
КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

1. Кон рс проводиться Головним правлін-
ням е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою
державною адміністрацією) відповідно до рішен-
ня Київсь ої місь ої ради від 24.05.2007
№528/1189 “Про затвердження Положення про
порядо проведення інвестиційних он рсів для
б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо
об’є тів житлово о та нежитлово о призначен-
ня, незавершено о б дівництва, інженерно-тран-
спортної інфрастр т ри міста Києва”, розпо-
рядження Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації від 22.10.2007 №1403 “Про затверджен-
ня с лад постійно діючої он рсної омісії по
зал ченню інвесторів до фінанс вання б дівниц-
тва, ре онстр ції, реставрації тощо об’є тів
житлово о та нежитлово о призначення, неза-
вершено о б дівництва, інженерно-транспор-
тної інфрастр т ри міста Києва” (із змінами) та
розпорядження Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації від 31.10.2008 №1496 “Про прове-
дення інвестиційних он рсів на зал чення ін-
весторів до облашт вання підземних переходів
в м. Києві”.

2. Інформація про об’є т інвест вання:
здійснення заходів з облашт вання 61 пішо-
хідно о підземно о переход (інвестиційний
прое т):

2.1. Пішохідні підземні переходи об’єднані
лот 1 за принципом їх поділ відповідно до ад-
міністративно о строю м. Києва, що знаходять-
ся за наст пними адресами та переб вають на
балансі:

Лот 1:

2.2. Замовни ами здійснення заходів з облаш-
т вання об’є та інвест вання є балансо трим вачі
відповідних пішохідних підземних переходів, а саме:

2.2.1. КП “Шляхово-е спл атаційне правлін-
ня по ремонт та триманню автомобільних шля-
хів та спор д на них Голосіївсь о о район ”.

2.2.2. Ком нальне підприємство “Шляхово-
е спл атаційне правління по ремонт та три-
манню автомобільних шляхів та спор д на них
“Ма істраль”.

2.2.3. Ком нальне підприємство “Шляхово-
е спл атаційне правління по ремонт та три-
манню автомобільних шляхів та спор д на них
Деснянсь о о район м. Києва”.

2.2.4. Ком нальне підприємство по ремонт і
триманню мостів і шляхів м. Києва “Київавтош-
ляхміст” ом нальної орпорації “Київавтодор”.

2.3. Техні о-е ономічні по азни и об’є та ін-
вест вання з ідно з лотом 1:

2.4. Остаточна за альна вартість здійснення
заходів з облашт вання об’є та інвест вання б -
де визначена за рез льтатами обстежень замов-
ни ом та інвестором об’є та інвест вання і фа -
тично ви онаних робіт.

2.5. Переможець он рс (інвестор) визнача-
ється рішенням постійно діючої он рсної омі-
сії по зал ченню інвесторів (далі — Комісія) та
затвердж ється розпорядженням Київсь ої місь-
ої державної адміністрації.
2.6. Здійснення заходів з облашт вання відб -

вається шляхом ладання інвестиційно о до о-
вор між інвестором, балансо трим вачем (ба-
лансо трим вачами) об’є та інвест вання — за-
мовни ом(ами) та ор анізатором он рс .

2.7. У разі відс тності чинних до оворів орен-
ди площ об’є ті інвест вання інвестор прист -
пає до здійснення заходів з облашт вання об’є та
інвест вання з ідно мов інвестиційно о до ово-
р після підписання між інвестором та балансо-
трим вачем (балансо трим вачами) до мента
про почато здійснення заходів з облашт вання
об’є та інвест вання, але не пізніше 10 алендар-
них днів з момент набрання інвестиційним до-
овором чинності. До мент про почато здій-
снення заходів з облашт вання об’є та інвест -
вання обов’яз ово містить розмір площі об’є та
інвест вання, опис санітарно-технічно о стан та
с лад на дат с ладання до мента.

2.8. У разі наявності чинних до оворів оренди
площ об’є ті інвест вання інвестор прист пає до
здійснення заходів з облашт вання об’є та інвес-
т вання з ідно мов інвестиційно о до овор піс-
ля за інчення стро ів дії зазначених до оворів та
підписання до мента, зазначено о п.2.7. (або
до за інчення дії зазначених до оворів разі з од-
ження в становленом поряд почат здійснен-
ня заходів, передбачених мовами інвестиційно о
до овор , з чинним орендарем (орендарями)).

2.9. Питання з одження з орендарями прове-
дення облашт вання виріш ється інвестором та
балансо трим вачем (балансо трим вачами) піс-
ля ладання інвестиційно о до овор .

2.10. Інженерні мережі, я і належать до ом -
нальної власності територіальної ромади м. Ки-
єва і знаходяться в зоні облашт вання, разі не-
обхідності, в становленом поряд демонт ють-
ся і за ошти інвестора створюються нові, я і пе-
редаються до ом нальної власності територіаль-
ної ромади м. Києва.

3. Основні мови он рс :
3.1. Подання часни ом он рс он рсних

пропозицій здійснюється на лот в цілом .
3.2. Здійснення заходів з облашт вання об’є та

інвест вання відповідно до перелі ре ламентних
робіт.

3.3. Фінанс вання інвестором сіх витрат,
пов’язаних із здійсненням заходів з облашт ван-
ня об’є та інвест вання.

3.4. Е спл атація об’є та інвест вання відпо-
відно до ДСТУ 3090-95.

3.5. Надання часни ом он рс он рсно о
забезпечення — бан івсь ої арантії розмірі 10%
за альної орієнтовної вартості здійснення заходів
з облашт вання пішохідних підземних переходів
відповідно о лот з метою забезпечення ви онан-
ня ним зобов’язань, що вини ають зв’яз з по-
данням он рсних пропозицій.

3.6. Компенсація ор анізатор он рс вит-
рат, пов’язаних з під отов ою та проведенням ін-
вестиційно о он рс розмірі 1% від за альної
орієнтовної вартості облашт вання об’є та інвес-
т вання без рах вання ПДВ, що становить: по ло-
т 1: 109,822 тис. рн та я а сплач ється інвесто-
ром протя ом 10 днів з момент підписання інвес-
тиційно о до овор .

3.7. Ос іль и реалізація прое т має соціаль-
не значення для населення та спрямована на об-
лашт вання інженерно-транспортної інфрастр -
т ри міста, сплата оштів на створення соціаль-
ної та інженерно-транспортної інфрастр т ри м.
Києва не передбачена.

3.8. Кошти, сплачені інвестором в я ості ом-
пенсації ор анізатор он рс витрат, пов’яза-
них з під отов ою та проведенням інвестиційно-
о он рс , розмірі 1% від за альної орієнтов-
ної вартості облашт вання об’є та інвест вання
без рах вання ПДВ, поверненню не підля ають.

3.9. Сплата реєстраційно о внес в розмірі
2 550,00 рн за лот о ремо на розрах н овий ра-
х но №31515934700001 в ГУ ДКУ м. Києві, МФО
820019, од ЄДРПОУ 24262621, одерж вач —
ГУ ДКУ м. Києві.

Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості
реєстраційно о внес , поверненню не підля ають.

3.10.Переможцем он рс визнається пре-
тендент, пропозиції я о о відповідають мовам
он рс , та я ий запропон вав найбільш ви ідні
мови для територіальної ромади м. Києва.
3.11. Інвестиційний до овір ладається про-

тя ом 30 алендарних днів з дня отримання пе-
реможцем он рс а цепт он рсних пропо-
зицій. Я що протя ом 30 алендарних днів інвес-
тиційний до овір не ладений, рез льтати інвес-
тиційно о он рс про визначення переможця
підля ають с ас ванню встановленом поряд .

3.12.Термін реалізації інвестиційно о прое т
становить 5 ро ів з момент ладання інвести-
ційно о до овор . На підставі підписано о між ін-
вестором та балансо трим вачем (балансо три-
м вачами) до мента про почато здійснення за-
ходів з облашт вання об’є та інвест вання про-
тя ом 60 алендарних днів сторони інвестиційно-
о до овор визначають рафі фінанс вання і ре-
алізації прое т шляхом підписання додат ової
оди до інвестиційно о до овор , я а б де не-

від’ємною частиною.
3.13. Інвестор зобов’яз ється що вартально в

письмовій формі подавати ор анізатор он р-
с та замовни ам інформацію щодо стан реалі-
зації інвестиційно о прое т в цілом та о ремих
йо о етапів за формою, затвердженою омісією.

3.14.Контроль за діяльністю інвестора з бо
Київсь ої місь ої державної адміністрації здійсню-
ється балансо трим вачем (балансо трим вача-
ми) — замовни ами здійснення заходів.

3.15.Заходи з облашт вання об’є та інвест -
вання здійснюються встановленом поряд за
попереднім по одженням із балансо трим вачем.

3.16.Балансо трим вач протя ом дії інвести-
ційно о до овор не по одж є подовження термі-
нів оренди площ об’є ті інвест вання, не по од-
ж є ладання та не ладає нових до оворів.

3.17.У разі неви онання інвестором мов ін-
вестиційно о до овор в цілом або о ремих йо-
о етапів ( т.ч. пп. 3.6, 3.12, 3.13 мов он рс
та рафі фінанс вання і реалізації прое т ) ін-
вестиційний до овір може б ти достро ово ро-
зірваний наст пном поряд :

3.17.1. У разі неви онання інвестором фі-
нансових зобов’язань за інвестиційним до ово-
ром за пропозицією ор анізатора он рс пи-
тання розірвання інвестиційно о до овор вино-
ситься на роз ляд Комісії.

У разі неви онання інвестором мов інвести-
ційно о до овор за пропозицією балансо три-
м вача (балансо трим вачів) питання розірвання
інвестиційно о до овор виноситься на роз ляд
Комісії.

3.17.2. Після роз ляд Комісією та прийняття
нею рішення ор анізатор он рс повідомляє ін-
вестора про:

- необхідність без мовно о ви онання мов ін-
вестиційно о до овор протя ом 30 алендарних
днів;

- терміни розірвання інвестиційно о до овор
разі не с нення інвестором пор шень йо о мов.
У разі не с нення інвестором пор шень мов

інвестиційно о до овор протя ом 37 алендар-
них днів з дня направлення ор анізатором он р-
с на адрес інвестора, зазначен в інвестицій-
ном до оворі, повідомлення про розірвання, до-
овір б де вважатись розірваним.
3.17.3. У разі с нення інвестором пор шень

мов інвестиційно о до овор інвестор листом по-
відомляє ор анізатора он рс про ви онання
фінансових зобов’язань та/або надає балансо т-
рим вач (балансо трим вачам) та ор анізатор
он рс інформацію про фа тичне ви онання ро-
біт з ідно мов інвестиційно о до овор .

4.Додат ові мови он рс :
4.1. Учасни он рс має право надати до-

дат ові пропозиції, спрямовані на найбільш ефе -
тивн реалізацію інвестиційно о прое т .

4.2. Надання часни ом он рс додат ових
пропозицій, спрямованих зо рема на створення
соціальної та інженерно-транспортної інфрастр -
т ри міста, нових робочих місць.

4.3. Переможець он рс має право здійсни-
ти заходи з встановлення відповідних ле их збір-
но-розбірних онстр цій омерційно о призна-
чення відповідно до вимо , процед р та в межах
норм чинно о за онодавства У раїни за поперед-
нім по одженням з балансо трим вачем (балан-
со трим вачами) та Головним правлінням місто-
б д вання та архіте т ри ви онавчо о ор ан Ки-
ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації).

4.4. Переможець он рс забезпеч є встанов-
лення в личних по ажчи ів на об’є ті інвест ван-
ня з ідно форм та поряд , визначеном Київ-
сь ою місь ою державною адміністрацією.

4.5.Переможець он рс забезпеч є охоро-
н об’є та інвест вання та звільнення йо о від
стихійної тор івлі в межах норм чинно о за оно-
давства.

5.Основні ритерії визначення переможця он-
рс :

5.1. Най раща пропозиція щодо поліпшення
об’є та інвест вання.

5.2. Найбільш ви ідна та надійна схема фінан-
с вання прое т .

5.3. Найбільша част а власних оштів, що в ла-
даються часни ом фінанс вання об’є та інвес-
т вання.

5.4. Най ращі мови ви ористання об’є та ін-
вест вання для надання посл щодо задоволен-
ня ромадсь их потреб.

6.До часті в он рсі не доп с аються особи, я і:
6.1. Визнані бан р тами або стосовно я их по-

р шено справ про бан р тство.
6.2. Не надали відповідних фінансових до -

ментів, я і б підтвердж вали їх фінансові можли-
вості щодо забезпечення ви онання мов он-
рс .
6.3. Знаходяться в стадії лі відації.
6.4. Майно (частина майна) я их переб ває в

подат овій заставі або на це майно на ладено
арешт.

6.5. Мають забор ованість сплаті подат ів,
зборів (обов’яз ових платежів).

6.6. Не ви онали або ви онали неналежним чи-
ном мови попередніх інвестиційних до оворів,
або пов’язані з особами, що не ви онали або ви-
онали неналежним чином мови попередніх ін-
вестиційних до оворів, або інших до оворів, я і б -
ли підписані з Київсь ою місь ою державною ад-
міністрацією.

7.Кон рсна до ментація часни ам он р-
с видається за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хре-
щати , 36, ім. 611, тел. 254-12-42, 254-19-21
(понеділо — п’ятниця з 10.00 до 17.00) протя-
ом 2 тижнів з дня о олошення он рс при на-
явності до мента, що підтвердж є сплат час-
ни ом реєстраційно о внес . День оп блі ван-
ня о олошення про проведення он рс в ЗМІ
вважається днем йо о о олошення.

8.Кон рсні пропозиції подаються часни ами
он рс особисто або через повноважених осіб
в становлений в о олошенні про проведення он-
рс термін за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хре-

щати , 36, ім. 611, тел. 254-12-42, 254-19-21
(понеділо — п’ятниця з 10.00 до 17.00).

9.За отриманням роз’яснень та додат ової ін-
формації щодо об’є тів інвест вання звертатись
за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36,
ім. 611, тел. 254-12-42, 254-19-21 (понеділо —
п’ятниця з 10.00 до 17.00).

10. У разі зміни дати проведення он рс
часни он рс в обов’яз овом поряд над-
силається повідомлення про дат проведення он-
рс .
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Голосіївсь ий район в м. Києві
Балансо трим вач 1 — Ком нальне підприємство “Шляхово-е спл атаційне правління по

ремонт та триманню автомобільних шляхів та спор д на них Голосіївсь о о район м. Києва”

№
п/п Адреса переход

За альна
площа

переход ,
м в.

№
п/п Адреса переход

За альна
площа

переход ,
м в.

1 в л. Червоноармійсь а рі
в л.Фіз льт ри 174,0 13 пр.40-річчя Жовтня рі в л.Героїв

Оборони 240,0

2 в л.Червоноармійсь а рі
в л.Щорса 225,0 14 пр.Гл ш ова (біля НЦВіЯ) 379,8

3 в л.Червоноармійсь а біля
ст.м.”Палац У раїна” 348,0 15 пр.Гл ш ова біля пл.Одесь ої 420,0

4 пл.Дзержинсь о о — метро
“Либідсь а” 720,0 16 пр.Гл ш ова-2 301,2

5 пл.Дзержинсь о о 724,0 17 в л.Заболотно о, 3 224,0

6 пл.Мос овсь а п.п.п.
“Південний” 528,0 18 в л.Заболотно о, 18 242,0

7 пл.Мос овсь а п.п.п.
“Північний” 420,0 19 в л.Заболотно о рі в л.Сір а 176,0

8 пл.Мос овсь а п.п.п. “Західний” 326,0 20 в л.Заболотно о рі
в л.Метроло ічної 258,0

9 пр.Червонозоряний рі
в л.К станаївсь ої 160,0 21 в л.Заболотно о, 154 192,0

10 в л.Василь івсь а рі
в л.Стельмаха 296,0 22 пр.На и рі в л.Голосіївсь ої 420,0

11 пр.40-річчя Жовтня рі
в л.Батю а 214,0 23 в л.Саперно-Слобідсь а рі

в л.В.Китаївсь ої 160,0

12 пр.40-річчя Жовтня рі
пров л.Коломиївсь о о 124,0

24 пл.Одесь а (зі сторони Кільцевої
доро и) 137,3

25 пл.Одесь а (зі сторони
в л.Заболотно о) 126,0

Всьо о по ом нальном підприємств : 25 переходів за альною площею 7 535,3 м в.

Балансо трим вач 2 — Ком нальне підприємство “Шляхово-е спл атаційне правління по
ремонт та триманню автомобільних шляхів та спор д на них “Ма істраль”

№
п/п Адреса переход

За альна
площа

переход ,
м в.

№
п/п Адреса переход

За альна
площа

переход ,
м в.

1 Наддніпрянсь е шосе з пин а
“Ботанічна” 510,0 5 Столичне шосе з пин а “Корч вате

-1” 186,0

2 Наддніпрянсь е шосе з пин а
“Тімірязєвсь а” 84,0 6 Столичне шосе з пин а “Корч вате

-2” 180,2

3 Наддніпрянсь е шосе з пин а
“Б дінд стрія” 173,4 7 Столичне шосе з пин а

“Фестивальна” 180,2

4 Наддніпрянсь е шосе з пин а
“Цементний завод” 173,4 8 Столичне шосе з пин а “Віта-1” 210,8

Всьо о по ом нальном підприємств : 8 переходів за альною площею 1 698,0 м в.

Всьо о по Голосіївсь ом район : 33 переходи за альною площею 9 233,3 м в.

Деснянсь ий район в м. Києві

Балансо трим вач 1 — Ком нальне підприємство “Шляхово-е спл атаційне правління по
ремонт та триманню автомобільних шляхів та спор д на них Деснянсь о о район м. Києва”

№
п/п Адреса переход

За альна
площа

переход ,
м в.

№
п/п Адреса переход

За альна
площа

переход ,
м в.

1 просп.Ват тіна — з п. “м-в
Райд жний” 148,0 16 л мба просп.Мая овсь о о рі

в л.Саб рова перехід №1

472,0
2 в л.Драйзера нів. “Сільпо

Дніпро” 129,0 17 л мба просп.Мая овсь о о рі
в л.Саб рова перехід №2

3 в л.Драйзера — АТС 207,0 18 л мба просп.Мая овсь о о рі
в л.Саб рова перехід №3

4 л мба просп.Мая овсь о о —
в л.Драйзера перехід №1

460,0

19 л мба просп.Мая овсь о о рі
в л.Саб рова перехід №4

5 л мба просп.Мая овсь о о —
в л.Драйзера перехід №2 20 просп.Мая овсь о о 66, 95 368,0

6 л мба просп.Мая овсь о о —
в л.Драйзера перехід №3 21 в л.Милославсь а 6-А 573,8

7 л мба просп.Мая овсь о о —
в л.Драйзера перехід №4 22 в л.Братиславсь а рі

просп.Лісово о 142,0

8 просп.Мая овсь о о —
ніверсам 22 (“ЕКО мар ет”) 205,0 23 в л.Братиславсь а рі

в л.К рчатова 132,0

9 просп.Мая овсь о о 45 —
ніверсам “Фестивальний” 215,0 24 в л.Братиславсь а рі

в л.Бойчен о 235,0

10 просп.Мая овсь о о рі
в л.Дань евича 468,0 25 в л.Братиславсь а рі

в л.Малиш а 262,0

11 просп.Мая овсь о о, 75
ніверсам №26 166,0 26 в л.Червоно вардійсь а рі

в л.Поп дрен о ст.м.”Черні івсь а” 138,0

12 л мба просп.Мая овсь о о рі
в л.М.Цвітаєвої перехід №1

468,0

27 просп.Га аріна —
в л.Червоно вардійсь а 835,0

13 л мба просп.Мая овсь о о рі
в л.М.Цвітаєвої перехід №2

14 л мба просп.Мая овсь о о рі
в л.М.Цвітаєвої перехід №3

15 л мба просп.Мая овсь о о рі
в л.М.Цвітаєвої перехід №4

Всьо о по ом нальном підприємств : 27 переходів за альною площею 5 623,8 м в.

Балансо трим вач 2 — Ком нальне підприємство по ремонт і триманню мостів і шляхів
м. Києва “Київавтошляхміст” ом нальної орпорації “Київавтодор”

№
п/п Адреса переход

За альна
площа

переход ,
м в.

1 п/п через просп.Ген.Ват тіна біля Мос овсь о о мост через р. Дніпро 306,0

Всьо о по ом нальном підприємств : 1перехід за альною площею 306,0 м в.

Всьо о по Деснянсь ом район : 28 переходів за альною площею 5 929,8 м в.

Всьо о по лот 1:61 перехід за альною площею 15 163,1 м в.

Балансо трим вач Кіль ість
переходів

За альна
площа,
м в.

Орієнтовна
вартість

здійснення
заходів,

тис. рн без
ПДВ/рі

Крім то о
ПДВ, тис.
рн/ рі

Термін
дії

до о-
вор

За альна
орієнтовна
вартість,
тис. рн
без ПДВ

Перелі
ре ла-
ментних
робіт

Ком нальне підприємство “Шляхово-е спл атаційне правління по
ремонт та триманню автомобільних шляхів та спор д на них
Голосіївсь о о район м.Києва”

25 7 535,3 922,0 184,4 5 4 610,0 додається

Ком нальне підприємство “Шляхово-е спл атаційне правління по
ремонт та триманню автомобільних шляхів та спор д на них
“Ма істраль”

8 1 698,0 426,21 85,24 5 2 131,05 додається

Ком нальне підприємство “Шляхово-е спл атаційне правління по
ремонт та триманню автомобільних шляхів та спор д на них
Деснянсь о о район м.Києва”

27 5 623,8 628,33 125,67 5 3 141,65 додається

Ком нальне підприємство по ремонт і триманню мостів і шляхів
м.Києва “Київавтошляхміст” ом нальної орпорації “Київавтодор” 1 306,0 219,89 43,98 5 1 099,45 додається

Всьо о по лот 1: 61 15 163,1 2 196,43 439,29 - 10 982,15 -

№
п/п

Елементи
підземно о
переход

Ре ламентні роботи Періодичність
ви онання

1 За альні
положення

- онтроль е спл атаційно о стан сіх елементів підземно о
переход ; постійно

- ладання до оворів з відповідними підприємствами на вивезення
сміття, еле тропостачання, водопостачання та приймання стічних вод; постійно

2 Урни

- забезпечення необхідною іль істю рн та сміттєзбірни ів; постійно

- очищення рн та онтейнерів від сміття; 2-а р/день
1 р/тиждень- миття та дезінфе ція рн і онтейнерів.

3 Стеля

- обмітання стелі; 1 раз в день

- ремонт пош одження шт ат р и стелі; при вини ненні

- лі відація підті ань шляхом ерметизації сти ів панелей
пере риття; при вини ненні

- відновлення побіл и стелі. 1 раз на рі

4 Стіни

- миття стін та дверей; 1 раз в день

- ремонт пош одження шт ат р и та облицювання стін; при вини ненні

- відновлення побіл и стін; 1 раз на рі

- фарб вання дверей; 1 раз на рі

- онтроль за роз леюванням о олошень невідведених для
цьо о місцях. постійно

5 Підло а
- прибирання підло и: підмітання по риття, миття по риття; 2 рази на день

- ремонт по риття підло и: лі відація провалів та просадо ,
заміна пош оджено о по риття підло и (а/б, плит, тощо).

1 раз на день
при вини ненні

6 Сходи

- прибирання сходів від сміття та сні ; 3 рази в день

- с олювання наледів, щільнено о сні та посипання сходів
протиожеледними матеріалами; 3 рази в день

- ремонт пош оджень плит по риття сходів та підст пенів; при вини ненні

- лі відація пор шення з’єднання елементів сходів або їх
опирання на осо ри; при вини ненні

- виправлення по н тих, за ріплення розхитаних та відновлення
відс тніх пор чнів сходів; при вини ненні

- поновлення пофарбованої поверхні о ремих елементів. 1 раз на рі

7 Парапети

- миття парапетів; 1 раз на день

- очищення парапетів від сні ; 2 рази на день

- ремонт плит облицювання та на ривних парапетів, що
відшар валися. при вини ненні

8 Водопровід

- ревізія та заміна запірної армат ри (вентилі, рани, зас в и); при вини ненні

- лі відація підті ання тр бопроводі; при вини ненні

- фарб вання водопровідних тр б. 1 раз на рі

9 Каналізація

- на ляд за зливоприймальною мережею; постійно

- очист а та промивання мережі; 2 рази на рі

- ремонт зливоприймальних олодязів із заміною пош оджених
решіто ; при вини ненні

- заміна ш оджених орозією нес чих елементів
метало онстр цій; при вини ненні

- анти орозійний захист метало онстр цій. 1 раз на рі

10 Обладнання

- на ляд за рівнем води в шахтном олодязі насосної, своєчасне
від ач вання води (при відс тності автомати и); постійно

- на ляд за станом насосів та обладнання, проведення ТО,
планових та аварійних ремонтів; постійно

- очищення та промивання насосів та обладнання, заміна; 2 рази на рі

- фарб вання о ремих елементів обладнання. 1 раз на рі

11 Еле тричне
обладнання

- на ляд за справністю еле тромережі та стат вання; постійно

- лі відація пош оджень, заміна еле троламп, світильни ів; при вини ненні

- миття та протирання світильни ів; 1 раз на день

- перевір а заземлення; 1 раз в 2 ро и

- онтроль за вчасним ввім ненням освітлення з настанням
темноти. з ідно рафі

12

Пожежна охо-
рона та попе-
редження над-
звичайних
сит ацій

- тримання в належном стані протипожежних, освітлювальних
та запобіжних пристроїв; постійно

13 Приле ла
територія

- прибирання приле лої території від сміття;
з ідно рафі
прибирання- очищення від сні , вивезення сні , посипання

протиожеледними матеріалами.

Техні о-е ономічні по азни и об’є та інвест вання з ідно з лотом 1:



КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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Хрещатик 1 листопада 2011

1. Кон рс проводиться Головним правлінням
е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою державною
адміністрацією) відповідно до рішення Київсь ої
місь ої ради від 24.05.2007 №528/1189 “Про зат-
вердження Положення про порядо проведення ін-
вестиційних он рсів для б дівництва, ре онстр -
ції, реставрації тощо об’є тів житлово о та нежит-
лово о призначення, незавершено о б дівництва,
інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Ки-
єва”, розпорядження Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 22.10.2007 №1403 “Про затвер-
дження с лад постійно діючої он рсної омісії по
зал ченню інвесторів до фінанс вання б дівниц-
тва, ре онстр ції, реставрації тощо об’є тів жит-
лово о та нежитлово о призначення, незаверше-
но о б дівництва, інженерно-транспортної інфрас-
тр т ри міста Києва” (із змінами) та розпоряд-
ження Київсь ої місь ої державної адміністрації від
19.07.2011 №1256 “Про проведення інвестиційно-
о он рс із зал чення інвестора до б дівництва
сміттєсорт вально о омпле с на в л. Коле тор-
ній, 44”.

2. Інформація про інвест вання б дівництва
сміттєсорт вально о омпле с , що знахо-
диться за адресою: в л. Коле торна, 44:

2.1. За альна площа об’є та інвест вання —
5 936 в. м.

2.2. Площа земельної ділян и — 2 а.
2.3. Орієнтовна вартість б дівництва 1 в. м.

об’є та інвест вання — 3 690,13 рн без рах ван-
ня ПДВ.

2.4. Орієнтовна вартість б дівництва об’є та ін-
вест вання — 21 904,585 тис. рн без рах вання
ПДВ.

2.5. Пот жність об’є та інвест вання —
240,000 тис. тонн на рі .

2.6. Переможець он рс — інвестор визна-
чається рішенням постійно діючої он рсної омі-
сії по зал ченню інвесторів (далі — Комісія) та
затвердж ється розпорядженням ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації).

2.7. Прое т вання та б дівництво здійснюється
разом із замовни ом б дівництва відповідно до -
ладено о інвестиційно о до овор між інвестором,
замовни ом б дівництва та ор анізатором он р-
с , рім випад , передбаченом п. 2.8.

2.8. У випад , оли часни он рс ( разі
визнання йо о переможцем) має бажання вист -
пити замовни ом б дівництва та інвестором, він
повинен попередити про це ор анізатора он р-
с , зазначивши про це в своїй он рсній пропо-
зиції.

2.9. Інженерні мережі, я і належать до ом наль-
ної власності територіальної ромади м. Києва і
попадають в зон б дівництва, в становленом
поряд демонт ються, і за ошти інвестора ство-
рюються нові, я і передаються до ом нальної
власності територіальної ромади м. Києва.

2.10.Після введення об’є та інвест вання в е с-
пл атацію інвестор в становленом поряд офор-
мляє на ньо о право власності, рім інженерних
мереж, я і після за інчення б дівельних робіт пе-
редаються та зарахов ються до власності терито-
ріальної ромади міста Києва, я це передбачено
п. 2.9.

2.11.Земельні питання виріш ються в станов-
леном поряд , з ідно Земельно о оде с У ра-
їни.

2.12.Відповідно до ст. 134 лави 2 Земельно о
оде с У раїни земельні ділян и державної чи о-
м нальної власності або права на них, разі б -
дівництва на них об’є тів забезпечення життєді-
яльності населених п н тів, не підля ають прода-
ж на он рентних засадах (земельних тор ах).

2.13.Після підписання інвестиційно о до ово-
р інвестор в становленом поряд оформлює
право орист вання (на мовах оренди) земель-
ною ділян ою для б дівництва об’є та інвест ван-
ня та йо о подальшої е спл атації. Після належ-
но о ви онання всіх мов інвестиційно о до ово-
р та введення об’є та інвест вання в е спл ата-
цію інвестор встановленом поряд має право
оформити право власності на земельн ділян ,
на я ій реалізовано прое т б дівництва об’є та
інвест вання.

3. Основні мови он рс :
3.1. Фінанс вання інвестором сіх витрат, пов’яза-

них з прое т ванням, пере ладанням інженерних ме-
реж та б дівництвом об’є та інвест вання.

3.2. Надання часни ом он рс он рсно о
забезпечення — арантії провідно о бан щодо
забезпечення ви онання ним зобов’язань, що ви-
ни ають зв’яз з поданням он рсних пропо-
зицій.

3.3. Сплата ор анізатор он рс оштів на
створення соціальної та інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста Києва розмірі 5% від орі-
єнтовної вартості б дівництва об’є та інвест ван-
ня без рах вання ПДВ, що становить 1 095,229
тис. рн разі визнання часни а переможцем.

Зазначені ошти інвестором сплач ються нас-
т пном поряд :

- 25% оштів — не пізніше 10 днів з дня ла-
дання інвестиційно о до овор ;

- 25% оштів — не пізніше 6 місяців з дня -
ладання інвестиційно о до овор ;

- 50% оштів — не пізніше 12 місяців з дня -
ладання інвестиційно о до овор .

3.4. Компенсація ор анізатор он рс витрат,
пов’язаних з під отов ою та проведенням інвести-
ційно о он рс , розмірі 1% від орієнтовної вар-
тості б дівництва об’є та без рах вання ПДВ, що
становить 219,046 тис. рн разі визнання час-
ни а переможцем, сплач ється протя ом 10 робо-
чих днів з дня ладання інвестиційно о до овор .

Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенса-
ції ор анізатор он рс витрат, пов’язаних з під-
отов ою та проведенням інвестиційно о он р-
с , розмірі 1% від орієнтовної вартості б дівниц-
тва об’є та без рах вання ПДВ, поверненню не
підля ають.

3.5. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 2
550,00 рн на розрах н овий рах но
№31515934700001 в ГУ ДКУ м. Києві, МФО
820019, од ЄДРПОУ 24262621, одерж вач — ГУ
ДКУ м. Києві.

Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості
реєстраційно о внес , поверненню не підля ають.

3.6. Переможцем он рс визнається претен-
дент, пропозиції я о о відповідають мовам он р-
с , та я ий запропон вав найбільш ви ідні мови
для територіальної ромади м. Києва.

3.7. Інвестиційний до овір ладається протя-
ом 30 алендарних днів з дня отримання перемож-
цем он рс а цепт он рсних пропозицій. Я -
що протя ом 30 алендарних днів інвестиційний
до овір не ладений, рез льтати інвестиційно о
он рс про визначення переможця підля ають
с ас ванню встановленом поряд .

3.8. Термін реалізації інвестиційно о прое т по-
винен б ти не більше нормативно о, що визнача-
ється прое тно- ошторисною до ментацією. Ін-
вестор (переможець он рс ) зобов’яз ється роз-
робити, по одити та затвердити встановленом
поряд прое тно- ошторисн до ментацію не
пізніше, ніж через 6 місяців з дня ладання інвес-
тиційно о до овор . На підставі затвердженої про-
е тно- ошторисної до ментації протя ом 60 днів
з момент її затвердження сторони до овор виз-
начають рафі фінанс вання та реалізації прое -
т шляхом підписання додат ової оди до інвес-
тиційно о до овор , я а б де йо о невід’ємною
частиною.

3.9. Інвестор (переможець он рс ) зобов’яз -
ється що вартально в письмовій формі подавати
ор анізатор он рс інформацію щодо стан ре-
алізації інвестиційно о прое т в цілом та о ремих
йо о етапів за формою, затвердженою омісією.

3.10.Ор анізатор он рс має право розірва-
ти до овір в односторонньом поряд випад
неви онання або неналежно о ви онання інвесто-
ром зобов’язань, передбачених пп. 3.3, 3.4, 3.8, 3.9
мов он рс або інших мов інвестиційно о до-
овор (в т.ч. передбачених рафі ом фінанс ван-
ня та реалізації прое т , що передбачений п. 3.8).

3.10.1. У разі неви онання інвестором зо-
бов’язань за інвестиційним до овором за пропозиці-
єю ор анізатора он рс питання розірвання інвес-
тиційно о до овор виноситься на роз ляд Комісії.

3.10.2. Після роз ляд Комісією та прийнят-
тя нею рішення ор анізатор он рс повідомляє
інвестора про:

- необхідність без мовно о ви онання мов ін-
вестиційно о до овор протя ом 30 алендарних
днів;

- терміни розірвання інвестиційно о до овор
разі не с нення інвестором пор шень йо о мов.

У разі не с нення інвестором пор шень мов
інвестиційно о до овор протя ом 37 алендарних
днів з дня направлення ор анізатором он рс на
адрес інвестора, зазначен в інвестиційном до-
оворі, повідомлення про розірвання, до овір б -
де вважатись розірваним.

3.10.3. У разі с нення інвестором пор шень
мов інвестиційно о до овор інвестор листом по-
відомляє ор анізатора он рс про ви онання фі-
нансових зобов’язань та надає інформацію про
фа тичне ви онання робіт з ідно мов інвестицій-
но о до овор .

4. Додат ові мови он рс :
4.1. Учасни он рс має право надати додат-

ові пропозиції, спрямовані на найбільш ефе тив-
н реалізацію інвестиційно о прое т .

4.2. Надання часни ом он рс найви ідніших
мов сплати ор анізатор он рс оштів на ство-
рення соціальної та інженерно-транспортної інф-
растр т ри міста Києва.

4.3. Надання часни ом он рс додат ових
пропозицій, спрямованих зо рема на створення
соціальної та інженерно-транспортної інфрастр -
т ри міста, нових робочих місць.

5. Основні ритерії визначення переможця
он рс :
5.1. Най ращі пропозиції щодо розмір внес ів,

спрямованих на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфрастр т ри міста.

5.2. Найбільш ви ідна та надійна схема фінан-
с вання прое т (на стадії б дівництва об’є та ін-
вест вання).

5.3. Надійність часни а, серйозність йо о намі-
рів та намірів йо о партнерів.

5.4. Най ращі мови ви ористання об’є та ін-
вестицій для надання посл щодо задоволення
ромадсь их потреб.
5.5. Найбільша част а власних оштів, що в ла-

даються часни ом фінанс вання об’є та інвес-
т вання.

5.6. Обов’яз ова сертифі ація встановленом
поряд обладнання, що ви ористов ватиметься
в роботі сміттєсорт вально о омпле с в У раїні.

6. До часті в он рсі не доп с аються
особи, я і:

6.1. Визнані бан р тами, або стосовно я их по-
р шено справ про бан р тство.

6.2. Не надали відповідних фінансових до мен-
тів, я і б підтвердж вали їх фінансові можливості
щодо забезпечення ви онання мов он рс .

6.3. Знаходяться в стадії лі відації.
6.4. Майно (частина майна) я их переб ває в

подат овій заставі або на це майно на ладено
арешт.

6.5. Мають забор ованість сплаті подат ів,
зборів (обов’яз ових платежів).

6.6. Не ви онали мови попередніх інвестицій-
них до оворів.

7.Кон рсна до ментація часни ам он рс
видається за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хреща-
ти , 36, ім. 611, тел. 254-12-42, 254-19-21 (поне-
діло — п’ятниця з 10.00 до 17.00) протя ом 2 тиж-
нів з дня о олошення он рс при наявності до-
мента, що підтвердж є сплат часни ом реєс-

траційно о внес . День оп блі вання о олошен-
ня про проведення он рс в ЗМІ вважається днем
йо о о олошення.

8.Кон рсні пропозиції подаються часни ами
он рс особисто або через повноважених осіб
протя ом 2 тижнів з дня о олошення он рс за
адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36,
ім. 611, тел. 254-12-42, 254-19-21 (понеділо —
п’ятниця з 10.00 до 17.00).

9.За отриманням роз’яснень та додат ової ін-
формації щодо об’є тів інвест вання звертатись
за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім.
611, тел. 254-12-42, 254-19-21 (понеділо — п’ят-
ниця з 10.00 до 17.00).

10. У разі зміни дати проведення он рс
часни он рс в обов’яз овом поряд над-
силається повідомлення про дат проведення он-
рс .

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про підс м и

проведення он рс №78-ПР з відбор с б’є тів оціночної діяльності,
я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об’є тів,

що належать територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради
о олош є он рс на заміщення ва антних посад оловно о спеціаліста

відділ правової е спертизи прое тів рішень та розпоряджень та
оловно о спеціаліста відділ опрацювання нормативно-правових а тів

та правової допомо и правління правово о забезпечення (V ате орія).

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів встановлюються відповідно до
Поряд проведення он рс на заміщення ва антних посад державних сл жбовців,
затверджено о постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.02.02 №169 та з ідно з
Тиловими професійно- валіфі аційними хара теристи ами посад державних сл жбовців.

Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам, подають до он рсної
омісії та і до менти: заяв на часть он рсі, в я ій зазначається про ознайомлення
заявни а із встановленими за онодавством обмеженнями щодо прийняття на сл жб
та проходження сл жби в ор анах місцево о самовряд вання; заповнен особов арт
(форма П-2ДС) з відповідними додат ами; опії до ментів про освіт , засвідчені
встановленом за онодавством поряд ; опію першої та др ої сторіно паспорта
ромадянина У раїни, засвідчені адровою сл жбою; відомості про доходи та
зобов’язання фінансово о хара тер щодо себе та членів своєї сім’ї за 2010 рі ; дві
фото арт и розміром 4х6 см.

Термін подання до ментів — 30 алендарних днів від дня п блі ації о олошення
про он рс. Інформація щодо он ретних ф н ціональних обов’яз ів та мов оплати
праці надасться додат ово.

До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ-44, в л. Хрещати , 36, . 913
(на он рс). Телефон для довідо : 254-11-88.

Заява про е оло ічні наслід и діяльності
1. Мета і засоби здійснення прое тної діяльності.
На замовлення Головно о правління апітально о б дівництва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої

ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) ТОВ “Інж омпрое т” розроблено прое т: “Ре онстр ція
аналізаційно о оле тора по в л. Бережансь ій (від в л. Полярної до в л. Л ової)”.
Місцезнаходження траси б дівництва — в л. Бережансь а в м. Києві.
Технічні і техноло ічні дані — аналізаційний оле тор довжиною орієнтовно 1883,0 п.м
Термін е спл атації — 30 ро ів і більше.

2. Соціально-е ономічна необхідність прое тованої діяльності — об’є т ом нально о
призначення: для подальшо о аналіз вання існ ючої та перспе тивної заб дови.

3. Можливий вплив на нав олишнє природне середовище.
Клімат і мі ро лімат — не впливає.
Геоло ічне середовище — впливає, завдя и вжитим заходам вплив в межах діючих нормативів.
Повітряне середовище: при е спл атації — не впливає, при б дівництві — вплив незначний.
Концентрації ш ідливих речовин в атмосферном повітрі не перевищ ють нормативів ГДК.
Водне середовище: впливає в межах діючих нормативів.
Ґр нти: впливає в межах діючих нормативів.
Рослинний і тваринний світ: впливає, вплив омпенсований.
Нав олишнє соціальне середовище: впливає позитивно.
Нав олишнє техно енне середовище: не впливає.
Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації, знеш одження чи

безпечно о поховання: при ф н ціон ванні об’є та творюються відходи — тверді, поб тові, осад.
Прое том передбачений вивіз відходів одраз після їх вил чення.

Заява про е оло ічні наслід и діяльності
1. Мета і засоби здійснення прое тної діяльності.
На замовлення Головно о правління апітально о б дівництва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої

ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) ТОВ “Інж омпрое т” розроблено прое т: “Ре онстр ція
аналізаційно о оле тора по просп. Комарова (від в л. Козелець ої до б льв. І. Лепсе)”.
Місцезнаходження траси б дівництва — просп. Комарова в м. Києві.
Технічні і техноло ічні дані — аналізаційний оле тор довжиною орієнтовно 600,0 п.м.
Термін е спл атації — 30 ро ів і більше.

2. Соціально-е ономічна необхідність прое тованої діяльності — об’є т ом нально о
призначення: для подальшо о аналіз вання існ ючої та перспе тивної заб дови.

3. Можливий вплив на нав олишнє природне середовище.
Клімат і мі ро лімат — не впливає.
Геоло ічне середовище — впливає, завдя и вжитим заходам вплив в межах діючих нормативів.
Повітряне середовище: при е спл атації — не впливає, при б дівництві — вплив незначний.

Концентрації ш ідливих речовин в атмосферном повітрі не перевищ ють нормативів ГДК.
Водне середовище: впливає в межах діючих нормативів.
Ґр нти: впливає в межах діючих нормативів.
Рослинний і тваринний світ: впливає, вплив омпенсований. Нав олишнє соціальне середовище:

впливає позитивно.
Нав олишнє техно енне середовище: не впливає.
Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації, знеш одження чи

безпечно о поховання: при ф н ціон ванні об’є та творюються відходи — тверді, поб тові, осад.
Прое том передбачений вивіз відходів одраз після їх вил чення.

Втрачений державний а т на

право власності на земельн

ділян серія ЯЖ № 048062 від

15 серпня 2008 ро на ім’я

Медведєва Михайла Михай-

ловича вважати недійсним.

Втрачений державний а т на

право власності на земельн

ділян серія ЯЖ № 905425 від

22 р дня 2009 ро на ім’я

Я имч а Р слана Володими-

ровича вважати недійсним.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
По оризонталі: 8. поп рі 9. інженю 10. тенор 11. пі ні 12. Ан ола 13. адепт 16. стриж 19. стей

21. оверло 22. омі 23. літа 24. енер ія 25. вал й 28. рет ш 31. вовна 34. не ода 35. злодій 36. ряс а
37. мор ва 38. роз л
По верти алі: 1. соліст 2. п анти 3. тіт а 4. аное 5. пірат 6. джи іт 7. аналой 14. джерело 15. полі он

17. Ром л 18. жо ей 19. с ляр 20. естет 26. ацетон 27. ор а 29. е оїзм 30. ні м 31. варан 32. весна
33. азарт

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

№
п/п Адреса об’є та С б’є т оціночної діяльності —

переможець он рс

1. Нежилі приміщення площею 7,7 в.м —
м.Київ, в л. Вели а Житомирсь а, 12, літ. “А” У раїнсь а ніверсальна біржа

2. Нежилі приміщення площею 26,2 в.м —
м.Київ, в л. В.Гетьмана, 38, літ.”А”

ТОВ “Консалтин ове підприємство
“Оріяна”

3. Нежилі приміщення площею 99,5 в.м —
м.Київ, в л. Машиноб дівна, 36, літ.”А” ПП “Гарант-Е сперт”

4. Нежилі приміщення площею 114,7 в.м —
м.Київ, в л. Горь о о, 160, літ.”Б” ПП “ГАБ’ЯНО”

5. Нежилі приміщення площею 304,0 в.м —
м.Київ, в л. Б дівельни ів. 28/15, літ. “А” ТОВ “АЦ “Е ономічна до трина”

6. Нежилі приміщення площею 11,8 в.м —
м.Київ, в л. Ро нідинсь а, 3, літ.”Б” ТОВ “НІКА-ЕКСПЕРТ”

7. Нежилі приміщення площею 84,6 в.м —
м.Київ, просп. Перемо и, 106/2, літ,”А” ТОВ “ФІНПРАЙС”

8. Нежилі приміщення площею 28,5 в.м —
м.Київ, в л. Костьольна, 9, літ,”А” ТОВ “БЮРО ОЦІНОК”

9. Нежилі приміщення площею 140,6 в.м —
м.Київ, в л. Уриць о о, 43, літ.”А” ТОВ “EC енд ТІ Глобал Сервіс”

10. Нежилі приміщення площею 216,4 в.м —
м.Київ, в л. Б.Хмельниць о о, 32, літ.”А” ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ОЦІНКА”

11. Нежилі приміщення площею 266,6 е.м —
м.Київ, в л. Виш ородсь а, 51/1, літ.”А” ТОВ “Кредитне Бро ерсь е А ентство”

12. Нежилі приміщення площею 154,0 в.м —
м.Київ, в л. Мала Житомирсь а, 20, літ.”Г” ТОВ “Софт Е сперт”

13. Нежилі приміщення площею 87,9 в.м —
м.Київ, в л. Хрещати , 13, літ.”А” У раїнсь а ніверсальна біржа

14. Нежилі приміщення площею 211,3 в.м —
м.Київ, в л. К дрявсь а, 16

ТОВ “У раїнсь ий фінансово-
інвестиційний союз”

15. Нежилі приміщення площею 145,9 в.м —
м.Київ, в л. К дрявсь а, 16 ТОВ “АКЦ “Епрайзер”
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