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На порядку денному – тепло, 
муніципальна варта, бюджет 
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ЗА СЛОВАМИ Київського місь-
кого голови Віталія Кличка, ухва-
лити рішення про збільшення 
статутного фонду КП «Київте-
плоенерго» необхідно для того, 
щоб тепловики могли належно 
підготуватися до опалювального 
сезону. 

«Щоб тривали ремонтні роботи, 
щоб закупили необхідну техніку. 
В цих складних умовах, в яких 
підходимо до опалювального се-
зону, ми повинні ухвалити таке 
рішення», – заявив мер Києва. 

Нагадаємо, під час позачер-
гової сесії 11 вересня Київрада 
ухвалила важливе рішення, яке є 
вирішальним кроком для врегу-
лювання питання заборгованості 
за спожитий газ. І, відповідно, 
для укладення угоди з НАК «На-
фтогаз України» та відновлення 
постачання газу столиці. Цей крок 
дасть змогу повернути в квартири 
киян гарячу воду, а комунальним 

службам – виконувати необхідні 
роботи, щоб не допустити зриву 
опалювального сезону в місті. 

Також мер Києва наголосив на 
необхідності ухвалення питання 
про створення муніципальної 
варти. Основна мета її створення – 
забезпечення належної охорони 
комунального майна територі-
альної громади міста. 

«Думаю, всі розуміють, наскіль-
ки необхідно забезпечити порядок 
та охорону на об’єктах комуналь-
ної власності – власності громади 
столиці», – підкреслив він. 

«Муніципальна варта» не може 
залучатися до забезпечення пу-
блічного порядку та безпеки, а ви-
конує виключно охоронні функції 
відповідно до отриманої ліцензії. 
Серед основних пріоритетів її ді-
яльності: забезпечення охорони 
на території навчальних закладів 
та медичних установ, комуналь-
них підприємств Києва. 

Віталій Кличко також закли-
кав депутатів ухвалити рішення 
щодо пайової участі. Це, за його 
словами, дозволить залучати в 
бюджет більше надходжень і спря-
мовувати ці кошти на розвиток 
інфраструктури в місті. 

Окрім цього, у першому чи-
танні було підтримано проект 
рішення, який передбачає запро-
вадження у столиці Бюджетного 
регламенту. Документ має визна-
чити прозорий і чіткий порядок 
та терміни розробки, розгляду, 
прийняття і виконання міського 
кошторису. Планується, що про-
цес формування бюджету роз-
почнеться заздалегідь – у травні. 
Також у планах міських депутатів 
включити громадськість до бю-
джетного процесу. 

«Окрім того, ми хочемо віді-
йти від традиції, коли на комісії 
із питань бюджету з’являється 
велика кількість усно озвучених 
поправок, які згодом перетво-
рюються на зміни до бюджету. А 
пропозиції, прописані раніше, 
часто ігноруються. Ми пропо-
нуємо, аби будь-яка поправка до 
проекту бюджету подавалася у 
чіткій формі і в конкретні термі-
ни», – зазначив депутат Київради 
Олексій Руденко. 

Також учора депутати відпра-
вили на доопрацювання ще один 
аналогічний проект рішення. Над 
вдосконаленням обох документів 
працюватиме профільна комісія. 
У результаті має з’явитися один 
повноцінний проект рішення 

про Бюджетний регламент, який 
враховуватиме всі поправки. 

«Бюджетний регламент – це 
вимога часу. Думаю, до кінця року 
відповідний документ буде ухва-
лено на сесії. Зараз профільна 
комісія Київради візьметься за 
вдосконалення запропонованого 
проекту рішення, аби уникнути 
корупційних ризиків та макси-
мально врахувати потреби гро-
мади. Бюджетний регламент буде 
спрямований на підготовку більш 
якісного Головного фінансового 
документа столиці, правок до 
нього та Програми соціально-еко-
номічного розвитку», – зазначив 
голова постійної комісії Київради 
з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку Андрій 
Странніков. 

Передбачається, що Бюджетний 
регламент дозволить врегулювати 
організаційні та процедурні пи-
тання участі депутатів та депу-
татських комісій у бюджетному 
процесі. 

Учора на засіданні Київради 
було оголошено про створення 
депутатської групи «Київська 
команда». До її складу увійшли 17 
депутатів, які раніше були члена-
ми фракції «Об’єднання «Само-
поміч» у Київраді. Очільником 
депутатської групи обрано Сергія 
Гусовського. 

Нагадаємо, депутатська фрак-
ція «Об’єднання «Самопоміч» 
У Київраді 11 вересня офіційно 
заявила про припинення своєї 
діяльності та саморозпуск �

 �  В центрі уваги депутатів Київради — найважливіші питання 
успішної життєдіяльності столиці 

Киян закликають 
долучатися до змін 
у місті 
15 вересня за результатами голосуван-
ня будуть визначені проекти киян, які 
столична влада профінансує в рамках 
проекту «Бюджет участі». Про це заявив 
мер Києва Віталій Кличко в ефірі радіо 
«Київ-98 FM». 

«Ідея «Громадського бюджету» проста: 
кияни пропонують ідеї для своєї вулиці, 
району, міста, за нього голосують горо-
дяни, а столична влада фінансує його 
реалізацію. Цьогоріч ми збільшили суму 
на проекти «ГБ» втричі – до 150 млн 
грн», – повідомив він. 

До участі в «ГБ» подано понад 1100 
проектів, що на 30% більше порівняно з 
минулим роком. За підсумками публічних 
обговорень до голосування, яке розпо-
чалося 24 серпня та триватиме до 15 
вересня, допущені 940 проектів, серед 
яких і визначатимуть переможців. 

«Яким має бути, наприклад, той чи 
інший парк або сквер повинні вирішу-
вати кияни. Але не лише побажаннями, 
а й самі мешканці мають долучатися 
до облаштування, до змін у своєму міс-
ті, – підкреслив мер Києва. – Ми будемо 
робити все, аби створювати умови для 
участі киян у розбудові міста. Ці зміни і 
будуть їх відповідальністю». 

У мерії встановлять 
рекорд із проведення 
наймасовішого уроку 
з англійської 

У суботу о 17.00 у Колонній залі КМДА 
відбудеться наймасовіший урок з ан-
глійської мови Lingva.Show, який буде 
занесений до Книги рекордів України. 
Проводитиме його відомий психолінгвіст 
та поліглот Віталій Зубков. 

Під час уроку кожен відвідувач зможе 
заговорити англійською незалежно від 
рівня її володіння, подивитись шоу та 
корисно відпочити. Захід організують 
у рамках проведення на Хрещатику 
най масштабнішого освітнього фестива-
лю «Маркет мов». Тут пройдуть лекції, 
майстер-класи, презентації лінгвістич-
них шкіл, ярмарок вакансій, кінопокази 
під відкритим небом, концерт та інші 
активності. Посольства представлять 
креативні локації з вивчення мов. Від-
будеться презентація сферичного кіно-
театру «Україна 360». 

Урок організовують Мінінформполі-
тики України та проект Lingva.Skills за 
ініціативою Студради з метою популя-
ризації вивчення іноземних мов. 

До уваги водіїв! 

Вихідними в центрі столиці з 09.00 15 
вересня до 19.00 16 вересня на вул. Хре-
щатик пройдуть змагання «Найсильніший 
пожежний – рятувальник. Київ-2018» та 
урочисті заходи, присвячені Дню рятівни-
ка. У зв’язку з цим буде заборонено рух 
усіх видів транспорту з 20.00 14 вересня 
до 24.00 16 вересня на вул. Хрещатик (на 
відрізку між вул. Богдана Хмельницького 
та Прорізною).

íîâèíè

Учора відбулося продовження пленарного 
засідання Київської міської ради від 12.07.2018 
року. На початку сесії міський голова Віталій Кличко 
закликав депутатів ухвалити рішення, яке впливає на 
підготовку до опалювального сезону в столиці, про 
збільшення статутного фонду КП «Київтеплоенерго». 
Також народні обранці підтримали у першому читанні 
проект рішення, який передбачає запровадження у 
місті Бюджетного регламенту.
 
Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Учора на сесії Київради депутати розглянули низку важливих для життєдіяльності столиці питань
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 травня 2018 року № 834/4898 «Про питання 

заборгованості перед ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
Рішення Київської міської ради № 1364/5428 від 11 вересня 2018 року

Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання», «Про ринок природного газу», з метою захисту інтересів територіальної 
громади міста Києва та її комунальної власності, забезпечення безперебійності технологічного процесу виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, виробництва електричної енергії в місті Києві, підготовки житлово-
комунального господарства, об’єктів комунальної інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу міста Києва до стабільної роботи, у тому числі, в міжопалювальний та осінньо-зимовий періоди, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 12 вересня 2018 р. за № 200/2048

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Територіальне медичне 
об’єднання «Фтизіатрія» у місті Києві

Розпорядження № 1586 від 30 серпня 2018 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», 

постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 
грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 òðàâíÿ 2018 ðîêó ¹ 834/4898 «Ïðî ïèòàííÿ 
çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä ÏÀÒ «Íàö³îíàëüíà àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» òàê³ çì³íè:

1.1. Ïóíêò 1 ð³øåííÿ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«1. Âñòàíîâèòè, ùî:
1.1. Áîðãîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ç îïëàòè ñïîæèòèõ åíåðãîíîñ³¿â òà ïîñëóã ç ¿õ òðàíñïîðòóâàííÿ ³ ïîñòà-

÷àííÿ, ùî âèíèêëè ó ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» â ðåçóëüòàò³ éîãî âëàñíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïåðåä 
ÏÀÒ «Íàö³îíàëüíà àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» òà çàëèøàþòüñÿ íåïîãàøåíèìè çà ÷àñ 
êîðèñòóâàííÿ òà âîëîä³ííÿ ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» ìàéíîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ç âèðîáëåííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ â³äïîâ³äíî äî Óãîäè ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà 
ðåôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì. Êèºâà â³ä 27.09.2001, óêëàäåíî¿ ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 
äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà àêö³îíåðíîþ åíåðãîïîñòà÷àëüíîþ êîìïàí³ºþ «Êè¿âåíåðãî», íå ï³äëÿãàþòü 
ïðèéíÿòòþ êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âòåïëîåíåðãî» (äàë³ – ÊÏ «Êè¿âòåïëîåíåðãî») òà â³äïîâ³äíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çà âèíÿòêîì, ÿêùî áóäå äîñÿãíóòî äîìîâëåí³ñòü ïðî ïåðåäà÷ó 
â³ä ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» äî ÊÏ «Êè¿âòåïëîåíåðãî» äæåðåë äëÿ ïîãàøåííÿ òàêî¿ çàáîðãîâàíîñò³.

1.2. ÊÏ «Êè¿âòåïëîåíåðãî» íå º ïðàâîíàñòóïíèêîì øòðàôíèõ ñàíêö³é òà áóäü-ÿêèõ äîäàòêîâèõ íà-
ðàõóâàíü, íàðàõîâàíèõ íà áîðãîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» ïåðåä ÏÀÒ «Íàö³îíàëüíà àêö³îíåðíà 
êîìïàí³ÿ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè», çàçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ 1.1 ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.».

1.2. Ïóíêò 2 ð³øåííÿ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«2. ÊÏ «Êè¿âòåïëîåíåðãî»:
2.1. Âæèòè óñ³õ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåá³éíîñò³ 

òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó âèðîáíèöòâà, òðàíñïîðòóâàííÿ, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, âèðîáíèöòâà 
åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³, ï³äãîòîâêè æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì³ñòà Êèºâà äî ñòàá³ëüíî¿ ðîáîòè â ì³æîïàëþ-
âàëüíèé òà îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä 2018/2019 ðîê³â.

2.2. ²ñòîòí³ óìîâè ïðîåêòó äîãîâîðó ç ÏÀÒ «Íàö³îíàëüíà àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» 
ùîäî âðåãóëþâàííÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ãàçîïîñòà÷àííÿì îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà 
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì³ñòà Êèºâà, íàäàòè íà ïîãîäæåííÿ ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

2.3. Âæèâàòè çàõîä³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåá³éíî¿ ðîáîòè ÒÅÖ-5, ÒÅÖ-6 òà óíèêíåííÿ ïîðó-
øåííÿ ðîáîòè òåïëîãåíåðóþ÷îãî êîìïëåêñó ñòîëèö³, ó òîìó ÷èñë³, øëÿõîì çàêóï³âë³ ïðèðîäíîãî ãàçó 
íà ðèíêó òà ïðè âèð³øåíí³ ñèòóàö³¿ ç óêëàäàííÿì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ãàçó ç ÏÀÒ «Íàö³îíàëüíà 
àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè».».

1.3. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ íîâèì ïóíêòîì 3 òàêîãî çì³ñòó:
«3. Çâåðíóòèñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì ³í³ö³þâàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïå-

ðåä Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè íàäàííÿ îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
òåïëîïîñòà÷àííÿ».».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêò 3 ââàæàòè ïóíêòîì 4.
1.4. Ïóíêò 4 ð³øåííÿ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïè-
òàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Òå-
ðèòîð³àëüíå ìåäè÷íå îá’ºäíàííÿ «Ôòèç³àòð³ÿ» ó ì³ñò³ Êèºâ³, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 
ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ 31 ëèïíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 1 18/1229 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 17 ëèïíÿ 2015 ðîêó 
¹ 700), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

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

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

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 97 (1909), п’ятниця, 14 вересня 2018 р.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 292 ³ìåí³ ãåòüìàíà Óêðà¿íè ²âàíà Ìàçåïè 
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: âóë. Äàíüêåâè÷à, 5:

1) âóë. Äàíüêåâè÷à, 5, çàãàëüíà ïëîùà – 56,40 êâ.ì, 3 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåí-
äè – íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã (ïîãîäèííî), à ñàìå ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç õîðåîãðàô³¿, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 
905200,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 4 %, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 1 024,01 ãðí, òåðì³í îðåíäè – 2 ðîêè 
364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) 
ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ 
îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71.

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: íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 11 Äí³ïðîâñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 26,80 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ðîãîç³âñüêà, 6 (ÊÌÊË ¹ 11).
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.06.2018 – 401 200,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 11 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Ðîãîç³âñüêà, 6, 

(044) 568-80-86).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêèõ òà áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é íà ïëîù³, ùî íå 

âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (2% – íà ÷àñòèíó ïëîù³ äî 50,0 êâ. ì), ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 668,67 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 559-39-34.

Óõâàëîþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 16.08.2018 ðîêó ïî 
ñïðàâ³ ¹ 826/12927/18 ñóääåþ Êàðàêàøüÿí Ñ.Ê. â³äêðèòî ïðîâàäæåííÿ â àäì³í³ñòðà-
òèâí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ãåðöîéã Ëþáîâ ªôðåì³âíè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèìè òà ñêàñóâàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ¹211 
â³ä 12.02.2018.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðèçíà÷åíî íà 26.09.2018 î 14.20 òà â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåí³ 
Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Áîëáî÷àíà 
Ïåòðà, 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 3.

Íàö³îíàëüíèé Àíñàìáëü ñîë³ñò³â «ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ÊÀÌÅÐÀÒÀ» îãîëîøóº êîíêóðñ íà 
çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè àðòèñòà-ñîë³ñòà-³íñòðóìåíòàë³ñòà (âèùî¿ êàòåãîð³¿), êëàð-
íåò. Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: ïîâíà âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî íàïðÿìó ï³äãîòîâêè (ìàã³ñòð, 
ñïåö³àë³ñò). Ñòàæ ðîáîòè çà ïðîôåñ³ºþ àðòèñòà-ñîë³ñòà-³íñòðóìåíòàë³ñòà ² êàòåãîð³¿ – íå 
ìåíøå 3 ðîê³â. Ïðåòåíäåíòè ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, 
îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â ç âêëåºíîþ ôîòîêàðòêîþ, êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº 
îñîáó, êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, êîï³þ äîêóìåíòà ïðî îñâ³òó çà â³äïîâ³äíîþ ñïåö³àëüí³ñòþ, 
â³éñüêîâèé êâèòîê (äëÿ ÷îëîâ³ê³â), à òàêîæ ìàþòü ïðàâî ïîäàâàòè ³íøó äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ.

Äàòà, ÷àñ òà ì³ñöå ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó: 01.10.2018 ð. î 15.00 çà àäðåñîþ: 01004, 
ì.Êè¿â, âóë. Ïóøê³íñüêà, 32. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ äî 28.09.2018 äî 16.00. Òåëåôîí 
(044)235-13-14.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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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 02.06.2017 ¹ 652 
«Ïðî ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ 
ïðîåêòó «Ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ ñòàíö³é ïðîêàòó êàÿê³â, êàíîå òà ³íøîãî ñïîðÿäæåííÿ 
äëÿ âîäíèõ âèä³â ñïîðòó â ì. Êèºâ³».

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ:
1.1. Îá’ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ º ìåðåæà ñòàíö³é ïðîêàòó êàÿê³â, êàíîå òà ³íøîãî 

ñïîðÿäæåííÿ äëÿ âîäíèõ âèä³â ñïîðòó (äàë³ – Îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ) çà íàñòóïíèìè 
9 (äåâ’ÿòüìà) àäðåñàìè:

¹ 
ï/ï

Àäðåñè ðîçòàøóâàííÿ 
îá’ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ

Îáë³êîâèé êîä 
çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè

Íîìåð ëîêàö³¿ ó 
â³äïîâ³äíîñò³ äî 
ïåðåäïðîåêòíèõ 

ïðîïîçèö³é

1 Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà ó 
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 90:134:007 ¹1

2 Äîëîáåöüêèé îñòð³â ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ 66:059:012 ¹2

3 ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà ó 
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 62:201:175 ¹3

4 âóë. Êîëåêòîðíà, á³ëÿ îçåðà 
Òÿãëå ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³

³íâåíòàðèçàö³ÿ íå 
ïðîâîäèëàñü ¹4

5
âóë. 55-à Ñàäîâà, á³ëÿ ä³ëÿíêè 
183 (îçåðî Ìàðòèø³â) ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³

³íâåíòàðèçàö³ÿ íå 
ïðîâîäèëàñü ¹5

6
âóë. Ìàëîçåìåëüíà, á³ëÿ ä³-

ëÿíêè 13-á (Ï³âäåííèé ì³ñò) ó 
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³

³íâåíòàðèçàö³ÿ íå 
ïðîâîäèëàñü ¹6

7 âóë. Íàáåðåæíî-Êîð÷óâàòñüêà 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 90:019:065 ¹7

8 âóë. Ïðèð³÷íà, 5 â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ 78:215:029 ¹8

9 âóë. Ïðèð³÷íà, 25 â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ 78:215:071 ¹9

1.2. Ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ ó Îáî-
ëîíñüêîìó, Äåñíÿíñüêîìó, Ãîëîñ³¿âñüêîìó, Äí³ïðîâñüêîìó òà Äàðíèöüêîìó ðàéîíàõ 
ì. Êèºâà, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é 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 ñòàíö³é ïðîêàòó êàÿê³â, êàíîå òà ³íøîãî 
ñïîðÿäæåííÿ äëÿ âîäíèõ âèä³â ñïîðòó òà ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â ö³ëîìó.

1.4. Òèì÷àñîâà ñïîðóäà – îäíîïîâåðõîâà ñïîðóäà ùî âèãîòîâëÿºòüñÿ ç ïîëåã-
øåíèõ êîíñòðóêö³é ç óðàõóâàííÿì îñíîâíèõ âèìîã äî ñïîðóä, âèçíà÷åíèõ òåõí³÷íèì 
ðåãëàìåíòîì áóä³âåëüíèõ âèðîá³â, áóä³âåëü ³ ñïîðóä, ³ âñòàíîâëþþòüñÿ òèì÷àñîâî, 
áåç óëàøòóâàííÿ ôóíäàìåíòó.

1.5. Ñòàíö³ÿ ïðîêàòó – äâ³ òèì÷àñîâ³ îäíîïîâåðõîâ³ ñïîðóäè, ùî âèãîòîâëÿþòüñÿ 
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, îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè 
ÿêèõ âèçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1.7 öèõ Óìîâ (äàë³ – Ñòàíö³ÿ ïðîêàòó).

1.6. Îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ ñêëàäàºòüñÿ ³ç 9 (äåâ’ÿòè) Ñòàíö³é ïðîêàòó äëÿ çáåð³ãàííÿ 
êàÿê³â, êàíîå òà ³íøîãî ñïîðÿäæåííÿ äëÿ âîäíèõ âèä³â ñïîðòó.

1.7. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (éîãî ñêëà-
äîâèõ – Ñòàíö³é ïðîêàòó):

¹ 
ï/ï Ïîêàçíèê Îäèíèöÿ 

âèì³ðó Âñüîãî

1. Ñòàíö³ÿ ïðîêàòó, â òîìó ÷èñë³: îä. 9

Ïëîùà ïî çîâí³øíüîìó êîíòóðó òðüîõ 
çáëîêîâàíèõ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ¹1 ì2 78,0

Çàãàëüíà ïëîùà òðüîõ çáëîêîâàíèõ òèì-
÷àñîâèõ ñïîðóä ¹1, â òîìó ÷èñë³: ì2 66,0

1.01 Ïðèì³ùåííÿ äëÿ çáåð³ãàííÿ 
êàÿê³â ì2 22,0

1.02 Ïðèì³ùåííÿ äëÿ çáåð³ãàííÿ 
êàÿê³â ì2 22,0

1.03 Ïðèì³ùåííÿ äëÿ çáåð³ãàííÿ 
êàÿê³â ì2 22,0

Ïëîùà ïî çîâí³øíüîìó êîíòóðó ÷îòèðüîõ 
çáëîêîâàíèõ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ¹2 ì2 105,0

Çàãàëüíà ïëîùà ÷îòèðüîõ çáëîêîâàíèõ 
òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ¹2, â òîìó ÷èñë³: ì2 92,0

2.01 Âáèðàëüíÿ (á³îòóàëåò) ì2 19,0

2.02 Êàìåðà çáåð³ãàííÿ ì2 27,0

2.03 Ïðèì³ùåííÿ äëÿ çáåð³ãàííÿ 
êàÿê³â ì2 27,0

2.04 Ïðèì³ùåííÿ äëÿ çáåð³ãàííÿ 
êàÿê³â ì2 19,0

2. Âèñîòà Ñòàíö³é ïðîêàòó , â òîìó ÷èñë³: ì

– çáëîêîâàíà òèì÷àñîâà ñïîðóäà ¹1 ì 4,0

– çáëîêîâàíà òèì÷àñîâà ñïîðóäà ¹2 ì 3,5

3. Ïîâåðõîâ³ñòü ïîâåðõ 1

1.8. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ – 
10 560 000,00 ãðí (Äåñÿòü ì³ëüéîí³â ï’ÿòñîò ø³ñòäåñÿò òèñÿ÷ ãðèâåíü 00 êîï.) 

ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ – 1 760 000,00 ãðí (Îäèí ì³ëüéîí ñ³ìñîò 
ø³ñòäåñÿò òèñÿ÷ ãðèâåíü 00 êîï.). 

1.9. 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. 

1.10. Îñòàòî÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ Ñòàíö³é ïðîêàòó âèçíà÷àºòüñÿ ïàñïîð-
òîì ïðèâ’ÿçêè òèì÷àñîâèõ ñïîðóä.

1.11. ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçóºòüñÿ, îêð³ì ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, âè-
êîíàòè ðîáîòè ³ç áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ íàâêîëî 9 (äåâ’ÿòè) Ñòàíö³é ïðîêàòó, òåõ-
í³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ÿêèõ âèçíà÷åí³ â ïóíêò³ 1.12 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.

1.12. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Ðîá³ò ³ç áëàãîóñòðîþ:

¹ ï/ï Ïîêàçíèê Îäèíèöÿ âèì³ðó Âñüîãî

1 Ëàâè äëÿ â³äïî÷èíêó øò. 15

2 Óðíè äëÿ ñì³òòÿ øò. 15

3 Ë³õòàð³ âóëè÷í³ øò. 15

1.13.  Ñòðîê âèêîíàííÿ Ðîá³ò ³ç áëàãîóñòðîþ, â òîìó ÷èñë³ ÷åðãîâ³ñòü ¿õ âèêî-
íàííÿ, 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 ïîãîäæåííÿì ³ç Çàìîâíèêîì, 
âèõîäÿ÷è ³ç çàïðîïîíîâàíî¿ ²íâåñòîðîì ñóìè, àëå íå ìåíøå 231 090,00 ãðí (Äâ³ñò³ 
òðèäöÿòü îäíà òèñÿ÷à äåâ’ÿíîñòî ãðèâåíü 00 êîï.).

1.14. Îñòàòî÷í³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Ðîá³ò ³ç áëàãîóñòðîþ òà îñòàòî÷íà 
(çàãàëüíà) âàðò³ñòü òàêèõ ðîá³ò áóäóòü âèçíà÷åí³ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ ïðî-
åêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ àáî ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

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

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

2.2. Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 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 ï³äïðè-
ºìñòâî 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 çàêîíîäàâ-
ñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêèé óêëàäàºòüñÿ ì³æ 
²íâåñòîðîì, Çàìîâíèêîì òà Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó (Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà 
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿)) òà, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ³íøèõ äîãîâîð³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ 
³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

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

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

2.7. ²íâåñòîð ïðîòÿãîì 3 (òðüîõ) ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³é-
íèì 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 Ñòàíö³¿ ïðîêàòó, ùî º ñêëàäîâèìè Îá’ºêòà ³í-
âåñòóâàííÿ, ²íâåñòîð ñï³ëüíî ³ç Çàìîâíèêîì òà Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó âèçíà÷àþòü 
ãðàô³ê ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó øëÿõîì ï³äïèñàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè äî 
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêà áóäå éîãî íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ.

2.9. Ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè 
ÿêîãî âèçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1.7 öèõ Óìîâ, çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî ç óðàõóâàííÿì âèìîã 
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ ì³ñòîáóä³âíîãî, çåìåëüíîãî, ïðèðîäîîõîðîí-
íîãî, çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ îõîðîíè ïðàö³ òà áåçïåêè âèðîáíèöòâà. Âñòàíîâëåííÿ 
Ñòàíö³é ïðîêàòó 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 – Ñòàíö³é ïðîêàòó) 
çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ âèêëþ÷íî çá³ðíî-ðîçá³ðíèõ òèì÷àñîâèõ 
êîíñòðóêö³é, áåç îáëàøòóâàííÿ ôóíäàìåíò³â. Áóä³âíèöòâî êàï³òàëüíèõ ñïîðóä íà 
Çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ çàáîðîíåíî. Ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ 
áåç çàâäàííÿ øêîäè ïðèðîäíèì îá’ºêòàì, ðîçòàøîâàíèì íà Çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ 
òà òåðèòîð³¿ ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ. ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè 
òåõí³÷íó ìîæëèâ³ñòü äåìîíòàæó Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (éîãî ñêëàäîâèõ – Ñòàíö³é 
ïðîêàòó) áåç çàâäàííÿ øêîäè Çåìåëüíèì ä³ëÿíêàì òà ïðèðîäíèì îá’ºêòàì, ðîç-
òàøîâàíèì íà òåðèòîð³¿ ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ. 

2.11. Ñòðîê ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ïîâèíåí áóòè íå á³ëüøå íîðìàòèâ-
íîãî, ùî âèçíà÷àºòüñÿ çàòâåðäæåíîþ ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ àáî ³íøîþ äîêó-
ìåíòàö³ºþ, ïåðåäáà÷åíîþ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, àëå íå á³ëüøå 12 (äâàíàäöÿòè) 
ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì. Ôàêò ñòâîðåííÿ òà 
ãîòîâíîñò³ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ äî åêñïëóàòàö³¿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ àêòîì, ï³äïèñàíèì 
ì³æ Çàìîâíèêîì òà ²íâåñòîðîì.

2.12. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà Îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ íàëåæèòü ²íâåñòîðó. Îá’ºêò ³í-
âåñòóâàííÿ òà éîãî ñêëàäîâ³ (Ñòàíö³¿ ïðîêàòó) 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 êîí-
êóðñó 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 ä³þ÷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 â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. 

2.15. ²íæåíåðí³ ìåðåæ³, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ çíàõîäÿòüñÿ â çîí³ ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (éîãî 
ñêëàäîâèõ – Ñòàíö³é ïðîêàòó), ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äå-
ìîíòóþòüñÿ 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 êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ çíàõîäÿòüñÿ â çîí³ 
ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (éîãî ñêëàäîâèõ – Ñòàíö³é ïðîêàòó), ²íâåñòîð 
çîáîâ’ÿçàíèé çä³éñíèòè ïåðåì³ùåííÿ Ñòàíö³þ ïðîêàòó çà âëàñíèé ðàõóíîê íà ÷àñ 
óñóíåííÿ àâàð³éíî¿ ñèòóàö³¿.

2.16. Îá’ºêòè áëàãîóñòðîþ, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ çíàõîäÿòüñÿ â çîí³ ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ 
(éîãî ñêëàäîâèõ – Ñòàíö³é ïðîêàòó), ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, äåìîíòóþòüñÿ ³ çà êîøòè 
²íâåñòîðà ñòâîðþþòüñÿ íîâ³, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçàíèé ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ 
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, çàáåçïå÷èòè îòðèìàííÿ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â íà ïî-
ðóøåííÿ îá’ºêò³â áëàãîóñòðîþ.

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

²íâåñòîð ìàº ïðàâî íà îòðèìàííÿ ïðèáóòêó â³ä êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ 
ç âèêîðèñòàííÿì Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, çîêðåìà, íàäàâàòè ñóïóòí³ ïîñëóãè â³äâ³ä-
óâà÷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 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 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 çà-
êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ñòâîðåííÿì 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¿ ³íâåñòè-
ö³éíîãî äîãîâîðó, 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 150 000,00 ãðí (Ñòî ï’ÿòäåñÿò 
òèñÿ÷ ãðèâåíü 00 êîï.), ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì. Çàçíà÷åí³ êîøòè 
ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ 
÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì. 

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

3.4. Ó ðàç³, ÿêùî òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè (ïëîùà) Ñòàíö³é ïðîêàòó áóäóòü 
á³ëüøèìè, í³æ îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè (ïëîùà) Ñòàíö³é ïðîêàòó, 
âèçíà÷åí³ â ïóíêò³ 1.7 öèõ Óìîâ, ²íâåñòîð çâåðòàºòüñÿ äî Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó ç 
ïðîõàííÿì ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ùîäî çì³íè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â (ïëîù³) 
Ñòàíö³é ïðîêàòó íà çàñ³äàíí³ Êîì³ñ³¿. 

Òàêå çâåðíåííÿ ²íâåñòîðà ðîçãëÿäàºòüñÿ íà çàñ³äàíí³ Êîì³ñ³¿. Íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ 
Êîì³ñ³¿ ñòîðîíè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïèñüìîâî ïîãîäæóþòü íîâèé ðîçì³ð âíå-
ñêó ²íâåñòîðà 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 Ñòàíö³é ïðîêàòó, ùî 
ðîçðàõîâóºòüñÿ íà îñíîâ³ îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ 
(ï. 1.8 öèõ Óìîâ, ç óðàõóâàííÿì ³íäåêñó ñïîæèâ÷èõ ö³í) òà òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïî-
êàçíèê³â (ïëîù³) Ñòàíö³é ïðîêàòó (ï. 1.7. 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 390 142,00 ãðí (Òðèñòà äåâ’ÿíîñòî òèñÿ÷ ñòî ñîðîê äâ³ ãðèâí³ 00 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 êîíêóðñó 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) 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 ï³äãîòîâ÷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 Óìî-
âàìè ñóì) Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò ó ðàç³ ïðîñòðî÷åííÿ 
²íâåñòîðîì îïëàòè íà ïîíàä 10 (äåñÿòü) äí³â â³ä âñòàíîâëåíî¿ â ³íâåñòèö³éíîìó 
äîãîâîð³ äàòè ¿¿ çä³éñíåííÿ.

3.7. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³ 2 550,00 ãðí (Äâ³ òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò 
ï’ÿòäåñÿò ãðèâåíü 00 êîï.) íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ 3151193402600, áàíê 
îòðèìóâà÷ – 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, ïîâåð-
íåííþ 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 ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó. ßêùî 
ïðîòÿãîì çàçíà÷åíîãî ñòðîêó ïåðåìîæåöü êîíêóðñó â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ 
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, âèñóâàº íåïðèéíÿòí³ óìîâè ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî 
äîãîâîðó, ð³øåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó. 

Ç ìîìåíòó ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó Îðãàí³çàòîð 
êîíêóðñó ïðîòÿãîì 5 (ï’ÿòè) äí³â ãîòóº â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ñêàñóâàííÿ 
ðåçóëüòàò³â ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó òà íàäàº ïðàâî Êîì³ñ³¿ ðîçïî÷àòè ïåðåãîâîðè 
ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ç ÷èñëà òèõ, õòî çàïðîïîíóâàâ íàéêðàù³ óìîâè çä³éñíåííÿ 
³íâåñòèö³é ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

3.9. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó) çîáîâ’ÿçóºòüñÿ ùîêâàðòàëüíî â ïèñüìî-
â³é 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 îäíî-
ñòîðîííüîìó ïîðÿäêó ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì 
çîáîâ’ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1.11-1.13, 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 Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó 
íà àäðåñó ²íâåñòîðà, çàçíà÷åíó â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ðîç³-
ðâàííÿ, 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 ï³äòâåð-
äæåííÿ âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ’ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ 3.12.3 ïóíêòó 
3.12 öèõ Óìîâ.

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

- âèêîíàííÿ ðîá³ò ³ç ñòâîðåííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ç ïîðóøåííÿì ñòðîê³â, âè-
çíà÷åíèõ â ïóíêò³ 2.11 öèõ Óìîâ, âèìîã áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â 
³ ïðàâèë òà çàòâåðäæåíèõ ïðîåêòíèõ ð³øåíü – øòðàô ó ðîçì³ð³ 10% (äåñÿòè â³ä-
ñîòê³â) 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 ïóíêòàìè 
1.11-1.13 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 Çàìîâíèêîì 
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 ïðî-
ñòðî÷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 – Ñòàíö³é ïðîêàòó) òà ïðîâåñòè â³äíîâëåííÿ 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¿), êîìóíàëüíå 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 ³íæå-

íåðíî-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 ô³íàíñóâàííÿ 

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 ³íâåñòèö³é-

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

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

8.  Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó âèäàºòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, 
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë. 202-76-78, 202-79-34 (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 ïðî-
âåäåííÿ 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.
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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.
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(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua
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За повідомленням 
Департаменту охорони 
здоров’я понад мільйон киян 
обрали терапевта, педіатра 
чи лікаря загальної практики 
та підписали з ними 
декларацію. 

Павло ГОРНОСТАЄВ  «Хрещатик»

ПІДПИСАННЯ Декларації з лікарем 
надає пацієнтам низку преференцій. 

По-перше. Лікар, якого ви обрали несе 
персональну відповідальність за ваше 
здоров’я. Він особисто зацікавлений у 
тому, щоб ви почувалися добре. Тому що 
від вашого стану та задоволення ним як 
фахівцем, напряму залежить його за-
робітна плата та розподіл часу. Адже за 
системою «гроші йдуть за пацієнтом» 
він отримає зарплатню в залежності від 
кількості осіб, котрі підписали з ним 
декларації. А від того, як він передба-
чить та попередить рекомендаціями та 
профілактичним лікуванням потенційні 
ризики для вашого здоров’я, залежить як 
часто йому доведеться відвідувати вас 
удома виконуючи невідкладні виклики. 

По-друге. Підписавши декларацію з 
лікарем, згідно Наказу МОЗ від 19.03.2018 
№ 504 «Про затвердження Порядку на-
дання первинної медичної допомоги», 
Ви автоматично набуваєте право на без-
коштовне отримання низки медпослуг, 
що надаватимуться на первинній ланці. 
Серед них: динамічне спостереження 
за станом здоров’я дорослих та дітей; 
проведення діагностики та лікування; 
надання невідкладної медичної допомоги; 
направлення пацієнтів для надання їм 
вторинної або третинної меддопомоги; 
вакцинація відповідно до календаря про-
філактичних щеплень; спостереження 
за неускладненою вагітністю; надання 
окремих послуг паліативної допомоги; 
ведення первинної облікової докумен-
тації, оформлення довідок, листків не-
працездатності тощо. 

Так само низку переваг мають і лікарі, 
з якими підписано Декларації. 

По-перше. Лікар, отримуватиме більшу 
заробітну платню, тому що її розмір на-
пряму залежить від кількості пацієнтів, 
які йому довіряють. 

По-друге. З тієї ж причини (пряма за-
лежність зарплати від кількості пацієнтів) 
лікар стає зацікавлений у постійному 
саморозвитку та самовдосконаленні про-
фесії. А отже – приділятиме достатньо 
часу навчанню. 

В Департаменті охорони здоров’я 
стверджують: незважаючи на те, що 
взаємозв’язок між підписанням декла-
рацій та підвищенням рівня надання 

медичної допомоги може бути не оче-
видним на перший погляд – він існує. 

Оскільки, кінець кінцем, заробітна 
платня конкретного лікаря залежатиме 
від кількості у нього пацієнтів, – це сти-
мулюватиме лікарів до уважності, про-
фесійності та постійного самонавчання. 

«Таким чином, вимальовується такий 
собі замкнений взаємозалежний цикл: від 
активної позиції киян щодо вибору лікаря 
вже сьогодні багато у чому залежить про-
фесійність столичних медиків, а від їхньої 
професійності – здоров’я киян», – підсу-
мувала директор Департаменту охорони 
здоров’я Валентина Гінзбург. 

Як підписати декларацію 
з лікарем 

Декларація – це документ, який під-
тверджує, що пацієнт хоче обслуговува-
тись саме у цього лікаря. Так, підписуючи 
декларацію з конкретним лікарем, ви по-
відомляєте державу (Національну службу 
здоров’я України (НСЗУ), що оплата за 
ваше обслуговування має надходити у 
вибраний вами медзаклад. 

Водночас декларація не є юридичним 
документом і не підписується «раз і на-
завжди»: ви зможете укласти її з іншим 
терапевтом, педіатром чи сімейним 
лікарем, якщо вас якимось чином не 
влаштує обраний. У такому випадку не 
треба скасовувати попередню деклара-
цію – достатньо просто укласти нову з 
обраним лікарем, а зміни автоматично 
зафіксуються у системі. 

Ви вільні у своєму виборі – не мусите 
підписувати декларацію за місцем про-
писки чи проживання. 

Лікар, якому ви довірите своє здоров’я, 
буде лікувати, давати корисні поради для 
здорового способу життя і профілактики 
хвороб, направляти на базові аналізи, 
вакцинацію, а за потреби – до вузьких 
спеціалістів. Усі послуги у нього – без-
оплані для пацієнтів, їх оплачує Нацслужба 
здоров’я. 

 Покрокова інструкція підписання 
декларації: 
1. Необхідно звернутися у медичний 

заклад, де працює терапевт, педіатр чи 
сімейний лікар, з яким ви хочете підпи-
сати декларацію. З собою потрібно мати 
документ, що посвідчує особу і мобільний 
телефон. Якщо ви підписуєте декларацію 
з педіатром чи сімейним лікарем для 
дитини, то візьміть також свідоцтво про 
народження дитини. 

2. Ваші дані та контактний телефон 
внесуть у систему «Електронне здоров’я». 
Це зробить уповноважена особа закладу 
ПМД: в різних медзакладах це може бути 
реєстратор, медсестра або лікар. 

Дані вносяться в електронну систему 
– не буде жодних бланків, форм, печа-
ток тощо. Після введення даних пацієнт 
отримує СМС з кодом на вказаний номер 
телефону, який уповноважена особа мед-
закладу вводить у систему «Електронне 
здоров’я» для підтвердження. 

3. Уповноважена особа медзакладу роз-
друковує із системи «Електронне здоров’я» 
примірник декларації для перевірки. 

Необхідно уважно перевірити усі свої 
дані. 

4. Якщо все вірно, уповноважена осо-
ба медзакладу роздруковує із системи 
«Електронне здоров’я» ще один примірник 
декларації. 

Обидва примірники мають бути іден-
тичними і без помилок. 

5. Пацієнт підписує 2 примірники де-
кларації. Уповноважена особа проставляє 
відмітку з датою на обох аркушах. Один 
із примірників залишається у вас, інший 
– у медзакладі. 

6. Уповноважена особа медзакладу 
накладає електронний цифровий підпис 
працівника юридичної особи на деклара-
цію та надсилає її в систему «Електронне 
здоров’я» 

Ви офіційно задекларували вибір свого 
лікаря. Гроші за ваше обслуговування 
держава (НСЗУ) сплачуватиме закладу, 
у якому працює вибраний вами лікар 

У місті відкриють 
виставку мандрівної 
колекції «Мовчазних 
книжок»
У ПОНЕДІЛОК 17 вересня о 16.00 офіційно 
відкриють виставку мандрівної колекції книжок 
Silent Books, де зображені історії в картинках 
для дітей, які розмовляють різними мовами. 
Захід відбудеться в арт-просторі Центральної 
бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва. 
На виставці буде представлено 51 книжку із 
близько двадцяти країн світу. Окрім цього 
презентують колекцію Silent Books 2015 року. 
Раніше її представили на Книжковому Арсеналі. 

Виставка триватиме з 17 вересня до 20 жов-
тня, відповідно до графіку роботи бібліоте-
ки. Вхід вільний. Адреса проведення заходу: 
просп. Перемоги, 25-а, Центральна бібліотека 
ім. Т.Г.Шевченка для дітей м. Києва 

Для старшокласників 
і першокурсників 
проведуть курс 
медійної грамотності

16 ВЕРЕСНЯ о 16.30 громадська організація 
«Укрмедіа» за сприяння київської влади запро-
шує школярів старших класів і першокурсників 
вищих навчальних закладів на курс медійної 
грамотності. 

Зокрема Олег Чеславський розповість про 
те, «Що таке журналістика» та ознайомить з 
Етичним кодексом журналіста. 

Реєстрація на курс за посиланням: http://
tiny.cc/1twuxy. 

Місце проведення: вулиця Хрещатик, 36, 
Київська міська державна адміністрація, кім-
ната 1017 

 �  В Департаменті охорони здоров’я закликають киян 
активізуватися щодо обрання лікаря

Історія створення «мовчазних книжок» почалася 
на Лампедузі, острові на півдні Італії, куди при-
було багато біженців. Така ситуація спонукала 
до пошуку нових рішень, а згодом це отримало 
відгук в інших країнах. За допомогою Silent 
Books можна навчатися, розвивати креативне 
і критичне мислення, знайомитися з важливими 
суспільними, культурними процесами в суспіль-
стві й проблемою мігрантів. Виставка колекції 
«Мовчазні книжки» IBBY 2015 стала можливою 
завдяки підтримки Посольства Швейцарії в 
Україні.

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»

Понад мільйон мешканців столиці 
вже мають свого сімейного лікаря
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