìóâà÷à Êàçíà÷åéñòâî Óêðà¿íè, êîä áàíêó 899998, êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783, 
îäåðæóâà÷ – ÃÓÊ ó ì. Êèºâ³.

Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó, ïî-
âåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.7. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó) çîáîâ’ÿçóºòüñÿ ùîêâàðòàëüíî â ïèñüìîâ³é 
ôîðì³ ïîäàâàòè Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó òà Çàìîâíèêó ³íôîðìàö³þ ùîäî ñòàíó 
ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó â ö³ëîìó òà îêðåìèõ éîãî åòàï³â çà ôîðìîþ, 
íàäàíîþ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó.

3.8. 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.

3.9. Êîíòðîëü çà ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó çä³éñíþº Çàìîâíèê.
3.10. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ìàº ïðàâî ðîç³ðâàòè ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð â 

îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ 
²íâåñòîðîì çîáîâ’ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 2.12-2.14, 2.17, 3.2, 3.4, 3.7 
öèõ óìîâ òà ³íøèõ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

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

3.10.2. Ï³ñëÿ ðîçãëÿäó Êîì³ñ³ºþ òà ïðèéíÿòòÿ íåþ ð³øåííÿ Îðãàí³çàòîð êîí-
êóðñó ïîâ³äîìëÿº ²íâåñòîðà ïðî:

– íåîáõ³äí³ñòü áåçóìîâíîãî âèêîíàííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïðî-
òÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â;

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

Ó ðàç³ íå óñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïðî-
òÿãîì 37 (òðèäöÿòè ñåìè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ íàïðàâëåííÿ Îðãàí³çàòîðîì 
êîíêóðñó íà àäðåñó ²íâåñòîðà, çàçíà÷åíó â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³, ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî ðîç³ðâàííÿ, äîãîâ³ð áóäå ââàæàòèñü ðîç³ðâàíèì.

3.10.3. 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.

3.10.4. Çàìîâíèê ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ íàäàº Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó ï³äòâåð-
äæåííÿ âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ’ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ 3.10.3 öèõ Óìîâ.

3.11. ²íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì âñòàíîâëþþòüñÿ øòðàôí³ ñàíêö³¿ çà íåíà-
ëåæíå âèêîíàííÿ àáî íåâèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü, ó òîìó ÷èñë³, 
àëå íå âèêëþ÷íî:

– íåíàäàííÿ àáî íåñâîº÷àñíå íàäàííÿ Çàìîâíèêó ³íôîðìàö³¿ íà çàïèò Îð-
ãàí³çàòîðà êîíêóðñó àáî Çàìîâíèêà â³äïîâ³äíî äî ï. 3.8. öèõ Óìîâ – íåóñòîéêà 
â ðîçì³ð³ 0,05% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ Îáëàøòóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çà 
êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ;

– íåâèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ïî êîìïåíñàö³¿ âèòðàò, ïîíåñåíèõ Çàìîâíèêîì 
ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò – ïåíÿ ó ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿ îáë³êîâî¿ 
ñòàâêè ÍÁÓ â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ 
íà êîðèñòü Çàìîâíèêà ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò;

– íåâèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ïî ñïëàò³ Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâîðåííÿ 
ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà – 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:
Íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ðîçì³ðó âíåñêó íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-

íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.
6. Äîäàòêîâ³ êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ:
6.1. Íàéá³ëüø âèã³äíà òà íàä³éíà ñõåìà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó.
6.2. Íàéá³ëüøà ÷àñòêà âëàñíèõ êîøò³â, ùî âêëàäàþòüñÿ ó÷àñíèêîì ó ô³íàíñó-

âàííÿ Îá’ºêòó ³íâåñòóâàííÿ.
6.3. Íàä³éí³ñòü ó÷àñíèêà, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíî¿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³.
6.4. Â³äïîâ³äí³ñòü ïðîïîçèö³é îñíîâíèì óìîâàì êîíêóðñó òà íàéêðàù³ ïðîïî-

çèö³¿ ïî äîäàòêîâèì óìîâàì êîíêóðñó.
7. Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íå äîïóñêàþòüñÿ îñîáè, ÿê³:
7.1. Âèçíàí³ áàíêðóòàìè, àáî ñòîñîâíî ÿêèõ ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî.
7.2. Çíàõîäÿòüñÿ â ñòàä³¿ ë³êâ³äàö³¿ (ïðèïèíåííÿ).
7.3. Ìàéíî (÷àñòèíà ìàéíà) ÿêèõ ïåðåáóâàº â ïîäàòêîâ³é çàñòàâ³ àáî íà öå 

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

ïëàòåæ³â).
7.5. Íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòè-

ö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ïîâ’ÿçàí³ ç îñîáàìè, ùî íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíà-
ëåæíèì ÷èíîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ³íøèõ äîãîâîð³â, 
ÿê³ áóëè ï³äïèñàí³ ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

7.6. Ï³äïàäàþòü ï³ä âèçíà÷åííÿ: «ï³äïðèºìñòâà ³ îñîáè ÐÔ», íàâåäåíå ó ð³øåíí³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¹ 9/2231 â³ä 16 áåðåçíÿ 2017 ðîêó.

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 (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 
(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 ³íâåñ-
òóâàííÿ çâåðòàòèñü çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620,  òåë. 
202-76-78, 202-79-34 (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.

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¿) â³ä-
ïîâ³äíî 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 íå-
æèòëîâîãî 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 íåæèò-
ëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà» (ç³ çì³íàìè) òà â³ä 07.02.2017 ¹ 130 «Ïðî 
ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ 
ïðîåêòó «Ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ ïåðåõîïëþþ÷èõ âåëîñèïåäíèõ ïóíêò³â ç ïðîêàòó, 
îáñëóãîâóâàííÿ òà òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ âåëîñèïåä³â».

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ:
1.1. Îá’ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ º ìåðåæà ïåðåõîïëþþ÷èõ âåëîñèïåäíèõ ïóíêò³â 

ç ïðîêàòó, îáñëóãîâóâàííÿ òà òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ âåëîñèïåä³â (äàë³ – 
Îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ) íà 5 (ï’ÿòè) çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ çà íàñòóïíèìè àäðåñàìè: 

¹ 
ï/ï

Àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  (îáë³êîâèé êîä çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè)

Íîìåð 
ëîêàö³¿

1 ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 20 (ì. Ì³íñüêà) 
(78:503:025)

¹1

2 Ïàðê Äðóæáè Íàðîä³â (62:206:035) ¹2

3 âóë. Àêàäåì³êà Òðîíüêà (á³ëÿ Ìóçåþ Ïèðîãîâî) 
(³íâåíòàðèçàö³ÿ íå ïðîâîäèëàñü)

¹3

4 ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 1 (ÂÄÍÃ) (³íâåíòà-
ðèçàö³ÿ íå ïðîâîäèëàñü)

¹4

5 ïåðåòèí ïðîñï. Ï. Ãðèãîðåíêà òà ïðîñï. Ìèêîëè 
Áàæàíà (90:011:061)

¹5

1.2. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äëÿ ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ º ÷àñòèíàìè 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó Îáîëîíñüêîìó, Äåñíÿíñüêîìó, Ãîëîñ³¿âñüêîìó òà Äàð-
íèöüêîìó ðàéîíàõ ì. Êèºâà, ìàþòü îð³ºíòîâíó çàãàëüíó ïëîùó 0,0134 ãà, òà 
çíàõîäÿòüñÿ íà çåìëÿõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà (äàë³ – Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè). Íàáóòòÿ ²íâåñòîðîì ïðàâà âëàñíîñò³ àáî 
êîðèñòóâàííÿ (îðåíäè) Çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè íà ï³äñòàâ³ ³íâåñòèö³éíîãî 
äîãîâîðó çàáîðîíåíî.

1.3. Ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ – ñóêóïí³ñòü ïðîåêòíèõ, ìîíòàæíèõ 
òà ³íøèõ ðîá³ò, ñïðÿìîâàíèõ íà âñòàíîâëåííÿ ïåðåõîïëþþ÷èõ âåëîñèïåäíèõ 
ïóíêò³â ç ïðîêàòó, îáñëóãîâóâàííÿ òà òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ âåëîñèïåä³â òà 
ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â ö³ëîìó.

1.4. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ:
1.4.1. Îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ ñêëàäàºòüñÿ ³ç 5 (ï’ÿòè) ïåðåõîïëþþ÷èõ âå-

ëîñèïåäíèõ ïóíêò³â ç ïðîêàòó, îáñëóãîâóâàííÿ òà òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ 
âåëîñèïåä³â (äàë³ – Âåëîñèïåäíèé ïóíêò).

1.4.2. Âåëîñèïåäíèé ïóíêò – ñïîðóäà ³ç ñèñòåìîþ âåëîñò³éîê ÷è ³íøèõ 
êîíñòðóêö³é, ïðèçíà÷åíà äëÿ ïðîêàòó, îáñëóãîâóâàííÿ òà òèì÷àñîâîãî çáå-
ð³ãàííÿ âåëîñèïåä³â, òèï òà òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ÿêî¿ âèçíà÷àþòüñÿ 
â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêò³â 1.4.3-1.4.4 ïóíêòó 1.4 öèõ Óìîâ.
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1.4.3. Òèï ñïîðóäè Âåëîñèïåäíîãî ïóíêòó: òèì÷àñîâà îäíîïîâåðõîâà ñïî-
ðóäà, ùî âèãîòîâëÿºòüñÿ ç ïîëåãøåíèõ êîíñòðóêö³é ç óðàõóâàííÿì îñíîâíèõ 
âèìîã äî ñïîðóä, âèçíà÷åíèõ òåõí³÷íèì ðåãëàìåíòîì áóä³âåëüíèõ âèðîá³â, 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä, ³ âñòàíîâëþþòüñÿ òèì÷àñîâî, áåç óëàøòóâàííÿ ôóíäàìåíòó.

1.4.4. Òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Âåëîñèïåäíîãî ïóíêòó:

¹ 
ï/ï

Ïîêàçíèê Îäèíèöÿ 
âèì³ðó

Âñüîãî

1. Âåëîñèïåäíèé ïóíêò, â òîìó ÷èñë³: îä. 5

âåëîñèïåäíèé ïóíêò Ëîêàö³ÿ ¹1 
(òèï ¹3)

ì2 33,0

âåëîñèïåäíèé ïóíêò Ëîêàö³ÿ ¹2 
(òèï ¹1)

ì2 26,7

âåëîñèïåäíèé ïóíêò Ëîêàö³ÿ ¹3 
(òèï ¹2)

ì2 14,8

âåëîñèïåäíèé ïóíêò Ëîêàö³ÿ ¹4 
(òèï ¹3)

ì2 33,0

âåëîñèïåäíèé ïóíêò Ëîêàö³ÿ ¹5 
(òèï ¹1)

ì2 26,7

2. Âèñîòà Âåëîñèïåäíèõ ïóíêò³â ì 3,0

3. Ïîâåðõîâ³ñòü ïîâåðõ 1

1.5. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ – 
3 723 650,28 ãðí (Òðè ì³ëüéîíè ñ³ìñîò äâàäöÿòü òðè òèñÿ÷³ ø³ñòñîò ï’ÿòäåñÿò 

ãðèâåíü 28 êîï.) ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ – 620 608,38 ãðí 
(Ø³ñòñîò äâàäöÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò â³ñ³ì ãðèâåíü 38 êîï.). 

1.6. Îñòàòî÷í³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè òà äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî 
Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ îñòàòî÷íà (çàãàëüíà) âàðò³ñòü ñòâîðåííÿ 
Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, âèçíà÷àòèìóòüñÿ íà ï³äñòàâ³ çàòâåðäæåíî¿ â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ àáî ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïåðåäáà÷åíî¿ 
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. 

1.7. ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçóºòüñÿ, îêð³ì ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, 
âèêîíàòè ðîáîòè ³ç áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ íàâêîëî 5 (ï’ÿòè) Âåëîñèïåäíèõ 
ïóíêò³â, òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ÿêèõ âèçíà÷åí³ â ïóíêò³ 1.8 öèõ Óìîâ (äàë³ 
– Ðîáîòè ³ç áëàãîóñòðîþ). 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 ³ç áëàãîóñòðîþ:

¹ 
ï/ï

Ïîêàçíèê Îäèíèöÿ âè-
ì³ðó

Âñüîãî

1 Ëàâè äëÿ â³äïî÷èíêó øò. 5

2 Óðíè äëÿ ñì³òòÿ øò. 5

3 Ë³õòàð³ âóëè÷í³ øò. 5

1.9. Ñòðîê âèêîíàííÿ Ðîá³ò ³ç áëàãîóñòðîþ, â òîìó ÷èñë³ ÷åðãîâ³ñòü ¿õ âè-
êîíàííÿ, âèçíà÷àºòüñÿ çà ïîãîäæåííÿì ³ç Çàìîâíèêîì, àëå ïîâèíåí áóòè 
íå á³ëüøå 9 (äåâ’ÿòè) ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì 
äîãîâîðîì. Îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ Ðîá³ò ³ç áëàãîóñòðîþ âèçíà÷àºòüñÿ çà ïî-
ãîäæåííÿì ³ç Çàìîâíèêîì, âèõîäÿ÷è ³ç çàïðîïîíîâàíî¿ ²íâåñòîðîì ñóìè, àëå 
íå ìåíøå 47 790,00 ãðí. (Ñîðîê ñ³ì òèñÿ÷ ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî ãðèâåíü 00 êîï.).

1.10. Îñòàòî÷í³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Ðîá³ò ³ç áëàãîóñòðîþ òà 
îñòàòî÷íà (çàãàëüíà) 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 ä³-

þ÷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 (äàë³ – Êîì³ñ³ÿ), ÿêå çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
«Êè¿âñüêèé öåíòð ðîçâèòêó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà» (êîä ªÄÐÏÎÓ  40092489, 
àäðåñà: 01001, ì. Êè¿â,  âóë. Õðåùàòèê, 32, äàë³ – Çàìîâíèê). 

2.3. Çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò – êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî 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).  

2.4. Ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó çà-
êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêèé 
óêëàäàºòüñÿ ì³æ ²íâåñòîðîì, Çàìîâíèêîì òà Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó (Äå-
ïàðòàìåíòîì 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 ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

2.6. Ï³ñëÿ óêëàäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ²íâåñòîð 
ñï³ëüíî ³ç Çàìîâíèêîì óêëàäàþòü ³íø³ óãîäè, íåîáõ³äí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñ-
òèö³éíîãî ïðîåêòó, çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.7. ²íâåñòîð ïðîòÿãîì 3 (òðüîõ) ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ 
³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì çîáîâ’ÿçóºòüñÿ çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó ïîäàííÿ äî óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó çàÿâ òà íåîáõ³äíèõ ìàòåð³àë³â 
³ äîêóìåíò³â äëÿ îôîðìëåííÿ ïàñïîðò³â ïðèâ’ÿçêè òèì÷àñîâèõ ñïîðóä, òà 
óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ùîäî ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â óòðèìàíí³ îá’ºêòà áëàãîóñòðîþ. 
²íâåñòîð çîáîâ’ÿçóºòüñÿ îòðèìàòè óñ³ ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè 
äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

2.8. Âïðîäîâæ 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó îôîðìëåííÿ 
ïàñïîðò³â ïðèâ’ÿçêè òèì÷àñîâèõ ñïîðóä íà âñ³ Âåëîñèïåäí³ ïóíêòè, ùî º 
ñêëàäîâèìè Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ²íâåñòîð ñï³ëüíî ³ç Çàìîâíèêîì òà Îð-
ãàí³çàòîðîì êîíêóðñó âèçíà÷àþòü ãðàô³ê ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó 
øëÿõîì ï³äïèñàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêà áóäå 
éîãî íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ.

2.9. Ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïî-
êàçíèêè ÿêîãî âèçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1.4 öèõ Óìîâ, çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî ç 
óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ ì³ñòîáóä³âíîãî, 
çåìåëüíîãî, ïðèðîäîîõîðîííîãî, çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ îõîðîíè ïðàö³ òà 
áåçïåêè âèðîáíèöòâà. Âñòàíîâëåííÿ Âåëîñèïåäíèõ ïóíêò³â çä³éñíþºòüñÿ 
ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ àêò³â Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.10. Ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (éîãî ñêëàäîâèõ – Âåëîñèïåäíèõ 
ïóíêò³â) çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ âèêëþ÷íî çá³ðíî-ðîçá³ðíèõ 
òèì÷àñîâèõ êîíñòðóêö³é, áåç îáëàøòóâàííÿ ôóíäàìåíò³â. Áóä³âíèöòâî êà-
ï³òàëüíèõ ñïîðóä íà Çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ çàáîðîíåíî. Ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà 
³íâåñòóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ áåç çàâäàííÿ øêîäè ïðèðîäíèì îá’ºêòàì, ðîçòà-
øîâàíèì íà Çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ òà òåðèòîð³¿ ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ. 
²íâåñòîð çîáîâ’ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè òåõí³÷íó ìîæëèâ³ñòü äåìîíòàæó Îá’ºêòà 
³íâåñòóâàííÿ (éîãî ñêëàäîâèõ – Âåëîñèïåäíèõ ïóíêò³â) áåç çàâäàííÿ øêîäè 
Çåìåëüíèì ä³ëÿíêàì òà ïðèðîäíèì îá’ºêòàì, ðîçòàøîâàíèì íà òåðèòîð³¿ 
ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ. 

2.11. Ñòðîê ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ïîâèíåí áóòè íå á³ëüøå íîð-
ìàòèâíîãî, 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. 
Ôàêò ñòâîðåííÿ òà ãîòîâíîñò³ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ äî åêñïëóàòàö³¿ ï³äòâåð-
äæóºòüñÿ àêòîì, ï³äïèñàíèì ì³æ Çàìîâíèêîì òà ²íâåñòîðîì.

2.12. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà Îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ íàëåæèòü ²íâåñòîðó. Îá’ºêò 
³íâåñòóâàííÿ òà éîãî ñêëàäîâ³ (Âåëîñèïåäí³ ïóíêòè) íå º íåðóõîìèì ìàéíîì 

òà ïðàâî âëàñíîñò³ ²íâåñòîðà íà íèõ íå ï³äëÿãàº äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿. 
2.13. Ñòðîê ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó – 10 (äåñÿòü) ðîê³â ç ìîìåíòó 

íàáðàííÿ íèì ÷èííîñò³.
Ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ²íâåñòîð íå ìàº ïðàâà çì³íþâàòè 

ôóíêö³îíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ òà áåç çãîäè Îðãàí³çàòîðà 
êîíêóðñó òà Çàìîâíèêà â³ä÷óæóâàòè Îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

2.14. Äî ïî÷àòêó åêñïëóàòàö³¿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçàíèé 
îòðèìàòè óñ³ ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ 
éîãî åêñïëóàòàö³¿. ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçóºòüñÿ ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî 
äîãîâîðó çàáåçïå÷èòè åêñïëóàòàö³þ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ä³-
þ÷èõ ñàí³òàðíèõ íîðì ³ ïðàâèë, òåõí³÷íèõ âèìîã, ³íøèõ âèìîã çàêîíîäàâñòâà 
Óêðà¿íè, ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à òàêîæ 
çàáåçïå÷óâàòè áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. 

2.15. ²íæåíåðí³ ìåðåæ³, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ çíàõîäÿòüñÿ â çîí³ ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ 
(éîãî ñêëàäîâèõ – Âåëîñèïåäíèõ ïóíêò³â), ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äåìîíòóþòüñÿ ³ çà êîøòè ²íâåñòîðà ñòâîðþþòüñÿ íîâ³, ÿê³ áåçîïëàòíî 
ïåðåäàþòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. 

Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ àâàð³éíî¿ ñèòóàö³¿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ÿê³ íàëåæàòü äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ³ çíàõîäÿòüñÿ â çîí³ 
ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (éîãî ñêëàäîâèõ – Âåëîñèïåäíèõ ïóíêò³â), 
²íâåñòîð çîáîâ’ÿçàíèé çä³éñíèòè ïåðåì³ùåííÿ Âåëîñèïåäíîãî ïóíêòó çà 
âëàñíèé ðàõóíîê íà ÷àñ óñóíåííÿ àâàð³éíî¿ ñèòóàö³¿.

2.16. Îá’ºêòè áëàãîóñòðîþ, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, ³ çíàõîäÿòüñÿ â çîí³ ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ 
(éîãî ñêëàäîâèõ – Âåëîñèïåäíèõ ïóíêò³â), ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, äåìîíòóþòüñÿ ³ 
çà êîøòè ²íâåñòîðà ñòâîðþþòüñÿ íîâ³, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà. ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçàíèé ó âèïàäêàõ, 
ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, çàáåçïå÷èòè îòðèìàííÿ äîçâ³ëüíèõ 
äîêóìåíò³â íà ïîðóøåííÿ îá’ºêò³â áëàãîóñòðîþ.

2.17. ²íâåñòîð ìàº ïðàâî âèêîðèñòîâóâàòè Îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ äëÿ ïðî-
âàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç åêñïëóàòàö³ºþ Îá’ºêòà 
³íâåñòóâàííÿ çà éîãî ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì, â³äïîâ³äíî äî çàêî-
íîäàâñòâà Óêðà¿íè.

²íâåñòîð ìàº ïðàâî íà îòðèìàííÿ ïðèáóòêó â³ä êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ïîâ’ÿçàíî¿ ç âèêîðèñòàííÿì Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, çîêðåìà, íàäàâàòè ñóïóòí³ 
ïîñëóãè 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 Çàìîâ-

íèêîì), 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 ï³äãîòîâêîþ 
äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ îôîðìëåííÿ ïàñïîðò³â ïðèâ’ÿçêè òèì÷àñîâèõ 
ñïîðóä, îôîðìëåííÿì ïàñïîðò³â ïðèâ’ÿçêè òèì÷àñîâèõ ñïîðóä, óêëàäåííÿì 
äîãîâîð³â ùîäî ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â óòðèìàíí³ îá’ºêòà áëàãîóñòðîþ òà ñïëàòîþ 
ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â óòðèìàíí³ îá’ºêò³â áëàãîóñòðîþ çà â³äïîâ³äíèé ïåð³îä, ñïëàòîþ 
³íøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ñòâî-
ðåííÿì Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, à òàêîæ åêñïëóàòàö³ºþ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, 
ñàí³òàðíèì óòðèìàííÿì òà çàáåçïå÷åííÿì áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ ñòâîðåííÿ 
Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, âèð³øåííÿì çåìåëüíèõ ïèòàíü, ó òîìó ÷èñë³ ïîâ’ÿçàíèõ 
ç óòðèìàííÿì Çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãî-
âîðó, âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì Ðîá³ò ³ç áëàãîóñòðîþ, ³íøèõ âèòðàò, 
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó. 

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 
5% â³ä îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ áåç óðàõóâàííÿ 
ÏÄÂ, ùî ñòàíîâèòü 186 182,51 ãðí. (Ñòî â³ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ ñòî â³ñ³ìäåñÿò 
äâ³ ãðèâí³ 51 êîï.), ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì. Çàçíà÷åí³ êîøòè 
ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó íà-
áðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì. 

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

3.4. Ó ðàç³, ÿêùî òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè (ïëîùà) Âåëîñèïåäíèõ 
ïóíêò³â áóäóòü á³ëüøèìè, í³æ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè (ïëîùà) Âåëîñè-
ïåäíèõ ïóíêò³â, âèçíà÷åí³ â ï³äïóíêò³ 1.4.4 öèõ Óìîâ, ²íâåñòîð çâåðòàºòüñÿ äî 
Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó ç ïðîõàííÿì ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ùîäî çì³íè òåõí³êî-
åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â (ïëîù³) Âåëîñèïåäíèõ ïóíêò³â íà çàñ³äàíí³ Êîì³ñ³¿. 

Òàêå çâåðíåííÿ ²íâåñòîðà ðîçãëÿäàºòüñÿ íà çàñ³äàíí³ Êîì³ñ³¿. 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, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 3.3. öèõ Óìîâ, ïðè öüîìó ðîçì³ð äîäàòêîâîãî 
âíåñêó âèçíà÷àºòüñÿ ³ç âðàõóâàííÿì âàðòîñò³ 1 êâ.ì ïëîù³ Âåëîñèïåäíèõ 
ïóíêò³â, ùî ðîçðàõîâóºòüñÿ íà îñíîâ³ îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà 
³íâåñòóâàííÿ (ï. 1.5 öèõ Óìîâ, ç óðàõóâàííÿì ³íäåêñó ñïîæèâ÷èõ ö³í) òà òåõí³êî-
åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â (ïëîù³) Âåëîñèïåäíèõ ïóíêò³â (ïï. 1.4.4 öèõ Óìîâ), 
òà óêëàäàþòü äîäàòêîâó óãîäó äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

3.5. Êîìïåíñàö³ÿ Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò âèòðàò, 
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò ó ðîçì³ð³, ùî 
ñòàíîâèòü 355 992,84 ãðí. (Òðèñòà ï’ÿòäåñÿò ï’ÿòü òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò äåâ’ÿíîñòî 
äâ³ ãðèâí³ 84 êîï.) ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì. 

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. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó êîíêóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ – ãàðàíò³é 

áàíêó ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íèì ô³íàíñîâèõ çîáîâ’ÿçàíü ïåðåä 
ì³ñüêèì áþäæåòîì (ïóíêò 3.3 öèõ Óìîâ – Ãàðàíò³ÿ 1), çàìîâíèêîì ï³äãîòîâ÷èõ 
(ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò (ïóíêò 3.5 öèõ Óìîâ – Ãàðàíò³ÿ 2). 

Ãàðàíò³ÿ 1 ìàº ïåðåäáà÷àòè:
– ñïëàòó áàíêîì êîøò³â (âèçíà÷åíèõ öèìè Óìîâàìè ñóì) Îðãàí³çàòîðó êîí-

êóðñó ó ðàç³, ÿêùî ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð íå óêëàäåíî ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) 
äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè 
äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³íâåñòè-
ö³éíîãî äîãîâîðó, ó âèïàäêó, êîëè ïåðåìîæåöü êîíêóðñó â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä 
ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, âèñóâàº íåïðèéíÿòí³ óìîâè ï³äïèñàííÿ 
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó; 

– ñïëàòó áàíêîì êîøò³â / íåñïëà÷åíî¿ ÷àñòèíè êîøò³â (âèçíà÷åíèõ öèìè 
Óìîâàìè ñóì) Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó ó ðàç³ ïðîñòðî÷åííÿ ²íâåñòîðîì îïëàòè 
íà ïîíàä 10 (äåñÿòü) äí³â â³ä âñòàíîâëåíî¿ â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³ äàòè 
¿¿ çä³éñíåííÿ.

Ãàðàíò³ÿ 2 ìàº ïåðåäáà÷àòè:
– ñïëàòó áàíêîì êîøò³â (âèçíà÷åíèõ öèìè Óìîâàìè ñóì) Çàìîâíèêó ï³ä-

ãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò ó ðàç³, ÿêùî ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð íå 
óêëàäåíî ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïåðåìîæöåì 
êîíêóðñó çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî 
äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ó âèïàäêó, êîëè 
ïåðåìîæåöü êîíêóðñó â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, 
âèñóâàº íåïðèéíÿòí³ óìîâè ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó;

– ñïëàòó áàíêîì êîøò³â / íåñïëà÷åíî¿ ÷àñòèíè êîøò³â (âèçíà÷åíèõ öèìè 
Óìîâàìè ñóì) Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò ó ðàç³ ïðî-
ñòðî÷åííÿ ²íâåñòîðîì îïëàòè íà ïîíàä 10 (äåñÿòü) äí³â â³ä âñòàíîâëåíî¿ â 
³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³ äàòè ¿¿ çä³éñíåííÿ.

3.7. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³ 1 700,00 ãðí (Îäíà òèñÿ÷à 
ñ³ìñîò ãðèâåíü 00 êîï.) íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ 31511934026001, áàíê 
îòðèìóâà÷à – Êàçíà÷åéñòâî Óêðà¿íè, êîä áàíêó 899998, êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783, 
îòðèìóâà÷ – ÃÓÊ ó ì. Êèºâ³.

Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó, ïî-
âåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.8. ²íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð óêëàäàºòüñÿ ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç 
ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ 
óçãîäæåííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³íâåñòèö³é-
íîãî äîãîâîðó. ßêùî ïðîòÿãîì çàçíà÷åíîãî ñòðîêó ïåðåìîæåöü êîíêóðñó 
â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, âèñóâàº íåïðèéíÿòí³ 
óìîâè ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ð³øåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðå-

ìîæöÿ êîíêóðñó ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó. 
Ç ìîìåíòó ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó Îð-

ãàí³çàòîð êîíêóðñó ïðîòÿãîì 5 (ï’ÿòè) äí³â ãîòóº â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ïðî ñêàñóâàííÿ ðåçóëüòàò³â ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó òà íàäàº ïðàâî 
Êîì³ñ³¿ ðîçïî÷àòè ïåðåãîâîðè ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ç ÷èñëà òèõ, õòî çàïðî-
ïîíóâàâ íàéêðàù³ óìîâè çä³éñíåííÿ ³íâåñòèö³é ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

3.9. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó) çîáîâ’ÿçóºòüñÿ ùîêâàðòàëüíî â 
ïèñüìîâ³é ôîðì³ ïîäàâàòè Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó òà Çàìîâíèêó ³íôîðìàö³þ 
ùîäî ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó â ö³ëîìó òà îêðåìèõ éîãî åòàï³â 
çà ôîðìîþ, íàäàíîþ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó.

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

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

3.12. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ìàº ïðàâî ðîç³ðâàòè ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð â 
îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàí-
íÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ’ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1.2, 1.7-1.9, 2.7-2.11, 
2.13, 2.14, 3.1, 3.3, 3.5, 3.9 öèõ Óìîâ òà ³íøèõ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

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

3.12.2. 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 Îðãàí³çà-
òîðîì êîíêóðñó íà àäðåñó ²íâåñòîðà, çàçíà÷åíó â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³, 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ðîç³ðâàííÿ, äîãîâ³ð áóäå ââàæàòèñü ðîç³ðâàíèì.

3.12.3. 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.

3.12.4. Çàìîâíèê ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ íàäàº Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó 
ï³äòâåðäæåííÿ âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ’ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ 
3.12.3 ïóíêòó 3.12 öèõ Óìîâ.

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

– âèêîíàííÿ ðîá³ò ³ç ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ç ïîðóøåííÿì ñòðî-
ê³â, âèçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 2.11 öèõ Óìîâ, âèìîã áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ 
ñòàíäàðò³â ³ ïðàâèë òà çàòâåðäæåíèõ ïðîåêòíèõ ð³øåíü – øòðàô ó ðîçì³ð³ 
10% (äåñÿòè â³äñîòê³â) â³ä îñòàòî÷íî¿ (çàãàëüíî¿) âàðòîñò³ ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà 
³íâåñòóâàííÿ, ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ íà êîðèñòü Çàìîâíèêà;

– íåíàäàííÿ àáî íåñâîº÷àñíå íàäàííÿ Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó/Çàìîâíèêó 
³íôîðìàö³¿ íà çàïèò Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó/Çàìîâíèêà â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
3.10 öèõ Óìîâ – ïåíÿ (íåóñòîéêà) â ðîçì³ð³ 0,05% â³ä îñòàòî÷íî¿ (çàãàëüíî¿) 
âàðòîñò³ ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ, ÿêà 
ñïëà÷óºòüñÿ â³äïîâ³äíî íà êîðèñòü Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó/Çàìîâíèêà;

– íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ â ïóíêòàõ 
1.7-1.9 öèõ Óìîâ, – øòðàô ó ðîçì³ð³ 100% â³ä îñòàòî÷íî¿ (çàãàëüíî¿) âàðòîñò³ 
ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ íà êîðèñòü Çàìîâíèêà;

– íåâèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ùîäî êîìïåíñàö³¿ âèòðàò, ïîíåñåíèõ Çàìîâ-
íèêîì ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò, â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 3.5 öèõ 
Óìîâ – ïåíÿ ó ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíî¿ 
çàáîðãîâàíîñò³ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ, ÿêà ñïëà÷óºòüñÿ íà êîðèñòü 
Çàìîâíèêà ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò;

– 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, ÿêà 
ñïëà÷óºòüñÿ íà êîðèñòü Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó.

3.14. Â ðàç³ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, â òîìó ÷èñë³ éîãî 
äîñòðîêîâîãî ðîç³ðâàííÿ, ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçóºòüñÿ ïðîòÿãîì 20 (äâàäöÿòè) 
äí³â ç ìîìåíòó çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, â òîìó ÷èñë³ 
äîñòðîêîâîãî ðîç³ðâàííÿ, çä³éñíèòè çà âëàñíèé ðàõóíîê äåìîíòàæ Îá’ºêòà 
³íâåñòóâàííÿ (éîãî ñêëàäîâèõ – Âåëîñèïåäíèõ ïóíêò³â) òà ïðîâåñòè â³äíîâ-
ëåííÿ ïîðóøåíîãî áëàãîóñòðîþ íà ì³ñöÿõ âñòàíîâëåííÿ. Ó ðàç³ íåçä³éñíåííÿ 
²íâåñòîðîì òàêîãî äåìîíòàæó çà âëàñíèé ðàõóíîê ïðîòÿãîì 20 (äâàäöÿòè) 
äí³â ç ìîìåíòó çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, â òîìó ÷èñë³ 
äîñòðîêîâîãî ðîç³ðâàííÿ, Äåïàðòàìåíò ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), êî-
ìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âáëàãîóñòð³é» àáî ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ âæèâàþòü çàõîä³â ùîäî äåìîíòàæó òàêèõ òèì÷àñîâèõ 
ñïîðóä çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ç ïîäàëüøèì â³äøêîäóâàííÿì 
óñ³õ âèòðàò ²íâåñòîðîì.

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 âíåñêó íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ 

òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà, âèçíà÷åíîãî â 
ïóíêò³ 3.3 öèõ Óìîâ.

6. Äîäàòêîâ³ êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ:
6.1. Íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî âàðòîñò³ Ðîá³ò ³ç áëàãîóñòðîþ, âèçíà÷åíèõ 

â ïóíêò³ 1.7 öèõ Óìîâ. 
6.2. Íàéá³ëüøà ÷àñòêà âëàñíèõ êîøò³â, ùî âêëàäàþòüñÿ ó÷àñíèêîì ó ô³-

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

ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³.
6.4. 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 ³íâåñ-

òèö³éíèõ 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 çíà-
õîäÿòüñÿ ï³ä ïðÿìèì ÷è îïîñåðåäêîâàíèì êîíòðîëåì ô³çè÷íèõ ÷è þðèäè÷íèõ 
îñ³á Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ùî ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî çä³éñíþþòü ãîñïî-
äàðñüêó 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 (ïîíå-
ä³ëîê – ï’ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00) ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç äíÿ îãîëî-
øåííÿ 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 (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 (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.
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ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ 
ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

¹ ï/ï
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, 

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çàãàëüíà 
ïëîùà, 

êâ. ì

Îðåíä-
íà 

ñòàâêà 
ó%

Çàïðîïîíîâàíà 
çàÿâíèêîì ìåòà 

âèêîðèñòàííÿ 
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåí-
äè, çàïðî-
ïîíîâàíèé 
çàÿâíèêîì

Îðåíäíà 
ïëàòà çà 1 
êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü 
îá’ºêòà 

îðåíäè, ãðí 
áåç ïäâ

1

ÊÏ «Ãîñïêîìîáñëóãî-
âóâàííÿ» (01044, 

âóë. Õðåùàòèê, 36 
202-73-03,
202-71-83)

1 ïîâåðõ âóë. Áóä³íäó-
ñòð³¿, 9 ë³ò. Â 884,2 6

Ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòà ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ, 
ÿê³ çä³éñíþþòü 
âèðîáíè÷ó ä³-

ÿëüí³ñòü

Ñòàíîì íà 31.05.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 37,77 33395,60 6679120,0

2 1 ïîâåðõ âóë. Áóä³íäó-
ñòð³¿, 9 ë³ò. 3 248,4 6

Ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòà ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ, 
ÿê³ çä³éñíþþòü 
âèðîáíè÷ó ä³-

ÿëüí³ñòü

Ñòàíîì íà 31.05.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 39,7 9861,65 1972330,0

3 2 ïîâåðõ âóë. Áóä³íäó-
ñòð³¿, 9 ë³ò. Ò 28,0 8 Ðîçì³ùåííÿ 

îô³ñó

Ñòàíîì íà 31.05.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 65,81 1842,67 276400,0

4 1 ïîâåðõ âóë. Áóä³íäó-
ñòð³¿, 9 ë³ò. 3 79,6 6 Ðîçì³ùåííÿ 

ñêëàäó

Ñòàíîì íà 31.05.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 41,93 3337,0 661170,0

5 1 ïîâåðõ
âóë. Áóä³íäó-
ñòð³¿, 9 ë³ò. Â, 

Å, 3, Ñ
260,4 6 Ðîçì³ùåííÿ 

ñêëàäó

Ñòàíîì íà 31.05.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 41,92 10913,65 2182730,0

6 1 ïîâåðõ âóë. Áóä³íäó-
ñòð³¿, 9 ë³ò. Î 67,6 6 Ðîçì³ùåííÿ 

ñêëàäó

Ñòàíîì íà 31.05.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 51,61 3488,9 697780,0

7

ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåö-
åêñïëóàòàö³ÿ» (âóë. 

Âîëîäèìèðñüêà, 
51-à, 234-23-24)

1 -3 ïîâåðõ
âóë. ²âàíà 
Ïóëþÿ, 5 

ë³ò. À
283,7 3 Ðîçì³ùåííÿ 

ïåðóêàðí³

Ñòàíîì íà 30.04.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 40,52 11496,50 4598600,0

8

Öåíòð åêñòðåíî¿ 
ìåäè÷íî¿ äîïî-

ìîãè òà ìåäèöèíè 
êàòàñòðîô ì. Êèºâà 
(01030, Õìåëüíèöü-
êîãî Áîãäàíà, 37-á, 

234-51-86)

1 ïîâåðõ
Á. Õìåëü-
íèöüêîãî, 

37-á
3,0 12

Ðîçì³ùåííÿ 
òîðãîâåëüíîãî 

îá’ºêòà ç ïðîäà-
æó íåïðîäîâîëü-

÷èõ òîâàð³â

Ñòàíîì íà 30.04.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 398,00 1194,00 119400,00

9

Êîìóíàëüíå àâòî-
òðàíñïîðòíå ï³äïðè-

ºìñòâî ¹ 273904 
ÊÀÏÒ-273904 (ïðîñï. 

Ñòåïàíà Áàíäåðè, 
26-à, òåë. 418-31-04)

íåæèòëîâ³ 
ïðèì³ùåííÿ 
(1 ïîâåðõ) òà 

ï³äçåìíèé 
ðåçåðâóàð 
(ºìê³ñòü 50 

ì.êóá.)

âóë. Îõòèð-
ñüêà, 8 ë³ò. 3 16,8 13

²íøå âèêîðèñ-
òàííÿ ìàéíà 

(ÀÇÑ)

Ñòàíîì íà 30.04.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 181,76 3053,65 281875,00

10

ÊÏ â.î. ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) 
«Êè¿âòåïëîåíåðãî» 
(âóë. Âåëèêà Æèòî-
ìèðñüêà, 15-à, òåë. 

205-52-43)

í/áóä³âëÿ
âóë. Ïèìî-
íåíêà, 12 

ë³ò.Á
152,2 3

Ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòà ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ, 
ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî 

ñïðÿìîâàíà 
íà îðãàí³çàö³þ 
òà ïðîâåäåííÿ 
çàíÿòü ð³çíèìè 
âèäàìè ñïîðòó

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 40,21 6120,50 2448200,00

11
í/áóä³âëÿ 
(òåïëîâèé 

ïóíêò)

âóë. Çîëîòî-
óñò³âñüêà, 4 

ë³ò.Á

175,4 6

Ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòà ãîñïî-

äàðþâàííÿ, ÿêèé 
çä³éñíþº âèðîá-
íè÷ó ä³ÿëüí³ñòü 
(âèðîáíèöòâî 
ê³íî– òà â³äåî-

ô³ëüì³â)

Ñòàíîì íà 31.03.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 67,61 15483,0 3096600,00

53,6 6 Ðîçì³ùåííÿ 
ñêëàäó

12*

1 ïîâåðõ 
(ïðèáóäîâà 

äî òåïëîâîãî 
ïóíêòó)

ïðîñï. Ìà-
ÿêîâñüêîãî, 

79-á ë³ò.Á

32,1

6 Ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòà ãîñïî-

äàðþâàííÿ, ÿêèé 
çä³éñíþº âèðîá-
íè÷ó ä³ÿëüí³ñòü

Ñòàíîì íà 31.01.2018

*4,2

2 ðîêè 364 
äí³

89,14 4091,43 778700,00

7,0 8 Ðîçì³ùåííÿ 
îô³ñó

*71,34 3274,56

6,8 6 Ðîçì³ùåííÿ 
ñêëàäó

13

Öåíòð ìåäèêî-ñî-
ö³àëüíî¿ òà òðóäîâî¿ 
ðåàá³ë³òàö³¿ ïñèõ³÷íî 
õâîðèõ ¹ 2 (02192, 
ì. Êè¿â, âóë. Ìèðî-

ï³ëüñüêà, 8 
òåë.543-87-40)

1 ïîâåðõ 
(ïàâ³ëüéîí 
¹ 1, 2, 4)

âóë. Ìèðî-
ï³ëüñüêà, 8 

ë³ò.Â-1
46,8 6 Ðîçì³ùåííÿ 

ñêëàäó

Ñòàíîì íà 31.05.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 69,02 3230,0 646000,00

14

Öåíòð ìåäèêî-ñî-
ö³àëüíî¿ òà òðóäîâî¿ 
ðåàá³ë³òàö³¿ ïñèõ³÷íî 
õâîðèõ ¹ 2 (02192, 
ì. Êè¿â, âóë. Ìèðî-

ï³ëüñüêà, 8 
òåë.543-87-40)

1 ïîâåðõ 
(ïàâ³ëüéîí 

¹ 1,2,4)

âóë. Ìèðî-
ï³ëüñüêà, 8 

ë³ò.Â-1
117,4 6 Ðîçì³ùåííÿ 

ñêëàäó

Ñòàíîì íà 31.05.2018

2 ðîêè 364 
äí³ 68,99 8100,0 1620000,00

*îðåíäíà ñòàâêà äëÿ îðåíäàð³â – þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á, ùî º ñóá’ºêòàìè ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà.
Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòàìè îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñü çà òåëåôîíàìè äî Áàëàíñîóòðèìóâà÷à.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. 

Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëå-

ôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96.

Äîäàòîê äî ëèñòà â³ä 19.07.18 ð. ¹ 95/19-1-11
Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ – ²íñòèòóòó  õ³ì³¿  âèñîêîìîëåêóëÿðíèõ  ñïîëóê  ÍÀÍ  Óêðà¿íè

ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

¹ 
ï/ï

Íàçâà îðãàíó 
óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(íàçâà, þðèäè÷íà 
àäðåñà, òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ïðî îðåíäó

Íàéìåíóâàííÿ 
òà  ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ îá’ºêòà 

îðåíäè

Ðåºñòðîâèé  
íîìåð ìàéíà

Çàãàëüíà 
ïëîùà, êâ.ì.

Âàðò³ñòü 
ìàéíà  çà 

íåçàëåæíîþ 
îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî 
ìîæëèâèé  

ñòðîê îðåíäè

Ìåòà  âèêîðèñ-
òàííÿ

 1. 
Íàö³îíàëüíà 

àêàäåì³ÿ 
íàóê Óêðà¿íè

²ÕÂÑ ÍÀÍÓ,  02160,  
ì. Êè¿â, Õàðê³âñüêå 

øîñå, 48, 
559-13-94, 
559-11-61

Ãîëîâíèé êîðïóñ,  
ê³ìíàòà  ¹ 24 

05417041.1. 
ÀÀÀÄÆÆ354  23,75  139154,90

Äî 31.12.19 
ð.,çà   äîìîâ-

ëåí³ñòüþ

 Ï³ä   øâåéíå âè-
ðîáíèöòâî

 2. – " -  – " - Ãîëîâíèé êîðïóñ,  
ê³ìíàòà  ¹ 133 

05417041.1. 
ÀÀÀÄÆÆ354  25,25  178754,85  – « -  Ï³ä  åêîëîã³÷íó 

ëàáîðàòîð³þ

 3. – " -  – " - Ãîëîâíèé êîðïóñ,  
ê³ìíàòà  ¹ 227

05417041.1. 
ÀÀÀÄÆÆ354  24,61  172390,09  – « -  Ï³ä   îô³ñ

 4.  – " -  – " - Ãîëîâíèé êîðïóñ,  
ê³ìíàòà  ¹ 230 

05417041.1. 
ÀÀÀÄÆÆ354  2,30  19131,00  – « -

Ï³ä   ðîçì³ùåííÿ  
îáëàäíàííÿ  ïðî-

âàéäåð³â

 5.  – " -  – " - Ïàâ³ëüéîí  ¹ 1, 
ê³ìíàòè  ¹ 2-7

05417041.1. 
ÀÀÀÄÆÆ383  180,00  805500,00  – « - Ï³ä   øâåéíå âè-

ðîáíèöòâî

 6.  – " -  – " - Ïàâ³ëüéîí  ¹ 2, 
ê³ìíàòè  ¹ 4-7

05417041.1. 
ÀÀÀÄÆÆ384  61,85  268479,56  – « - Ï³ä   øâåéíå âè-

ðîáíèöòâî

 7.  – " -  – " -
Âèòÿæíà  øàôà  â  

ê³ìíàò³  ¹  227,   
³íâ. ¹ 104221049

05417041.1. 
ÀÀÀÄÆÆ354  -  4210,00  – « - Äëÿ  âèêîíàííÿ  

ñòàòóòíèõ  çàâäàíü

 8.  – " -  – " - Ãîñïîäàðñüêà  
ñïîðóäà  ¹ 54

05417041.1. 
ÂÕÑÎØÃ075  21,60  88265,53  – « -  Ï³ä   ñêëàä

Çàÿâè  ïðî  îðåíäó  çàçíà÷åíîãî  îá’ºêòà   ïðèéìàþòüñÿ  ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ  äí³â  ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ  îãîëîøåííÿ  çà àäðåñîþ: 02160,  ì. Êè¿â,  Õàðê³âñüêå 
øîñå,  48.  Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë: 559-11-61, 559-48-95.

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ  ³ á³ëüøå çàÿâ íà îá’ºêò îðåíäè,  áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè. 

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè
ÏðÀÒ ÕÊ «Êè¿âì³ñüêáóä» âèñòóïàº çàìîâíèêîì ïðîåêòó «Áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ áóäèíê³â ç ïàðê³íãîì òà âáóäîâà-

íî-ïðèáóäîâàíèìè àäì³í³ñòðàòèâíèìè ïðèì³ùåííÿìè ³ çàêëàäàìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ïî âóë. Æóëÿíñüêà ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà». Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü: ðîçâèòîê æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà; ñòâîðåííÿ 
ðîáî÷èõ ì³ñöü. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ:, åíåðãåòè÷íèõ – åëåêòðîìåðåæà çã³äíî òåõí³÷íèõ óìîâ (äàë³ – ÒÓ), ãàçîïîñ-
òà÷àííÿ – çã³äíî ÒÓ; âîäíèõ – çã³äíî ÒÓ. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ: ï³äðÿäíèé àâòîòðàíñïîðò. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ 
îáìåæåííÿ: äîòðèìàííÿ ã³ã³ºí³÷íèõ íîðìàòèâ³â ÿêîñò³ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ, âîäè òà ́ ðóíò³â (ÃÄÊ), äîòðèìàííÿ 
íîðìàòèâíèõ ð³âí³â øóìó, ñàí³òàðíèõ ðîçðèâ³â. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿: íå 
ïîòðåáóº. Ìîæëèâ³ âèäè âïëèâ³â íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå: ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå -âèêèäè ä³îêñèäó ñ³ðêè, 
îêñèäó âóãëåöþ, îêñèä³â àçîòó, âóãëåâîäí³â, ñàæ³, ïàðíèêîâèõ ãàç³â òà ³í., âîäíå ñåðåäîâèùå: óòâîðåííÿ ñò³÷íèõ 
âîä; ´ðóíòè: âïëèâ â³äñóòí³é; ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò: âïëèâ â³äñóòí³é; íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå: 
ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü; íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå: âïëèâ â³äñóòí³é. Ï³ä ÷àñ ä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü óòâî-
ðþâàòèñü íàñòóïí³ â³äõîäè: òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè, øëàì ñåïòèê³â òà ³í. Îá’ºì âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ – çã³äíî ÄÁÍ 
À.2.2-1-2003. Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ïðîåêòîì, ç ìåòîþ íàäàííÿ ïðîïîçèö³é (çàóâàæåíü) – çâåðòàòèñÿ äî çàìîâ-
íèêà ïðîåêòó, ãåíïðîåêòóâàëüíèêà òà ðîçðîáíèêà ìàòåð³àë³â ÎÂÍÑ. Çàìîâíèê ïðîåêòó: ÏðÀÒ ÕÊ «Êè¿âì³ñüêáóä», 
òåë.: (044) 288-54-22. Ãåíïðîåêòóâàëüíèê: TOB «Áóä-Ïðîåêò Ãðóï».

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîó-
òðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóë.Ñèìèðåíêà,17, òåë.454-01-64). Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêò³â îðåíäè: ïðîñï. Ïåðåìîãè, 61/2, 
1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 103,9 êâ.ì. Ðèíêîâà âàðò³ñòü îá’ºêòà – 1946220,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 
(áåç ÏÄÂ) – 8109,25 ãðí; áóëüâ. Âåðíàäñüêîãî, 83, ë³ò. Á, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 13,9 êâ.ì. Ðèíêîâà âàðò³ñòü 
îá’ºêòà – 245180,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 1021,58 ãðí.

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêàìè ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü – ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ îá’ºêò³â ç ïðîäàæó 
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêàìè ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 
äí³. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê – 424-34-87.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

Îðåíäîäàâåöü – Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 90,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå 

çà àäðåñîþ: Ðàéäóæíà âóë., 53 (ÇÍÇ ¹ 256).
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2018 – 1457000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿» (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, ò. 292-03-98).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà – ïðîâåäåííÿ çàíÿòü 

õîðåîãðàô³ºþ òà ñïîðòèâíèìè òàíöÿìè (13%), ïîãîäèííî, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: Ïí, Ñð, Ïò (18.00-20.30 ãîä.) Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 1085,04 ãðí, áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094, ì. Êè¿â, 

áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ê³ì.208. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-65-57.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó.
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 195,05 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà 

àäðåñîþ: áóëüâàð Ïðàö³, áóä. 7.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 31 22500,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà» (âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-71-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ íà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé çä³éñíþº âè-

ðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 6% ç êîåô. 0,7, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 10928,75 ãðí, áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà 

îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094, ì. Êè¿â, 

áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, êàá. 208. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-56-56.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 21,3 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå 

çà àäðåñîþ: Øîâêîâè÷íà, áóä. 44 (ïðèì³ùåííÿ çàêëàäó äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè ¹ 46).
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.05.2018 – 720380,0 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó (âóë. ²íñòèòóòñüêà, 24/7, âóë. 253-00-86).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïðîâîäÿòü 

ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî) (çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà âèáîðîì áàòüê³â), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ïîãîäæåíèé ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü: ïîíåä³ëîê: 15.30-15.55, 16.00-16.25; â³âòîðîê: 

15.30-15.50, 16.00-16.20; ñåðåäà: 15.30-15.50,16.00-16.15; ÷åòâåð: 15.30-15.50; ï’ÿòíèöÿ: 9.15-09.30, 09.50-10.10.
Îðåíäíà ñòàâêà – 4 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 58,75 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà 

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

TOB «Ïðàâîëåíä» 31 ëèïíÿ 2018 ðîêó î 10.00 ãîäèí³ ïðîâîäèòèìå âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíèíó Âèøåíñüêîìó Ìèêîë³ Ãðèãîðîâè÷ó çà àäðåñîþ: ïðîâ. Êðàéí³é, 15 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 
Ïðîñèìî ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â: Ìåëüíèê Þ. Ä. (8000000000:62:146:0221, 8000000000:62:146:0148), 
Òîäåðþê Â. Ô. (8000000000:62:146:0146), Òèìîôåºâ Î. Â. (8000000000:62:146:0147), Ñóâîðîâà Ò. Ì. 
(8000000000:62:146:0220) ç’ÿâèòèñü äëÿ ïîãîäæåííÿ àêò³â ïðèéîìêè-ïåðåäà÷³ ìåæîâèõ çíàê³â. Ó ðàç³ íå- 
ÿâêè àêòè ââàæàþòüñÿ ïîãîäæåíèìè.

Âòðà÷åíèé îðèã³íàë ñâ³äîöòâà íà ïðàâî âëàñíîñò³, âèäàíèé 05.12.2005 ð. 
Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ì. Êèºâà (Íàêàç ¹ 2244-
Ñ/ÍÏ â³ä 28.11.2005 ð.) íà ³ì’ÿ Êë³ù Þð³é ²âàíîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì.

TOB «Ïðàâîëåíä» 31 ëèïíÿ 2018 ðîêó î 12.00 ãîäèí³ ïðîâîäèòèìå âñòàíîâëåííÿ ìåæ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê Àâòîñòîÿíî÷íîìó êîîïåðàòèâó «ÊÀØÒÀÍ» çà àäðåñîþ: âóë. Êàøòàíîâà, 17 
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. Ïðîñèìî ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â: TOB «ÌÒÄ-ÃÐÓÏ», 
(8000000000:62:002:0132) ç’ÿâèòèñü äëÿ ïîãîäæåííÿ àêò³â ïðèéîìêè-ïåðåäà÷³ ìåæîâèõ 
çíàê³â. Ó ðàç³ íåÿâêè àêòè ââàæàþòüñÿ ïîãîäæåíèìè.

Âòðà÷åíèé äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó íà ³ì’ÿ Çàõàð÷óêà Ñåðã³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à, ïî-
ñâ³ä÷åíèé Ìèðîíèê Î.Â., ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî 
îêðóãó 09 ëèñòîïàäà 2006 ðîêó çà ðåºñòðîâèì íîìåðîì 6680 íà êâàðòèðó ¹ 14 (÷î-
òèðíàäöÿòü) ó áóäèíêó ¹ 22 (äâàäöÿòü äâà) ïî âóë. Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüê³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ 
ââàæàòè íåä³éñíèì.
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Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

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

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 63261

Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Київ уперше прийматиме 
Чемпіонат світу зі стрибків 
у воду серед юніорів 
22 ЛИПНЯ о 16.00 у столиці за 
підтримки КМДА урочисто від-
криється Чемпіонат світу зі стриб-
ків у воду серед юніорів. Змагання 
триватимуть на вул. Маршала 
Конєва, 8 – у спортивному центрі 
«Ліко». Це відбірковий турнір до 
юнацьких літніх Олімпійських 
ігор – 2018, які відбудуться в ар-
гентинському місті Буенос-Айресі 
у жовтні цього року. 

Заявки на участь у змаганнях 
надали 47 країн та понад 240 
спортсменів. Збірна України 
представлена 13 спортсменами, 
серед яких киянка Анна Арна-
утова. 

У зв’язку із цією подією розроб-
лять тимчасову схему організації 
дорожнього руху на вул. Маршала 
Конєва – від вул. Касіяна до вул. 

М. Ломоносова, про що буде по-
відомлено додатково. 

За зверненням ГО «Федера-
ція України зі стрибків у воду», 
під час проведення чемпіонату 
чергуватимуть бригади екстреної 
медичної допомоги та спортив-
ний лікар, а також пожежно-ря-
тувальна техніка  

Під час заходів із нагоди 1030-річчя 
Хрещення Київської Русі-України в місті 
обмежать рух транспорту 
ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату, Київської митрополії 
УПЦ та Патріархії Української Ав-
токефальної Православної Церкви 
у столиці відбудуться урочисті 
молебні та хресні ходи, присвячені 
відзначенню 1030-річчя Хрещення 
Київської Русі-України. У зв’язку 
із цим розпорядженням КМДА 
передбачено обмеження руху всіх 
видів транспортних засобів. 

Зокрема 24 липня із 12.00 до 
13.00 – на Андріївському узвозі 
(від будинку № 23 до вул. Воло-
димирської), вул. Десятинній (від 
вул. Володимирської до пл. Ми-
хайлівської), пл. Михайлівській, 
вул. Трьохсвятительській (від пл. 
Михайлівської до вул. Костьольної). 

27 липня із 11.00 до 16.30 – на 
вул. Трьохсвятительській (від пл. 
Михайлівської до пл. Європей-
ської), вул. Хрещатик (від вул. Ми-
хайлівської до пл. Європейської), 
Володимирському узвозі (від пл. 
Поштової до пл. Європейської), 
Парковій дорозі (від алеї Героїв 
Крут до вул. Михайла Грушевсько-
го), вул. Михайла Грушевського 

(від вул. Шовковичної до пл. Єв-
ропейської). 

28 липня із 12.00 до 13.30 – на 
бульварі Тараса Шевченка (від 
будинку № 20 до будинку № 14), 
вул. Володимирській (від будинку 
№ 56 до пл. Софійської), Володи-
мирському проїзді (від пл. Со-
фійської до пл. Михайлівської). 

Нагадаємо, що святкування від-
будеться згідно з Указом Прези-
дента від 8 серпня 2017 року «Про 
заходи з підготовки та відзначення 

1030-річчя хрещення Київської 
Русі-України». Крім урочистих 
молебнів, у всіх районах столиці 
триватимуть святкові події. Зокре-
ма в освітніх і культурних закладах 
Києва до кінця року триватимуть 
тематичні просвітницькі заходи: 
виховні години, бесіди, книжкові 
та фотодокументальні виставки, 
конференції, зустрічі за круглим 
столом, інформаційні години, 
тематичні полиці, перегляди лі-
тератури тощо   

ЗАСОБИ вимірювальної техніки, до 
яких відносять і квартирні лічильники 
води, підлягають періодичній повірці 
та повірці після ремонту. Це визначено 
у ЗУ «Про метрологію та метрологічну 
діяльність», стаття 17, ч. 1. Про це на-
гадують у КК «ЦКС». 

Залежно від типу приладу обліку води, встановлюється міжпо-
вірочний інтервал. Це 3 або 4 роки від дати останньої повірки. Ви-
робники приладів обліку гарантують граничний строк експлуатації 
лічильників 10-12 років. 

Замовити повірку можна, зателефонувавши до Центру комуналь-
ного сервісу за номером (044)-591-56-82 чи оформити замовлення 
особисто у будь-якому Сервісному центрі. Повірка квартирних 
лічильників проводиться ліцензованими компаніями, що нада-
ють гарантію на виконані послуги (12 місяців – у разі виконання 
заміни). Мешканці Києва можуть самостійно обирати виконавця 
робіт із повірки, звертаючи увагу на наявність відповідної ліцензії 
у обраної компанії. 

Результати повірки споживачі отримують поштою протягом 7-10 
днів із моменту повірки. Також перевірити статус лічильника можна 
он-лайн – за допомогою сайту: https://meters.com.ua. 

Слід зазначити, що опломбування лічильника повинні здійсню-
вати підприємства, що виконують послуги, або інші уповноважені 
організації, з якими у виконавця послуг на це відповідна угода   

У КИЄВІ відбулося урочисте відкриття скверу та 
пам’ятника азербайджанському артисту Мусліму 
Магомаєву. У заході взяли участь міністр культури 
Азербайджанської Республіки Абульфас Гараєв, 
міністр культури України Євген Нищук, заступник 
голови КМДА Олександр Спасибко, заслужені ар-
тисти з Азербайджану, Узбекистану, Казахстану, 
України та інших країн, які знали та любили співака, 
мешканці міста. 

«У рамках відзначення 75-річчя від дня наро-
дження всесвітньо відомого оперного й естрадного 

співака, композитора, народного артиста Мусліма 
Магомаєва, за ініціативою та за всебічної підтримки 
Посольства Азербайджанської Республіки в Україні 
у Києві відкрито Сквер імені Мусліма Магомаєва 
за адресою: перехрестя просп. В. Чорновола та вул. 
Січових Стрільців та пам’ятник видатному митцю», 
– розповів Олександр Спасибко. 

Він нагадав, що Київ і Баку – міста-побратими 
із 1997 року, і партнерство носить стабільний і по-
ступальний характер. 

«Ми співпрацюємо у сферах розвитку інфраструк-
тури, промисловості, культури, туризму тощо. Наші 
міста постійно обмінюються корисним досвідом 
розвитку столиць. Все це говорить про те, що ми 
маємо справжніх друзів в Азербайджані», – сказав 
заступник голови КМДА під час церемонії відкриття 
пам’ятника  

У Центрі комсервісу нагадують 
про необхідність повіряти 
лічильники води 

У столиці відкрили 
сквер та пам’ятник 
на честь Мусліма 
Магомаєва 

НЕЩОДАВНО столичною про-
куратурою за оперативного супро-
водження УЗЕ ДЗЕ НП в Києві по-
відомлено про підозру директору 
КП «Госпкомобслуговування» за 
фактом зловживання службовим 
становищем, що завдало істотної 
шкоди охоронюваним законом 
державним та громадським ін-
тересам. 

Установлено, що за сприяння 
вказаного посадовця комерційні 
структури отримували у корис-
тування приміщення, що пере-
бувають у господарському відданні 
даного КП, за значно зниженими 
розцінками порівняно з тими, 
які передбачені укладеними у 
встановленому законом порядку 
договорами оренди. 

За результатами проведення 
судово-економічної експертизи 
встановлено, що вказаними діями 
бюджету міста завдано збитків на 
загальну суму близько 6 млн грн. 

Наразі вирішується питання 
про обрання підозрюваному запо-
біжного заходу та відсторонення 
його від займаної посади. Досудове 
розслідування триває  

У КК «КИЇВАВТОДОР» повідомили, що до 7 серпня у зв’язку із 
капітальним ремонтом деформаційних швів на Південному мостовому 
переході буде частково обмежено рух транспорту: на естакадному 
виїзді на Південний мостовий перехід зі Столичного шосе – у другій 
смузі руху; на естакадному виїзді на Південний мостовий перехід 
із Наддніпрянського шосе – у першій смузі руху. 

КК «Київавтодор» просить вибачити за тимчасові незручності, 
пов’язані з виконанням ремонтних робіт  

Директору КП, який завдав збитків на 6 млн грн, 
оголошено про підозру 

У зв’язку із ремонтними 
роботами на Південному 
мостовому переході внесуть 
корективи в рух авто
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