
Відеоспостереження у Києві 
знизизило рівень грабежів

Наразі комплексна система відеоспостереження Києва налічує 
близько 7 000 камер на вулицях, біля об’єктів соціальної сфери, 
пам’яток культури, на автошляхах, в’їздах та виїздах із міста. Дані 
з камер надходять та обробляються в міському Центрі обробки 
даних. Інформація надійно захищена від хакерських атак, а до-
ступ до неї мають лише спеціальні служби та Нацполіція. Знайти 
авто за держномером у Центрі обробки даних можуть за секунди 
– незалежно від часу доби та погодних умов. Оператори також 
отримують трекінг переміщення транспортного засобу на карті.

«Статистика підтверджує загальні позитивні тенденції для 
міської безпеки після впровадження системи. За даними Наці-
ональної поліції, у 2016 році щоденно відбувалося в середньому 
16 – 17 грабежів, а у 2019 – вже 5. Крім того, з початку 2018 року 
рівень злочинів у публічних місцях знизився на 56%. Головна 
функція камер відеоспостереження – надати столичним право-
охоронним органам інформацію для розкриття злочинів», – зазна-
чив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних 
технологій КМДА Юрій Назаров.

Згідно з дослідженням ресурсу Comparitech, Київ посів 49 
місце у світовому рейтингу міст із найбільшим покриттям каме-
рами відеоспостереження. Наразі в Києві індекс камер на 1000 
жителів складає 2,10. Українська столиця випередила столицю 
Італії Рим з індексом 1,96 камер і незначною мірою поступилася 
валійському місту Кардіфф (Велика Британія) з індексом 2,16.

Камери відеоспостереження є важливою частиною смарт-
інфраструктури Києва. Цей інструмент збору даних для зне-
шкодження потенційних загроз у місті не зазіхає на приватне 
життя громадян. Найближчим часом завершиться оснащення 
системи відеоспостереження на північній стороні залізничного 
вокзалу, а також встановлення камер на Дарницькому вокзалі. Це 
черговий крок у створенні безпечного та комфортного міського 
простору у Києві  
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У Києві на Позняках відкрили 
бювет із підігрівом

У Дарницькому районі Києва, на 
проспекті Петра Григоренка, 14, від-
крили новий бюветний комплекс, 
глибиною 240 м, який оснащений 
системою «антилід». Це новий бювет, 
що зведений на прохання жителів 
мікрорайону. Наступного року місто 
виділить близько 24 млн грн на бу-
дівництво двох нових бюветів та чотирьох свердловин, а також 17 
капремонтів. Про це під час відкриття бювету заявив заступник 
голови КМДА Петро Пантелеєв.

Свердловина бювету Юрського водоносного горизонту. Вода 
відповідає Державним санітарним правилам та нормам і не по-
требує встановлення додаткової системи доочищення.

«Нові бювети, що з’являються у столиці, зручні й прості у ви-
користанні. Замість помпи – кнопки. За необхідності оснащені 
теплою підлогою, щоб не намерзала крига, коли вода розливається. 
Цей бювет також оснащений пандусом. Загальна вартість бювету 
– 3,2 млн грн. Такі ж сучасні бювети з кнопками вже збудовані 
на вулицях: Урлівській, 9 (Дарницький район); Йорданській, 11 
(Оболонський район); Бахмацькій, 10, та Академіка Вернадського, 
85 (Святошинський район)», – сказав Петро Пантелеєв.

За його словами, протягом 2019 року побудовано 3 нові бювети 
та 2 свердловини. На сьогодні проведено 20 капремонтів із за-
планованих 33 до кінця року.

«У 2025 році ми відновимо роботу усіх комплексів, яких у 
столиці налічується 199», – повідомив заступник голови КМДА  

НОВИНИ

«У спорті, як і в житті, головне – ні-
коли не здаватися. Я дуже вдячний, 
що мій давній приятель Володимир 
Крамник завітав до Києва і знайшов 
час на зустріч із юними шахістами. 
Я бачив, як у них горіли очі, і як 
вони зраділи візиту кумира. Це 
дуже мотивує дітей», – сказав після 
зустрічі Віталій Кличко.

Володимир Крамник згадав, як 
починалася його спортивна кар’єра 
і свої перші перемоги. До речі, саме 
він одним із перших переміг вели-
кого Гаррі Каспарова.

Під час зустрічі діти поставили 
багато питань, на які отримали 
відповіді від обох чемпіонів.

«Українська шахова школа дуже 
сильна. У вас зростає плеяда май-
бутніх чемпіонів. Нещодавно укра-
їнський гросмейстер Євген Штем-
буляк став переможцем чемпіонату 
світу із шахів у віковій групі до 20 
років. І це великий успіх. Я знаю, 
що Віталій Кличко допомагає роз-
витку спорту в Києві. І дуже багато 
він зробив для популяризації ша-

хів», – сказав Володимир Крамник.
Він додав, що встиг також про-

гулятися Києвом і в захопленні від 
української столиці.

«Ваше місто чудове. Воно дуже 
красиве і дивовижне. Я бачу, що 
останнім часом тут багато чого 
змінилося на краще. Звернув увагу 
і на те, як багато у вас парків та 
скверів», – зазначив Володимир 
Крамник.

Два роки тому в столиці запро-
вадили програму «Розвиток шахів 
у місті Києві». За цей час створили 
20 клубів на базі навчальних закла-
дів у всіх районах міста. Загалом у 
Києві сьогодні працює 98 шахових 
гуртків, у яких займається понад 3 
тисячі вихованців. Також шахові 
факультети відкрили в кількох ди-
тячих спортивних школах столиці  

Мер Києва Віталій Кличко та чемпіон світу з шахів 
(2000–2007), двічі володар шахового «Оскару» 
Володимир Крамник влаштували сюрприз для 
юних київських спортсменів, відвідавши змагання 
шахістів у Київському палаці дітей та юнацтва.

У столиці зробили 
сюрприз для юних 
київських шахістів
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Про внесення змін до Положення про фінансово-кредитну підтримку
суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, затвердженого рішенням Київської 

міської ради від 21 вересня 2017 року № 46/3053
Рішення Київської міської ради № 60/7633 від 12 листопада 2019 року

Відповідно до законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 
року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 292-р «Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого 
і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року», Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060, з метою вдосконалення процедури 
отримання фінансово-кредитної підтримки суб’єктами малого та середнього підприємництва в місті Києві Київська міська рада.

ВИРІШИЛА: 

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 12.11.2019  № 60/7633

Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві

1. Внести зміни до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середньо-
го підприємництва у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 вересня 
2017 року № 46/3053, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Це рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з 

питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та на постійну комісію Київської міської 
ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова 
В. Кличко

1. Загальні положення:
1.1. Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього 

підприємництва у місті Києві (далі – Положення) визначає механізм надання фінан-
сово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва (далі – 
СМСП) міста Києва шляхом часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами з 
бюджету міста Києва, що надаються банками-партнерами, з метою сприяння розвитку 
малого та середнього підприємництва, зростання показників добробуту населення, 
збільшення інвестиційної та економічної активності СМСП, створення нових робочих 
місць, збільшення надходжень до бюджету міста Києва.

Порядок використання бюджетних коштів для фінансово-кредитної підтримки ма-
лого та середнього підприємництва у місті Києві здійснюється з урахуванням вимог 
бюджетного законодавства України.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
• банки-партнери – банківські установи, які уклали угоди про партнерство з Німець-

ко-Українським фондом (далі – НУФ) у рамках діючих кредитних програм/проєктів НУФ 
з підтримки фінансування СМСП та які на виконання пункту 3.1 цього рішення уклали 
угоди про співробітництво з Департаментом промисловості  та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської міської ради  (Київської  міської державної адміністрації);

• головний розпорядник бюджетних коштів – Департамент промисловості та роз-
витку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації);

• кредит – позичковий капітал банка-партнера в національній валюті, що переда-
ється у тимчасове користування позичальнику на умовах забезпеченості, повернення, 
строковості (до 6 років), платності та цільового характеру використання;

• кредитний договір – цивільно-правовий документ, за яким банк-партнер  зобов’язується 
надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених  
договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити відсотки; 

• позичальники – СМСП, які уклали кредитні договори з банками-партнерами;
• Реєстр погодження позичальників, які можуть претендувати на фінансово-кредитну 

підтримку (далі – ФКП) – перелік позичальників, який містить інформацію про відпо-
відність позичальників критеріям, визначеним у цьому Положенні, та який подається 
банком-партнером на розгляд головному розпоряднику бюджетних коштів для пого-
дження надання з бюджету міста Києва ФКП за кредитними договорами за формою, 
згідно з додатком 1 до цього Положення;

• Реєстр позичальників на надання ФКП – перелік позичальників, яким головним 
розпорядником бюджетних коштів погоджено надання з бюджету міста Києва ФКП 
за кредитними договорами, що подається банком-партнером на розгляд головному 
розпоряднику бюджетних коштів, за формою, згідно з додатком 2 до цього Положення;

• фінансово-кредитна підтримка – часткова компенсація відсоткових ставок за кредит-
ними договорами між банками-партнерами та позичальниками з бюджету міста Києва;

• UIRD (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) – український індекс ставок за депо-
зитами фізичних осіб – індикативна ставка, що розраховується о 15.00 за київським 
часом кожного банківського дня в системі Thomson Reuters за методикою, розробле-
ною спільно з Національним банком України, на основі номінальних ставок по стро-
кових депозитах фізичних осіб у гривні з виплатою процентів після закінчення строку 
дії депозитного договору, що діють в 20 найбільших українських банках за розміром 
депозитного портфелю фізичних осіб. Для цілей цього Положення використовується 
ставка UIRD, що оголошується банками України за період, який складає 3 (три) місяці, 
та публікується на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку 
України (http://bank.gov.ua). 

1.3. Інші терміни застосовуються у значеннях, що вживаються у Цивільному кодексі 
України, Господарському кодексі України, Законі України «Про розвиток та державну 
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Указі Президента України 
від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», 
постанові Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвер-
дження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», розпо-
рядженні Кабінету Міністрів України від 10  травня 2018 року № 292– р «Деякі питання 
реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період 
до 2020 року», Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням 
Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060, Положенні про визначення 
банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, 
затвердженому постановою правління Національного банку України від 30 червня 
2016 року  № 351, Положенні про основи процентної політики Національного банку 
України, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 21 
квітня 2016 року № 277, Класифікації видів економічної діяльності ДК009:2010, за-
твердженої наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року № 457  та 
інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері підприємництва 
та банківської діяльності. 

1.4. Відбір банків-партнерів та моніторинг їхнього фінансового стану здійснює Ні-
мецько-Український фонд, утворений відповідно до Указу Президента України від 01 
червня 1998 року № 574/98 «Про Німецько-Український фонд» та постанови Кабінету 
Міністрів України від 19 квітня 1999 року № 628 «Про Німецько-Український фонд», який 
діє відповідно до статуту про Німецько-Український фонд, затвердженого рішенням 

загальних зборів учасників Німецько-Українського фонду від 05 травня 2017 року, та 
вимог Інвестиційної політики Німецько-Українського фонду, затверджених рішенням 
наглядової ради Німецько-Українського фонду від 01 серпня 2016 року, з яким вико-
навчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) 
укладено Угоду про співробітництво від 4 квітня 2017 року № 3. 

1.5. Відповідно до цього Положення, ФКП надається на рівні 50 % від суми відсотків 
за кредитним договором, які сплачені позичальником за звітний місяць.

2. Загальні умови кредитування:
2.1. Позичальниками, згідно з цим Положенням, можуть бути суб’єкти господарю-

вання – резиденти України, що зареєстровані в місті Києві,  виробничі потужності яких 
розміщені повністю або частково на території міста Києва або Київської області, та які 
підпадають під визначення суб’єктів малого або середнього підприємництва згідно з 
положеннями Господарського кодексу України, а саме:  

• суб’єкти малого підприємництва – фізичні особи, зареєстровані в установлено-
му законом порядку як фізичні особи – підприємці, або юридичні особи – суб’єкти 
господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких 
середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб 
та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам 
євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

• суб’єкти середнього підприємництва – фізичні особи, зареєстровані в установле-
ному законом порядку як фізичні особи – підприємці, або юридичні особи – суб’єкти 
господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких 
середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) становить від 50 до 
250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності становить суму від 10 до 50 мільйонів 
євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

2.2. Кредити надаються виключно в національній валюті. Сума кредиту, наданого 
одному позичальнику, не може перевищувати  80 % вартості об’єкта кредитування, а 
частка власної участі позичальника у фінансуванні об’єкта кредитування – не менше 20 %.

2.3. Максимальна сума кредиту, що може бути надана одному позичальнику, не 
може перевищувати суму в національній валюті, еквівалентну 600 тис. євро, визна-
чену за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення кредитного 
договору між банком-партнером та позичальником.

2.4. Загальна сума боргу позичальника перед банком-партнером за всіма діючими 
кредитними договорами, укладеними банком-партнером з таким позичальником, з 
урахуванням суми кредиту, який запитується позичальником у банка-партнера в рамках 
ФКП, передбаченої цим Положенням, не може перевищувати суми, еквівалентної 5-ти 
мільйонам євро, для суб’єктів малого та середнього підприємництва, визначеної за 
офіційним курсом Національного банку України на дату укладення кредитного договору. 

2.5. Максимальна комісія банка-партнера за надання кредиту не може перевищувати 
0,5 % (у разі надання кредиту за рахунок коштів Німецько-Українського фонду) та 2 % 
(у разі надання кредиту за рахунок власних коштів банків-партнерів НУФ) від загальної 
суми кредиту позичальника. Інші види комісій, додаткових платежів, які можуть нара-
ховуватись на кінцевого позичальника, не допускаються. 

2.6. Максимальна номінальна відсоткова ставка фінансування для позичальників 
встановлюється кредитним договором і не повинна перевищувати на дату укладення 
кредитного договору:

• у разі застосування змінюваної відсоткової ставки за кредитом (UIRD) – UIRD (3 
місячний), помножений на 1,1, або

• у разі застосування фіксованої відсоткової ставки за кредитом – суми облікової 
ставка НБУ (визначеної на день укладення кредитного договору) плюс 5 % річних.

 2.7. Максимальний строк надання ФКП не повинен перевищувати 72 місяці, у 
межах коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідний рік, відповідно до 
помісячного плану асигнувань та за їх наявності на розрахунковому рахунку головно-
го розпорядника бюджетних коштів у порядку черговості надходження до головного 
розпорядника бюджетних коштів Реєстрів позичальників на надання ФКП від банків-
партнерів, з дати укладення кредитного договору, при цьому розмір ФКП (окремо або 
сукупно з іншими видами державної допомоги) не повинен перевищувати за будь-який 
трирічний період суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним 
курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінан-
сового року, відповідно до пункту 9 статті 1 розділу 1 «Загальні положення» Закону 
України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». У разі, якщо сума ФКП 
(окремо або сукупно з іншими видами державної допомоги) перевищує 200 тис. євро, 
виплата ФКП припиняється.

2.8. Сплата відсотків за користування кредитом здійснюється позичальником  що-
місячно. 

2.9. Виконання зобов’язань позичальника підлягає забезпеченню одним із видів 
забезпечення виконання зобов’язань: заставою, іпотекою нерухомого майна, не-
устойкою, порукою, гарантією. Кредитним договором можуть бути встановлені інші 
види забезпечення виконання зобов’язання позичальником.

3. Вимоги до СМСП:
3.1. СМСП на момент надання їм кредиту повинні відповідати таким вимогам:

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 7 (1958), п’ятниця, 29 листопада 2019 р.
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№ 77 (5269)

3.1.1. Бути резидентами України, що зареєстровані в місті Києві,  виробничі потужності 
яких розміщені повністю або частково на території міста Києва або Київської області та 
які підпадають під визначення суб’єктів малого або середнього підприємництва згідно 
з положеннями Господарського кодексу України.

3.1.2. Мати стабільний фінансовий стан, а саме: 
• вести господарську діяльність не менше 3 (трьох) років, зокрема прибуткову 

діяльність принаймні в останньому звітному році (для сезонних підприємств із ураху-
ванням сезонності);

• мати клас боржника для юридичних осіб – не гірший, ніж 8-й та для фізичних 
осіб-підприємців – не гірший ніж 4-й, згідно з вимогами Положення про визначення 
банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, 
затвердженого постановою правління Національного банку України від 30 червня 
2016 року  №  351.

3.1.3. Мають бути юридично незалежними, тобто 25 % і більше його статутного 
капіталу не може належати прямо чи опосередковано одному та більше юридичним 
особам, які підпадають під визначення суб’єктів великого підприємництва.

3.1.4. Відсутність простроченої заборгованості по основному боргу та відсоткам 
перед банком-партнером на момент підписання нового кредитного договору.

3.1.5. Позитивна кредитна історія у банку-партнері впродовж останніх 12 місяців (за 
наявності). Допускається наявність простроченої заборгованості за основним боргом 
та відсотками за кредитом будь-якому кредитору тривалістю не більше 30 календарних 
днів, яка має бути погашена на момент подання кредитної заявки.   

3.1.6. Не може знаходитись у стані ліквідації, реорганізації або банкрутства на мо-
мент підписання нового кредитного договору.

3.1.7. Щодо нього не має проводитися процедура фінансової реструктуризації, 
передбачена Законом України «Про фінансову реструктуризацію».

3.1.8. Відсутність заборгованості щодо сплати податків і зборів перед держав-
ним бюджетом та бюджетом міста Києва, Пенсійним фондом України та фондами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

3.2. Кредити за цим Положенням не надаються для рефінансування існуючих 
зобов’язань позичальника по відношенню до банка-партнера та інших банківських 
установ.

3.3. ФКП за цим Положенням не надається у разі: 
3.3.1. Подання СМСП завідомо недостовірних відомостей та документів.
3.3.2. Отримання СМСП державної підтримки з порушення умов її надання або 

умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому 
порядку.

3.3.3. Отримання СМСП державної допомоги, сукупний розмір якої, незалежно від 
її форми та джерел, перевищує за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 
тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним бан-
ком України, що діяв на останній день фінансового року, відповідно до пункту 9 статті 
1 розділу 1 «Загальні положення» Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання».

3.3.4. Здійснення СМСП основної діяльності, визначеної в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – 
ЄДР), відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 (далі – КВЕД 
2010), визначених у додатку 3 до цього Положення.

 
4. Вимоги до кредитування:
 4.1. Для отримання ФКП згідно з цим Положенням, позичальник має здійснювати 

свою основну діяльність, визначену в ЄДР, відповідно до КВЕД 2010, окрім тих, що ви-
значені у додатку 3 до цього Положення.

 4.2. Цільове призначення кредитів, у рамках напрямів основної діяльності позичаль-
ника відповідно до КВЕД 2010, окрім тих, які визначені у додатку 3 до цього Положення:

• придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого при-
значення. Перевага надається устаткуванню, обладнанню українського виробника, 
крім випадків: 

– відсутності потрібного устаткування, обладнання вітчизняного виробника на укра-
їнському ринку, підтверджене довідкою Торгово-промислової палати України;

– підприємств, які отримали фінансово-кредитну підтримку у 2018 році, ця вимога 
не стосується;

• модернізація технологічного процесу виробництва або основних засобів (машин, 
обладнання тощо) для розширення діючого або створення нового виробництва, зни-
ження собівартості;

• придбання, будівництво або реконструкція приміщень, необхідних для розширення 
діючого або створення нового виробництва;

• впровадження енергозберігаючих проєктів та проєктів, спрямованих на  змен-
шення енергозатрат;

• впровадження «зелених технологій» виробництва;
• поповнення обігових коштів (кредит тільки за кошти банків-партнерів).
4.3. Не підлягають розгляду проєкти позичальників, які претендують на отримання 

ФКП, у разі:
• державної реєстрації позичальника за межами міста Києва; 
• фінансування діяльності нерезидентів України, за винятком випадків, передбачених 

міжнародними договорами України; 
• здійснення своєї основної діяльності, визначеної в ЄДР, відповідно до КВЕД 2010, 

визначених у додатку 3 до цього Положення;
• виробництва та/або реалізації алкогольних напоїв,  тютюнових виробів, зброї, 

спорядження та військового обладнання, обмін валют;   
• фінансування гральних закладів (казино, букмекерських підприємств); 
• придбання товарів та послуг з метою використання в особистих цілях (споживчі 

кредити); 
• фінансування банківських установ, кредитних організацій, страхових організацій, 

інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, професійних учасників ринку 
цінних паперів, ломбардів; 

• здійснення надання в оренду та/або реалізація нерухомого майна як одного з 
основних видів діяльності позичальника;

• отримання кредиту для погашення інших раніше отриманих кредитів;
• збиткової діяльності та проєктів позичальника;
• у разі отримання позичальником державної допомоги, сукупний розмір якої, не-

залежно від її форми та джерел, не перевищує за будь-який трирічний період суму, 
еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим 
Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року, відповідно 
до пункту 9 статті 1 розділу 1 «Загальні положення» Закону України «Про державну 
допомогу суб’єктам господарювання».

5. Механізм фінансово-кредитної підтримки: 
5.1. СМСП подає до банка-партнера заявку на отримання кредиту та пакет докумен-

тів за формою та змістом, що визначаються внутрішніми процедурами (документами) 
банка-партнера.

5.2. Банк-партнер аналізує отриманий від СМСП пакет документів, фінансовий стан, 
ділову репутацію, правові аспекти діяльності позичальника та приймає рішення щодо 
кредитування та укладання кредитного договору. 

5.3. Для розгляду можливості надання ФКП банк-партнер аналізує відповідність 
позичальника вимогам розділів 3 – 4 цього Положення та відповідність кредиту таким 
критеріям ФКП:

Критерій 1. Реєстрація та розміщення виробничих потужностей: 
позичальник зареєстрований в місті Києві, виробничі потужності повністю або част-

ково розміщені на території міста Києва або Київської області.
Критерій 2. Вид діяльності згідно з КВЕД 2010: 

• кредит позичальника має реалізовуватись за КВЕД 2010, окрім тих, які визначені 
у додатку 3 до цього Положення, та передбачає визначення цього КВЕД 2010 в ЄДР 
позичальника, як основного. 

Критерій 3. Цільове призначення кредитів у рамках напрямів основної діяльності 
позичальника відповідно до КВЕД 2010:

• придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого при-
значення. Перевага надається устаткуванню, обладнанню українського виробника, 
крім випадків: 

– відсутності потрібного устаткування, обладнання вітчизняного виробника на укра-
їнському ринку, підтверджене довідкою Торгово-промислової палати України;

– підприємств, які отримали фінансово-кредитну підтримку у 2018 році, ця вимога 
не стосується;

• модернізація технологічного процесу виробництва або основних засобів (машин, 
обладнання тощо) для розширення діючого або створення нового виробництва, зни-
ження собівартості;

• придбання, будівництво або реконструкція приміщень, необхідних для розширення 
діючого або створення нового виробництва;

• впровадження енергозберігаючих проєктів та проєктів, спрямованих на  змен-
шення енергозатрат;

• впровадження «зелених технологій» виробництва;
• поповнення обігових коштів (кредит тільки за кошти банків-партнерів).
Критерій 4. Власний внесок позичальника: 
• позичальник зобов’язаний профінансувати не менше 20 % вартості об’єкта кре-

дитування.
 5.4. Для розгляду можливості надання ФКП банк-партнер щомісячно, не пізніше 

ніж через 10 робочих днів після укладення кредитного договору з позичальником, 
надає головному розпоряднику бюджетних коштів у паперовому вигляді два при-
мірники Реєстру погодження позичальників, які можуть претендувати на ФКП, що 
підписуються уповноваженими представниками банка-партнера, та відомості про 
державну допомогу, отриману від СМСП, а також згоду СМСП на розголошення 
комерційної таємниці.  

5.5. Головний розпорядник бюджетних коштів протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня 
отримання від банка-партнера Реєстру погодження позичальників, які можуть пре-
тендувати на ФКП, відповідно до вимог цього Положення, погоджує або не погоджує 
надання ФКП. 

5.6. У разі виявлення помилок та невідповідностей заповнених граф вимогам цього 
Положення, та/або не відповідності позичальників критеріям, визначеним пунктом 5.3 
розділу 5 цього Положення, головний розпорядник бюджетних коштів повертає Ре-
єстр погодження позичальників, які можуть претендувати на ФКП, на доопрацювання 
банку-партнеру.  

5.7. Для отримання ФКП банки-партнери щомісячно до 15 (п’ятнадцятого) числа 
надають головному розпоряднику бюджетних коштів Реєстри позичальників на надання 
ФКП, з якими укладено кредитні договори та погоджено надання ФКП згідно з пунктом 
5.5 розділу 5 цього Положення.

5.8. За наявності цільових коштів на розрахунковому рахунку, головний розпорядник 
бюджетних коштів протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання від банка-партнера 
Реєстру позичальників на надання ФКП перераховує відповідні бюджетні кошти на 
розрахунковий рахунок банка-партнера. 

Банк-партнер протягом трьох робочих днів перераховує відповідні бюджетні кошти 
на розрахункові рахунки позичальників, вказаних в Реєстрі позичальників на надання 
ФКП, відкритих у банку-партнері.

5.9. У випадку порушення позичальником графіка погашення основної суми боргу 
та/або відсотків за кредитом, погашення яких покладається на позичальника (більше 
ніж на сім календарних днів), відповідний банк-партнер невідкладно – на другий опе-
раційний день після настання факту такого порушення – письмово повідомляє про це 
головного розпорядника бюджетних коштів.

Порушення графіка погашення основної суми боргу та/або відсотків за кредитом, 
погашення яких покладається на позичальника, є підставою для прийняття рішення 
про припинення надання ФКП. 

Рішення про припинення надання ФКП приймає головний розпорядник бюджетних 
коштів наступного дня за днем отримання письмового повідомлення банка-партнера 
про порушення позичальником графіка погашення основної суми боргу та частини від-
сотків за кредитом, погашення яких покладається на позичальника, про що письмово 
повідомляється банку-партнеру. 

Про припинення надання ФКП позичальника офіційно повідомляє банк-партнер. 
5.10. Надання ФКП, згідно з цим Положенням, здійснюється за рахунок і в меж-

ах коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідний рік, відповідно до 
помісячного плану асигнувань та за їхньої наявності на розрахунковому рахунку 
головного розпорядника бюджетних коштів у порядку черговості надходження до 
головного розпорядника бюджетних коштів Реєстрів позичальників на надання ФКП 
від банків-партнерів.       

5.11. Головний розпорядних бюджетних коштів не може брати бюджетні зобов’язання 
у розмірах, що перевищують обсяги бюджетних призначень на відповідний рік. 

5.12. Бюджетні кошти, призначені для надання ФКП, не можуть бути використані 
на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного 
договору.  

6. Контроль, моніторинг та оцінка результативності:
6.1. Контроль за цільовим використанням позичальником кредиту здійснюється 

банками-партнерами шляхом отримання від позичальника актів приймання-пере-
дачі матеріалів та/або обладнання/актів виконання робіт з урахування вимог цього  
Положення.    

6.2. У разі виявлення головним розпорядником бюджетних коштів та/або НУФ фактів 
нецільового використання кредиту, надання ФКП припиняється з дня, наступного за 
днем встановлення таких фактів.   

6.3. Рішення про припинення надання ФКП приймає головний розпорядник бюджет-
них коштів, про що письмово повідомляється банк-партнер. Про припинення надання 
ФКП позичальника офіційно повідомляє банк-партнер. 

6.4. Компенсація можливих збитків бюджету міста Києва в результаті нецільового 
використання позичальником кредиту покладається на банк-партнер.

6.5. Банки-партнери щоквартально надають головному розпоряднику бюджетних 
коштів та НУФ інформацію щодо показників результативності впровадження ФКП, 
зокрема кількості створених нових робочих місць, відрахувань податків і зборів до 
державного бюджету та бюджету міста Києва, зростання обсягу виробництва та реа-
лізації товарів, робіт, послуг тощо.  

6.6. Оцінка результативності ФКП здійснюється шляхом аналізу за такими напрямами: 
• загальний обсяг кредитів СМСП, за якими була надана ФКП за рахунок коштів 

бюджету міста Києва;
• структура кредитного портфелю СМСП, за яким була надана ФКП, у розрізі видів 

економічної діяльності, які здійснюються СМСП у місті Києві;
• обсяг відрахувань СМСП податків і зборів до державного бюджету та бюджету 

міста Києва;
• кількість створених нових робочих місць на СМСП, які отримали ФКП за кредитами 

банків-партнерів;
• обсяг зростання обсягу виробництва та реалізації товарів, робіт, послуг.
6.7. Річний звіт про оцінку результативності надання ФКП щорічно публікується 

головним розпорядником бюджетних коштів на єдиному вебпорталі територіальної 
громади  міста Києва (https://kievcity.gov.ua).

Київський міський голова 
В. Кличко
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Секція Назва Розділ/
Група/Клас Назва

B Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів Всі розділи, групи та класи

С Переробна 
промисловість

Тільки наступні розділи, групи та 
класи:

11.01 Дистиляція, ректифікація та 
змішування алкогольних напоїв

11.02 Виробництво виноградних вин

11.03 Виробництво сидру та інших 
плодово-ягідних вин

11.04
Виробництво інших 

недистильованих напоїв із 
збуджуючих продуктів

11.05 Виробництво пива

11.06 Виробництво солоду

12.0 Виробництво тютюнових виробів

19.0 Виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення

20.11 Виробництво промислових газів  

20.51 Виробництво вибухових речовин

24.1 Виробництво чавуну, сталі та 
феросплавів

24.2 Виробництво труб, порожнистих 
профілів і фітингів зі сталі

24.4 Виробництво дорогоцінних та 
інших кольорових металів

25.40 Виробництво зброї та боєприпасів

30.40 Виробництво військових 
транспортних засобів

D

Постачання 
електроенергії, 

газу, пари та 
кондиційованого 

повітря

Всі розділи, групи та класи

G
Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 
автотранспортних 

засобів і мотоциклів

Тільки наступні розділи, групи та 
класи:

46.1 Оптова торгівля за винагороду чи 
на основі контракту

46.21
Оптова торгівля зерном, 

необробленим тютюном, насінням 
і кормами для тварин (в частині 

торгівлі тютюном)

46.35 Оптова торгівля напоями (у частині 
торгівлі алкоголем)

46.35 Оптова торгівля тютюновими 
виробами

46.39
Неспеціалізована оптова торгівля 
продуктами харчування, напоями 

та тютюновими виробами (у частині 
тютюнових виробів, алкоголю)

47.11

Роздрібна торгівля в 
неспеціалізованих магазинах 

переважно продуктами харчування, 
напоями та тютюновими виробами 

(у частині тютюнових виробів, 
алкоголю)

47.25
Роздрібна торгівля напоями в 

спеціалізованих магазинах  
(у частині алкоголю)

47.26
Роздрібна торгівля тютюновими 

виробами  в спеціалізованих 
магазинах  

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на 
ринках харчовими продуктами, 

напоями та тютюновими виробами 
(у частині тютюнових виробів, 

алкоголю)

47.9 Роздрібна торгівля поза магазином

Н
Транспорт, складське 

господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність

Тільки наступні розділи, групи та 
класи:

49.1 Пасажирський залізничний 
транспорт міжміського сполучення

49.2 Вантажний залізничний транспорт

49.5 Трубопровідний транспорт

50.1 Пасажирський морський транспорт

50.2 Вантажний морський транспорт

51.22 Космічний транспорт

53.1 Діяльність національної пошти

J Інформація та 
телекомунікації

Тільки наступні розділи, групи та 
класи:

62.0
Комп’ютерне програмування, 

консультування та пов’язана з ними 
діяльність

63.0 Надання інформаційних послуг

К Фінансова та страхова 
діяльність Всі розділи, групи та класи

L Операції з нерухомим 
майном Всі розділи, групи та класи

M Професійна, наукова та 
технічна діяльність

Тільки наступні розділи, групи та 
класи:

69.0 Діяльність у сфері права та 
бухгалтерського обліку

70.0
Діяльність головних управлінь (хед-

офісів); консультування з питань 
керування

73.0 Рекламна діяльність і дослідження 
кон’юнктури ринку

74.3 Надання послуг з перекладу

74.9 Інша професійна, наукова та 
технічна діяльність, н.в.і.у

N
Діяльність у сфері 
адміністративного 

та допоміжного 
обслуговування

Тільки наступні розділи, групи та 
класи:

77.4
Лізинг інтелектуальної власності 

та подібних продуктів, крім творів, 
захищених авторськими правами

78.0 Діяльність із працевлаштування

82.0
Адміністративна та допоміжні 

офісна діяльність, інші допоміжні 
комерційні послуги

О
Державне управління 

й оборона; обов’язкове 
соціальне страхування

Всі розділи, групи та класи

R Мистецтво, спорт, 
розваги та відпочинок

Тільки наступні розділи, групи та 
класи:

92.0 Організація азартних ігор

S Надання інших видів 
послуг

Тільки наступні розділи, групи та 
класи:

94.0 Діяльність громадських організацій

Т Діяльність домашніх 
господарств Всі розділи, групи та класи

U
Діяльність 

екстериторіальних 
організацій і органів

Всі розділи, групи та класи

Додаток 3 
до Положення про 

фінансово-кредитну підтримку 
суб’єктів малого та середнього  підприємництва у місті Києві

Види економічної діяльності ДК 009:2010, 
які відносяться до основних напрямів діяльності позичальника, 

що не можуть претендувати на ФКП

Додаток 2
до Положення про 

фінансово-кредитну підтримку 
суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві

РЕЄСТР 
позичальників на надання ФКП
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 Кредитний договір 
Порядковий 
номер місяця 
участі у ФКП 

(загальний 
термін 72 

місяці)

№, дата Строк
Сума кредиту на 
початок звітного 

місяця, грн
Відсоткова 
ставка, %

 Загальна сума 
розрахованих 

відсотків у 
звітному місяці, 

грн 

Частка 
компенсації 
відсоткової 
ставки, %

Сума ФКП за 
звітний місяць, 

грн

Загальний 
розмір ФКП 

за весь період 
(прогноз),  грн

  Плановий 
(прогноз-

ний) розмір 
ФКП у місяці,         
наступному 
за звітним 

періодом, грн

Залишковий 
розмір ФКП 

(очікувальний),  
грн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Київський міський голова 
В. Кличко

Київський міський голова 
В. Кличко
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Кредитний договір

Результат 
розгляду  

(*)Місце державної 
реєстрації

Розміщення 
виробничих 
потужностей

КВЕД 2010 
/розділ/

група/ клас      
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Повна юридична 
назва Номер коду місто Київ, район, 

адреса адреси
Вказати 

КВЕД 2010 
(розділ, 

групу, клас)

Вказати ціль 
кредиту

Не менше 
20% 

(вказати 
суму та 

відсоток)

Так/Ні

Так/Ні (від 
великих 

корпорацій)/ 
Учасник 

ланцюга ДВ

За останні 
4 квартали 

поспіль

На останню дату 
звітності ПФ – у 
перерахунку на 

повну зайнятість

Код 
банку укладання міс. грн

ануїтет, 
стандарт, у кінці 

строку, інше 
(зазначити)

дата Номінальна та 
ефективна

Примітка (*): 1. Погоджено надання ФКП, пункт 5.5 розділ 5 цього Положення.
  2. Не погоджено, пункт 5.5 розділ 5 цього Положення.
  3. Повернуто на доопрацювання, пункт 5.6 розділ 5 цього Положення.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додаток 1 
до Положення про 

фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві

РЕЄСТР 
погодження позичальників, які можуть претендувати на ФКП 
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РЕКЛАМА Хрещатик Київ
29  листопада 2019 р.

№ 77 (5269)

ОГОЛОШЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ  

НА АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ 
ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ М. КИЄВА

За дорученням Організатора – Департаменту транспортної інфраструктури ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
робочий орган конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників у м. 
Києві – Комунальна служба перевезень виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), відповідно до Закону України «Про авто-
мобільний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року 
№ 1081, запрошує юридичних та фізичних осіб взяти участь у конкурсі з визначення 
автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування  
м. Києва на таких умовах за такими об’єктами конкурсу:

Обов’язкові умови конкурсу:

Вимоги до структури парку автобусів, що працюватимуть на 
маршрутах загального користування міста Києва

1. Визначена органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 
обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на маршрутах 
загального користування, за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними 
показниками, а саме для здійснення перевезень пасажирів на міських маршрутах 
загального користування у м. Києві, допускаються автобуси (зокрема і електробуси):

1.1. зареєстровані відповідно до чинного законодавства;
1.2. які перебувають у належному технічному стані;
1.3. класу A і I:
– обладнані двигунами, що відповідають нормам екологічної безпеки не 

нижче «ЄВРО-5»;
 – пасажиромісткість повинна бути не менше 21 місця для сидіння пасажирів, крім 

водія, з можливістю перевезення стоячих пасажирів, окрім транспортних засобів, 
пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;

– загальна пасажиромісткість повинна бути не менше 50 місць;
– конструкція автобусів, які пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю, 

повинна передбачати можливість перевезення не менше одного інвалідного візка;
– бути обладнані не менше ніж двома входами/виходами для пасажирів з 

автоматичним відкриванням дверей;
– бути обладнані електронними інформаційними табло;
– бути обладнані кондиціонерами.

2. Згідно з п. 10 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування», встановлюється вимога щодо забезпечення роботи на об’єктах 
конкурсу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп населення, у кількості до 50 відсотків загальної 
кількості автобусів. 

3. Державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування 
населення, а саме: окремо визначені для кожного маршруту кількість автобусів 
для забезпечення перевезень, режим руху, особливості періодичності виконання 
перевезень (сезонний, у певні дні тижня, щоденний тощо).

Додаткові умови конкурсу:

Відповідно до п.10 Порядку та ст. 44 Закону України «Про автомобільний 
транспорт», Організатор затвердив Додаткові умови конкурсу, відповідно до яких 
перевізник-претендент зобов‘язаний: 

1. Встановити на автобуси, які пропонуються для роботи на маршрутах, що є 
об’єктами конкурсу, GPS-трекери та підключити їх до Єдиного диспетчерського 
центру інформаційного ресурсу про пересування рухомого складу упродовж 3-х 
місяців з дати, яка буде визначена наказом Організатора.

2. Встановити автоматизовані системи безготівкової оплати проїзду на 
автобуси, які пропонуються для роботи на маршрутах, що є об’єктами конкурсу, з 
визначеними організатором технічними характеристиками, що забезпечать цілісне 
функціонування у м. Києві Автоматизованої системи оплати проїзду, упродовж 3-х 
місяців з дати, яка буде визначена наказом Організатора.

3. Забезпечити водіїв однотипним форменим одягом упродовж трьох місяців з 
дати укладання з Організатором Договору про організацію перевезень пасажирів 
на міському автобусному маршруті загального користування м. Києва.

4. У разі подання автомобільними перевізниками інвестиційних проєктів-
зобов’язань щодо оновлення парку автобусів на маршрутах на визначений період 
до п’яти років, подавати підтвердження (копії договорів) договірних відносин 
з заводами виробниками (постачальниками) рухомого складу про постачання 
(виготовлення та придбання) необхідної кількості рухомого складу для забезпечення 
перевезень на об’єктах конкурсу.

УВАГА! Для отримання інформації щодо об’єктів конкурсу, отримання бланків 
документів для участі у конкурсі, подання документів для участі у конкурсі, прохання 
звертатися до Комунальної служби перевезень виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА), за адресою: 04119, м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових 7/9, поверх 3, пн – чт: 
з 8.30 до 17.00, пт: з 8.30 до 16.00.

Бланки для участі у конкурсі можна отримати до 12.12.2019 року до 12 години 
00 хвилин включно.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у за-
критих конвертах: з позначкою № 1, який містить документи для участі в конкурсі, 
та № 2, який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає 
документи перевізник-претендент. 

Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі – 12.12.2019 року до 
15 години 00 хвилин включно. 

Засідання конкурсного комітету відбудеться за місцезнаходженням робочого 
органу конкурсного комітету – Комунальної служби перевезень виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА): 10.01.2019 року о 10.00 год.

Реєстрація учасників з 09.00, за адресою м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових 7/9, поверх 
4, актовий зал.

Розмір плати за участь у конкурсі становить 5100,00 грн за один об’єкт конкурсу.
Телефони для довідок з питань проведення конкурсу: (044) 483-04-69, e-mail: 

ksp2007@ukr.net. 
Всі особи, які представляють інтереси перевізника-претендента на конкурсі (крім 

керівника), повинні мати з собою оформлену належним чином довіреність, надану 
перевізником-претендентом.

Додаток № 2 до Наказу № Н-205 від «27» листопада 2019 року
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1 59

Житловий масив Райдужний 
(вулиця Петра Вершигори) – 
вулиця Райдужна – залізнич-

на платформа «Троєщина»

1 Зви-
чайний 30 Щоден-

но

2 61

Зал. платформа «Троєщи-
на» – вул. Райдужна – вул. 
Стальського (в звор. напр.
вул. Микитенка) – бульвар 
Перова – вул. Кибальчи-

ча – просп. Ватутіна – вул. 
Драйзера – вул. Закревсько-

го – вул. Сабурова – вул. 
Градинська – вул. Радунська 

– вул. Лісківська – вул. 
Милославська (в звор. напр.: 
вул. Радунська – вул. Градин-

ська і далі за схемою)

2 Зви-
чайний

17-
47

Щоден-
но

3 137

Залізничний вокзал «Цен-
тральний» – вул. С. Петлюри 
– вул. Жилянська – вул. Ш. 
Руставелі – вул. Басейна (в 
звор. напр.: вул. Еспланад-
на – вул. Саксаганського) 

– бульв. Лесі Українки – вул. 
Михайла Бойчука – вул. Са-
перно-Слобідська – Півден-
ний міст – просп. М. Бажана 
– станція метро «Позняки» 

(заїзд в обидва напрямки) – 
просп. П. Григоренка – вул. 
Драгоманова – вул. Здолбу-
нівська – вул. Ревуцького – 

вул. Тростянецька – вул. Вер-
бицького – вул. Декабристів 

– ст. м. «Харківська»

2 Зви-
чайний 40 Нічний

4 10
с. Рибне – вул. Берегова – 

Броварське шосе – вул. Кіото 
– ст. м. «Лісова»

1 Зви-
чайний 60 Щоден-

но

5 65

Вул. Митрополита Андрея 
Шептицького (від вул. 

Челябінської) – вул. Євгена 
Сверстюка – ст. м. «Ліво-
бережна» – Броварський 
просп. – вул. А. Малишка 

– Дарницький бульвар – вул. 
Юності – вул. Миропільська 

– вул. Курнатовського – 
вул. П. Запорожця (до вул. 

Старосільської) – вул. П. 
Запорожця – бульв. Перова – 
просп. А. Навої – вул. Миро-
пільська – вул. Міста Шаллет 

– Дарницький бульв. – вул. 
А. Малишка – Броварський 
просп. – вул. Митрополита 

Андрея Шептицького

1 Зви-
чайний 50 Щоден-

но

6 152

с. Бортничі (Овочева база) – 
вул. Євгена Харченка – вул. 
Світла – Харківська площа 
– Харківське шосе – вул. 

Тростянецька – вул. Слав-
городська – вул. Ялтинська 
– вул. Павла Чубинського – 

вул. Сімферопольська – вул. 
Привокзальна

4
Марш-
рутне 
таксі

12 Щоден-
но

7 165

Львівська площа – вул. 
Бульварно-Кудрявська – вул. 
Дмитрівська – площа Пере-
моги – вул. Бульварно-Ку-

дрявська – площа Перемоги 
(2 од. від вул. Дмитрівської) 

– площа Перемоги – вул. 
Старовокзальна – вул. 

Жилянська – вул. С. Петлюри 
– зал. вокзал «Централь-

ний» – вул. С. Петлюри – вул. 
Саксаганського – площа 

Перемоги – вул. Бульвар-
но-Кудрявська– Львівська 

площа

2
Марш-
рутне 
таксі

9 Щоден-
но

8 166

Ст. м. «Лук’янівська» – вул. 
Білоруська – вул. Деревлян-

ська – вул. Юрія Іллєнка – 
вул. Щусєва – вул. Стеценка 
– площа Валерія Марченка – 
вул. Стеценка – Гіпермаркет 
«Ашан Біличі» (у звор. напр.: 
вул. Стеценка – вул. Туполє-
ва – вул. Ігоря Турчина – вул. 

Стеценка)

5
Марш-
рутне 
таксі

12 Щоден-
но

9 171

Вул. Волгоградська – вул. 
Солом’янська – вул. В. Лип-
ківського – вул. Л. Толстого 
– вул. Жилянська – вул. Ш. 

Руставелі (у звор. напр. вул. 
Еспланадна – вул. Саксаган-
ського) – вул. Рогнідинська 

– ст. м. «Палац Спорту»

10
Марш-
рутне 
таксі

5 Щоден-
но

10 181

Площа Т. Шевченка – вул. 
Вишгородська – вул. Кири-

лівська – Подільський узвіз – 
вул. Овруцька – вул. Герцена 

– вул. Юрія Іллєнка – вул. 
Січових Стрільців – Львівська 
площа – вул. Бульварно-Ку-
дрявська – вул. Дмитрівська 

– площа Перемоги – вул. 
Старовокзальна – вул. Жи-
лянська – вул. С. Петлюри – 

зал. вокзал «Центральний» (у 
звор. напр.: вул. С. Петлюри 
– вул. Саксаганського – пл. 
Перемоги і далі за схемою)

7
Марш-
рутне 
таксі

10 Щоден-
но

11 182

Ст. м. «Нивки» – вул. Щерба-
ківського – площа Валерія 
Марченка – вул. Маршала 

Гречка – просп. Правди 
– просп. Василя Порика – 

просп. Свободи (до просп. Г. 
Гонгадзе)

6
Марш-
рутне 
таксі

6 Щоден-
но

12 188

Ст. м. «Нивки» – просп. 
Перемоги – просп. Палладіна 

– Кільцева дорога – просп. 
Л. Курбаса – бульв. Кольцова 
– вул. Симиренка (розворот 
кільце шв. трамваю) – бульв. 

Кольцова – вул. Литвинен-
ко-Вольгемут – вул. Зодчих 
– Кільцева дорога – просп. 
Перемоги – ст. м. «Нивки»

15
Марш-
рутне 
таксі

6 Щоден-
но

13 198

Інститут серцево-судинної 
хірургії – вул. Амосова – вул. 

Клінічна – вул. Семенів-
ська – вул. Народна – вул. 

Солом’янська – вул. В. Лип-
ківського – вул. Толстого – 

вул. Саксаганського – вул. С. 
Петлюри – площа Вокзальна 
– зал. вокзал «Центральний» 

(у звор. напр.: площа Вок-
зальна – вул. Вокзальна – вул. 

Толстого і далі за схемою)

8
Марш-
рутне 
таксі

4 Щоден-
но

14 224

Ст. м. «Мінська» – вул. Мар-
шала Тимошенка – просп. 
Героїв Сталінграду – вул. 

Північна

7
Марш-
рутне 
таксі

5 Щоден-
но

15 242

Ст. м. «Лісова» – вул. Кіото 
– вул. Кубанської України 

– просп. Лісовий – вул. Мілю-
тенка – вул. Шолом-Алейхе-

ма – вул. Миропільська – вул. 
Курнатовського (розв. на 

перетині з вул. Вільде) – вул. 
Микитенка – бульв. Перова 

(у звор. напр.: бульв. Перова 
– вул. Стальського – вул. 

Курнатовського) – Керчен-
ська площа – просп. Ватутіна 

– Північний міст – просп. 
Степана Бандери (у звор. 

напр.: просп. Степана Бан-
дери – просп. Оболонський 

– вул. Вербова – просп. 
Степана Бандери) – вул. 

Теліги – вул. Довженка – вул. 
Гетьмана – вулиця Миколи 
Голего – вулиця Ніжинська 
– вулиця Гарматна (у звор. 

напр.: вулиця Борщагів-
ська – Індустріальний ш/п 

– пров. Індустріальний – вул. 
Гетьмана)

12
Марш-
рутне 
таксі

7 Щоден-
но

16 249

Ст. м. «Лівобережна» – вул. 
Р. Окіпної – Русанівська 

Набережна – Дніпровська 
Набережна – просп. П. 

Тичини (розворот на пере-
тині з вулицею Шумского) 

– просп. Павла Тичини 
– Дніпровська Набережна – 
вулиця Миколайчука – вул. 
Бучми – просп. П. Тичини 

– вул. Березняківська – вул. 
Шумського (розворот) – вул. 
Березняківська – залізнична 

платформа «Лівий берег»

7
Марш-
рутне 
таксі

4 Щоден-
но

17 405

Просп. Маяковського (від 
вул. Милославської) – вул. 

Драйзера – вул. Братислав-
ська – вул. Миропільська 

– вул. Малишка – універмаг 
«Дитячий світ» (у звор. напр. 
– вул. Малишка – Дарниць-

кий бульв. – вул. Юності 
– вул. Шолом-Алейхема – 

вул. Братиславська і далі за 
схемою)

12
Марш-
рутне 
таксі

6 Щоден-
но

18 434

Вул. Бальзака (від вул. Ми-
лославської) – вул. Бальзака 
– вул. Сабурова – просп. Ма-
яковського – вул. Драйзера 
– вул. Братиславська – вул. 
Миропільська – Новоросій-

ська площа – вул. Хоткевича 
– просп. Гагаріна – бульв. 

Верховної Ради – вул. Хотке-
вича – ст. м. «Чернігівська»

7
Марш-
рутне 
таксі

8 Щоден-
но

19 459

Вул. Підлипка – вул. Маслівка 
– вул. Центральна – вул. 
Зарічна – просп. Бажана 

– Дніпровська Набережна – 
вул. Княжий Затон – просп. 
П. Григоренка – вул. Драго-
манова – вул. А. Ахматової 
– вул. Тростянецька – вул. 

Славгородська – вул. Ялтин-
ська – вул. Павла Чубинсько-

го – вул. Сімферопільська 
– вул. Привокзальна – зал. 

вокзал «Дарниця»

5
Марш-
рутне 
таксі

20 Щоден-
но

20 476

Вул. Північна – просп. Г. 
Сталінграду – вул. Тимошен-

ка – вул. Малиновського 
– вул. Йорданська – вул. О. 
Архипенка – просп. Г. Ста-

лінграду – просп. С. Бандери 
– Північний міст – просп. 
Ватутіна – бульв. Перова 

– вул. Кибальчича – вул. Кур-
натовського – вул. Жмаченка 
– вул. Будівельників – бульв. 

Верховної Ради (розворот 
на перетині з просп. Миру) 
– вул. Будівельників – вул. 
Попудренка (у звор. напр. 
вул. Попудренка – вул. Ба-

жова – вул. Червоноткацька 
– вул. Будівельників) – ст. м. 

«Дарниця»

12
Марш-
рутне 
таксі

10 Щоден-
но

21 496

Клінічна лікарня «Феофанія» 
(у вихідні та святкові дні по 
вулиці Академіка Тронька 

до музею ДНА та ПБУ) вул. 
Заболотного – Одеський 

ш/п – Кільцева дорога – Нова 
дорога – Повітрофлотський 

просп. – вул. Смілян-
ська – вул. Н. Ополчення 

– Севастопольська площа 
(в зворотному напрямку: 

Севастопольська площа – 
Повітрофлотський просп.) 

– Повітрофлотський просп. 
– вул. Чорновола – вул. 

Січових Стрільців – вул. Юрія 
Іллєнка (розворот на пере-
тині з вул. Дорогожицькою) 
– вул. Юрія Іллєнка – ст. м. 

«Лук’янівська»

10
Марш-
рутне 
таксі

9 Щоден-
но

22 504

Вул. Милославська (від вул. 
Бальзака) – вул. Радунська 

– вул. Лаврухіна – вул. Баль-
зака (непарна сторона) – вул. 

Сабурова – просп. Маяков-
ського – Керченська площа 

– бульв. Перова – просп. 
Визволителів – вул. Буді-

вельників – (вул. Краківська – 
розворот) – вул. Попудренка 

– ст. м. «Дарниця» (у звор. 
напр.: вул. Попудренка – вул. 

Бажова – вул. Краківська – 
вул. Будівельників і далі за 

схемою)

8
Марш-
рутне 
таксі

10 Щоден-
но

23 509

просп. Маяковського (від 
вул. Милославської) – 

Керченська площа – бульв. 
Перова – просп. Визволи-
телів – вул. Будівельників 
– просп. Гагаріна (у звор. 
напр.: просп. Миру – вул. 

Будівельників) – Дарницька 
площа – Харківське шосе – 

вул. Тепловозна – Дарницьке 
шосе – вул. Привокзальна 
– вул. Бориспільська – вул. 

Сормовська – вул. Ялтинська 
(у звор. напр.: вул. Ялтин-
ська – вул. Привокзальна 

– Харківське шосе і далі за 
схемою)

24
Марш-
рутне 
таксі

4 Щоден-
но

24 523

Вул. Каштанова (від вул. 
Бальзака) – просп. В. 

Маяковського – Керченська 
площа – бульв. Перова – вул. 
Стальського (в зв. нап. вул. 

Микитенка) – вул. Курнатов-
ського – вул. Миропільська 
– вул. Хоткевича – просп. 
Гагаріна (у зв. нап.: просп. 

Гагаріна – бульв. Верховної 
Ради – вул. Хоткевича – вул. 

Братиславська – вул. Ш. 
Алейхема – вул. Миропіль-
ська) – Дарницька площа 

– просп. Соборності – міст 
ім. Патона – бульв. Дружби 
Народів – вул. Іоанна Павла 

ІІ – вул. Джона Маккей-
на – бульв. Лесі Українки 
– Печерський міст – вул. 

Бойчука – вул. Підвисоцького 
– бульв. Дружби Народів – ст. 

м. «Дружби Народів»

12
Марш-
рутне 
таксі

8
Щоден-

но

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (вул. Кошиця Олександра,  
11, м. Київ) оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, що передане  

до сфери управління та стосовно якого надійшли заяви:
– Нежитлові приміщення, загальною площею 376,53 кв. м (корисною площею 342,30 кв. м), що розташовані на 2 поверсі 

Гімназії «Діалог» Дарницького району м. Києва на вул. Кошиця Олександра, 6, з метою розміщення суб’єкта господарювання, 
діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту, строком на 2 роки 364 дні. Орендна 
ставка – 3 % від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації наявні. Вартість об’єкта оренди станом на 
31.08.2019 становить 6 647 300,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Гарант-Експертиза».

Розмір орендної плати за одну годину – 34,62 грн (без ПДВ). Місячна орендна плата розраховується відповідно до по-
годженого навчальним закладом графіка: Пн, Ср, Пт – з 16.00 до 20.00 (12 годин на тиждень), і за базовий місяць становить  
1 828,01 грн (без ПДВ), що коригується на індекс інфляції.

– Нежитлові приміщення, загальною площею 273,30 кв. м (корисною площею 273,30 кв. м), що розташовані у підвалі Гім-
назії міжнародних відносин № 323 Дарницького району м. Києва на вул. Мишуги Олександра, 5, з метою розміщення суб’єкта 
господарювання, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту, строком на 2 роки 
364 дні. Орендна ставка – 3 % від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задовільний, комунікації наявні. Вартість об’єкта оренди 
станом на 31.10.2019 становить 3 411 100,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Гарант-Експертиза».

Місячна орендна плата за базовий місяць становить 8 527,75 грн (без ПДВ), що коригується на індекс інфляції.
Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду комунального майна територіальної 

громади м. Києва, далі – Положення, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 (зі змінами), 
і отримала позитивний висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів 
з питань оцінки майна, не вимагається подача нової заяви або додаткових документів, зокрема документів, що засвідчують 
сплату авансової орендної плати. Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:

• заяву і документи за формою і переліком, визначеними додатком 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.
Для ознайомлення з потенційним об’єктом оренди необхідно звертатися до балансоутримувача.
Балансоутримувач – Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (Харківське шосе, 168-к,  

р/р 31554258377966, ЄДРПОУ: 37448113, МФО: 820019, тел.: 562-64-54). Термін прийняття заяв про намір взяти майно в 
оренду – 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення. Заяви приймаються за адресою: вул. Кошиця 
Олександра, 11, каб. 301 або каб. 323. Довідкову інформацію можна отримати за тел.: 564-98-42, 564-92-01.

Дніпровська районна в місті Києві державна 
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: нежитло-
ві приміщення третього і четвертого поверхів, 
загальною площею 373,2 кв. м, розташовані за 
адресою: вул. Будівельників, 37.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.08.2019 
– 601 7000,00 грн без ПДВ.

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

За заявою ініціатора, цільове використання та 
строк оренди: розміщення фізкультурно-спор-
тивних закладів, діяльність яких спрямована 
на організацію та проведення занять різними 
видами спорту (3%) погодинно, термін оренди 
– 2 роки 364 дні.

Графік використання приміщення: Пн, Вт, Ср, 
Чт, Пт – з 18.00 до 20.00 год.

Місячна орендна плата – 1 378,96 грн, без ПДВ.
Згідно з п. 7.5 Положення, особи, які мають 

намір взяти майно в оренду, подають:
• заяву і документи за формою і переліком, 

визначеним 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 дер-
жавної адміністрації – для внесення платежу:

адреса: 02105 м. Київ, проспект Миру, 6-а,  
р/р 31555279377922 в ГУДКУ України міста Києва, 
МФО: 820019, код ЄДРПОУ: 37397216.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 
10 робочих днів, з наступного дня після публікації, 
за адресою: 02094 м. Київ, бульвар Праці, 1/1, кім. 
206. Довідка за телефоном: 296-65-57.

Подільська районна в місті Києві  
державна адміністрація – орендодавець –

оголошує про намір передати в оренду нежитлові 
приміщення цоколю, загальною площею 43,20 кв. м, 
у будинку за адресою: Київ, вул. Червонопільська, 
15, літ. А, технічний стан об’єкта задовільний. 

Оціночна вартість об’єкта оренди – 643900,00 
грн (без ПДВ), оцінка майна виготовлена суб’єктом 
оціночної діяльності ПП «Ентер Прайс ЛТД» станом 
на 31.08.2019 року.

Запропоноване цільове використання об’єкта 
оренди – розміщення громадської організа-
ції, стартова орендна плата – 836,29 грн (1 %,  
2 %). Строк оренди – 2 роки 364 дні. Заявником 
на право оренди можуть бути запропоновані інші 
варіанти цільового використання приміщення, які 
передбачають більші орендні ставки.

Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Подільського ра-
йону м. Києва»: м. Київ, вул. Хорива, 36, контактна 
особа, відповідальна за ознайомлення з об’єктом 

оренди, – тел.: 425-22-86. Реквізити банківського 
рахунку для перерахування подвійної стартової 
орендної плати – р/р 26002301835243 у ТВБВ  
№ 10026/0104 філії – ГУ по м. Києву та Київській 
обл. ПАТ «Державний Ощадний банк України», код 
банку: 322669, код ЄДРПОУ: 39609111.

Термін прийняття заяв про оренду – протягом 
10 робочих днів, починаючи з першого робочого 
дня, наступного за датою публікації.

До заяви про оренду (додаток 4 до Положення), 
разом із пакетом документів, додається документ, 
що засвідчує сплату авансової орендної плати у 
розмірі подвійної стартової орендної плати, але 
не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати 
станом на 1 січня поточного року.

Заяви про оренду приймаються за адресою: 
м. Київ, Контрактова пл., 2, Подільська районна 
в місті Києві державна адміністрація.

Додаткова інформація на офіційному сайті 
Подільської РДА: podil.kievcity.gov.ua у розділі 
«Оренда комунального майна» та за телефоном: 
485-18-87.

Київська міська рада повідомляє, що 11.12.2019 о 14.45 у приміщенні 
Окружного адміністративного суду міста Києва (м. Київ, вул. Болбочана 
Петра, 8, корпус 1, зал судового засідання № 6) відбудеться розгляд 
справи № 640/16399/19 за позовом гр. Галімуліної Сано Амінівни до 
Київської міської ради про визнання протиправним та скасування рішення 
Київської міської ради від 13.09.2018 №1369/5433 «Про затвердження 
Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі 
базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості.

Втрачене реєстраційне посвідчення Київського міського бюро технічної інвентаризації № 003860 до 
договору-купівлі продажу на нежилі приміщення з «1» по «6» (групи приміщень № 283), загальною площею 
84,0 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 83-а, від 25.04.2005 р. № 1610, посвідченого Фатхутдіно-
вою І. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, на ім’я Проданчук Г. М. та сам 
договір вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності, видане на підставі Наказу Головного 
управління житлового забезпечення № 2115-С/КІ від 25.12.2012 р. за адресою: м. 
Київ, вул. Жилянська,118, кв. 83, на ім’я Сауляк Оксани Іванівни, вважати недійсним.

Втрачений паперовий примірник договіру-купівлі продажу квартири, за адресою: м. Київ, вул. Потєхіна Пол-
ковника, буд. З, кв. 4, від 05.12.2003 р. № 8915, посвідченого Громовою О. П., приватним нотаріусом Київського 
міського нотаріального округу, на ім’я Проданчук Г. М. вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,118,  
кв. 84, на ім’я Сауляк Оксани Іванівни, вважати недійсним.

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу електронного доку-
ментообігу та аналізу службової кореспонденції управління документообігу та аналізу кореспонденції Київської міської ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення 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 самоврядування, 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, у 
якій зазначається про ознайомлення заявника зі 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 порядку; дві фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 календарних днів від дня публікації оголошення про конкурс. Інформація щодо конкретних функ-
ціональних обов’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.

___________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання)

_____20197224145_____
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу  

на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність:
Будівництво гідротехнічної споруди для обслуговування військово-

морського музейного комплексу «Перемога» на базі підводного човна 
«СС-310» з річковим вокзалом та благоустроєм прилеглої території парку 
моряків по вул. Електриків у Подільському районі м. Києва. Передбачені в 
проєкті рішення направлені на стабілізацію берегової лінії та будівництво 
військово-морського музейного комплексу, поліпшення екологічного 
стану території та водойми за рахунок будівництва берегоукріплення, 
створення можливості причалювання човнів, створення умов для ви-
вчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів з 
науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань культурної 
спадщини, а також покращення умов для відпочинку і проведення дозвілля 
мешканців району та міста.

Площа під музейний комплекс і будівлю річкового вокзалу становить 
2070,0 м2. Площа під гідротехнічні споруди – 2860,0 м2. Реконструкція 
існуючого берегоукріплення напівукісного профілю на довжині 50,0 м.

(загальні технічні характеристики, зокрема параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження 

планованої діяльності) 
У складі гідротехнічних споруд передбачено: влаштування набережної 

вертикального профілю з використанням залізобетонних конструкцій 
(довжина набережної на відмітці 95,35 мБС складає 134,0 м); ділянки 
спряження набережної з існуючим берегоукріпленням; сходи, пандуси, 
понижені майданчики та інші елементи на вимогу плану благоустрою; 
споруду для встановлення підводного човна «СС-310»; причальні спору-
ди для човнів маломірного флоту з відміткою проєктного дна 89,50 мБС 
(довжина причалу на відмітці 93,00 мБС шириною 4,5 м складає 112,0 м, 
а шириною 3,0 м складає 54,0 м).

Музейний комплекс з річковим вокзалом, що проєктується, у плані має 
прямокутні контури загальними габаритними розмірами в осях – 17,5 м 
на 78,55 м. Загальна висота будівлі становить 65,89 м.

Комплекс включає: річковий вокзал, музейний комплекс «Перемога», 
адміністративно-офісні та технічні приміщення.

Джерело теплопостачання комплексу – повітряні теплові насоси.
Водопостачання та водовідведення передбачається від міських мереж, 

згідно з договорами.
На ділянці провадження планованої діяльності передбачається озеле-

нення квітниками із застосуванням багатолітніх рослин, стрижені кущові 
паркани і окремі композиції із вільних кущових рослин, посівом трав по 
шару рослинного ґрунту.

Площа благоустрою прилеглої території «Парку моряків» становить 
7707,0 м2.

2. Суб’єкт господарювання:
МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СЛАВУТИЧ», ЄДРПОУ: 21670650, 

04073, м. Київ, вул. С. Скляренка, буд. 17, тел.: (044) 463-94-30. 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та 
по батькові фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 

повідомили про це  відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), 
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної  

особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громад-
ського обговорення:

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, телефон: (044) 366-64-15, 
контактна особа: Вергеліс Андрій Васильович.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження,  
номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої 
діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу 
на довкілля:

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», рішенням 
про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки 
впливу на довкілля, що видається Управлінням екології та природних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його 
видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час 
і місце усіх запланованих громадських слухань:

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів 
(не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та 
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

 Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. За-
уваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (зокрема,  
в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням 
до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 
24 грудня 2019 року о 10.00, за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 28, 

приміщення № 4.

Громадські слухання (другі) відбудуться:
___________________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений тери-
торіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності:

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київ-
ської міської ради (КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, телефон:  
(044) 366-64-15, контактна особа: Вергеліс Андрій Васильович.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону  
 та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений те-
риторіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, 
та строки надання зауважень і пропозицій:

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА), м. Київ, вул. Турівська, 28, e-mail: ecodep@kmda.gov.
ua, телефон: (044) 366-64-15, контактна особа: Вергеліс Андрій Васильович.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону 
та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності:
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 161 аркуші 

з додатками.  
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

__________________________________________________________________________ 
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного 
у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними:

1. Офіс МІЖНАРОДНОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «СЛАВУТИЧ»: Україна, 
м. Київ, вул. С. Скляренка, буд. 17, з 2 грудня 2019 р. Контактна особа: 
почесний директор, капітан I рангу – Сінько Микола Якович, телефон: 
067-466-50-14.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої 
громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

 2. Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, з 2 грудня  
2019 р. 

25 526

ст. м. «Позняки» – просп. 
Бажана – просп. Григо-

ренка – вул. А. Ахматової 
– вул. Тростянецька – вул. 
Славгородська – вул. Ял-

тинська – вул. Привокзальна 
– Харківське шосе (у звор. 

напр.: Харківське шосе – вул. 
Тепловозна – Дарницьке 

шосе – вул. Привокзальна) – 
вул. Сергієнка – вул. Сосюри 
– просп. Ю. Гагаріна – бульв. 

Верховної Ради – вул. 
Хоткевича – вул. Червоно-
ткацька – вул. Магнітогор-

ська – вул. Попудренка – вул. 
Хоткевича – Броварський 

просп. – вул. Попудренка – 
ст. м. «Лісова» (у звор. напр. 

вул. Попудренка – просп. 
Гагаріна – Дарницька площа і 

далі за схемою)

15
Марш-
рутне 
таксі

5
Щоден-

но

26 539

Залізничний вокзал «Цен-
тральний» – вул. Петлюри 

– вул. Жилянська – вул. 
Антоновича – площа Либід-

ська – бульв. Дружби Народів 
– Деміївська площа – просп. 

Науки – вул. Ракетна (у зв. 
напр. від площі Либідської – 
вул. Велика Васильківська – 
вул.Саксаганського і далі за 

діючою схемою)

7
Марш-
рутне 
таксі

10
Щоден-

но

27 542

Ст. м. «Осокорки» – просп. 
Бажана – Дніпровська На-

бережна – вул. Княжий Затон 
– вул. Драгоманова – вул. 
Ахматової – вул. Тростя-

нецька – Харківське шосе 
– Дарницька площа – просп. 

Соборності – вул. Євгена 
Сверстюка – вул. Митропо-
лита Андрея Шептицького 

(розворот на пл. Пантелейм. 
Куліша)

10
Марш-
рутне 
таксі

7
Щоден-

но

28 550

просп. Маяковського (від 
вул. Милославської) – просп. 

Ватутіна – Північний міст – 
просп. Степана Банде-

ри – вул. О. Теліги – вул. 
Довженка – вул. Гетьмана 

– Чоколовський бульв. – вул. 
Л. Мацієвича – вул. Донецька 

– Повітрофлотський просп. 
– вул. Смілянська – вул. 

Народного Ополчення – вул. 
Ернста – вул. Пулюя – вул. 

Кадетський Гай (у звор. напр. 
– вул. Пулюя – вул. Ернста – 
вул. Народного Ополчення 
– Севастопольська площа 

– Чоколівський бульв. і далі 
за схемою)

15
Марш-
рутне 
таксі

5
Щоден-

но

29 555

Ж/м ДВРЗ – вул. Алматин-
ська – вул. Празька – вул. 
Сергієнка – вул. Сосюри – 
просп. Ю. Гагаріна – бульв. 
Верховної Ради – вул. Хот-
кевича – (у зв. напр. – вул. 

Хоткевича – просп. Гагаріна) 
– вул. Братиславська – вул. 

Шолом-Алейхема – вул. 
Миропільська (у звор. напр.– 

вул. Миропільська – вул. 
Хоткевича) – вул. Курнатов-

ського – вул. Кибальчича 

12
Марш-
рутне 
таксі

6
Щоден-

но

30 557

Ст. м. «Либідська» – 
Либідська площа – вул. 

Антоновича – бульв. Дружби 
Народів (у звор. напрямку: 

бульв. Дружби Народів – вул. 
Велика Васильківська) – 

Деміївська площа – просп. 
Науки – вул. Набережно-Кор-

чуватська – вул. Новопиро-
гівська – ж/м Корчувате – (у 

зв. напр. вул. Новопиро-
гівська – Столичне шосе – 

дублер – просп. Науки і далі 
за схемою)

5
Марш-
рутне 
таксі

10 Щоден-
но

31 566

Ст. м. «Лук’янівська» – вул. 
Дегтярівська – вул. Табірна 

(тільки в нап. просп. Від-
радного) – вул. Василенка 
– бульв. В. Гавела – просп. 

Відрадний (до ДБК-3)

7
Марш-
рутне 
таксі

12 Щоден-
но

32 567

Ст. м. «Видубичі» – Наддні-
прянське шосе – Столичне 
шосе – вул. Заболотного – 

авторинок «Чапаївка»

5
Марш-
рутне 
таксі

10 Щоден-
но

33 569

Ст. м. «Лук’янівська» – вул. 
Дегтярівська – вул. Табірна 

(тільки у напрямку з/с 
«Київ-Волинський») – вул. 

Василенка – бульв. В. Гавела 
– просп. Відрадний – вулиця 
Миколи Шепелєва – вулиця 
Новопольова – залізнична 
станція «Київ-Волинський»

7
Марш-
рутне 
таксі

11 Щоден-
но

34 575

Вул. Терещенківська – вул. 
Толстого – вул. Володимир-
ська – бульв. Т. Шевченка (у 

зв. нап.: бульв. Т. Шев-
ченка – вул. Терещенків-
ська) – площа Перемоги 

– просп. Перемоги – вул. Д. 
Щербаківського – площа В. 

Марченка – вул. Гречка – вул. 
Північно-Сирецька – вул. 
Межова – вул. Полкова 
– пров. Полковий – вул. 

Білицька – вул. Сирецька

15
Марш-
рутне 
таксі

5 Щоден-
но

35 577

Ст. м. «Позняки» – просп. 
М. Бажана – просп. П. Гри-
горенка – вул. А. Ахматової 

– вулиця Урлівська

8
Марш-
рутне 
таксі

3 Щоден-
но

36 586

Ст. м. «Лук’янівська» – вул. 
Білоруська – вул. Деревлян-

ська – вул. Герцена – вул. 
Овруцька – Подільський узвіз 

– вул. Кирилівська – вул. 
Вишгородська – площа Т. 
Шевченка – вул. Вишго-

родська – вул. Кирилівська 
– Подільський узвіз – вул. 
Овруцька – вул. Герцена – 
вул. Юрія Іллєнка – ст. м. 

«Лук’янівська»

6
Марш-
рутне 
таксі

8 Щоден-
но

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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ЗАЯВА про наміри 

1. Інвестор (Замовник): ТОВ Агрокомбінат «Хотівський», 08171, с. Хотів, вул. Паширова, 1, 
Києво-Святошинський район, Київська обл.

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): вул. Академіка 
Заболотного у Голосівському районі в м. Київ.

3. Характеристика діяльності (об’єкта): Будівництво житлового комплексу з об’єктами 
соціального та громадського призначення на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському 
районі м. Києва. Проєктований об’єкт не входить до переліку видів діяльності та об’єктів, що 
становлять підвищену екологічну небезпеку, визначену ст. 3 Закону України Про ОВД. Тран-
скордонний вплив відсутній.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: забезпечення населення 
сучасним житлом  та  об’єктами соціального та громадського призначення.

5. Потреба в ресурсах при будівництві й експлуатації:
– земельних – загальна площа: 16,0136 га. Вид використання: для житлової забудови; 
– сировинних – відсутні;
– енергетичних – електроенергія та тепло від мереж згідно з ТУ;
– водних – водопостачання з водопроводу згідно з ТУ;
– трудових – будівництво згідно зі штатним розкладом. Створення нових робочих місць. 
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): доставка персоналу, 

будівельних матеріалів та конструкцій передбачається існуючими дорогами. На період будівни-
цтва – згідно з кошторисом будробіт. На період експлуатації – гостьові автостоянки.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами:
Атмосферне повітря – не допускати перевищення гранично-допустимих концентрацій (ГДК) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць, діючих на території України. 
Дотримання встановлених санітарних розривів відповідно до ДСП 173-96, зокрема щодо до-
пустимого рівня шуму в приміщеннях об’єкту проєктування. Відходи – збирання, зберігання та 
передача на утилізацію чи переробку відбувається згідно Закону України «Про відходи».

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами:
Проєктні рішення будуть забезпечувати виконання ДБН та санітарно-гігієнічних норм та пра-

вил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи; благоустрій та озеленення прилеглої території 
згідно з дендропланом.

9. Можливі впливи (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:
– клімат і мікроклімат – вплив на клімат та мікроклімат незначний; 
– повітряне – при будівництві: тимчасовий вплив – викиди вихлопних газів від техніки, за-

бруднюючих речовин при зварювальних роботах. Під час експлуатації – проєктом передбачено 
влаштування відкритих гостьових автостоянок. Забруднення атмосферного повітря в приземному 
шарі від проєктованого об’єкту не перевищує нормативних максимальних разових гранично 
допустимих концентрацій ГДК. мр;

– водне – водовідвід з території забудови виконується закритою системою з підключенням 
до існуючої дощової каналізації з попереднім очищенням на локальних очисних спорудах до-
щових і талих вод;

– ґрунт – на території в зоні проєктування передбачено збереження рослинного шару грунту 
з подальшим використанням його для благоустрою території;

– рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – знесення зелених насаджень про-
водити у відповідності до вимог Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах, затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2006 №1045 та Порядку видалення зелених 
насаджень на території м.Києва, затвердженого рішенням КМР від 27.10.2011 № 384/6600.  
Передбачається  проведення благоустрою території. Природно-заповідний фонд відсутній;

– навколишнє соціальне середовище (населення): проєктом передбачено будівництво 
житлових будинків, місць збереження автотранспорту, комплексний благоустрій прилеглої території;

– навколишнє техногенне середовище: проєктні рішення будуть відповідати будівельним 
вимогам і правилам.

10. Відходи виробництва, можливість їхнього повторного використання, утилізації, 
знешкодження або безпечного захоронення: при функціонуванні об’єкту утворюються 
відходи, утилізація яких за окремими договорами зі спеціалізованими організаціями, які мають  
відповідні документи дозвільного характеру.

11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості: ознайомлення з матеріалами проєкту і ОВНС та подача про-

позицій за адресою: ТОВ Агрокомбінат «Хотівський», 08171, с. Хотів, вул. Паширова, 1, Києво-
Святошинський район, Київська область, тел.: 463-72-87. Надати пропозиції можна протягом 
місяця з дня опублікування даної заяви у ЗМІ.

У газеті «Хрещатик Київ» № 75 від 22.11.2019 р. в оголошенні Київської міської клінічної лікарні 
№ 4 у першому абзаці після слів «з бюджетної установи у комерційне неприбуткове», слід читати «з 
бюджетної установи у комунальне некомерційне», далі – за текстом.
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Фото КМДА

новини

Із нагоди Дня Святого Ми-
колая у 2019 році місто ви-
платить матеріальну допомогу 
окремим категоріям громадян. 
Як повідомила заступниця 
голови КМДА Марина Хонда, 
підписано відповідне розпо-
рядження № 2046.

«Виплата матеріальної допомоги дозволить популяризувати 
сімейні форми виховання. Окрім того, приурочення виплати 
матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая у 2019 році 
дасть змогу привернути увагу суспільства до виховання дітей, 
залишених без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа та про-
явити небайдуже ставлення виконавчої влади до їх проблем», 
– зазначила Марина Хонда.

Згідно з розпорядженням, матеріальну допомогу отримають:
• у розмірі 9800,00 грн: патронатні вихователі, які виховують 

від 1 до 3 дітей, залишених без батьківського піклування, ді-
тей-сиріт та/або дітей, позбавлених батьківського піклування;

• у розмірі 9800,00 грн: прийомні батьки, які виховують від 1 
до 3 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування;

• у розмірі 16800,00 грн: батьки-вихователі, прийомні батьки, 
які виховують від 4 до 6 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування;

• у розмірі 21800,00 грн: батьки-вихователі, які виховують 7 та 
більше дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.

Виплатять одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу 
на поточні рахунки в банках для виплати пенсій та на рахунки, 
відкриті у банку, що є учасником проєкту «Муніципальна картка 
«Картка киянина» 

Прийомні батьки та 
патронатні родини отримають 
матеріальну допомогу до Дня 
Святого Миколая

13 грудня на Співочому 
полі стартує фестиваль гі-
гантських китайських ліх-
тарів. Це всіма улюблена 
виставка світлових інста-
ляцій, тільки з новими екс-
позиціями, які перенесуть 
відвідувачів у таємничий 
світ казок і легенд Підне-
бесної. Про це повідомили 
організатори заходу – ком-
панія Grand Event.

Як розповіли організатори, композиції приїхали з Англії, де 
тільки пройшла виставка, та Китаю. Збирає та монтує світлові 
фігури спеціально запрошена китайська команда спеціалістів.

«Це вже другий фестиваль гігантських китайських ліхатрів, 
який відбудеться у Києві. Вперше фестиваль відвідав столицю на 
початку цього року, а після вирушив до Одеси та Харкова. Захід 
пройшов із великим успіхом у всіх трьох містах, та ми отримали 
дуже багато відгуків від задоволених відвідувачів. Тому вирішили 
зробити новорічний сюрприз та привезти фестиваль знову, але 
в новому форматі: з новими світловими інсталяціями та новим 
шоу», – розповів організатор фестивалю керівник компанії 
Grand Event Денис Погорєлко 

Фото КМДА

13 грудня на Співочому полі 
стартує новорічний фестиваль 
китайських ліхтарів

У рамках стартової кампанії 
Міжнародної соціальної акції 
«16 днів проти насильства» на 
Парковому пішохідному мосту 
пройшов флешмоб «Розірви коло 
насильства». Участь у флешмобі 
взяли заступниця голови КМДА 
Марина Хонда, представники 
Фонду ООН у галузі народона-
селення, мобільні поліцейські 
бригади реагування на випадки 
домашнього насильства «Поліна», 
студенти Київського університету 
імені Бориса Грінченка.

Підсвічування мосту помаран-
чевим кольором, а також флешмоб 
із парасольками помаранчевого 

кольору під гаслом «Розірви коло 
насильства» є інтерактивною час-
тиною акції «16 днів проти на-
сильства». Мета акції – привернути 
увагу громадськості до питань за-
побігання та протидії гендерному 
насильству.

«Помаранчевий колір обрано 
міжнародною спільнотою. Він сим-
волізує боротьбу проти гендерно 

зумовленого насильства. Це вперше 
у Києві міст підсвічується із нагоди 
старту кампанії «16 днів проти на-
сильства», вперше студенти беруть 
участь у такому флешмобі. Цим 
ми хочемо привернути увагу до 
проблеми гендерного насильства і 
достукатися до людей, що ці факти 
замовчувати не можна», – зазна-
чила Марина Хонда  

Столична влада відкрита для подальшої плідної 
співпраці з німецьким бізнесом. Про це під час зу-
стрічі з представниками німецьких підприємців із 
Федеральної Землі Баден-Вюрттемберг до України 
повідомив директор Департаменту промисло-
вості та розвитку підприємництва КМДА Вадим 
Фіоктістов.

«Влада міста зацікавлена у технічному, промис-
ловому та технологічному розвитку. Нам є що за-
пропонувати нашим партнерам, і ми відкриті для 
подальшої плідної співпраці», – зазначив Вадим 
Фіоктістов.

Як повідомили у Київській торгово-промисловій 
палаті, мета візиту іноземних гостей – ознайомлення 

з економічною, політичною ситуацією, а також мож-
ливостями ведення бізнесу та створення німецьких 
виробництв в Україні.

Делегація виявила великий інтерес до українських 
виробничих компаній у галузі машинобудування. Ні-
мецькі підприємства шукають партнерів для співпраці 
серед архітектурних / інтер’єрних / інженерних бюро, 
виробників деталей для обладнання CNS. Їх цікавить з 
співпраця з дистриб’юторами, великими споживачами, 
а також підприємствами харчової промисловості, які 
зацікавлені в миючих засобах і концепціях очищення, 
а також фармацевтичні компанії і офіційні органи, 
що відповідають за реєстрацію лікарських засобів та 
експертизу реєстраційних матеріалів  

На Парковому пішохідному 
мосту пройшов флешмоб 
«Розірви коло насильства»

Столична влада відкрита для 
подальшої плідної співпраці  
з німецьким бізнесом
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