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ЯКЩО ВИ ПЛАНУЄТЕ 
ПРАЦЮВАТИ У КРАЇНАХ ЄС

ЯКЩО ВИ ПОДОРОЖУЄТЕ ДО ЄС 
У МЕЖАХ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ

Які головні правила безвізу?

Мати біометричний 
закордонний паспорт 

Перебування 
на території 
ЄС не більше 90 днів 
протягом 180-денного 
періоду

Бути здатним обґрунтувати 
мету візиту при перетині 
кордону; пред’явити 
зворотний квиток, якщо 
подорожуєте літаком*

* ця норма застосовується на практиці 
при подорожі авіатранспортом

Під час подорожі не влашто-
вуватися на роботу, навіть ко-
роткочасну, без робочої візи 
або аналогічного дозвільного 
документу 

Як переконатися, що ви маєте справу 
з добросовісним роботодавцем чи посередником 
і що робота в ЄС має законний статус?

Ви не надавали фальшиві документи або 
неправдиву інформацію під час інтерв’ю
зі співробітниками консульства

UA

Ваша фірма-посередник включена до «Переліку 
фірм, які отримали ліцензію на працевлаштування 
за кордоном» на веб-сторінці Міністерства 
соціальної політики України www.msp.gov.ua

Ще до виїзду ви отримали документальний 
дозвіл на роботу або робочу візу

Ваш трудовий договір складений мовою, 
яку ви добре розумієте, або перекладений 
українською мовою

Ваш трудовий договір містить максимально повну 
інформацію про ваші робочі обов’язки, графік, 
розмір або правила визначення заробітної платні, 
медичне обслуговування, соціальний захист, 
відпустку та вихідні дні

Ще до виїзду з України ви отримали від роботодав-
ця чи посередника чітку контактну інформацію про 
місце, де ви будете працювати, та про безпечне 
місце проживання в країні працевлаштування

За сприяння 
ДЕПАРТАМЕНТУ
СУСПІЛЬНИХ 
КОМУНІКАЦІЙ
КМДА

Національна гаряча лінія з протидії 
торгівлі людьми та консультування 
мігрантів працює за підтримки
Міжнародної організації з міграції

За консультацією щодо ваших прав під час роботи 
за кордоном телефонуйте на Національну гарячу 
лінію консультування мігрантів:

(безкоштовно з усіх мобільних 
операторів у мережах України) 527
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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

10 квітня 2019 року м.Київ № 773

Про склад окружних виборчих комісій 
з виборів Президента України для організації  

підготовки 
та проведення повторного голосування  

21 квітня 2019 року 
з чергових виборів Президента України  

31 березня 2019 року

Розглянувши подання кандидатів на пост Президента України, 
включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування 
21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України 
31 березня 2019 року, щодо кандидатур до складу окружних 
виборчих комісій з виборів Президента України та додані до 
них документи, відповідно до частини третьої статті 2, пункту 
2 частини четвертої статті 11, пункту 1 частини другої, частини 
третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої, сьомої, 
десятої, одинадцятої статті 23, частини третьої статті 30, частин 
п’ятої – сьомої статті 85 Закону України «Про вибори Президента 
України», керуючись статтями 11 – 13, пунктами 5, 6 статті 18 
Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна 
виборча комісія п о с т а н о в л я є:

1. Сформувати склад окружних виборчих комісій з виборів 
Президента України для організації підготовки та проведення 
повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів 
Президента України 31 березня 2019 року згідно з додатками 
1 – 25.

2. У зв’язку з формуванням згідно з пунктом 1 цієї постано-
ви складу окружних виборчих комісій з виборів Президента 
України для організації підготовки та проведення повторного 
голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента 
України 31 березня 2019 року вважати припиненими повно-
важення окружних виборчих комісій з виборів Президента 
України, утворених у складі згідно з постановами Центральної 
виборчої комісії від 18 лютого 2019 року № 331 «Про утворення 
окружних виборчих комісій з виборів Президента України на 
чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року» (зі 
змінами) та від 15 березня 2019 року № 557 «Про новий склад 
окружної виборчої комісії територіального виборчого округу 
№ 163 на чергових виборах Президента України 31 березня 
2019 року» (зі змінами).

3. Окружним виборчим комісіям з виборів Президента України:
поінформувати громадян про свій склад, місцезнаходження 

та режим роботи у визначений цими комісіями спосіб;
до 12 квітня 2019 року включно провести перше засідання 

комісії, на якому, зокрема, члени комісії повинні скласти при-
сягу члена комісії;

до 12 квітня 2019 року включно забезпечити прийняття подань 
щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів 
Президента України для організації підготовки та проведення 
повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів 
Президента України 31 березня 2019 року;

до 15 квітня 2019 року включно забезпечити прийняття рішень 
про формування складу дільничних виборчих комісій з виборів 
Президента України для організації підготовки та проведення 
повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів 
Президента України 31 березня 2019 року;

врахувати, що з моменту формування окружною виборчою 
комісією з виборів Президента України складу дільничних ви-
борчих комісій з виборів Президента України для організації 
підготовки та проведення повторного голосування 21 квітня 
2019 року з чергових виборів Президента України 31 березня 
2019 року у відповідному територіальному виборчому окрузі 
повноваження дільничних виборчих комісій з виборів Президента 
України, утворених згідно з відповідними постановами окружних 
виборчих комісій у складі на день прийняття постанови про 
формування складу таких комісій для повторного голосування, 
вважатимуться припиненими.

4. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати від-
повідним регіональним друкованим засобам масової інформації 
для опублікування у семиденний строк від дня її прийняття, а 
також у двох примірниках окружним виборчим комісіям з виборів 
Президента України. 

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Цен-
тральної виборчої комісії. 

Голова Центральної виборчої комісії
Т. СЛІПАЧУК

 
Додаток 25

до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 квітня 2019 року № 773

СКЛАД 
окружних виборчих комісій з виборів Президента Укра-
їни для організації підготовки та проведення повторно-
го голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів 

Президента України 31 березня 2019 року

м. Київ

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 211

Голова комісії – Тимошенко Вікторія Вікторівна, 1978 року 
народження – від кандидата на пост Президента України По-
рошенка П.О.

Секретар комісії – Вутке Олена Володимирівна, 1963 року 
народження – від кандидата на пост Президента України Зе-
ленського В.О.

Члени комісії:
Башликова Вікторія Артурівна, 1985 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Бєльська Ярина Дмитрівна, 1975 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Білоус Наталія Василівна, 1958 року народження – від канди-

дата на пост Президента України Зеленського В.О.
Касюк Ольга Володимирівна, 1980 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Кияшко Олег Валерійович, 1976 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Колісник Володимир Петрович, 1979 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Остапенко Євген Сергійович, 1975 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Пухтій Володимир Володимирович, 1970 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Смольянінова Юлія Юріївна, 1981 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Ходяча Валентина Платонівна, 1969 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Чернега Олег Васильович, 1966 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Школьний Родіон Іванович, 1974 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Порошенка П.О.

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 212

Голова комісії – Булах Людмила Володимирівна, 1970 року 
народження – від кандидата на пост Президента України По-
рошенка П.О.

Секретар комісії – Черниш Лариса Володимирівна, 1986 
року народження – від кандидата на пост Президента України 
Зеленського В.О.

Члени комісії:
Безпалий Андрій Миколайович, 1979 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Вєніков Олександр Дмитрович, 1980 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Денисяко Руслан Іванович, 1972 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Жмурко Андрій Анатолійович, 1977 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Звірянський Артур Ігорович, 1988 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Зінченко Людмила Володимирівна, 1967 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Кравченко Лілія Вікторівна, 1974 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Найдьонов Олександр Володимирович, 1983 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Пузанова Вікторія Борисівна, 1978 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Харченко Наталія Олексіївна, 1959 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Хіхло Людмила Андріївна, 1967 року народження – від канди-

дата на пост Президента України Порошенка П.О.
Шатило Ігор Леонідович, 1987 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Зеленського В.О.

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 213

Голова комісії – Фурса Сергій Вікторович, 1965 року народження 
– від кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.

Секретар комісії – Тригуб Тетяна Миколаївна, 1975 року 
народження – від кандидата на пост Президента України По-
рошенка П.О.

Члени комісії:
Акчуріна Ірина Володимирівна, 1973 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Голубчик Людмила Михайлівна, 1972 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Заярний Артем Олексійович, 1986 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Клюс Ольга Леонтіївна, 1981 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Порошенка П.О.
Коростельова Ольга Андріївна, 1964 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Крамаренко Наталія Іванівна, 1954 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Крамаренко Олександр Геннадійович, 1975 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Накалюжний Олексій Іванович, 1975 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Петряєва Алла Іванівна, 1960 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Зеленського В.О.
Помазана Анастасія Олегівна, 1992 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Тригуб Юрій Володимирович, 1970 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Трусова Марина Валеріївна, 1986 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 214

Голова комісії – Висоцька Тетяна Василівна, 1972 року народжен-
ня – від кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.

Секретар комісії – Матвєєнко Євгеній Олегович, 1983 року 
народження – від кандидата на пост Президента України Зе-
ленського В.О.

Члени комісії:
Айвазян Тетяна Вікторівна, 1965 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Данишевський Максим Валентинович, 1993 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Зозуля Владислав Дмитрович, 1995 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Зозуля Юлія Аркадіївна, 1976 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Зеленського В.О.
Кірєєва Ірина Тарасівна, 1976 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Зеленського В.О.
Куцаков Олексій Анатолійович, 1964 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Лаврієнко Ярослав Олександрович, 1996 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Осіпова Тетяна Вікторівна, 1975 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Пархоменко Аліна Петрівна, 1975 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Пивоварова Ганна Олександрівна, 1982 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Самойленко Лариса Антонівна, 1950 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Чернишенко Ольга Дмитрівна, 1980 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 215

Голова комісії – Нікіфоров Карен Сергійович, 1994 року на-
родження – від кандидата на пост Президента України Зелен-
ського В.О.

Секретар комісії – Кружаєв Руслан Олегович, 1979 року 
народження – від кандидата на пост Президента України По-
рошенка П.О.

Члени комісії:
Болото Олег Олександрович, 1980 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Гербич Олексій Віталійович, 1994 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Гуль Наталія Юріївна, 1989 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Зеленського В.О.
Демиденко Станіслав Миколайович, 1988 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Дмитришина Ольга Володимирівна, 1978 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Єрьоміна Наталія Юріївна, 1981 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Клименко Ірина Миколаївна, 1981 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Ларіонова Христина Миколаївна, 1989 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Массіон Геннадій Євгенійович, 1987 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Михлич Олена Олександрівна, 1994 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Салюхіна Валентина Романівна, 1994 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Сусленко Олександр Володимирович, 1977 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 216

Голова комісії – Школьний Богдан Анатолійович, 1979 року 
народження – від кандидата на пост Президента України Зе-
ленського В.О.

Секретар комісії – Плахотнюк Валентина Володимирівна, 1969 
року народження – від кандидата на пост Президента України 
Порошенка П.О.

Члени комісії:
Антоненко Сергій Анатолійович, 1968 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Блануца Андрій Васильович, 1979 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Бугера Вадим Миколайович, 1986 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Веркалець Марина Григорівна, 1988 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Гордієнко Андрій Іванович, 1979 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Іщенко Юлія Володимирівна, 1979 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Коваленко Олена Миколаївна, 1990 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Кулик Олег Володимирович, 1963 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Назаренко Сніжана Анатоліївна, 1978 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Омельченко Віталій Павлович, 1968 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Фарфанюк Мирослав Андрійович, 1971 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Чефранов Андрій Борисович, 1975 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 217

Голова комісії – Панченко Олександр Володимирович, 1968 
року народження – від кандидата на пост Президента України 
Порошенка П.О.

Секретар комісії – Тищенко Світлана Іванівна, 1969 року 
народження – від кандидата на пост Президента України Зе-
ленського В.О.

Члени комісії:
Азаров Віктор Георгійович, 1951 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Божкова Марія Яківна, 1987 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Порошенка П.О.
Гарматюк Каріне Агасіївна, 1974 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Захарченко Валентина Іванівна, 1956 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Клюс Віталій Валерійович, 1983 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Ковальська Аліна Валентинівна, 1972 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Лагошина Ольга Миколаївна, 1965 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Мустафаєва Ірина Миколаївна, 1965 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Ніфонтов Анатолій Володимирович, 1947 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Скиба Олександр Сергійович, 1978 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Храмова Тамара Дмитрівна, 1977 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Якобчук Олег Миколайович, 1976 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Порошенка П.О.

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 218

Голова комісії – Самборська-Берекець Геня Зігмундівна, 1957 
року народження – від кандидата на пост Президента України 
Зеленського В.О.



3

ЦВК Хрещатик Київ
16 квітня 2019 р.

№14 (5206)

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

12 квітня 2019 року м.Київ № 786

Про зміни в складі окружних виборчих комісій 
з виборів Президента України для організації  

підготовки та 
проведення повторного голосування  

21 квітня 2019 року 
з чергових виборів Президента України  

31 березня 2019 року

Розглянувши подання кандидатів на пост Президента України, 
включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування 
21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України 31 
березня 2019 року, про заміну членів окружних виборчих комісій 
та особисті заяви членів окружних виборчих комісій про звіль-
нення від виконання обов’язків голови та секретаря комісії без 
припинення членства в комісії, відповідно до частини третьої 
статті 2, пункту 1 частини другої, частини третьої статті 13, частин 
третьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, одинадцятої статті 23, 
частин четвертої, п’ятої, дев’ятої статті 30, частини тринадцятої 
статті 85 Закону України «Про вибори Президента України», ке-
руючись статтями 11 – 13, пунктами 5, 6 статті 18 Закону України 
«Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія  
п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з 
виборів Президента України для організації підготовки та 
проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року з 
чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, 
сформованого постановою Центральної виборчої комісії від 
10 квітня 2019 року № 773 «Про склад окружних виборчих ко-
місій з виборів Президента України для організації підготовки 
та проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року з 
чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року», 
згідно з додатками 1 – 13.

2. Окружним виборчим комісіям з виборів Президента України, 
до складу яких вносяться зміни, поінформувати громадян про 
такі зміни у визначений цими комісіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати від-
повідним регіональним друкованим засобам масової інформації 
для опублікування у семиденний строк від дня її прийняття, а 
також у двох примірниках окружним виборчим комісіям з виборів 
Президента України.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Цен-
тральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії
Т. СЛІПАЧУК

Додаток 13
до постанови Центральної виборчої комісії

від 12 квітня 2019 року № 786

ЗМІНИ 

в складі окружних виборчих комісій  
з виборів Президента України 

для організації підготовки та проведення  
повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових 

виборів Президента України  
31 березня 2019 року

м. Київ

Окружна виборча комісія з виборів  
Президента України

територіального виборчого округу № 211

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Остапенко Євген Сергійович, 1975 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Зеленського В.О. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Підгорний Ігор Віталійович, 1960 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Зеленського В.О. 

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 212

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Денисяко Руслан Іванович, 1972 року народження – від канди-

дата на пост Президента України Зеленського В.О. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Валєєва Ольга Іванівна, 1974 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Зеленського В.О. 

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 217

Звільнити від виконання обов’язків секретаря комісії без при-
пинення членства в комісії:

 Тищенко Світлана Іванівна, 1969 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Зеленського В.О.(у зв’язку з 
особистою заявою про складання повноважень секретаря комісії).

Призначити секретарем комісії члена цієї комісії:
Ніфонтов Анатолій Володимирович, 1947 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О. 

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 218

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Колієнко Валентина Григорівна, 1967 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О. (у зв’язку 
з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Соколовська Оксана Володимирівна, 1984 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Зеленського В.О. 

Окружна виборча комісія з виборів
Президента України

територіального виборчого округу № 219

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Мінченко Оксана Олександрівна, 1984 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О. (у зв’язку 
з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Гринь Наталя Петрівна, 1980 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Зеленського В.О. 

Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України

територіального виборчого округу № 221

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Торосян Каріна Робертівна, 1980 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Зеленського В.О. (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, 
за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до 
складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Макаренко Роман Олексійович, 1968 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О. 

Секретар засідання Центральної виборчої комісії 
А. БАСАЛАЄВА

Секретар комісії – Дзизиль Марія Василівна, 1973 року наро-
дження – від кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.

Члени комісії:
Ареф’єв Сергій Олегович, 1985 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Зеленського В.О.
Грабовський Олександр Олександрович, 1984 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Дорофєєв Дмитро Володимирович, 1970 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Зиненко Олександр Григорович, 1973 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Колієнко Валентина Григорівна, 1967 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Красноліцька Віталія Вікторівна, 1976 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Мазай Антон Георгійович, 1989 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Порошенка П.О.
Петренко Сергій Степанович, 1966 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Редченко Людмила Володимирівна, 1969 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Робський Владислав Олександрович, 1985 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Титикало Ірина Володимирівна, 1983 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Тишкевич Майя Анатоліївна, 1970 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Окружна виборча комісія з виборів 

Президента України
територіального виборчого округу № 219

Голова комісії – Цівінський Артем Володимирович, 1984 року 
народження – від кандидата на пост Президента України По-
рошенка П.О.

Секретар комісії – Касьяненко Світлана Іванівна, 1968 року 
народження – від кандидата на пост Президента України Зе-
ленського В.О.

Члени комісії:
Балацька Валентина Михайлівна, 1969 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Бернацька Вікторія Володимирівна, 1983 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Калістий Роман Вікторович, 1984 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Каширська Леся Леонідівна, 1980 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Куксенко Павло Романович, 1976 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Мінченко Оксана Олександрівна, 1984 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Пилипчук Віктор Петрович, 1965 року народження – від канди-

дата на пост Президента України Порошенка П.О.
Повшедний Володимир Володимирович, 1976 року народжен-

ня – від кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Редчиц Оксана Григорівна, 1979 року народження – від канди-

дата на пост Президента України Зеленського В.О.
Сич Олена Ігорівна, 1990 року народження – від кандидата на 

пост Президента України Порошенка П.О.
Тимошенко Олександр Вікторович, 1966 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Яновська Оксана Олегівна, 1971 року народження – від канди-

дата на пост Президента України Зеленського В.О.
Окружна виборча комісія з виборів 

Президента України
територіального виборчого округу № 220

Голова комісії – Литвиненко Ігор Григорович, 1959 року народжен-
ня – від кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.

Секретар комісії – Турик Денис Олександрович, 1985 року 

народження – від кандидата на пост Президента України По-
рошенка П.О.

Члени комісії:
Алексєєнко Анастасія Вячеславівна, 1983 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Громадюк Ірина Василівна, 1981 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Гулак Наталія Іванівна, 1976 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Порошенка П.О.
Захарченко Віталій Васильович, 1984 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Ковальчук Наталія Євгеніївна, 1973 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Масалкін Олександр Михайлович, 1973 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Мірошніченко Наталія Леонідівна, 1972 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Салтанюк Віктор Миколайович, 1975 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Сергієнко Юлія Сергіївна, 1982 року народження – від канди-

дата на пост Президента України Зеленського В.О.
Скиданчук Ганна Анатоліївна, 1983 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Співак Інна Іванівна, 1981 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Зеленського В.О.
Циба Андрій Миколайович, 1988 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Окружна виборча комісія з виборів 

Президента України
територіального виборчого округу № 221

Голова комісії – Левицький Володимир Володимирович, 1989 
року народження – від кандидата на пост Президента України 
Порошенка П.О.

Секретар комісії – Трикоз Юрій Володимирович, 1966 року 
народження – від кандидата на пост Президента України Зе-
ленського В.О.

Члени комісії:
Гамзян Карен Григорович, 1987 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Коваль Юрій Олексійович, 1957 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Лашкевич Валентина Василівна, 1953 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Лейченко Михайло Юрійович, 1992 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Лисенко Оксана Василівна, 1978 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Мойсеєнкова Дар’я Анатоліївна, 1992 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Олійник Олена Василівна, 1962 року народження – від канди-

дата на пост Президента України Зеленського В.О.
Пшеничний Дмитро Олегович, 1986 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Савіна Марія Сергіївна, 1987 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Порошенка П.О.
Стельмах Світлана Георгіївна, 1962 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Торосян Каріна Робертівна, 1980 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Філоненко Володимир Петрович, 1985 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Окружна виборча комісія з виборів 

Президента України
територіального виборчого округу № 222

Голова комісії – Подолін Ігор В’ячеславович, 1963 року на-

родження – від кандидата на пост Президента України Зелен-
ського В.О.

Секретар комісії – Тесля Наталя Анатоліївна, 1958 року 
народження – від кандидата на пост Президента України По-
рошенка П.О.

Члени комісії:
Барщевська Наталія Миколаївна, 1970 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Василишин Мар’ян Володимирович, 1987 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Волошин Олександр Миколайович, 1976 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Гайворонська Наталія Анатоліївна, 1977 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Дулапчій Владислав Іванович, 1980 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Ковальчук Юлія Олегівна, 1992 року народження – від канди-

дата на пост Президента України Зеленського В.О.
Надточей Валентина Дем’янівна, 1972 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Подейко Олена Юріївна, 1982 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Порошенка П.О.
Романевич Тетяна Анатоліївна, 1960 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Саламахіна Ірина Василівна, 1973 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Стефанюк Володимир Йосипович, 1953 року народження – 

від кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Ткаченко Юрій Борисович, 1970 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Окружна виборча комісія з виборів 

Президента України
територіального виборчого округу № 223

Голова комісії – Ратушна Алла Миколаївна, 1976 року народження 
– від кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.

Секретар комісії – Свинарчук Олена Вікторівна, 1981 року 
народження – від кандидата на пост Президента України По-
рошенка П.О.

Члени комісії:
Бойко Ганна Олегівна, 1982 року народження – від кандидата 

на пост Президента України Зеленського В.О.
Лосєва Тетяна Григорівна, 1964 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Мовчан Олена Дмитрівна, 1970 року народження – від канди-

дата на пост Президента України Зеленського В.О.
Мосійчук Максим Степанович, 1974 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Наливайко Віталій Олександрович, 1981 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Печиборщ Ірина Миколаївна, 1980 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Проценко Володимир Володимирович, 1986 року народження 

– від кандидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Романюк Олександр Віталійович, 1994 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Руденко Фідель Артемович, 1964 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Зеленського В.О.
Сахацька Ніна Миколаївна, 1977 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Сторожко Аліна Олександрівна, 1985 року народження – від 

кандидата на пост Президента України Порошенка П.О.
Тиханова Олена Феліксівна, 1971 року народження – від кан-

дидата на пост Президента України Порошенка П.О.

Секретар Центральної виборчої комісії 
Н. БЕРНАЦЬКА



4

РЕКЛАМАХрещатик Київ
16 квітня 2019 р.
№14 (5206)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Київська міська державна адміністрація
оголошує конкурс із залучення інвестора

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 
№ 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення 
інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо 
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівни-
цтва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007  
№ 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по 
залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, рестав-
рації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного 
будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі 
змінами) та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 16.08.2018 № 1489 «Про 
проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації 
проекту «Облаштування мотузкового парку на території парку «Позняки».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єктом інвестування є мотузковий парк на території парку «По-

зняки» у Дарницькому районі. 
1.2. Територія облаштування Об’єкта інвестування знаходиться на 

території парку «Позняки» у Дарницькому районі та має орієнтовну площу 
0,1 га (далі – Територія облаштування). 

1.3. Територія облаштування є частиною території, що обліковується 
за комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Дар-
ницького району м. Києва на підставі технічного звіту по встановленню 
зовнішніх меж землекористування. Набуття Інвестором права власності 
або користування (оренди) Територією облаштування та або будь-якою 
земельною ділянкою на підставі інвестиційного договору заборонено.

1.4. Тимчасова споруда – одноповерхова споруда, що виготовляється 
з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, ви-
значених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, 
і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

1.5. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№ 
п/п Показник

Оди-
ниця 

виміру
Всього

1. Орієнтовна площа території облаштування га 0,1

2. Маршрути мотузкового парку м 400

3. Дощате покриття м2 215

4. Огорожа м/пог 300

5.
Чотири зблоковані Тимчасові споруди, в 

тому числі:

Площа по зовнішньому контуру м2 117,6

Загальна площа м2 102,1

Корисна площа, в тому числі: м2 97,3

5.1. Тимчасова споруда №1

5.1.1. Каса м2 7,0

5.1.2.
Приміщення 
персоналу

м2 14,6

5.1.3. Коридор м2 2,7

5.2. Тимчасова споруда №2

5.2.1. Інвентарна м2 21,6

5.2.2. Коридор м2 2,7

5.3. Тимчасова споруда №3

5.3.1. Тренерська м2 25,1

5.4. Тимчасова споруда №4

5.4.1.
Вбиральня 

чоловіча
м2 4,4

5.4.2.
Вбиральня 

жіноча
м2 7,7

5.4.3.

Вбиральня 
для маломо-
більних груп 
населення

м2 4,9

5.4.4. Коридор м2 6,6

6. Висота чотирьох зблокованих тимчасових 
споруд м 3,5

7. Поверховість поверх 1

1.6. Орієнтовна вартість облаштування Об’єкта інвестування –  
2 141 868,95 грн (Два мільйони сто сорок одна тисяча вісімсот шістдесят 
вісім гривень 95 коп.) з урахуванням ПДВ, в тому числі ПДВ – 356 978,16 
грн (Триста п’ятдесят шість тисяч дев’ятсот сімдесят вісім гривень 16 коп.).

1.7. Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація 
щодо Об’єкта інвестування, у т.ч. остаточна (загальна) вартість облашту-
вання Об’єкта інвестування, визначатимуться на підставі розробленої та 
затвердженої в установленому порядку проектної документації або іншої 
документації, передбаченої законодавством України. 

1.8. Інвестор зобов’язується, окрім облаштування Об’єкта інвестування, 
виконати роботи із благоустрою парку «Позняки», техніко-економічні по-
казники яких визначені в пункті 1.9 цих Умов. Після закінчення виконання 
зазначених робіт, що підтверджується актом, підписаним між Замовником 
та Інвестором, Інвестор зобов’язується безкоштовно передати резуль-
тати виконаних робіт (майно) до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва.

1.9. Орієнтовні техніко-економічні показники робіт з благоустрою 
парку «Позняки»:

№ 
п/п Показник Одиниця виміру Всього

1 Урни для сміття шт. 4

2 Лави для відпочинку шт. 4

3 Контейнери для сміття (0,75 куб.м) шт. 3

1.10. Черговість виконання робіт, зазначених у пункті 1.8 цих Умов та 
обсяг їх фінансування, виходячи із запропонованої Інвестором суми, але 
не менше  46 574,00 грн (Сорок шість тисяч п’ятсот сімдесят чотири гривні 
00 коп.), визначається за погодженням із Замовником.

1.11. Остаточні техніко-економічні показники робіт з благоустрою парку 
«Позняки» та остаточна вартість таких робіт будуть визначені відповідно 
до затвердженої проектної документації або іншої документації, перед-
баченої законодавством України.

2. Укладання з переможцем інвестиційного договору та окремі 
його умови:

2.1. Переможець конкурсу (Інвестор) визначається рішенням постійно 

діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування 
будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-
транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія), яке затвер-
джується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне підприємство по 
утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва (код 
ЄДРПОУ 31722949, юридична адреса: 02121, м. Київ, вул. Горлівська, 
220, фактична і поштова адреса: 02099, м. Київ, вул. Тростянецька, 
58-а, далі – Замовник). 

2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт – комунальне 
підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» (код 
ЄДРПОУ 21655857, адреса: 01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А, 
п/р 26008300769262 в Головному управлінні по м. Києву та Київській 
області АТ «Ощадбанк», код банку (МФО) 322669; індивідуальний по-
датковий № 216558526599).  

2.4. Облаштування Об’єкта інвестування відбувається у встановленому 
законодавством України порядку відповідно до інвестиційного дого-
вору, який укладається між Інвестором, Замовником та Організатором 
конкурсу (Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) та 
у разі необхідності інших договорів, пов’язаних з реалізацією інвес-
тиційного проекту.

2.5. Умовами інвестиційного договору в межах законодавства України 
може бути передбачене делегування Замовником Інвестору частини 
прав та обов’язків, необхідних для облаштування Об’єкта інвестування.

2.6. Після укладення інвестиційного договору у разі необхідності 
Інвестор спільно із Замовником укладають інші угоди, необхідні для 
реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.

2.7. Строк облаштування Об’єкта інвестування повинен бути не 
більше нормативного, що визначається затвердженою проектною до-
кументацією або іншою документацією, передбаченою законодавством 
України, але не більше 9 (дев’яти) місяців з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором.

2.8. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження проектної 
документації або іншої документації, передбаченої законодавством 
України, Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу 
визначають графік реалізації інвестиційного проекту шляхом під-
писання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.9. Облаштування Об’єкта інвестування, орієнтовні техніко-еконо-
мічні показники якого визначені у пункті 1.5 цих Умов, здійснюється з 
урахуванням вимог законодавства України, в тому числі земельного, 
природоохоронного, у сфері охорони праці й безпеки виробництва.

2.10. Будівництво капітальних споруд на Території облаштування 
заборонено. Облаштування Об’єкта інвестування (його складових) здій-
снюється шляхом встановлення виключно збірно-розбірних тимчасових 
конструкцій, без облаштування фундаментів. Облаштування Об’єкта 
інвестування здійснюється без завдання шкоди природним об’єктам, 
розташованим на території парку «Позняки». Інвестор зобов’язаний 
забезпечити технічну можливість демонтажу всіх складових частин 
Об’єкта інвестування без завдання шкоди Території облаштування та 
природним об’єктам, розташованим на території парку «Позняки».

2.11. Право власності на складові частини Об’єкта інвестування 
(під час дії Договору) належить Інвестору. Об’єкт інвестування та його 
складові не є нерухомим майном та право власності Інвестора на них 
не підлягає державній реєстрації. 

2.12. Строк дії інвестиційного договору – 10 (десять) років з моменту 
набрання ним чинності.

2.13. Протягом строку дії інвестиційного договору Інвестору за-
бороняється: 

– змінювати функціональне призначення Об’єкта інвестування; 
– відчужувати Об’єкт інвестування без згоди Організатора конкурсу 

та Замовника;
– без згоди Організатора конкурсу передавати Об’єкт інвестування в 

заставу або іншим чином обтяжувати Об’єкт інвестування правами третіх 
осіб (крім передачі в оренду).

2.14. Інвестор зобов’язується протягом строку дії інвестиційного 
договору утримувати та вживати інших заходів, необхідних для екс-
плуатації Об’єкта інвестування, а також утримувати та забезпечувати 
благоустрій території Об’єкта інвестування відповідно до вимог чинного 
законодавства України. До початку експлуатації Об’єкта інвестування в 
порядку, передбаченому цими Умовами, Інвестор зобов’язаний отри-
мати усі передбачені законодавством України документи, необхідні 
для його експлуатації.

2.15. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності те-
риторіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні облаштування 
Об’єкта інвестування, у разі необхідності, в установленому порядку 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно 
передаються до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва.

2.16. Інвестор має право на отримання прибутку від комерційної ді-
яльності, пов’язаної з використанням Об’єкта інвестування, зокрема, 
надавати супутні послуги відвідувачам Об’єкта інвестування (продаж 
безалкогольних напоїв, продуктів харчування тощо). Така діяльність на 
території Об’єкта інвестування здійснюється Інвестором відповідно до 
законодавства України.

2.17. Інвестор зобов’язаний під час облаштування Об’єкта інвестування 
дотримуватися вимог чинного законодавства України, в тому числі, але 
не виключно: Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у на-
селених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 01.08.2006 № 1045; Закону України «Про мораторій на видалення 
зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого госпо-
дарства м. Києва»; Закону України «Про природно-заповідний фонд 
України» та Закону України «Про охорону культурної спадщини» тощо.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (у тому числі понесених За-

мовником), пов’язаних із реалізацією інвестиційного проекту, протягом 
періоду часу з моменту набрання чинності інвестиційним договором 
і закінчуючи моментом повного виконання сторонами інвестиційного 
договору своїх зобов’язань, у тому числі, але не виключно, витрат, 
пов’язаних із облаштуванням та утриманням Об’єкта інвестування, 
сплатою інших обов’язкових платежів, встановлених законодавством 
України, вирішенням земельних питань, у тому числі пов’язаних з 
утриманням Території облаштування, утриманням та експлуатацією 
Об’єкта інвестування протягом строку дії інвестиційного договору 
тощо, а також витрат, пов’язаних з виконанням робіт із благоустрою 
парку «Позняки», визначених у пункті 1.8 цих Умов. 

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, пов’язаних з 
реалізацією Інвестиційного проекту, за умови попереднього погодження 
Інвестором їх здійснення.

3.3. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі 77 000,00 
грн (Сімдесят сім тисяч гривень 00 коп.), у разі визнання учасника пере-
можцем. Зазначені кошти сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) 
робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором. 

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню не підлягають.

3.4. Компенсація Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт 
витрат, пов’язаних із виконанням підготовчих (передінвестиційних) робіт 
у розмірі, що становить 414 350,38 грн. (Чотириста чотирнадцять тисяч 
триста п’ятдесят гривень 38 коп.) з урахуванням ПДВ, у разі визнання 
учасника переможцем. Вказані кошти сплачуються Інвестором протягом 
10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором. 

Зазначені кошти поверненню не підлягають.
3.5. Інвестор зобов’язується протягом строку дії інвестиційного 

договору щоквартально, до 10 (десятого) числа першого місяця на-
ступного кварталу, сплачувати Замовнику платіж на утримання та 
розвиток території парку «Позняки» у розмірі не менше 9000,00 грн 
(Дев’ять тисяч гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Передбачені цим пунктом платежі підлягають збільшенню з ураху-
ванням індексу споживчих цін.

3.6. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій 
банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань перед 

міським бюджетом (пункт 3.3. цих Умов – Гарантія 1), замовником під-
готовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4. цих Умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими Умовами сум) Організатору 

конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 
(тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запро-
шення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та 
кінцевого варіанта інвестиційного договору, у випадку, коли переможець 
конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває 
неприйнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими 
Умовами сум) Організатору конкурсу у разі прострочення Інвестором 
оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному 
договорі дати її здійснення.

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими Умовами сум) Замовнику 

підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, якщо інвестиційний до-
говір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання 
переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного 
договору, у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від 
підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови під-
писання інвестиційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених 
цими Умовами сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт 
у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від 
встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення.

3.7. У разі, якщо техніко-економічні показники Об’єкта інвестування 
будуть більшими, ніж орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта 
інвестування, визначені в пункті 1.5 цих Умов, Інвестор звертається до 
Організатора конкурсу з проханням розглянути питання щодо зміни 
техніко-економічних показників Об’єкта інвестування на засіданні Комісії. 

Таке звернення Інвестора розглядається Комісією на найближчому 
засіданні. На підставі рішення Комісії сторони інвестиційного договору 
письмово погоджують новий розмір внеску Інвестора на створення со-
ціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва шляхом 
пропорційного збільшення розміру внеску на створення соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, визначеного у 
пункті 3.3. цих Умов (з урахуванням інфляції) та інвестиційному договорі, 
у зв’язку зі збільшенням техніко-економічних показників Об’єкта інвесту-
вання шляхом укладення додаткової угоди до інвестиційного договору.

3.8. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна тисяча 
сімсот гривень 00 коп.) на розрахунковий рахунок № 31511934026001, 
банк отримувача – Казначейство України, код банку 899998, код ЄДРПОУ 
37993783, одержувач – ГУК у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску 
поверненню не підлягають.

3.9. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з 
моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори 
для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта ін-
вестиційного договору. Якщо протягом зазначеного строку переможець 
конкурсу відмовився від підписання інвестиційного договору, висуває 
неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про 
визначення переможця конкурсу скасовується у встановленому порядку. 

З моменту скасування рішення про визначення переможця конкурсу 
Організатор конкурсу протягом 5 (п’яти) днів готує відповідне розпо-
рядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) про скасування результатів інвестиційного 
конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учас-
никами з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення 
інвестицій під час проведення конкурсу.

3.10. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально, 
до 10 (десятого) числа першого місяця наступного кварталу, в письмовій 
формі подавати Організатору конкурсу та Замовнику інформацію щодо 
стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів 
за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.11. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується на вимогу Орга-
нізатора конкурсу та Замовника надавати документально підтверджену 
інформацію щодо виконання умов конкурсу та умов інвестиційного 
договору протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання запиту.

3.12. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює За-
мовник, а за виконанням умов інвестиційного конкурсу – Організатор 
конкурсу.

3.13. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір 
в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного 
виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 1.8., 2.7., 
2.8., 2.10., 2.13., 2.14., 2.17., 3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.10., 3.11. цих Умов 
та інших умов інвестиційного договору.

3.13.1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним 
договором, питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією 
Організатора конкурсу та/або Замовника виносяться на розгляд Комісії.

3.13.2. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор 
конкурсу повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору 
протягом 30 (тридцяти) днів;

– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення 
Інвестором порушення його Умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного дого-
вору протягом 37 (тридцяти семи) календарних днів з дня направлення 
Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестицій-
ному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись 
розірваним.

3.13.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного 
договору Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про ви-
конання зобов’язань та надає інформацію з копіями підтверджуючих 
документів про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвести-
ційного договору.

3.13.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу 
підтвердження виконання Інвестором зобов’язань згідно з умовами 
інвестиційного договору.

3.14. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що 
підлягають сплаті, за невиконання або неналежне виконання Інвестором 
своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

3.14.1. За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 1.8. цих 
Умов – штраф у розмірі 100% від загальної вартості Об’єкта інвестування 
на користь Замовника.

3.14.2. За виконання робіт по облаштуванню Об’єкта інвестування з 
порушенням строків, визначених в пункті 2.7 цих Умов, вимог будівель-
них норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних 
рішень – штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від загальної вартості 
Об’єкта інвестування на користь Замовника. 

3.14.3. За порушення зобов’язань, встановлених пунктом 2.10 цих 
Умов – штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від загальної вартості 
Об’єкта інвестування на користь Замовника.

3.14.4. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.13 
цих Умов – штраф, в розмірі 100% (ста відсотків) від вартості Об’єкта 
інвестування на користь Організатора конкурсу з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення.

Факт здійснення порушення зобов’язання, встановленого пунктом 
2.13 цих Умов, підтверджує Замовник шляхом інформування Органі-
затора конкурсу.

3.14.5. За порушення грошових зобов’язань, передбачених пунктом 
3.3 цих Умов, та/або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвес-
тор сплачує на користь Організатора конкурсу пеню у розмірі подвійної 
облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день 
прострочення.

3.14.6. За порушення грошових зобов’язань, передбачених пунктом 
3.4 цих Умов, та/або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвес-
тор сплачує на користь Замовника підготовчих (передінвестиційних) 
робіт пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно 
сплаченої суми за кожний день прострочення.

3.14.7. За порушення грошових зобов’язань, передбачених пунктом 
3.5 цих Умов, та/або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвестор 
сплачує на користь Замовинка пеню у розмірі подвійної облікової ставки 
НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення. 

3.14.8. За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10 
цих Умов, Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу та/або 
Замовника пеню у розмірі 0,05% від загальної вартості Об’єкта інвес-
тування за кожний день прострочення.

3.14.9. За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.11 
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

цих Умов, Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу та/
або Замовника пеню у розмірі 0,05% від загальної вартості Об’єкта 
інвестування за кожний день прострочення.

4. Додаткові умови конкурсу:
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, 

спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Учасник має право надати додаткові пропозиції, спрямовані, 

зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інф-
раструктури міста Києва.

5. Основний критерій визначення переможця конкурсу:
5.1. Найкраща пропозиція щодо розміру платежу на утримання 

та розвиток території парку «Позняки» передбаченого пунктом 3.5 
цих Умов.

6. Додаткові критерії визначення переможця:
6.1. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту.
6.2. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником 

у фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Надійність учасника, яка визначається на підставі представ-

леної фінансової звітності.

6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу 

про банкрутство.
7.2. Не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували 

їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.
7.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі 

або на це майно накладено арешт.
7.5. Мають прострочену заборгованість у сплаті податків, зборів 

(обов’язкових платежів).
7.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх 

інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали 
або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних до-
говорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською 
державною адміністрацією.

7.7. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене 
у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 березня 2017 року.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за 

адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78,  
202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 
(тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, 
що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опу-
блікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто 
або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) днів з дня 
оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 
кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 
16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в 
ЗМІ вважається днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо 
об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-34 (понеділок – 
п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в 
обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату про-
ведення конкурсу.

Київська міська державна адміністрація
оголошує конкурс із залучення інвестора

Конкурс проводиться Департаментом економіки та 
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) відповід-
но до рішення Київської міської ради від 24.05.2007  
№ 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок 
проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, 
реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівни-
цтва, інженерно-транспортної інфраструктури міста 
Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про 
затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії 
по залученню інвесторів до фінансування будівництва, 
реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, 
інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» 
(зі змінами) та розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 04.03.2019 № 362 «Про проведення 
інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до 
реалізації проекту «Створення велосипедної мережі 
«bike-sharing» в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єктом інвестування є мережа з 264 (двохсот 

шістдесяти чотирьох)  пунктів прокату із розміщени-
ми на них велосипедами у кількості 2000 (дві тисячі) 
одиниць, які обладнані програмним забезпеченням, 
GPS-трекерами, смарт-замками (далі – Об’єкт інвес-
тування) та розташовані за наступними адресами: 

№ 
Адреси пунктів прокату 

велосипедів 

Кіль-
кість 
лока-
цій

Пло-
ща, 
м2

Оболонський район

1.01 вул. Північна, 37 1 12

1.02 вул. Героїв Дніпра, 40 1 12

1.03 вул. Героїв Дніпра, 62 1 12

1.04
просп. Героїв Сталінграда, 

46
1 12

1.05
просп. Героїв Сталінграда, 

39В
1 12

1.06 вул. Прирічна, 5А 1 12

1.07
просп. Героїв Сталінграда, 

2ГК2
1 12

1.08 вул. Вишгородська 2
6

6

1.09
станція метро «Героїв 

Дніпра»
1 12

1.10 станція метро «Мінська» 2
6

12

1.11 станція метро «Оболонь» 2
6

6

1.12 станція метро «Почайна» 1 12

Деснянський район

2.01
вул. Оноре де Бальзака, 

91/29А
1 12

2.02 вул. Будищанська, 7 1 12

2.03 вул. Радунська, 13А 1 12

2.04 вул. Милославська, 10А 1 12

2.05
просп. Володимира Маяков-

ського, 68
2

6

6

2.06
вул. Марини Цвєтаєвої, 

18/78
1 12

2.07
просп. Володимира Маяков-

ського, 54
2

6

6

2.08
просп. Володимира Маяков-

ського, 63/12
1 12

2.09 вул. Оноре де Бальзака, 38 1 12

2.10
просп. Володимира Мая-

ковського, 43
1 12

2.11 вул. Оноре де Бальзака, 12 1 12

2.12
просп. Володимира Мая-

ковського, 5
1 12

2.13
просп. Володимира Мая-

ковського, 29 
2

6

6

2.14
станція метро «Чернігів-

ська»
2

6

6

2.15 станція метро «Лісова» 1 6

Дніпровський район

3.01 вул. Петра Запорожця, 21 1 12

3.02 бульв. Перова, 6 1 12

3.03
станція метро «Лівобереж-

на»
2

12

12

3.04 станція метро «Дарниця» 4

12

6

12

6

3.05 бульв. Перова, 50А 1 12

3.06 вул. Раїси Окіпної, 2Б 2
6

6

3.07 вул. Русанівська набережна, 
12 (кінотеатр «Київ) 1 12

Дарницький район

4.01 вул. Привокзальна, 1 2
12

6

4.02 шосе Харківське, 172Б 2
6

6

4.03 вул. Архітектора Вербиць-
кого, 7 1 12

4.04 вул. Архітектора Вербиць-
кого, 1 1 12

4.05 вул. Анни Ахматової, 2 2
6

6

4.06. вул. Петра Григоренка, 
22/20 3

6

6

6

4.07 вул. Урлівська, 32/18 1 12

4.08 вул. Княжий Затон, 11 1 12

4.09 просп. Миколи Бажана, 1 1 12

4.10 вул. Бориса Гмирі, 3 1 12

4.11 вул. Єлизавети Чавдар, 13 4

6

6

6

6

4.12 вул. Лариси Руденко, 11 1 12

4.13 станція метро «Вирлиця» 2
6

6

4.14 станція метро «Бориспіль-
ська»

3 6

6

6

4.15 станція метро «Позняки» (ді-
лянки по обидві сторони від 

просп. Миколи Бажана)
2

12

12

4.16
станція метро «Харківська» 
(ділянка біля мосту по вул. 

Ревуцького)
3

6

12

6

Подільський район

5.01 просп. Свободи, 32Г 3

12

6

6

5.02 просп. Правди, 100 2
6

12

5.03 просп. Правди, 12В 3

12

6

6

5.04 площа Тараса Шевченка 1 12

5.05 вул. Вишгородська, 33/1 3

6

6

6

5.06 вул. Вишгородська, 4 3

6

6

6

5.07 вул. Маршала Гречка, 20 2
6

6

5.08 вул. Стеценка, 10 1 12

5.09 вул. Межигірська, 79 1 12

5.10 вул. Кирилівська, 26 2
6

12

5.11 вул. Костянтинівська, 26 
(кінотеатр «Жовтень») 2

6

12

5.12 вул. Верхній Вал, 16 (Житній 
ринок) 2

6

6

5.13 вул. Григорія Сковороди, 
4/12 2

12

6

5.14 станція метро «Поштова 
площа» 1 12

5.15 станція метро «Контрактова 
площа» 1 12

5.16 вул. Верхній Вал, 30А 1 12

5.17 вул. Кирилівська, 134 (Куре-
нівський парк) 1 12

Шевченківський район

6.01 вул. Стеценка, 10 1 12

6.02 станція метро «Сирець» 3

10

12

6

6.03 станція метро «Нивки» 5

6

12

6

6

6

6.04 станція метро «Берестей-
ська» 3

6

6

12

6.05 вул. Дегтярівська, 53А 2
6

6

6.06 станція метро «Шулявська» 2
12

12

6.07 станція метро «Політехніч-
ний інститут» 1 12

6.08 просп. Повітрофлотський, 1 
(Повітрофлотський міст) 4

6

12

6

6

6.09 Площа Перемоги 2
12

12

6.10 станція метро «Дорогожичі» 3

6

12

6

6.11 станція метро «Площа Льва 
Толстого» 1 12

6.12 вул. Володимирська, 60 1 12

6.13 вул. Хрещатик, 36 1 12

6.14 вул. Золотоворітський 
Проїзд, 1 1 12

6.15 вул. Хрещатик, 22 2
12

12

6.16
вул. Володимирська, 24 

(біля Дзвіниці Софії Київ-
ської)

2
12

12

6.17 Михайлівська площа 1 12

6.18 вул. Юрія Іллєнка, 1 1 12

6.19 вул. В’ячеслава Липинсько-
го, 15 1 12

Солом’янський район

7.01 станція метро «Берестей-
ська» 1 12

7.02 станція метро «Вокзальна» 
(біля Центрального вокзалу) 5

6

6

6

6

6

7.03 станція метро «Політехніч-
ний інститут» 3

6

12

12

7.04
станція швидкісного 

трамваю «Національний 
авіаційний університет»

3

6

6

12

7.05 станція швидкісного трам-
ваю «Індустріальна» 2

6

6

7.06 Вокзальна площа, 2/11 (Пів-
нічний вокзал) 3

6

12

6

7.07 залізнична станція «Карава-
єві дачі» 6

6

6

6

12

6

12

7.08 Чоколівський бульвар, 22 2
6

6

7.09 Севастопольська площа 4

12

6

6

6

7.10
просп. Валерія Лобанов-

ського, 57
2

6

6

7.11
вул. Медова, 2 (аеропорт 

«Київ»)
3

6

6

6

7.12
просп. Повітрофлотський, 

78
1 6

7.13 Чоколівський бульвар, 36 1 12

Печерський район

8.01 станція метро «Олімпійська» 1 12

8.02
станція метро «Площа Льва 

Толстого»
1 12

8.03
станція метро «Дружби 

Народів»
3

6

12

12

8.04 станція метро «Либідська» 1 12

8.05 станція метро «Печерська» 1 12

8.06
вул. Велика Васильківська, 

19 (Кінотеатр «Київ»)
1 12

8.07 вул. Лаврська, 1 1 12

8.08 вул. Хрещатик, 13/2 1 12

8.09
вул. Володимирський 

Узвіз, 2
2

12

12

8.10
вул. Михайла Грушевського, 

12/2
2

12

12

8.11
вул. Михайла Грушевського, 

5А (Маріїнський парк)
2

12

12

8.12 вул. Лаврська, 13 2
12

12

8.13 Бутишів провулок, 16 1 12

8.14 вул. Московська, 31/33 3

12

12

12

8.15 вул. Лаврська, 27 3

12

12

12

8.16
станція метро «Палац 

«Україна»
3

12

12

12

8.17 станція метро «Видубичі» 1 12

8.18
вул. Михайла Грушевського, 

28/2
1 12

Голосіївський район

9.01
станція метро «Площа Льва 

Толстого»
1 12

9.02 станція метро «Олімпійська» 1 12

9.03 станція метро «Либідська» 1 12

9.04 станція метро «Видубичі» 3

6

6

12

9.05
просп. Валерія Лобанов-

ського, 114/1
2

12

12

9.06 станція метро «Деміївська» 3

12

12

6

9.07 станція метро «Голосіївська» 3

12

12

12

9.08
станція метро «Васильків-

ська»
3

12

12

12

9.09 просп. Голосіївський, 94 3

12

12

12

9.10
станція метро «Виставковий 

центр»
5

12

12

12

6

6
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9.11 просп. Академіка Глушкова, 
1 (ВДНГ) 4

12

12

12

12

9.12 вул. Академіка Вільямса, 45 1 12

9.13 станція метро «Теремки» 2
12

12

Святошинський район

10.01 залізнична станція «Ново-
біличі» 1 6

10.02
вул. Клавдіївська, 23/15 2 6

6

10.03 вул. Генерала Наумова, 29 1 6

10.04 вул. Генерала Наумова, 
42/43 1 12

10.05 станція метро «Академміс-
течко» 6

12

12

12

12

12

12

10.06 бульв. Академіка Вернад-
ського, 26 2

12

12

10.07 станція метро «Житомир-
ська» 2

12

12

10.08 просп. Перемоги, 100/1 
(АНТК імені О.К. Антонова) 1 12

10.09 просп. Леся Курбаса, 17 1 12

10.10 станція швидкісного трам-
вая «Гната Юри» 5

6

6

12

6

12

Всього 264

У разі неможливості розміщення пункту(-ів) прокату 
згідно з адресним переліком, зазначеним в пункті 1.1. 
цих Умов, Замовник звертається до Організатора 
конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд 
Комісії питання заміни місць його (їх) розміщення.

1.2. Пункти прокату велосипедів розташовані у Обо-
лонському, Деснянському, Дніпровському, Дарницькому, 
Подільському, Шевченківському, Солом’янському, 
Печерському, Голосіївському,  Святошинському ра-
йонах м. Києва. Набуття Інвестором права власності 
або користування (постійного або тимчасового) на 
пункт прокату велосипедів та/або земельну ділянку 
на підставі інвестиційного договору заборонено.

1.3. Кожен велосипед повинен бути обладнаний 
наступними технічними пристроями:

– смарт-замок, який блокує механізм велосипеда, 
що не дає можливості пересуватися на ньому без 
здійснення оплати, попереджаючи при цьому крадіжку;

– програмне забезпечення, яке дає можливість 
здійснювати оплату послуг прокату та розблоковувати 
смарт-замок велосипеда;

– GPS-трекер, що відслідковує точне місцезнахо-
дження велосипеда. 

1.4. Створення Об’єкта інвестування – сукупність 
проектних та інших робіт, спрямованих на облаштування 
пунктів прокату та створення Об’єкта інвестування 
в цілому.

1.5. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта 
інвестування:

1.5.1. Складовими Об’єкту інвестування:
– 264 (двісті шістдесят чотири) пункти прокату
– 2000 (дві тисячі) велосипедів, які обладнані про-

грамним забезпеченням, GPS-трекерами, смарт-
замками. 

1.5.2. Пункт прокату – місце розташування прокату 
велосипедів, самокатів, що позначається (визнача-
ється) розміткою, яка дає можливість ідентифікувати 
межі пункту прокату.

1.5.3. Види пунктів прокату велосипедів:
– тип №1 (площа 6 м2);
– тип №2 (площа 12 м2);
1.5.4. Техніко-економічні показники пунктів прокату:

№ Показник Одиниця виміру Всього

1 Пункти прокату

тип №1 (площа 6 м2) од. 110

тип №2 (площа 12 м2) од. 154

Разом од. 264

№ Показник Одиниця 
виміру Всього

2

Кількість велосипедів для прокату

на одному пункті прокату 
тип №1 (площа 6 м2) од. Не більше 5

на одному пункті прокату 
тип №2 (площа 12 м2) од. Не більше 10

Разом од. 2000

1.6. Орієнтовна вартість створення Об’єкта ін-
вестування – 33 390 720 грн (Тридцять три мільйони 
триста дев’яносто тисяч сімсот двадцять гривень) з 
ПДВ, в тому числі ПДВ -5 565 120 грн (П’ять мільйонів 
п’ятсот шістдесят п’ять тисяч сто двадцять гривень).

1.7. Остаточні техніко-економічні показники та 
детальна інформація щодо Об’єкта інвестування, у 
тому числі остаточна (загальна) вартість створення 
Об’єкта інвестування, визначатимуться на підставі 
затвердженої в установленому порядку проектної 
документації або іншої документації, передбаченої 
законодавством України. 

2. Укладання з переможцем інвестиційного 
договору та окремі його умови:

2.1. Переможець конкурсу (Інвестор) визначаєть-
ся рішенням постійно діючої конкурсної комісії по 
залученню інвесторів до фінансування будівництва, 
реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, 

інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва 
(далі – Комісія), яке затверджується розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проекту – комунальне під-
приємство виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) «Київський 
центр розвитку міського середовища» (код ЄДРПОУ  
40092489, адреса: 01001, м. Київ,  вул. Хрещатик, 32, 
далі – Замовник). 

2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) 
робіт – комунальне підприємство виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» 
(код ЄДРПОУ  21655857, адреса: 01004, м. Київ, 
вул. Терещенківська, 11-А, п/р 26008300769262 в 
Головному управлінні по м. Києву та Київській області 
АТ «Ощадбанк», МФО 322669, ІПН 216558526599).  

2.4. Створення Об’єкта інвестування відбувається 
у встановленому законодавством України порядку 
відповідно до інвестиційного договору, який уклада-
ється між Інвестором, Замовником та Організатором 
конкурсу (Департаментом економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) та у разі необхідності 
інших договорів, пов’язаних з реалізацією інвести-
ційного проекту.

2.5. Умовами інвестиційного договору, в межах 
законодавства України, може бути передбачене 
делегування Замовником Інвестору частини прав 
та обов’язків, необхідних для створення Об’єкта 
інвестування.

2.6. Після укладення інвестиційного договору у 
разі необхідності Інвестор спільно із Замовником 
укладають інші угоди, необхідні для реалізації інвес-
тиційного проекту, згідно із законодавством України.

2.7. Розміщення пунктів прокату, орієнтовні техніко-
економічні показники яких визначені у пункті 1.5 цих 
Умов, здійснюється виключно з урахуванням вимог 
законодавства України, в тому числі містобудівно-
го, земельного, природоохоронного. Розміщення 
пунктів прокату здійснюється з урахуванням вимог 
законодавства України, в тому числі актів Київської 
міської ради, виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації).

2.8. Розміщення пунктів прокату здійснюється шля-
хом нанесення блакитною фарбою ліній на асфальті, 
без встановлення збірно-розбірних тимчасових кон-
струкцій та без облаштування фундаментів. Будівни-
цтво капітальних споруд на територіях облаштування 
заборонено. Створення Об’єкта інвестування здій-
снюється без завдання шкоди природним об’єктам, 
розташованим на території створення Об’єкта інвес-
тування. Інвестор зобов’язаний забезпечити технічну 
можливість переміщення Об’єкта інвестування без 
завдання шкоди земельним ділянкам та природним 
об’єктам, розташованим на території створення 
Об’єкта інвестування. 

2.9. Строк створення Об’єкта інвестування пови-
нен бути не більше нормативного, що визначається 
затвердженою проектною документацією або іншою 
документацією, передбаченою законодавством 
України, але не більше 9 (дев’яти) місяців з моменту 
набрання чинності інвестиційним договором. Факт 
створення та готовності Об’єкта інвестування до 
експлуатації підтверджується актом, підписаним між 
Замовником та Інвестором.

2.10. Інвестору належить право власності на складові 
Об`єкта інвестування, а саме на велосипеди, які об-
ладнані програмним забезпеченням, GPS-трекерами, 
смарт-замками. Об’єкт інвестування та його складові 
не є нерухомим майном та право власності Інвестора 
на них не підлягає державній реєстрації. 

2.11. Строк дії інвестиційного договору – 10 (десять) 
років з моменту набрання ним чинності.

 Протягом строку дії інвестиційного договору 
Інвестор не має права змінювати функціональне 
призначення Об’єкта інвестування та без згоди 
Організатора конкурсу та Замовника відчужувати 
Об’єкт інвестування.

2.12. До початку експлуатації Об’єкта інвестування 
Інвестор зобов’язаний отримати усі передбачені 
законодавством України документи, необхідні для 
його експлуатації. Інвестор зобов’язується протя-
гом строку дії інвестиційного договору забезпечити 
експлуатацію Об’єкта інвестування відповідно до 
діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, 
інших вимог законодавства України, рішень Київської 
міської ради та розпоряджень виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації). 

2.13. У разі виникнення аварійної ситуації інженер-
них мереж, які належать до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва і знаходяться в зоні 
створення Об’єкта інвестування, Інвестор зобов’язаний 
змінити (перенести) за власний рахунок місце дис-
локації пункту прокату велосипедів на час усунення 
аварійної ситуації, попередньо узгодивши нове місце 
для тимчасового розташування пункту прокату на час 
усунення наслідків аварії із Замовником.

2.14. Об’єкти благоустрою та інженерні мережі, які 
належать до комунальної власності територіальної 
громади м. Києва, і знаходяться в зоні створення 
Об’єкта інвестування у разі необхідності в установ-
леному порядку демонтуються і за кошти Інвестора 
створюються нові, які безоплатно передаються 
до комунальної власності територіальної громади  
м. Києва. Інвестор зобов’язаний у випадках, пе-
редбачених законодавством України, забезпечити 
отримання дозвільних документів на тимчасове 
порушення благоустрою території.

2.15. Інвестор має право використовувати Об’єкт 
інвестування для провадження господарської діяль-
ності, пов’язаної з експлуатацією Об’єкта інвестування 
за його функціональним призначенням, відповідно 
до законодавства України.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (у тому 

числі понесених Замовником), пов’язаних із реаліза-
цією інвестиційного проекту, протягом періоду часу з 
моменту набрання чинності інвестиційним договором 
і закінчуючи моментом повного виконання сторонами 
інвестиційного договору своїх зобов’язань, у тому 
числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із підго-
товкою документів, сплатою обов’язкових платежів, 
встановлених законодавством України, створенням 
Об’єкта інвестування, а також експлуатацією Об’єкта 
інвестування, вирішенням земельних питань, витрат, 
пов’язаних із реалізацією інвестиційного проекту. 

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат За-
мовника, пов’язаних з реалізацією Інвестиційного 
проекту, за умови попереднього погодження Інвес-
тором їх здійснення.

3.3. Сплата Організатору конкурсу коштів на створен-
ня соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 

міста Києва у розмірі не менше 1 300 000,00 грн (Один 
мільйон триста тисяч гривень 00 коп.) у разі визнання 
учасника переможцем. Зазначені кошти сплачуються 
Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з мо-
менту набрання чинності інвестиційним договором. 

Кошти, сплачені Інвестором на створення соці-
альної та інженерно-транспортної інфраструктури 
міста Києва, поверненню не підлягають.

3.4. У разі, якщо техніко-економічні показники 
(площа) пунктів прокату будуть більшими, ніж тех-
ніко-економічні показники (площа) пунктів прокату, 
визначені в підпункті 1.5.4 пункту 1.5 цих Умов, Інвестор 
звертається до Організатора конкурсу з проханням 
розглянути питання щодо зміни техніко-економічних 
показників (площі) пунктів прокату на засіданні Комісії. 

Таке звернення Інвестора розглядається на за-
сіданні Комісії. На підставі рішення Комісії сторони 
інвестиційного договору письмово погоджують новий 
розмір внеску Інвестора на створення соціальної 
та інженерно-транспортної інфраструктури міста 
Києва шляхом пропорційного збільшення розміру 
внеску на створення соціальної та інженерно-тран-
спортної інфраструктури міста Києва, зазначеного у 
пункті 3.3. цих Умов, при цьому розмір додаткового 
внеску визначається із врахуванням вартості 1 кв.м 
площі пункту прокату, що розраховується на основі 
орієнтовної вартості створення Об’єкта інвесту-
вання (пункт 1.6 цих Умов, з урахуванням індексу 
споживчих цін) та техніко-економічних показників 
(площі) пунктів прокату (підпункт 1.5.4 пункту 1.5 
цих Умов), та укладають додаткову угоду до інвес-
тиційного договору.

3.5. Компенсація Замовнику підготовчих (передін-
вестиційних) робіт витрат, пов’язаних із виконанням 
підготовчих (передінвестиційних) робіт, у розмірі, 
що становить 2 280 694,38 грн (Два мільйони двісті 
вісімдесят тисяч шістсот дев’яносто чотири гривні 
тридцять вісім коп.) з урахуванням ПДВ, у разі ви-
знання учасника переможцем. 

Вказані кошти сплачуються Інвестором протягом 
10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором. 

Зазначені кошти поверненню не підлягають.
3.6. Надання учасником конкурсу конкурсного 

забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення 
виконання ним фінансових зобов’язань перед міським 
бюджетом (пункт 3.3 цих Умов – Гарантія 1), замов-
ником підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 
3.5 цих Умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими Умовами 

сум) Організатору конкурсу у разі, якщо інвестицій-
ний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) 
днів з моменту отримання переможцем конкурсу 
запрошення на переговори для узгодження умов 
інвестиційного договору та кінцевого варіанта ін-
вестиційного договору, у випадку, коли переможець 
конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного 
договору, висуває неприйнятні умови підписання 
інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини 
коштів (визначених цими Умовами сум) Організатору 
конкурсу у разі прострочення Інвестором оплати на 
понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестицій-
ному договорі дати її здійснення.

Гарантія 2 має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими Умовами 

сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) 
робіт у разі, якщо інвестиційний договір не укладено 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання 
переможцем конкурсу запрошення на переговори для 
узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого 
варіанта інвестиційного договору, у випадку, коли 
переможець конкурсу відмовляється від підписання 
інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору;

– сплату банком коштів / несплаченої частини 
коштів (визначених цими Умовами сум) Замовнику 
підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі про-
строчення Інвестором оплати на понад 10 (десять) 
днів від встановленої в інвестиційному договорі дати 
її здійснення.

3.7. Сплата реєстраційного внеску у розмірі  
2 550,00 грн (Дві тисячі п’ятсот п’ятдесят гривень  
00 коп.) на розрахунковий рахунок № 31511934026001, 
банк отримувача – Казначейство України, код банку 
899998, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУК у 
м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості ре-
єстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.8. Інвестиційний договір укладається протягом 
30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта 
інвестиційного договору. Якщо протягом зазначеного 
строку переможець конкурсу відмовився від підпи-
сання інвестиційного договору, висуває неприйнятні 
умови підписання інвестиційного договору, рішення 
про визначення переможця конкурсу скасовується у 
встановленому порядку. 

З моменту скасування рішення про визначення 
переможця конкурсу Організатор конкурсу протягом 
5 (п’яти) днів готує відповідне розпорядження ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) про скасування 
результатів інвестиційного конкурсу та надає право 
Комісії розпочати переговори з іншими учасника-
ми з числа тих, хто запропонував найкращі умови 
здійснення інвестицій під час проведення конкурсу.

3.9. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується 
щоквартально, до 10 (десятого) числа першого місяця 
наступного кварталу, в письмовій формі подавати 
Організатору конкурсу та Замовнику інформацію 
щодо стану реалізації інвестиційного проекту в ці-
лому та окремих його етапів за формою, наданою 
Організатором конкурсу.

3 . 1 0 .  І н в е с т о р  ( п е р е м о ж е ц ь  к о н к у р с у ) 
зобов’язується на вимогу Організатора конкурсу та 
Замовника надавати документально підтверджену 
інформацію щодо виконання цих Умов та умов ін-
вестиційного договору протягом 5 (п’яти) робочих 
днів з моменту отримання запиту.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного 
проекту здійснює Замовник, а за виконанням цих 
Умов – Організатор конкурсу.

3.12. Організатор конкурсу має право розірвати 
інвестиційний договір в односторонньому порядку 
у випадку невиконання або неналежного виконання 
Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 1.2, 
2.7-2.9, 2.12-2.14, 3.1, 3.3, 3.5, 3.9, 3.10 цих Умов та 
інших умов інвестиційного договору.

3.12.1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань 
за інвестиційним договором, питання розірвання 
інвестиційного договору за пропозицією Органі-

затора конкурсу та/або Замовника виносяться на 
розгляд Комісії.

3.12.2. Після розгляду Комісією та прийняття 
нею рішення Організатор конкурсу повідомляє Ін-
вестора про:

– необхідність безумовного виконання умов ін-
вестиційного договору протягом 30 (тридцяти) днів;

– терміни розірвання інвестиційного договору у 
разі неусунення Інвестором порушення його Умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов ін-
вестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) 
календарних днів з дня направлення Організатором 
конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвести-
ційному договорі, повідомлення про розірвання, 
договір буде вважатись розірваним.

3.12.3. У разі усунення Інвестором порушень умов 
інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє 
Організатора конкурсу про виконання зобов’язань 
та надає інформацію з копіями підтверджуючих 
документів про фактичне виконання робіт згідно з 
умовами інвестиційного договору.

3.12.4. Замовник у письмовому вигляді надає 
Організатору конкурсу підтвердження виконання 
Інвестором зобов’язань, зазначених у підпункті 3.12.3 
пункту 3.12 цих Умов.

3.13. Інвестиційним договором встановлюються 
штрафні санкції за неналежне виконання або неви-
конання Інвестором своїх зобов’язань, у тому числі, 
але не виключно:

– виконання робіт із створення Об’єкта інвестування 
з порушенням строків, визначених в пункті 2.9 цих 
Умов, вимог будівельних норм, державних стандартів 
і правил та затверджених проектних рішень – штраф 
у розмірі 10% (десяти відсотків) від остаточної (за-
гальної) вартості створення Об’єкта інвестування, 
який сплачується на користь Замовника;

– ненадання або несвоєчасне надання Органі-
затору конкурсу/Замовнику інформації на запит 
Організатора конкурсу/Замовника відповідно до 
пункту 3.9 цих Умов – пеня (неустойка) в розмірі 
0,05% від остаточної (загальної) вартості створення 
Об’єкта інвестування за кожен день прострочення, 
яка сплачується відповідно на користь Організатора 
конкурсу/Замовника;

– ненадання або несвоєчасне надання Організатору 
конкурсу/Замовнику інформації на запит Організатора 
конкурсу/Замовника відповідно до пункту 3.10 цих 
Умов – пеня (неустойка) в розмірі 0,05% від остаточної 
(загальної) вартості створення Об’єкта інвестування 
за кожен день прострочення, яка сплачується відпо-
відно на користь Організатора конкурсу/Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, 
понесених Замовником підготовчих (передінвестицій-
них) робіт, відповідно до пункту 3.5 цих Умов – пеня 
у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми 
простроченої заборгованості за кожен день про-
строчення, яка сплачується на користь Замовника 
підготовчих (передінвестиційних) робіт;

– невиконання обов’язків щодо сплати Органі-
затору конкурсу коштів на створення соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва 
відповідно до пункту 3.3 цих Умов – пеня у розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ від суми простро-
ченої заборгованості за кожен день прострочення, 
яка сплачується на користь Організатора конкурсу.

3.14. В разі закінчення строку дії інвестиційного 
договору, в тому числі його дострокового розірвання, 
Інвестор зобов’язується протягом 20 (двадцяти) днів 
з моменту закінчення строку дії інвестиційного дого-
вору, в тому числі дострокового розірвання, звільнити 
місця дислокації Об’єкта інвестування від велосипедів, 
очистити асфальт від фарби та повернути місця прокату 
велосипедів у початковому стані. У разі, якщо Інвестор 
не звільнить місця дислокації та не очистить асфальт 
від фарби за власний рахунок протягом 20 (двадцяти) 
днів з моменту закінчення строку дії інвестиційного 
договору, в тому числі дострокового розірвання, Де-
партамент міського благоустрою виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), комунальне підприємство виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в 
місті Києві державна адміністрація вживають заходів 
щодо звільнення місць дислокації Об’єкта інвестування 
від велосипедів та очищення асфальту від фарби за 
рахунок коштів бюджету міста Києва з подальшим 
відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу:
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові 

пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реа-
лізацію інвестиційного проекту.

4.2. Учасник має право надати додаткові пропози-
ції, спрямовані, зокрема, на створення соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

5. Основний критерій визначення переможця 
конкурсу:

5.1.  Найкраща пропозиція щодо розміру внеску 
на створення соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва, визначеного в пункті 
3.3 цих Умов.

6. Додаткові критерії визначення переможця:
6.1. Найбільша частка власних коштів, що вклада-

ються учасником у фінансування Об’єкта інвестування.
6.2. Надійність учасника, яка визначається на під-

ставі представленої фінансової звітності.
6.3. Найкращі умови використання Об’єкта інвес-

тування.
7. До участі в конкурсі не допускаються осо-

би, які:
7.1. Визнані банкрутами, або стосовно яких по-

рушено справу про банкрутство.
7.2. Не надали відповідні фінансові документи, які 

б підтверджували їх фінансові можливості щодо за-
безпечення виконання умов конкурсу.

7.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.4. Майно (частина майна) яких перебуває в по-

датковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.5. Мають прострочену заборгованість у сплаті 

податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.6. Не виконали або виконали неналежним чином 

умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані 
з особами, що не виконали або виконали неналежним 
чином умови попередніх інвестиційних договорів, 
або інших договорів, які були підписані з Київською 
міською державною адміністрацією.

7.7. Особи, щодо яких встановлено обмеження 
рішенням Київської міської ради «Про суб’єктів 
господарювання Російської Федерації та таких, 
що знаходяться під прямим чи опосередкованим 
контролем фізичних чи юридичних осіб Російської 
Федерації, що прямо чи опосередковано здійснюють 
господарську діяльність в місті Києві» від 16.03.2017 
№ 9/2231.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

 8. Конкурсна документація учасникам конкурсу 
видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 
36, кім. 620, тел.: 202-76-78, 202-79-34 (понеділок – 
п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) днів 
з дня оголошення конкурсу при наявності документа, 
що підтверджує сплату учасником реєстраційного вне-

ску. День опублікування оголошення про проведення 
конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

 9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками 
конкурсу особисто або через уповноважених осіб про-
тягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу 
за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 

620, тел.: 202-76-78, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця 
з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення 
про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем 
його оголошення.

 10. За отриманням роз’яснень та додаткової ін-
формації щодо об’єкта інвестування звертатись за 

адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, 
тел.: 202-76-78, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 
10.00 до 16.00).

 11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику 
конкурсу в обов’язковому порядку надсилається по-
відомлення про дату проведення конкурсу.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведения конкурсу на право оренди об’єктів, що належать до кому-

нальної власності територіальної громади міста Києва

Департамент комунальної власності м. Києва оголошує конкурс на право оренди майна 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, а саме:

– нежитлової будівлі загальною площею 229,0 кв. м, що розташована за адресою: м. Київ, 
вул. Золотоустівська, 4 літ.Б;

– нежитлові приміщення (ЦОК) загальною площею 590,97 кв.м, що розташовані за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 83/53;

– нежитлової будівлі (приміщення ЦОК) загальною площею 348,34 кв. м, що розташована 
за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 18;

– нежитлові приміщення загальною площею 107,0 кв.м, що розташовані за адресою:  
м. Київ, вул. ІО.Кондратюка, 8 літ.Г;

– нежитлові приміщення загальною площею 20,8 кв.м, що розташовані за адресою:  
м. Київ, вул. Тарасівська, 6 літ.А;

– нежитлові приміщення загальною площею 445,69 кв.м, що розташовані за адресою:  
м. Київ, просп. В. Маяковського, 15 літ.А.

Ознайомитись з умовами конкурсу та переліком документів, які подаються претендентами 
для участі у конкурсі, можна на веб-сторінці Департаменту комунальної власності м. Києва 
(www.gukv.gov.ua) та на офіційному порталі Києва (www.kyivcity.gov.ua)

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу 
опрацювання кореспонденції з питань містобудування, архітектури та землекористування управління забезпечення ді-
яльності постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до Порядку проведення конкурсу на замі-
щення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 
№169 (з наступними змінами), та Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого само-
врядування, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 29.12.2009 № 406.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до конкурсної комісії такі документи: заяву на 
участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями 
щодо прийняття на службу та проходження служби в органах місцевого самоврядування; заповнену особову картку 
(форма П-2ДС) з відповідними додатками; копії документів про освіту, засвідчені у встановленому законодавством 
порядку; копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені у встановленому законодавством 
порядку; копію трудової книжки, засвідчену у встановленому законодавством порядку; копію облікової картки платника 
податків, засвідчену у встановленому законодавством порядку; відомості про доходи та зобов’язання фінансового 
характеру щодо себе та членів своєї сім’ї за 2018 рік (декларація); копію повідомлення про подання декларації до 
Єдиного державного реєстру декларацій; копію військового квитка, засвідчену у встановленому законодавством по-
рядку; дві фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 календарних днів від дня публікації оголошення про конкурс. Інформація щодо 
конкретних функціональних ооов’язків та умов оплати праці надається додатково.

Документи приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ-44, 01044 (на конкурс). Телефон для довідок: 
202-72-29. 

 Оголошення про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва. Орендодавець – Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (м. Київ, вул. 
Маршала Тимошенка,16). Балансоутримувач – управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної 
адміністрації (м. Київ, вул. Йорданська,11-А)

Характеристика об’єктів оренди:
 – нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ЗНЗ № 20 на просп.Оболонському, 32-Б, загальна площа 2,0 

кв.м. Забезпечення комунікаціями: є ЦО та електропостачання, технічний стан об`єкта – задовільний. Оціночна 
вартість об’єкта станом на 31.01.2019 (без ПДВ) – 65 000,0 грн, оцінка виконана СОД ТОВ «ТРИБЬЮТ-КОНСАЛ-
ТИНГ». Запропонована мета використання – під розміщення торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі 
товари в приміщеннях освітніх закладів. Орендна ставка – 12%. Розмір стартової місячної орендної плати (без 
ПДВ) – 650,0 грн, запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

 – нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ЗНЗ № 194 на вул. Героїв Дніпра,10-Б, загальна площа 2,0 кв.м. 
Забезпечення комунікаціями: є ЦО та електропостачання, технічний стан об`єкта – задовільний. Оціночна вартість 
об’єкта станом на 31.01.2019 (без ПДВ) – 65 000,0 грн, оцінка виконана СОД ТОВ «ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ». 
Запропонована мета використання – під розміщення торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі 
товари в приміщеннях освітніх закладів. Орендна ставка – 12%. Розмір стартової місячної орендної плати (без 
ПДВ) – 650,0 грн, запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ЗНЗ № 16 на вул. Вишгородська,42/1, загальна площа 2,0 кв.м. 
Забезпечення комунікаціями: є ЦО та електропостачання, технічний стан об`єкта – задовільний. Оціночна вартість 
об’єкта станом на 31.01.2019 (без ПДВ) – 59 000,0 грн, оцінка виконана СОД ТОВ «ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ». 
Запропонована мета використання – під розміщення торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі 
товари в приміщеннях освітніх закладів. Орендна ставка – 12%. Розмір стартової місячної орендної плати (без 
ПДВ) – 590,0 грн, запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ЗНЗ № 157 на просп. Оболонському,12-В, загальна площа 2,0 
кв.м. Забезпечення комунікаціями: є ЦО та електропостачання, технічний стан об`єкта – задовільний. Оціночна 
вартість об’єкта станом на 31.01.2019 (без ПДВ) – 65 000,0 грн, оцінка виконана СОД ТОВ «ТРИБЬЮТ-КОНСАЛ-
ТИНГ». Запропонована мета використання – під розміщення торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі 
товари в приміщеннях освітніх закладів. Орендна ставка – 12%. Розмір стартової місячної орендної плати (без 
ПДВ) – 650,0 грн, запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ЗНЗ № 225 на просп. Оболонському, 9-Б, загальна площа 2,0 
кв.м. Забезпечення комунікаціями: є ЦО та електропостачання, технічний стан об`єкта – задовільний. Оціночна 
вартість об’єкта станом на 31.01.2019 (без ПДВ) – 65 000,0 грн, оцінка виконана СОД ТОВ «ТРИБЬЮТ-КОНСАЛ-
ТИНГ». Запропонована мета використання – під розміщення торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі 
товари в приміщеннях освітніх закладів. Орендна ставка – 12%. Розмір стартової місячної орендної плати (без 
ПДВ) – 650,0 грн, запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ЗНЗ № 226 на вул. Прирічній, 19-Є, загальна площа 2,0 кв.м. 
Забезпечення комунікаціями: є ЦО та електропостачання, технічний стан об`єкта – задовільний. Оціночна вартість 
об’єкта станом на 31.01.2019 (без ПДВ) – 65 000,0 грн, оцінка виконана СОД ТОВ «ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ». 
Запропонована мета використання – під розміщення торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі 
товари в приміщеннях освітніх закладів. Орендна ставка – 12%. Розмір стартової місячної орендної плати (без 
ПДВ) – 650,0 грн, запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ЗНЗ № 245 на вул. Північній, 26, загальна площа 2,0 кв.м. За-
безпечення комунікаціями: є ЦО та електропостачання, технічний стан об`єкта – задовільний. Оціночна вартість 
об’єкта станом на 31.01.2019 (без ПДВ) – 65 000,0 грн, оцінка виконана СОД ТОВ «ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ». 
Запропонована мета використання – під розміщення торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі 
товари в приміщеннях освітніх закладів. Орендна ставка – 12%. Розмір стартової місячної орендної плати (без 
ПДВ) – 650,0 грн, запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ЗНЗ № 210 на вул. Йорданська, 22-А, загальна площа 2,0 кв.м. 
Забезпечення комунікаціями: є ЦО та електропостачання, технічний стан об`єкта – задовільний. Оціночна вартість 
об’єкта станом на 31.01.2019 (без ПДВ) – 65 000,0 грн, оцінка виконана СОД ТОВ «ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ». 
Запропонована мета використання – під розміщення торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі 
товари в приміщеннях освітніх закладів. Орендна ставка – 12%. Розмір стартової місячної орендної плати (без 
ПДВ) – 650,0 грн, запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ЗНЗ № 232 на вул. Йорданська,4-Г, загальна площа 2,0 кв.м. 
Забезпечення комунікаціями: є ЦО та електропостачання, технічний стан об`єкта – задовільний. Оціночна вартість 
об’єкта станом на 31.01.2019 (без ПДВ) – 65 000,0 грн, оцінка виконана СОД ТОВ «ТРИБЬЮТ-КОНСАЛТИНГ». 
Запропонована мета використання – під розміщення торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі 
товари в приміщеннях освітніх закладів. Орендна ставка – 12%. Розмір стартової місячної орендної плати (без 
ПДВ) – 650,0 грн, запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі гімназії «Потенціал» на просп. Героїв Сталінграда 47, загальна 
площа 2,0 кв.м. Забезпечення комунікаціями: є ЦО та електропостачання, технічний стан об`єкта – задовільний. 
Оціночна вартість об’єкта станом на 31.01.2019 (без ПДВ) – 65 000,0 грн, оцінка виконана СОД ТОВ «ТРИБЬЮТ-
КОНСАЛТИНГ». Запропонована мета використання – під розміщення торгівельних автоматів, що відпускають 
продовольчі товари в приміщеннях освітніх закладів. Орендна ставка – 12%. Розмір стартової місячної орендної 
плати (без ПДВ) – 650,0 грн, запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ЗНЗ № 219 на просп. Оболонському, 2-Б, загальна площа 2,0 
кв.м. Забезпечення комунікаціями: є ЦО та електропостачання, технічний стан об`єкта – задовільний. Оціночна 
вартість об’єкта станом на 31.01.2019 (без ПДВ) – 65 000,0 грн, оцінка виконана СОД ТОВ «ТРИБЬЮТ-КОНСАЛ-
ТИНГ». Запропонована мета використання – під розміщення торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі 
товари в приміщеннях освітніх закладів. Орендна ставка – 12%. Розмір стартової місячної орендної плати (без 
ПДВ) – 650,0 грн, запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

– нежитлові приміщення 1 поверху в будівлі ДНЗ № 291 на вул. Прирічній, 29, загальною площею 67,5 кв.м. 
Забезпечення комунікаціями: є ЦО та електропостачання, технічний стан об`єкта – задовільний. Оціночна вартість 
об’єкта станом на 31.01.2019 (без ПДВ) – 1 470 000,0 грн, оцінка виконана СОД ФОП Мовчаном В.А. Графік ви-
користання об’єкта: пн., вт., ср., чт., пт.: 15.45 – 17.00. Запропонована мета використання – розміщення суб’єкта 
господарювання, який провадить діяльність у сфері освіти (погодинно), орендна ставка – 4%, розмір стартової 
місячної орендної плати, згідно із запропонованим графіком – 285,88 грн (без ПДВ) (розмір орендної плати за 
1 годину – 10,21 грн), запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

Від осіб, які раніше звертались із заявами згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіаль-
ної громади міста Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі 
змінами),(далі – Положення) і отримали позитивний висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна 
вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нових заяв або додаткових 
документів, у тому числі документів, що засвідчують сплату авансової орендної плати. 

Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:
• заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до Положення;
• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну 

стартову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року (4173 
грн); (сплачується на рахунок Балансоутримувача: р/р 31551239377881 в ГУДКСУ в м. Києві. Код ЄДРПОУ 37445442).

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення зацікавлених осіб із об`єктами оренди – Пономаренко 
О.А. Вул. Йорданська,11-А, каб. 115, тел. 418-60-41, email: leshaponomarenko@i.ua 

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем публікації оголо-
шення за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка,16, кім. 308, тел. для довідок – 418-41-98.

Дніпровська районна в місті Києві держав-
на адміністрація оголошує про намір передати 
в оренду об’єкт, що належить до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва. 
Орендодавець – Дніпровська районна в місті Києві 
державна адміністрація.

Характеристика об’єкта оренди: нежитлове 
приміщення першого поверху   загальною площею 
152,40 кв. м, розташоване за адресою: проспект 
П. Тичини, 14-В. Вартість об’єкта оренди станом 
на 30.11.2018 – 2561000,00 грн без ПДВ.

Балансоутримувач: Управління освіти Дніпров-
ської районної в місті Києві Державної адміністрації 
(м. Київ, проспект Миру, 6-а, т. 292-03-98).

За заявою ініціатора цільове використання та 
строк оренди: розміщення суб’єктів господарю-
вання, які провадять діяльність у сфері освіти на 
площі, яка не перевищує 100 кв. м (1%), розміщення 
суб’єктів господарювання, які провадять діяльність 
у сфері освіти на площі, яка перевищує 100 кв. м 
(3%), термін оренди 2 роки 364 дні.

Місячна орендна плата – 3601,75 грн без ПДВ.

Заявником на право оренди можуть бути запро-
поновані інші варіанти цільового призначення, в 
такому випадку стартова орендна плата буде роз-
раховуватись відповідно до більшої орендної ставки.

Згідно з п. 7.5 Положення особи, які мають 
намір взяти майно в оренду, подають:

заяву і документи за формою і переліком, ви-
значеним у додатку 4 до цього Положення;

документ, що засвідчує сплату першої частини 
авансової орендної плати у розмірі, що становить 
подвійну стартову орендну плату.

Реквізити балансоутримувача — Управління 
освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації – для внесення платежу:

Адреса: 02105, м. Київ, проспект Миру, 6-а
р/р 31559297377922 в ГУДКУ України міста Києва
МФО 820019
Код ЄДРПОУ 37397216
Заяви про намір оренди приймаються протягом 

10 робочих днів, з наступного дня публікації за 
адресою: 02094, м. Київ, бульвар Праці, 1/1, кім. 
206. Довідка за телефоном 296-65-57.

Оголошення про проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна, що належить до 
державної власності.

Орендодавець Державне підприємство «Спортивний комплекс «Авангард», код ЄДРПОУ 
39401098.

– нежитлові приміщення загальною площею 64,2 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 
46 (2 поверх). Розміщення громадської організації. Вартість майна станом на 30.11.2018 року 
1121750,00 грн. Стартовий розмір орендної плати (без ПДВ) 3715,56 грн. Розмір авансової 
орендної плати, грн (без ПДВ) 7450,00. Крок аукціону 200,00 грн.

Строк оренди 2 роки 364 дні, за письмовою вимогою Орендодавця протягом 10 робочих днів 
у випадку початку капітального ремонту будівлі договір розривається.

Конкурсна пропозиція подається претендентом конкурсній комісії в день проведення конкурсу 
у запечатаному конверті.

Інформація за адресою: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 46, телефон: (044) 486-89-99, 
консультації: пн.-чт. з 10.00 до 18.00; пт. – з 10.00 до 16.45.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує конкурс 
на право оренди нежитлового приміщення за адресами: вул. Азербайджанська, 
2, загальною площею 184,40 кв. м. Строк оренди– 2 роки 364 дні. Цільове ви-
користання – розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове 
обслуговування населення (ремонт взуття); стартовий розмір орендної плати 
3900,00 грн (без ПДВ).

Ознайомитись з умовами конкурсу та переліком документів, які подаються 
претендентами для участі у конкурсі, можна на офіційному субвеб-сайті Дні-
провської районної в місті Києві державної адміністрації (dnipr.kyivcity.gov.ua).

Оголошення про намір передати в оренду наступні об’єкти, що 
належать до сфери управління Деснянської районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації:

– просп. Лісовий, 23-А, нежитлове приміщення, загальна площа якого 
– 21,84 кв. м, корисна – 14,40 кв. м, розташоване на 2-му поверсі нежитло-
вого будинку, приміщення у задовільному технічному стані, з підведеними 
комунікаціями. Вартість об’єкта оренди станом на 31.01.2019 – 375150,00 
грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ПП «Гарант-Експерт».

Мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення суб’єкта 
господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (кабінет 
манікюру), ставка орендної плати – 4 %, стартова місячна орендна плата 
(без ПДВ) – 937,88 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

Балансоутримувач – комунальне підприємство «Керуюча компанія 
з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва», 
розташоване за адресою: вул. М. Закревського, 15,тел.(044) 546-39-17.

Особи, які мають намір взяти зазначене майно в оренду, подають:
– заяву та документи за формою, встановленою у Додатку 4 до 

Положення про оренду;

– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної 
плати. Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини аван-
сової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну 
плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 
1 січня поточного року: одержувач платежу – КП «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва», код 
ЄДРПОУ 39605452 ТВБВ № 10026/066 AT «ОЩАДБАНК», МФО 322669, 
р/р 26008301848234.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 №415/1280, 
місячна орендна плата (без ПДВ) у грн коригується на індекс інфляції. 
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти 
цільового використання приміщення, які передбачають більші орендні 
ставки, згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно тери-
торіальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 
робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення. Заяви про 
оренду приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 
29, Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 220. 
Отримати довідкову інформацію можна за тел. 546-20-71.

Втрачене свідоцтво про заняття адвокатською діяльністю № 2324 від 22.11.2005 року, видане на підставі рішення Київської міської 
КДКА № 24-1-22 від 22.11.2005 р. на ім’я Ахметов Рустем Сафіуллович, вважати недійсним.
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КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР 
МІСТА КИЄВА

Стабільність і впевненість – 
один з головних показників 
інвестиційної привабливості 
Казахстану

У 2018 році за критерієм «інвес-
тиційна привабливість» Казахстан 
в рейтингу Doing Business зайняв 
36-е місце серед 190 країн світу. 
На це вказують і цифри: тільки за 
перше півріччя 2018 року обсяг 
прямих іноземних інвестицій в 
Казахстан склав більше 12 млрд 
доларів США.

Нещодавно в країні почав функ-
ціонувати Міжнародний фінансовий 
центр «Астана» (МФЦА), що став 
основною фінансовою платформою 
для залучення і захисту інвестицій. 
Існує ймовірність, що через кілька 
років саме цей фінансовий центр 
буде відігравати визначальну роль 
в регіоні.

Член групи арбітрів в міжнарод-
ному арбітражному центрі МФЦА, 
член консультативної ради МФЦА з 
ісламських фінансів, адвокат стар-
ших судів Англії та Уельсу Шейх 
Білал Хан зазначив відповідний 
час для створення такого центру 

в Казахстані. Справа в тому, що 
країна зараз відходить від енер-
гетичної залежності, прагнучи до 
диверсифікації.

На думку експерта, фінансо-
ві послуги – це, ймовірно, самий 
гнучкий сектор, на який можна 
звернути увагу. Примітно також і 
те, що організації Великобританії, 
США та інших держав зараз купують 
через IPO частину активів таких 
казахстанських компаній-гігантів, 
як «Самрук Казина», «КазМунайГаз» 
і «Казактелеком».

Поряд з цим, один з великих 
секторів для інвестицій в Казахстані 
– сільське господарство: тваринни-
цтво, рослинництво і виробництво 
зернових.

В Казахстані насправді є безліч 
секторів і можливостей для інвесту-
вання: ті ж технології, в тому числі і 
фінансові, мікрофінансування, ма-
лий бізнес, – вважає адвокат старших 
судів Англії та Уельсу Шейх Білал Хан.

Що стосується малого бізнесу в 
Казахстані – в країні велика увага 
приділяється молодим вченим і 
їхнім ідеям, тому інвестування в 
стартапи – також один з вдалих 
варіантів вкладень коштів. До того 
ж сфери розробки таких проек-
тів найрізноманітніші: екологія, 
енергетика, вирішення соціальних 
проблем, фінанси, інтернет речей, 
мобільні додатки і т. ін.

Країна, багата природними ре-
сурсами, всіма видами корисних 
копалин, не може в цьому плані не 
цікавити інші держави, які мають 
сировинної дефіцит. Саме тому 
основним сектором економіки для 
інвестування в Казахстані все ж 
залишається сировинний.

Наприклад, згідно з даними жур-
налу Forbes Kazakhstan, завдяки 
IPO «Казатомпрому» інтерес між-
народних інвесторів до уранової 
індустрії відродився, тому що уран 
використовується в ядерних реак-
торах для виробництва електрики 
і став одним з кращих сировинних 
товарів 2018 року.

За останні 12 років в Казахстан 
залучено 264 млрд доларів прямих 
інвестицій. Найбільше інвестують 
Нідерланди, США, Франція, Швей-
царія, Росія, Китай – в основному 
на сировинний сектор економіки. 
У статтях експортованих товарів 
Казахстану – нафта, мідь, цинк, 
шлаки, руда, мінеральне паливо, 
чорні метали і т. ін.

Казахстан надає інвестору істотні 
гарантії. Серед них – повний за-
хист прав і інтересів, забезпечений 
законами РК і ратифікованими 
міжнародними договорами; ста-
більність умов договорів, укладених 
між інвесторами та державними 
органами; при націоналізації і рек-
візиції інвестору в повному обсязі 
відшкодовуються завдані збитки; 
інвестори також мають вільний 
доступ до всієї необхідної інфор-
мації, що стосується їх діяльності 
в республіці.

Держава також надає інвести-
ційні преференції: звільнення від 
обкладання митом і ПДВ на імпорт, 
державні гранти, інвестиційні суб-
сидії, звільнення від оподаткування 
ввізним митом, податками відпо-
відно до законодавства РК.

Важлива складова інвестицій-
ного ринку Казахстану – стабіль-
ність і впевненість у завтрашньому 
дні, а це один з головних показни-
ків інвестиційної привабливості 
країни.

Останнім часом все більше іноземних бізнесменів 
бажають, щоб їхні гроші «працювали». Бізнес – 
справа непроста і пов’язана з певними ризиками. 
Як правило, підприємці шукають надійні шляхи 
розвитку і зміцнення своєї справи. Інвестиції – 
свого роду довгостроковий бізнес-план, що при 
правильному підході приносить хороший дохід 
багато років.
Казахстан – не виняток, більш того, згідно з 
дослідженнями, проведеними ще в 2011 році 
компанією «Ернст енд Янг», країна входить в трійку 
найбільш привабливих для інвестицій країн СНД.


