
Київсь а місь а державна адміністрація повідомляє, що за рез льтатами он рс по зал ченню інвестора для здійснення заходів з облашт вання 61 пішохідно о підземно о переход (Лот 1) переможцем визначено ТОВ "Тор ова Рада", рез льтати затверджені розпорядженням Київсь ої місь ої
державної адміністрації від 19.12.2011 № 2408.
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КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

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 рі-
шення 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 то-
що об'є тів житлово о та нежитлово о призна-
чення, незавершено о б дівництва, інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста Києва", роз-
порядження Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації від 22.10.2007 №1403 "Про затвер-
дження с лад постійно діючої он рсної омі-
сії по зал ченню інвесторів до фінанс вання б -
дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо
об'є тів житлово о та нежитлово о призначен-
ня, незавершено о б дівництва, інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста Києва" (із
змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої
державної адміністрації від 09.12.2011 №2345
"Про проведення інвестиційно о он рс із за-
л чення інвестора до б дівництва ромадсь их
б дівель і спор д з літньою терасою, заїздами
та остьовою стоян ою на в л. Полз нова, 1
Солом'янсь ом районі".

2. Інформація про інвест вання б дівництва
ромадсь их б дівель і спор д з літньою те-
расою, заїздами та остьовою стоян ою на
в л. Полз нова, 1 Солом'янсь ом районі:

2.1. Площа земельної ділян и - 0,29 а.
2.2. С ладові об'є т інвест вання:

- ромадсь а б дівля - 845,37 в.м;
- заїзди з дорожнім по риттям - 520,0 в.м;
- літня тераса (плит а) - 594,0 в.м;
- озеленення ( азон та щі) 337,0 в.м.

2.3. За альний б дівельний об'єм -
3 596,8 б. м.

2.4. Орієнтовна вартість б дівництва об'є та
інвест вання - 6 666,67 тис. рн без рах вання
ПДВ.

2.5. Переможець он рс -інвестор визна-
чається рішенням постійно діючої он рсної
омісії по зал ченню інвесторів (далі - Комісія)
та затвердж ється розпорядженням ви онавчо-

о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації).
2.6. Земле орист вач та замовни б дів-

ництва — КП "Київсь е інвестиційне а ентство".
2.7. Прое т вання та б дівництво здійсню-

ється разом із замовни ом б дівництва відпо-
відно до ладено о інвестиційно о до овор
між інвестором, замовни ом б дівництва та ор-
анізатором он рс .
2.8. Інженерні мережі, я і належать до ом -

нальної власності територіальної ромади м.
Києва і попадають в зон б дівництва, в ста-
новленом поряд демонт ються і за ошти ін-
вестора створюються нові, я і передаються до
ом нальної власності територіальної ромади
м. Києва.

2.9. Після введення об'є т інвест вання в
е спл атацію інвестор в становленом поряд-

оформляє на ньо о право власності, рім ін-
женерних мереж, я і після за інчення б дівель-
них робіт передаються та зарахов ються до
власності територіальної ромади міста Києва,
я це передбачено п. 2.4.

2.10. Земельні питання виріш ються в ста-
новленом чинним за онодавством У раїни по-
ряд .

2.11. Після належно о ви онання інвестором
всіх мов інвестиційно о до овор та введення
об'є т інвест вання в е спл атацію інвестор
встановленом поряд оформляє право влас-
ності або орист вання на земельн ділян , на
я ій реалізовано прое т б дівництва об'є т ін-
вест вання.

3. Основні мови он рс :
3.1. Фінанс вання інвестором сіх витрат,

пов'язаних з прое т ванням, пере ладанням ін-
женерних мереж та б дівництвом об'є т інвес-
т вання.

3.2. Надання часни ом он рс он рсно-
о забезпечення — арантії бан щодо забез-
печення ви онання ним фінансових зобов'язань
перед місь им бюджетом (пп. 3.3, 3.4), що ви-
ни н ть на підставі інвестиційно о до овор .

3.3. Сплата ор анізатор он рс оштів на
створення соціальної та інженерно-транспорт-

ної інфрастр т ри міста Києва не менше 5%
від орієнтовної вартості б дівництва об'є т ін-
вест вання без рах вання ПДВ, що становить
не менше 333,33 тис. рн разі визнання час-
ни а переможцем.

Зазначені ошти інвестором сплач ються
наст пном поряд :

- 25% оштів — не пізніше 10 днів з дня
ладання 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 вит-
рат, пов'язаних з під отов ою та проведенням
інвестиційно о он рс , розмірі 1% від орієн-
товної вартості б дівництва об'є та без рах -
вання ПДВ, що становить 66,67 тис. рн., ра-
зі визнання часни а переможцем, сплач ється
протя ом 10 робочих днів з дня ладання ін-
вестиційно о до овор .

Кошти, сплачені інвестором в я ості омпен-
сації ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з
під отов ою та проведенням інвестиційно о
он рс , розмірі 1% від орієнтовної вартості
б дівництва об'є та без рах вання ПДВ, по-
верненню не підля ають.

3.5. Компенсація замовни б дівництва
витрат на розроб передпрое тних пропози-
цій. Кошти, сплачені інвестором в я ості ом-
пенсації, поверненню не підля ають.

3.6. Сплата реєстраційно о внес в розмірі
1 700,00 рн на розрах н овий рах но
№31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві,
МФО 820019, од ЄДРПОУ 37993783, одерж -
вач — ГУ ДКСУ м. Києві.

Кошти, сплачені часни ом он рс в я ос-
ті реєстраційно о внес , поверненню не підля-
ають.
3.7. Переможцем он рс визнається

претендент, пропозиції я о о відповідають
мовам он рс , та я ий запропон вав най-
більш ви ідні мови для територіальної ро-
мади м. Києва та реалізації інвестиційно о
прое т .

3.8. 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 ін-
вестиційний до овір не ладений, рез льтати
інвестиційно о он рс про визначення пере-
можця підля ають с ас ванню встановленом
поряд .

3.9. Термін реалізації інвестиційно о прое -
т повинен б ти не більше нормативно о, що
визначається прое тно- ошторисною до мен-
тацією. Інвестор (переможець он рс ) зо-
бов'яз ється розробити, по одити та затверди-
ти встановленом поряд прое тно- ошто-
рисн до ментацію не пізніше ніж через 6 мі-
сяців з дня ладання інвестиційно о до овор .
На підставі затвердженої прое тно- ошторис-
ної до ментації протя ом 60 днів з момент її
затвердження сторони до овор визначають
рафі фінанс вання та реалізації прое т шля-
хом підписання додат ової оди до інвестицій-
но о до овор , я а б де йо о невід'ємною час-
тиною.

3.10. Інвестор (переможець он рс ) зо-
бов'яз ється що вартально в письмовій формі
подавати ор анізатор он рс інформацію
щодо стан реалізації інвестиційно о прое т в
цілом та о ремих йо о етапів за формою, зат-
вердженою Комісією.

3.11. Ор анізатор он рс має право розір-
вати до овір в односторонньом поряд ви-
пад неви онання або неналежно о ви онання
інвестором зобов'язань, передбачених пп. 3.3,
3.4, 3.9, 3.10 мов он рс або інших мов ін-
вестиційно о до овор (в т.ч. передбачених
рафі ом фінанс вання та реалізації прое т ,
що передбачений п. 3.9).

3.11.1. У разі неви онання інвестором зо-
бов'язань за інвестиційним до овором питання
розірвання інвестиційно о до овор за пропо-
зицією ор анізатора он рс виноситься на
роз ляд Комісії.

3.11.2. Після роз ляд Комісією та прийнят-
тя нею рішення ор анізатор он рс повідом-
ляє інвестора про:

- необхідність без мовно о ви онання
мов інвестиційно 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 а-
лендарних днів з дня направлення ор анізато-
ром он рс на адрес інвестора, зазначен в
інвестиційном до оворі, повідомлення про ро-
зірвання, до овір б де вважатись розірваним.

3.11.3. У разі с нення інвестором пор -
шень мов інвестиційно о до овор інвестор
листом повідомляє ор анізатора он рс про
ви онання фінансових зобов'язань та надає ін-
формацію про фа тичне ви онання робіт з ідно
мов інвестиційно о до овор .
4. Додат ові мови он рс :
4.1. Надання часни ом он рс додат о-

вих пропозицій, спрямованих, зо рема, на
створення соціальної та інженерно-транспор-
тної інфрастр т ри міста, нових робочих місць,
тощо.

4.2. Учасни он рс має право надати до-
дат ові пропозиції, спрямовані на найбільш
ефе тивн реалізацію інвестиційно о прое т .

4.3. Надання часни ом он рс найви ід-
ніших мов сплати ор анізатор он рс ош-
тів на створення соціальної та інженерно-транс-
портної інфрастр т ри міста Києва.

5. Основні ритерії визначення пере-
можця он рс :

5.1. Най ращі пропозиції щодо розмір
внес ів, спрямованих на створення соціальної
та інженерно-транспортної інфрастр т ри
міста.

5.2. Найбільш ви ідна та надійна схема фі-
нанс вання прое т (на стадії б дівництва
об'є та інвест вання).

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

5.4. Най ращі мови ви ористання об'є та
інвестицій для надання посл щодо задово-
лення ромадсь их потреб.

5.5. Найбільша част а власних оштів, що
в ладаються часни ом фінанс вання об'є та
інвест вання.

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

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

6.2. Не надали відповідних фінансових до -
ментів, я і б підтвердж вали їх фінансові мож-
ливості 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 ладе-
но арешт.

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

6.6. Не ви онали мови попередніх інвести-
ційних до оворів.

7. Кон рсна до ментація часни ам он-
рс видається за адресою: 01044, м. Київ,

в л. Хрещати , 36, аб. 611, тел. 254-12-42,
254-19-21 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до
17.00) протя ом 4 тижнів з дня о олошення он-
рс при наявності до мента, що підтвердж є

сплат часни ом реєстраційно о внес . День
оп блі вання о олошення про проведення
он рс в ЗМІ вважається днем йо о о оло-
шення.

8. Кон рсні пропозиції подаються часни-
ами он рс особисто або через повнова-
жених осіб в становлений в о олошенні про
проведення он рс термін за адресою:
01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 611,
тел. 254-12-42, 254-19-21 (понеділо — п'ятни-
ця з 10.00 до 17.00).

9. За отриманням роз'яснень та додат ової
інформації щодо об'є тів інвест вання зверта-
тись за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати ,
36, аб. 611, тел. 254-12-42, 254-19-21 (понеді-
ло — п'ятниця з 10.00 до 17.00).

10. У разі зміни дати проведення он рс
часни он рс в обов'яз овом поряд
надсилається повідомлення про дат прове-
дення он рс .

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

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

1. Кон рс проводиться Головним правлінням е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан
Київсь 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 затвердження Положення про порядо
проведення інвестиційних он рсів для б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів
житлово о та нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста Києва", розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від
22.10.2007 №1403 "Про затвердження с лад постійно діючої он рсної омісії по зал ченню
інвесторів до фінанс вання б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та
нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри
міста Києва" (із змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 31.10.2008
№1496 "Про проведення інвестиційних он рсів на зал чення інвесторів до облашт вання
підземних переходів в м. Києві".

2. Інформація про об'є т інвест вання: здійснення заходів з облашт вання 47 пішохідних
підземних переходів (інвестиційний прое т):

2.1. Пішохідні підземні переходи об'єднані лот 2 за принципом їх поділ відповідно до
адміністративно о строю м. Києва, що знаходяться за наст пними адресами та переб вають на
балансі:

Лот 2:

2.2. Замовни ами здійснення заходів з облашт вання об'є т інвест вання є балансо трим вачі
відповідних пішохідних підземних переходів, а саме:

2.2.1. КП "Шляхово-е спл атаційне правління по ремонт та триманню автомобільних шляхів
та спор д на них Шевчен івсь о о район ".

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

2.2.3. Ком нальне підприємство по ремонт і триманню мостів і шляхів м. Києва
"Київавтошляхміст" ом нальної орпорації "Київавтодор".

2.3. Техні о-е ономічні по азни и об'є т інвест вання з ідно лот 2:

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

2.5. Переможець он рс (інвестор) визначається рішенням постійно діючої он рсної омісії
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 овор між інвестором, балансо трим вачем (балансо трим вачами) об'є та інвест вання —
замовни ом(ами) та ор анізатором он рс .

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

(За інчення на 5-й стор.)

Шевченківський район в м. Києві

Балансоутримувач 1 � Комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню

автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району м. Києва"

№ п/п Адреса переходу Загальна площа переходу, м.кв.

1 просп.Перемоги 20 ріг вул. Шолуденко 247,8

2 просп.Перемоги 16 ріг вул. Ісаакяна 249,6

3 просп.Перемоги 68 ріг вул. Шутова 504,2

4 просп.Перемоги 58 ріг вул. Гарматної 446,0

5 просп.Перемоги 84 парк "Нивки" 216,0

6 просп.Перемоги 2 з виходом до ун�гу "Україна" 449,6

7 бул.Шевченка 38 ріг вул. Комінтерну 448,5

8 вул. Чорновола 28 Клінічна лікарня 168,2

9 вул. Довженко 14 ріг вул. Молдавської 184,4

10 вул. Жилянська 107 з/д "Транссигнал" 122,0

11 вул. О.Теліги 31 ріг вул. Ольжича 234,8

12 вул. О.Теліги 2 ріг вул. Гонти 124,8

13 вул. О.Теліги 13 ріг вул. Дорогожицької 262,8

14 вул. О.Теліги 19 ст.м. "Дорогожичі" 360,6

15 вул. Артема 93 ріг вул. Глибочицької 404,1

16 вул. Мельникова 1 ст.м. "Лук'янівська" 160,5

17 площа Європейська (Володимирський узвіз) 131,1

18 площа Європейська 1325,9

19 Майдан Незалежності 5181,9

20 вул. Хрещатик 30 ріг вул. Прорізної 148,3

21 вул. Хрещатик 40 ріг вул. Б.Хмельницького 533,4

22 площа Л.Толстого 1822,7

23 бул.Шевченка 19 ст.м."Університет" 245,7

Всього по комунальному підприємству: 23 переходи загальною площею 13 972,9 м.кв.

Всього по Шевченківському району: 23 переходи загальною площею 13 972,9 м.кв.

Дніпровський район в м. Києві

Балансоутримувач 1 � Комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню

автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району м. Києва"

№ п/п Адреса переходу Загальна площа переходу, м.кв.

1 "Ленінградська площа" 247,2

2 пр.Возз'єднання зупинка бул.Давидова 327,0

3 пр.Возз'єднання зупинка Русанівка 347,5

4 пр.Возз'єднання зупинка Березняки 332,8

5 пр.Возз'єднання зупинка Регенераторний завод 223,9

6 пр.Броварський "Зазим'я" 278,8

7 І Биківня 278,8

8 ІІ Биківня 278,8

9 ІІІ Биківня 278,8

10 пр.Броварський парк Кіото 310,1

11 ст.м.Чернігівська 283,9

12 вул. Празька 571,9

13 вул. Я.Гашека 318,2

14 вул. Лобачевського 268,0

15 бул.Перова Водоканал 595,7

16 бул.Перова магазин Сантехніка 576,3

17 вул. П.Запорожця 589,7

18 вул. І.Микитенка 577,6

19 бул.Перова Пожежна частина 553,8

20 зупинка вул. Сосюри 1092,1

21 зупинка вул. П.Усенка 911,5

22 зупинка бул.Верховної Ради 1732,3

23 зупинка вул. Тампере 528,8

Всього по комунальному підприємству: 23 переходи загальною площею 11 503,5м.кв. 

Балансоутримувач 2 � Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст"

комунальної корпорації "Київавтодор"

№ п/п Адреса переходу Загальна площа переходу, м.кв.

1 п/п в Гідропарку біля мосту через Венеціанську протоку 169,5

Всього по комунальному підприємству: 1 перехід загальною площею 169,5м.кв. 

Всього по Дніпровському району: 24 переходи загальною площею 11 673,0м.кв.

Всього по лоту 2: 47 переходів загальною площею 25 645,9м.кв.

Балансоутримувач
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Комунальне підприємство "Шляхово�

експлуатаційне управління по ремонту та

утриманню автомобільних шляхів та

споруд на них Шевченківського району м.

Києва"

23 13972,9 1992,42 398,48 5 9962,08 додається

Комунальне підприємство "Шляхово�

експлуатаційне управління по ремонту та

утриманню автомобільних шляхів та

споруд на них Дніпровського району

м. Києва"

23 11503,5 1130,5 226,1 5 5652,5 додається

Комунальне підприємство по ремонту і

утриманню мостів і шляхів м. Києва

"Київавтошляхміст" комунальної

корпорації "Київавтодор"

1 169,5 121,8 24,36 5 609,0 додається

Всього по лоту 2: 47 25645,9 3244,72 648,94 � 16223,58 �

Принциповою виявилася і позиція “Київ�

енерго”: там попередили керівників ОСББ

про персональну відповідальність за відмову

від перепідписання договорів перед кожним

мешканцем будинку та повідомили, що без

наявності відповідних договорів купівлі�про�

дажу теплової енергії компанія не має жодної

законної підстави постачати теплову енергію,

тому просто буде змушена припинити тепло�

постачання або нараховувати за бездоговірне

її використання в подвійному розмірі.

Станом на 1 грудня 2012 року, ПАТ “Ки�

ївенерго” уклало договори на постачання

теплової енергії з 1067 столичними ОСББ та

ЖБК. Наприкінці листопада “Київенерго”

отримала листи голів 3 житлово�будівель�

них кооперативів (ЖБК) та 2 об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків

(ОСББ). У відповідних листах енергопоста�

чальну компанію попередили про намір

припинити дію договорів купівлі�продажу

теплової енергії з 1 січня 2012 року. Свої дії

очільники ОСББ пояснювали тим, що “Ки�

ївенерго” повинна укласти індивідуальні

договори щодо централізованого опалення

(ЦО) та гарячого водопостачання (ГВП) з

кожним мешканцем відповідних ОСББ.

В офіційному листі на адресу керівників

ОСББ компанія “Київенерго” пояснювала,

що у неї відсутні жодні юридичні підстави

для виконання функцій виконавця послуг з

ЦО та ГВП. Окремо наголошувалося на то�

му, що постачання теплової енергії, згідно з

Законом України “Про теплопостачання”

може відбуватися лише за наявності дого�

ворів купівлі�продажу, тому їхня відсутність

автоматично призводить до неможливості

забезпечення теплом будинків, що обслуго�

вуються даними ОСББ.

Але представники ОСББ, посилаючись

на законодавство, що регулює діяльність

ОСББ — закони України “Про об’єднання

співвласників багатоквартирних будинків”

(далі — “Про ОСББ”. — Авт.), “Про житло�

во�комунальні послуги”, типовий статут

ОСББ, — наполегливо відмовлялися від пе�

репідписання угод.

“Хрещатик” звернувся із проханням про�

коментувати відповідну ситуацію до гро�

мадських діячів, які є експертами з питань

ОСББ та ЖКГ. На переконання президента

Всеукраїнської асоціації приватних інвес�

торів ЖКГ Сергія Бульбаса, питання щодо

визначення виконавця послуг з ЦО та ГВП

на сьогодні — одне із найбільш актуальних.

“Нині чинне законодавство містить багато

недопрацювань, зокрема, щодо статусу ви�

конавця послуг, і це є проблемою для всієї

країни. Тому впевнений, ОСББ і теплоко�

муненерго повинні об’єднати зусилля для

вдосконалення законодавства у сфері жит�

лово�комунального господарства. Думаю,

“Київенерго” розуміє, що успішність тако�

го соціально�важливого процесу, як тепло�

постачання та ГВП залежить від взаєморо�

зуміння між усіма його учасниками. Хо�

четься сподіватися, що напрацювання сто�

личної енергокомпанії можуть бути корис�

ними для всього ринку”, — зазначив прези�

дент ВАПІ ЖКГ.

Експерт з питань розвитку ОСББ Михай�

ло Кальтагейсер, натомість, зауважує, що

“шлях, через розрив договорів з “Київене�

рго”, який спочатку обрали ОСББ, — був

безперспективними і небезпечним... Зміни

однозначно потрібні, але це складне питан�

ня, яке вимагає уважного вивчення”.

Цікаво, що голова правління ГО “Асоці�

ація територіальна община” Сергій Дєдов

спростував “Хрещатику”, що “Київенерго”

категорично відмовляється від функції ви�

конавця послуг з централізованого опален�

ня та гарячого водопостачання в Києві.

Експерт, зокрема, нагадав, що “Київене�

рго” вже реалізує пілотний проект “Вико�

навець послуг” у Голосіївському районі сто�

лиці. Компанія взяла 9 будинків, серед

яких — 5 житлових багатоповерхівок, лікар�

ня, школа і приватні об’єкти, та відпрацьо�

вує систему взаємодії з мешканцями, у тому

числі й договірну базу, каже Сергій Дєдов.

Він переконаний, що про ефективність та

ризики пілотного проекту “Київенерго” —

виконавець послуг” можна буде говорити

лише після закінчення експерименту, до то�

го часу всі висновки — завчасні.

Насправді, як вдалося з’ясувати “Хреща�

тику”, у цій ситуації праві обидві сторони.

Більш того. Такої вельми неприємної для

обох сторін ситуації могло б і зовсім не

скластися. Але лише за умови відсутності

протиріч між законами України “Про жит�

лово�комунальні послуги” та “Про ОСББ”,

на що посилаються представники ОСББ, та

“Про теплопостачання”, яким у своїй ді�

яльності керується ПАТ “Київенерго”.

Якщо розглядати цю ситуацію з позиції

законодавства, що визначає діяльність

ОСББ — законів України “Про ОСББ” та

“Про житлово�комунальні послуги”, типо�

вого статуту ОСББ, — голови ОСББ мали

підстави запропонувати енергопостачаль�

ній компанії перейти на прямі договори з

населенням. Адже рішенням загальних збо�

рів ОСББ можна визначити виконавця

житлово�комунальних послуг, а виробник

послуг може бути їх виконавцем.

Однак енергопостачальна компанія у да�

ному випадку теж керується виключно за�

конодавчими нормами. Так, відповідно до

вітчизняного законодавства, “Київенерго”

постачає теплову енергію лише юридичним

особам та не є виконавцем послуг з центра�

лізованого опалення та гарячого водопоста�

чання населенню. На сьогоднішній день на

законодавчому рівні виконавцями послуг з

постачання ЦО та ГВП залишаються балан�

соутримувачі будинків. Згідно ж з розділом

IV, статті 19 Закону “Про теплопостачання”

теплогенеруюча організація має право пос�

тачати вироблену теплову енергію безпосе�

редньо споживачу згідно з договором купів�

лі�продажу, а споживач повинен щомісяця

здійснювати оплату теплопостачальній ор�

ганізації за фактично отриману теплову

енергію. Тому “Київенерго” не має жодних

юридичних підстав для постачання тепло�

вої енергії на безоплатній основі. Хіба після

цього знайдеться керівник, який дозволить

випустити ситуацію із правової площини,

щоб за якийсь час відповідати за свою не�

дбалість перед законом?

Ця неоднозначна ситуація між “Київене�

рго” та ОСББ вирішується — керівники від�

повідних ОСББ один за одним відкликають

листи про припинення договорів на купів�

лю�продаж теплової енергії, таким чином

автоматично пролонгуючи договори на

постачання теплової енергії на 2012 рік.

“Київенерго”, натомість, обіцяє забезпе�

чити безперебійне постачання теплової

енергії тим із п’ятьох ОСББ, які продовжать

договори, та скоординувати свої зусилля у

роботі над подоланням розбіжностей між

законами України “Про теплопостачання”

та “Про житлово�комунальні послуги” на

загальнодержавному рівні.

У “Київенерго” кажуть, що наразі обидві

сторони демонструють націленість на

конструктивну роботу та визнають той

факт, що і компанія, і споживачі (у даному

випадку ЖБК та ОСББ) виявилися бранця�

ми недосконалого законодавства. Це, зок�

рема, стосується і питань щодо здійснення

нарахувань мешканцям за ГВП, і різниці в

тарифах, яка виникає при цих нарахуван�

нях, і застосування до ОСББ та ЖБК

штрафних санкцій без законодавчо внор�

мованих джерел погашення, і питання ви�

конавця послуг з ЦО та ГПВ у житловому

фонді, і компенсацій компанії різниці в та�

рифах між собівартістю виробництва тепла

і чинними тарифами на теплову енергію

тощо. Але подолати розбіжності вдасться

не мовою ультиматумів, а лише спільною

роботою над зміною законодавчого поля

“Київенерго” та ОСББ на шляху компромісу

Андрій КОВАЛЬОВ
спеціально для “Хрещатика”

Напередодні новорічних свят в
ЗМІ прол нала оптимістична но-
вина про дося нення з оди між
ПАТ “Київенер о” та п’ятьма
столичними ОСББ. Пороз міння
довелося ш ати через те, що
ОСББ відмовлялися від підпи-
сання оди з вищез аданим
столичним монополістом про
постачання теплової енер ії на
2012 рі та запропон вали “Ки-
ївенер о” перейти на прямі до-
овори з ожним меш анцем б -
дин , що обсл ов ються дани-
ми ОСББ.

Заради стабільного забезпечення киян теплом обидві сторони обіцяють 
вдосконалювати вітчизняне законодавство
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 13 січня 2012 року

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

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 т інвест вання з ідно мов інвестиційно о до овор після
за інчення стро ів дії зазначених до оворів та підписання до мент , зазначено о п.2.7. (або до
за інчення дії зазначених до оворів разі з одження в становленом поряд почат здійснення
заходів, передбачених мовами інвестиційно о до овор , з чинним орендарем (орендарями)).

2.9.Питання з одження з орендарями проведення облашт вання виріш ється інвестором та
балансо трим вачем (балансо трим вачами) після ладання інвестиційно о до овор .

2.10. Інженерні мережі, я і належать до ом нальної власності територіальної ромади м. Києва
і знаходяться в зоні облашт вання, разі необхідності, в становленом поряд демонт ються і за
ошти інвестора створюються нові, я і передаються до ом нальної власності територіальної
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 т інвест вання відповідно до перелі

ре ламентних робіт.
3.3.Фінанс вання інвестором сіх витрат, пов'язаних із здійсненням заходів з облашт вання

об'є т інвест вання.
3.4.Е спл атація об'є т інвест вання відповідно 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 онання ним зобов'язань, що вини ають зв'яз з
поданням он рсних пропозицій.

3.6.Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та проведенням
інвестиційно о он рс розмірі 1% від за альної орієнтовної вартості облашт вання об'є та
інвест вання без рах вання ПДВ, що становить: по лот 2: 109,82тис. рн та я а сплач ється
інвестором протя ом 10 днів з момент підписання інвестиційно о до овор .

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

3.8.Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з
під отов ою та проведенням інвестиційно о он рс , розмірі 1% від за альної орієнтовної
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 рах но
№31515934700001 в ГУДКУ м. Києві, МФО820019, одЄДРПОУ 24262621, одерж вач - ГУДКУ м. Києві.

Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєстраційно о внес , поверненню не підля ають.
3.10. Переможцем он рс визнається претендент, 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 протя ом 30 алендарних днів з дня отримання

переможцем 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 .

3.12. Термін реалізації інвестиційно о прое т становить 5 ро ів з момент ладання
інвестиційно о до овор . На підставі підписано о між інвестором та балансо трим вачем
(балансо трим вачами) до мент про почато здійснення заходів з облашт вання об'є т
інвест вання протя ом 60 алендарних днів сторони інвестиційно о до овор визначають рафі
фінанс вання і реалізації прое т шляхом підписання додат ової оди до інвестиційно о до овор ,
я а б де невід'ємною частиною.

3.13. Інвестор зобов'яз ється що вартально в письмовій формі подавати ор анізатор он рс
та замовни ам інформацію щодо стан реалізації 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
здійснюється балансо трим вачем (балансо трим вачами) - замовни ами здійснення заходів.

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

3.16. Балансо трим вач протя ом дії інвестиційно о до овор не по одж є подовження термінів
оренди площ об'є ті інвест вання, не по одж є ладання та не ладає нових до оворів.

3.17. У разі неви онання інвестором мов інвестиційно 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 )
інвестиційний до овір може б ти достро ово розірваний наст пном поряд :

3.17.1. У разі неви онання інвестором фінансових зобов'язань за інвестиційним до овором за
пропозицією ор анізатора он рс питання розірвання інвестиційно о до овор виноситься на
роз ляд Комісії.

У разі неви онання інвестором мов інвестиційно о до овор за пропозицією
балансо трим 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
інвестора про:

- необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно 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.

3.17.3. У разі с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор інвестор листом
повідомляє ор анізатора он рс про ви онання фінансових зобов'язань та/або надає
балансо трим вач (балансо трим вачам) та ор анізатор он рс інформацію про фа тичне
ви онання робіт з ідно мов інвестиційно о до овор .

4. Додат ові мови он рс :
4.1.Учасни он рс має право надати додат 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 здійснити заходи з встановлення відповідних ле их

збірно-розбірних онстр цій омерційно о призначення відповідно до вимо , процед р та в межах
норм чинно о за онодавства У раїни за попереднім по одженням з балансо трим вачем
(балансо трим вачами) та Головним правлінням містоб д вання та архіте т ри ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).

4.4.Переможець он рс забезпеч є встановлення в личних по ажчи ів на об'є ті інвест вання
з ідно форм та поряд , визначеном Київсь ою місь ою державною адміністрацією.

4.5.Переможець он рс забезпеч є охорон об'є т інвест вання та звільнення йо о від
стихійної тор івлі в межах норм чинно о за онодавства.

5. Основні ритерії визначення переможця он рс :
5.1.Най раща пропозиція щодо поліпшення об'є т інвест вання.
5.2.Найбільш ви ідна та надійна схема фінанс вання прое т .
5.3.Найбільша част а власних оштів, що в ладаються часни ом фінанс вання об'є та

інвест вання.
5.4.Най ращі мови ви ористання об'є та інвест вання для надання посл щодо задоволення

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 пор шено справ про бан р тство.
6.2.Не надали відповідних фінансових до ментів, 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 або ви онали неналежним чином мови попередніх інвестиційних до оворів,

або пов'язані з особами, що не ви онали або ви онали неналежним чином мови попередніх
інвестиційних до оворів, або інших до оворів, я і б ли підписані з Київсь ою місь ою державною
адміністрацією.

7. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається 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) протя ом
2 тижнів з дня о олошення он рс при наявності до мента, що підтвердж є сплат часни ом
реєстраційно о внес . День оп блі вання 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.
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 інформації 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
надсилається повідомлення про дат проведення он рс .

Додато
Перелі ре ламентних робіт

№

п/п

Елементи

підземного

переходу

Регламентні роботи
Періодичність

виконання

1
Загальні

положення

� контроль експлуатаційного стану усіх елементів підземного переходу; постійно

� укладання договорів з відповідними підприємствами на вивезення сміття,

електропостачання, водопостачання та приймання стічних вод;
постійно 

2 Урни

� забезпечення необхідною кількістю урн та сміттєзбірників; постійно 

� очищення урн та контейнерів від сміття; 2�а р/день

1 р/тиждень � миття та дизенфекція урн і контейнерів.

3 Стеля

� обмітання стелі; 1 раз в день 

� ремонт пошкодження штукатурки стелі; при виникненні 

� ліквідація підтікань шляхом герметизації стиків панелей перекриття; при виникненні 

� відновлення побілки стелі. 1 раз на рік 

4 Стіни

� миття стін та дверей; 1 раз в день 

� ремонт пошкодження штукатурки та облицювання стін; при виникненні 

� відновлення побілки стін; 1 раз на рік 

� фарбування дверей; 1 раз на рік 

� контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях. постійно 

5 Підлога

� прибирання підлоги: підмітання покриття, миття покриття; 2 рази на день 

� ремонт покриття підлоги: ліквідація провалів та просадок, заміна

пошкодженого покриття підлоги(а/б, плит, тощо).

1 раз на день

при виникненні 

6 Сходи

� прибирання сходів від сміття та снігу; 3 рази в день 

� сколювання наледів, ущільненого снігу та посипання сходів

протиожеледними матеріалами;
3 рази в день

� ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів; при виникненні 

� ліквідація порушення з'єднання елементів сходів або їх опирання на косоури; при виникненні 

� виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх

поручнів сходів;
при виникненні 

� поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів. 1 раз на рік

7 Парапети

� миття парапетів; 1 раз на день

� очищення парапетів від снігу; 2 рази на день 

� ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися. при виникненні

8 Водопровід

� ревізія та заміна запірної арматури (вентилі, крани, засувки); при виникненні 

� ліквідація підтікання у трубопроводі; при виникненні

� фарбування водопровідних труб. 1 раз на рік

9 Каналізація

� нагляд за зливоприймальною мережею; постійно 

� очистка та промивання мережі; 2 рази на рік 

� ремонт зливоприймальних колодязів із заміною пошкоджених решіток; при виникненні

� заміна ушкоджених корозією несучих елементів металоконструкцій; при виникненні 

� антикорозійний захист металоконструкцій. 1 раз на рік

10 Обладнання

� нагляд за рівнем води в шахтному колодязі насосної, своєчасне відкачування

води (при відсутності автоматики);
постійно

� нагляд за станом насосів та обладнання, проведення ТО, планових та

аварійних ремонтів;
постійно

� очищення та промивання насосів та обладнання, заміна; 2 рази на рік

� фарбування окремих елементів обладнання. 1 раз на рік

11
Електричне

обладнання

� нагляд за справністю електромережі та устаткування; постійно 

� ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників; при виникненні 

� миття та протирання світильників; 1 раз на день

� перевірка заземлення; 1 раз в 2 роки

� контроль за вчасним ввімкненням освітлення з настанням темноти. згідно графіку

12

Пожежна

охорона та

попередження

надзвичайних

ситуацій

� утримання в належному стані протипожежних, освітлювальних та запобіжних

пристроїв;
постійно

13
Прилегла

територія

� прибирання прилеглої території від сміття;
згідно графіку

прибирання
� очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожеледними

матеріалами.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА
1. Кон рс проводиться Головним правлінням е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан

Київсь 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 затвердження Положення про порядо
проведення інвестиційних он рсів для б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів
житлово о та нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста Києва", розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від
22.10.2007 №1403 "Про затвердження с лад постійно діючої он рсної омісії по зал ченню
інвесторів до фінанс вання б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та
нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри
міста Києва" (із змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 31.10.2008
№1496 "Про проведення інвестиційних он рсів на зал чення інвесторів до облашт вання
підземних переходів в м. Києві".

2. Інформація про об'є т інвест вання: здійснення заходів з облашт вання 38 пішохідних
підземних переходів (інвестиційний прое т):

2.1.Пішохідні підземні переходи об'єднані лот 3 за принципом їх поділ відповідно до
адміністративно о строю м. Києва, що знаходяться за наст пними адресами та переб вають на
балансі:

Лот 3:

2.2.Замовни ами здійснення заходів з облашт вання об'є т інвест вання є балансо трим вачі
відповідних пішохідних підземних переходів, а саме:

2.2.1.КП "Шляхово-е спл атаційне правління по ремонт та триманню автомобільних шляхів
та спор д на них Оболонсь о о район ".

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

2.3.Техні о-е ономічні по азни и об'є т інвест вання з ідно лот 3:

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

2.5.Переможець он рс (інвестор) визначається рішенням постійно діючої он рсної омісії
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 овор
між інвестором, балансо трим вачем (балансо трим вачами) об'є та інвест вання -
замовни ом(ами) та ор анізатором он рс .

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

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 т інвест вання з ідно мов інвестиційно о до овор
після за інчення стро ів дії зазначених до оворів та підписання до мент , зазначено о п.2.7.
(або до за інчення дії зазначених до оворів разі з одження в становленом поряд почат
здійснення заходів, передбачених мовами інвестиційно о до овор , з чинним орендарем
(орендарями)).

2.9.Питання з одження з орендарями проведення облашт вання виріш ється інвестором та
балансо трим вачем (балансо трим вачами) після ладання інвестиційно о до овор .

2.10. Інженерні мережі, я і належать до ом нальної власності територіальної ромади м. Києва
і знаходяться в зоні облашт вання, разі необхідності, в становленом поряд демонт ються і за
ошти інвестора створюються нові, я і передаються до ом нальної власності територіальної
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 т інвест вання відповідно до перелі

ре ламентних робіт.
3.3.Фінанс вання інвестором сіх витрат, пов'язаних із здійсненням заходів з облашт вання

об'є т інвест вання.
3.4.Е спл атація об'є т інвест вання відповідно 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 онання ним зобов'язань, що вини ають зв'яз з
поданням он рсних пропозицій.

3.6.Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та проведенням
інвестиційно о он рс розмірі 1% від за альної орієнтовної вартості облашт вання об'є та
інвест вання без рах вання ПДВ, що становить: по лот 3: 144,88 тис. рн та я а сплач ється
інвестором протя ом 10 днів з момент підписання інвестиційно о до овор .

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

3.8.Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з
під отов ою та проведенням інвестиційно о он рс , розмірі 1% від за альної орієнтовної
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
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.
3.10. Переможцем он рс визнається претендент, 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 протя ом 30 алендарних днів з дня отримання

переможцем 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 .

3.12. Термін реалізації інвестиційно о прое т становить 5 ро ів з момент ладання
інвестиційно о до овор . На підставі підписано о між інвестором та балансо трим вачем
(балансо трим вачами) до мент про почато здійснення заходів з облашт вання об'є т
інвест вання протя ом 60 алендарних днів сторони інвестиційно о до овор визначають рафі
фінанс вання і реалізації прое т шляхом підписання додат ової оди до інвестиційно о до овор ,
я а б де невід'ємною частиною.

3.13. Інвестор зобов'яз ється що вартально в письмовій формі подавати ор анізатор он рс
та замовни ам інформацію щодо стан реалізації 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
здійснюється балансо трим вачем (балансо трим вачами) - замовни ами здійснення заходів.

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

3.16. Балансо трим вач протя ом дії інвестиційно о до овор не по одж є подовження термінів
оренди площ об'є ті інвест вання, не по одж є ладання та не ладає нових до оворів.

3.17. У разі неви онання інвестором мов інвестиційно 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 )
інвестиційний до овір може б ти достро ово розірваний наст пном поряд :

3.17.1. У разі неви онання інвестором фінансових зобов'язань за інвестиційним до овором за
пропозицією ор анізатора он рс питання розірвання інвестиційно о до овор виноситься на
роз ляд Комісії.

У разі неви онання інвестором мов інвестиційно о до овор за пропозицією
балансо трим 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
інвестора про:

- необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно 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.

3.17.3. У разі с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор інвестор листом
повідомляє ор анізатора он рс про ви онання фінансових зобов'язань та/або надає
балансо трим вач (балансо трим вачам) та ор анізатор он рс інформацію про фа тичне
ви онання робіт з ідно мов інвестиційно о до овор .

4. Додат ові мови он рс :
4.1.Учасни он рс має право надати додат 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 здійснити заходи з встановлення відповідних ле их

збірно-розбірних онстр цій омерційно о призначення відповідно до вимо , процед р та в межах
норм чинно о за онодавства У раїни за попереднім по одженням з балансо трим вачем
(балансо трим вачами) та Головним правлінням містоб д вання та архіте т ри ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).

4.4.Переможець он рс забезпеч є встановлення в личних по ажчи ів на об'є ті інвест вання
з ідно форм та поряд , визначеном Київсь ою місь ою державною адміністрацією.

4.5.Переможець он рс забезпеч є охорон об'є т інвест вання та звільнення йо о від
стихійної тор івлі в межах норм чинно о за онодавства.

5. Основні ритерії визначення переможця он рс :
5.1.Най раща пропозиція щодо поліпшення об'є т інвест вання.
5.2.Найбільш ви ідна та надійна схема фінанс вання прое т .
5.3.Найбільша част а власних оштів, що в ладаються часни ом фінанс вання об'є та

інвест вання.
5.4.Най ращі мови ви ористання об'є та інвест вання для надання посл щодо задоволення

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 пор шено справ про бан р тство.
6.2.Не надали відповідних фінансових до ментів, 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 або ви онали неналежним чином мови попередніх інвестиційних до оворів,

або пов'язані з особами, що не ви онали або ви онали неналежним чином мови попередніх
інвестиційних до оворів, або інших до оворів, я і б ли підписані з Київсь ою місь ою державною
адміністрацією.

7. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається 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) протя ом
2 тижнів з дня о олошення он рс при наявності до мента, що підтвердж є сплат часни ом
реєстраційно о внес . День оп блі вання 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.
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 інформації 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
надсилається повідомлення про дат проведення он рс .

Додато
Перелі ре ламентних робіт

Оболонський район в м. Києві

Балансоутримувач 1 � Комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню

автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району м. Києва"

№

п/п
Адреса переходу

Загальна площа

переходу, м.кв.

№

п/п
Адреса переходу

Загальна площа

переходу, м.кв.

1 вул. Л.Гавро, 20 89,6 17 перех.Г.Дніпра � пр.Оболонський 124,8

2
пр.Московський, розв. вул.

Богатирська (з/д "КЕМЗ")
328,0 18 вул. Малиновського, 34 88,0

3 пр.Московський, з/д "Маяк" 152,8 19 вул. Мате Залки, 8 99,0

4 пр.Московський, ф/ка "Кияни" 153,2 20 вул. Полярна, 20 114,0

5
пр.Московський, ЗБВ

"Поліссільбуд"
259,8 21 вул. Л.Гавро, 5 80,0

6
пр.Московський, тр.роз. із

зал.дор.
338,8 22 пр.Г.Сталінграду, 38 108,0

7
вул. Новокостянтинівська � вул.

Тульчинська
205,2 23 пл.Дружби Народів 306,0

8 вул. Г.Сталінграду, 7 89,4 24 вул. Полярна, 5 468,0

9 вул. З.Гайдай, 5 101,6 25 тр.роз.Г.Дніпра � Г.Сталінграду 180,0

10 вул. Тимошенко, 11 96,0 26 вул. Богатирська (дитяча лікарня) 188,0

11 вул. Г.Сталінграду, 25 101,6 27 вул. Лугова (з/д "Лакма") 140,0

12 вул. Г.Дніпра, 16 89,6 28 вул. Лугова ДОК�6 140,0

13 вул. Г.Дніпра, 31 (універсам�8) 96,0 29 вул. Лугова ДБК�4 152,0

14 перех.Г.Дніпра � пр.Оболонський 124,8 30
пр.Московський, розв.

Вул.Богатирська (вул. Лайоша Гавро)
268,8

15 перех.Г.Дніпра � пр.Оболонський 124,8 31 вул. Автозаводська, 2 (ІНМ) 156,0

16 перех.Г.Дніпра � пр.Оболонський 124,8 32 вул. Набережно�Рибальська 138,0

Всього по комунальному підприємству: 32 переходів загальною площею 5 226,6 м.кв.

Всього по Оболонському району: 32 переходи загальною площею 5 226,6 м.кв.

Подільський район в м. Києві

Балансоутримувач 1 � Комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню

автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району м. Києва"

№

п/п
Адреса переходу

Загальна площа

переходу, м.кв.

№

п/п
Адреса переходу

Загальна площа

переходу, м.кв.

1 вул. О.Теліги 489,0 4
просп.Правди на перетині

просп.Свободи
1610,8

2
вул. Н.Хрещатицька ріг 

вул. Борисоглібської
463,0 5 вул. Спаська 640,0

3
вул. Н.Хрещатицька ріг 

вул. Спаської
463,0 6 В.Н.Вал � Костянтинівська 3640,0

Всього по комунальному підприємству: 6 переходів загальною площею 7 305,8 м.кв.

Всього по Подільському району: 6 переходів загальною площею 7 305,8 м.кв

Всього по лоту 3: 38 переходів загальною площею 12 532,4 м.кв

№

п/п

Елементи підземного

переходу
Регламентні роботи

Періодичність

виконання

1 Загальні положення

� контроль експлуатаційного стану усіх елементів підземного

переходу;
постійно

� укладання договорів з відповідними підприємствами на вивезення

сміття, електропостачання, водопостачання та приймання стічних вод;
постійно

2 Урни

� забезпечення необхідною кількістю урн та сміттєзбірників; постійно

� очищення урн та контейнерів від сміття; 2�а р/день

1 р/тиждень� миття та дизенфекція урн і контейнерів.

3 Стеля

� обмітання стелі; 1 раз в день 

� ремонт пошкодження штукатурки стелі; при виникненні 

� ліквідація підтікань шляхом герметизації стиків панелей перекриття; при виникненні 

� відновлення побілки стелі. 1 раз на рік

4 Стіни

� миття стін та дверей; 1 раз в день 

� ремонт пошкодження штукатурки та облицювання стін; при виникненні

� відновлення побілки стін; 1 раз на рік

� фарбування дверей; 1 раз на рік

� контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього

місцях.
постійно

5 Підлога

� прибирання підлоги: підмітання покриття, миття покриття; 2 рази на день 

� ремонт покриття підлоги: ліквідація провалів та просадок, заміна

пошкодженого покриття підлоги (а/б, плит, тощо).

1 раз на день

при виникненні

6 Сходи

� прибирання сходів від сміття та снігу; 3 рази в день 

� сколювання наледів, ущільненого снігу та посипання сходів

протиожеледними матеріалами;
3 рази в день

� ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів; при виникненні 

� ліквідація порушення з'єднання елементів сходів або їх опирання на

косоури;
при виникненні 

� виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення

відсутніх поручнів сходів;
при виникненні 

� поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів. 1 раз на рік

7 Парапети

� миття парапетів; 1 раз на день

� очищення парапетів від снігу; 2 рази на день 

� ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що

відшарувалися.
при виникненні

8 Водопровід

� ревізія та заміна запірної арматури (вентилі, крани, засувки); при виникненні 

� ліквідація підтікання у трубопроводі; при виникненні

� фарбування водопровідних труб. 1 раз на рік

9 Каналізація

� нагляд за зливоприймальною мережею; постійно 

� очистка та промивання мережі; 2 рази на рік 

� ремонт зливоприймальних колодязів із заміною пошкоджених

решіток;
при виникненні

� заміна ушкоджених корозією несучих елементів металоконструкцій; при виникненні

� антикорозійний захист металоконструкцій. 1 раз на рік

10 Обладнання

� нагляд за рівнем води в шахтному колодязі насосної, своєчасне

відкачування води (при відсутності автоматики);
постійно

� нагляд за станом насосів та обладнання, проведення ТО, планових

та аварійних ремонтів;
постійно

� очищення та промивання насосів та обладнання, заміна; 2 рази на рік

� фарбування окремих елементів обладнання. 1 раз на рік

11 Електричне обладнання

� нагляд за справністю електромережі та устаткування; постійно 

� ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників; при виникненні

� миття та протирання світильників; 1 раз на день

� перевірка заземлення; 1 раз в 2 роки

� контроль за вчасним ввімкненням освітлення з настанням темноти. згідно графіку

12

Пожежна охорона та

попередження

надзвичайних ситуацій

� утримання в належному стані протипожежних, освітлювальних та

запобіжних пристроїв;
постійно

13 Прилегла територія

� прибирання прилеглої території від сміття;
згідно графіку

прибирання� очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожеледними

матеріалами.

Балансоутримувач
Кількість

переходів

Загальна

площа,

м. кв.

Орієнтовна

вартість

здійснення

заходів, тис.

грн без ПДВ/рік

Крім

того

ПДВ, тис.

грн./ рік

Термін

дії

дого�

вору

Загальна

орієнтовна

вартість,

тис. грн без

ПДВ

Перелік

регламентних

робіт

Комунальне підприємство

"Шляхово�експлуатаційне

управління по ремонту та

утриманню автомобільних

шляхів та споруд на них

Оболонського району м.Києва"

32 5226,6 1822,67 364,53 5 9113,33 додається

Комунальне підприємство

"Шляхово�експлуатаційне

управління по ремонту та

утриманню автомобільних

шляхів та споруд на них

Подільського району м.Києва"

6 7305,8 1075,0 215,0 5 5375,0 додається

Всього по лоту 3: 38 12532,4 2897,67 579,53 � 14488,33 �

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

1. Кон рс проводиться Головним правлінням е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан
Київсь 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 затвердження Положення про порядо
проведення інвестиційних он рсів для б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів
житлово о та нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста Києва", розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від
22.10.2007 №1403 "Про затвердження с лад постійно діючої он рсної омісії по зал ченню
інвесторів до фінанс вання б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та
нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри
міста Києва" (із змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 31.10.2008
№1496 "Про проведення інвестиційних он рсів на зал чення інвесторів до облашт вання
підземних переходів в м. Києві".

2. Інформація про об'є т інвест вання: здійснення заходів з облашт вання 45 пішохідно о
підземно о переход (інвестиційний прое т):

2.1.Пішохідні підземні переходи об'єднані лот 4 за принципом їх поділ відповідно до
адміністративно о строю м. Києва, що знаходяться за наст пними адресами та переб вають на
балансі:

Лот 4:

Дарницький район в м. Києві

Балансоутримувач 1 � Комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню

автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району м. Києва"

№

п/п
Адреса переходу

Загальна площа

переходу, м.кв.

1 пр.Бажана (Харківська площа) ПК 59+65 183,6

2 пр.Бажана (школа�інтернат) ПК 54+13 184,4

3 пр.Бажана (ст.м."Харківська") ПК 39+53 273,6

4 пр.Бажана (вул. Руденко) ПК 31+50 170,0

5 пр.Бажана (ст.м."Позняки") ПК 25+25 298,8

6 пр.Бажана (вул. Гмирі) ПК 18+75 170,0

7 пр.Бажана (с.Осокорки) ПК 7+20 182,4

8 пр.Бажана перетин з Дніпровською набережною 226,2

9 Харківське шосе � вул. Крондштатська 207,0

10 вул. Ревуцького "Вирлиця" 140,0

11 вул. Ревуцького ріг вул. Ахматової (ун�м "Позняки") 84,6

12 вул. Ревуцького ріг вул. Тростянецької (парна сторона) 84,6

13 вул. Ревуцького ріг вул. Тростянецької (непарна сторона) 84,6

14 вул. Ревуцького вихід на вул. Ахматової 84,6

15 вул. Ревуцького ріг вул. Тростянецької (під трамвайною колією) 80,4

16 тр.розв'язка "Осокорки" (прогін на вул. Південна Брама") 156,0

17 тр.розв'язка "Осокорки" (прогін в напрямку вул. Завальної) 166,0

18 тр.розв'язка (пр.Бажана�Ревуцького) прогін 242,9

19 тр.розв'язка "Позняки" (вул. Драгоманова) прогін 145,2

20 тр.розв'язка (вул. Срібнокільська) прогін 160,0

21 тр.розв'язка (вул. Мішуги) прогін 215,4

22 тр.розв'язка (вул. Гришко) прогін 155,6

23 Харківське шосе (вул. Російська) 219,6

24 вул. Бориспільська (ДК "Дніпро") 174,8

Всього по комунальному підприємству: 24 переходи загальною площею 4 090,3 м.кв.

Всього по Дарницькому району: 24 переходи загальною площею 4 090,3 м.кв.

Святошинський район в м. Києві

Балансоутримувач 1 � Комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню

автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва"

№

п/п
Адреса переходу

Загальна площа

переходу, м.кв.

1 ВКД � вул. С.Сосніних 325,9

2 ВКД � вул. Л.Вольгемут 362,7

3 ВКД � з/д "Електронмаш" 597,8

4 ВКД � вул. Жмеринська 403,8

5 ВКД � вул. Янтарна 409,2

6 ВКД � вул. Верховинна 274,6

7 просп.Перемоги � вул. Чорнобильська 282,0

8 просп.Перемоги � а/с "Дачна" 657,6

9 просп.Перемоги � вул. Кричевського 1090,2

10 просп.Перемоги � вул. Крамського 590,2

11 просп.Перемоги � вул. Вернадського 1552,2

12 просп.Перемоги � вул. Вітрука 582,4

13 просп.Перемоги � вул. Туполєва 575,7

14 просп.Перемоги � вул. Невська 435,8

15 просп.Л.Курбаса � просп.Корольова 429,4

16 пл.Героїв Бреста (Святошин) 760,5

17 просп.Палладіна � вул. Рубежівська 242,0

Всього по комунальному підприємству: 17 переходів загальною площею 9 572,0м.кв. 

Балансоутримувач 2 � Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва

"Київавтошляхміст" комунальної корпорації "Київавтодор"
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2.2.Замовни ами здійснення заходів з облашт вання об'є т інвест вання є балансо трим вачі
відповідних пішохідних підземних переходів, а саме:

2.2.1.КП "Шляхово-е спл атаційне правління по ремонт та триманню автомобільних шляхів
та спор д на них Дарниць о о район ".

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

2.2.3. Ком нальне підприємство по ремонт і триманню мостів і шляхів м. Києва
"Київавтошляхміст" ом нальної орпорації "Київавтодор".

2.3.Техні о-е ономічні по азни и об'є т інвест вання з ідно лот 4:

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

2.5.Переможець он рс (інвестор) визначається рішенням постійно діючої он рсної омісії
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 овор
між інвестором, балансо трим вачем (балансо трим вачами) об'є та інвест вання -
замовни ом(ами) та ор анізатором он рс .

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

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 т інвест вання з ідно мов інвестиційно о до овор після
за інчення стро ів дії зазначених до оворів та підписання до мент , зазначено о п.2.7. (або до
за інчення дії зазначених до оворів разі з одження в становленом поряд почат здійснення
заходів, передбачених мовами інвестиційно о до овор , з чинним орендарем (орендарями)).

2.9.Питання з одження з орендарями проведення облашт вання виріш ється інвестором та
балансо трим вачем (балансо трим вачами) після ладання інвестиційно о до овор .

2.10. Інженерні мережі, я і належать до ом нальної власності територіальної ромади м. Києва
і знаходяться в зоні облашт вання, разі необхідності, в становленом поряд демонт ються і за
ошти інвестора створюються нові, я і передаються до ом нальної власності територіальної
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 т інвест вання відповідно до перелі

ре ламентних робіт.
3.3.Фінанс вання інвестором сіх витрат, пов'язаних із здійсненням заходів з облашт вання

об'є т інвест вання.
3.4.Е спл атація об'є т інвест вання відповідно 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 онання ним зобов'язань, що вини ають зв'яз з
поданням он рсних пропозицій.

3.6.Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та проведенням
інвестиційно о он рс розмірі 1% від за альної орієнтовної вартості облашт вання об'є та
інвест вання без рах вання ПДВ, що становить: по лот 4: 147,09 тис. рн та я а сплач ється
інвестором протя ом 10 днів з момент підписання інвестиційно о до овор .

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

3.8.Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з
під отов ою та проведенням інвестиційно о он рс , розмірі 1% від за альної орієнтовної
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
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.
3.10. Переможцем он рс визнається претендент, 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 протя ом 30 алендарних днів з дня отримання

переможцем 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 .

3.12. Термін реалізації інвестиційно о прое т становить 5 ро ів з момент ладання
інвестиційно о до овор . На підставі підписано о між інвестором та балансо трим вачем
(балансо трим вачами) до мент про почато здійснення заходів з облашт вання об'є т
інвест вання протя ом 60 алендарних днів сторони інвестиційно о до овор визначають рафі
фінанс вання і реалізації прое т шляхом підписання додат ової оди до інвестиційно о до овор ,
я а б де невід'ємною частиною.

3.13. Інвестор зобов'яз ється що вартально в письмовій формі подавати ор анізатор он рс
та замовни ам інформацію щодо стан реалізації 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
здійснюється балансо трим вачем (балансо трим вачами) - замовни ами здійснення заходів.

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

3.16. Балансо трим вач протя ом дії інвестиційно о до овор не по одж є подовження термінів
оренди площ об'є ті інвест вання, не по одж є ладання та не ладає нових до оворів.

3.17. У разі неви онання інвестором мов інвестиційно 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 )
інвестиційний до овір може б ти достро ово розірваний наст пном поряд :

3.17.1. У разі неви онання інвестором фінансових зобов'язань за інвестиційним до овором за
пропозицією ор анізатора он рс питання розірвання інвестиційно о до овор виноситься на
роз ляд Комісії.

У разі неви онання інвестором мов інвестиційно о до овор за пропозицією
балансо трим 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
інвестора про:

- необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно 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.

3.17.3. У разі с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор інвестор листом
повідомляє ор анізатора он рс про ви онання фінансових зобов'язань та/або надає
балансо трим вач (балансо трим вачам) та ор анізатор он рс інформацію про фа тичне
ви онання робіт з ідно мов інвестиційно о до овор .

4. Додат ові мови он рс :
4.1.Учасни он рс має право надати додат 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 здійснити заходи з встановлення відповідних ле их

збірно-розбірних онстр цій омерційно о призначення відповідно до вимо , процед р та в межах
норм чинно о за онодавства У раїни за попереднім по одженням з балансо трим вачем
(балансо трим вачами) та Головним правлінням містоб д вання та архіте т ри ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).

4.4.Переможець он рс забезпеч є встановлення в личних по ажчи ів на об'є ті інвест вання
з ідно форм та поряд , визначеном Київсь ою місь ою державною адміністрацією.

4.5.Переможець он рс забезпеч є охорон об'є т інвест вання та звільнення йо о від
стихійної тор івлі в межах норм чинно о за онодавства.

5. Основні ритерії визначення переможця он рс :
5.1.Най раща пропозиція щодо поліпшення об'є т інвест вання.
5.2.Найбільш ви ідна та надійна схема фінанс вання прое т .
5.3.Найбільша част а власних оштів, що в ладаються часни ом фінанс вання об'є та

інвест вання.
5.4.Най ращі мови ви ористання об'є та інвест вання для надання посл щодо задоволення

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 пор шено справ про бан р тство.
6.2.Не надали відповідних фінансових до ментів, 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 або ви онали неналежним чином мови попередніх інвестиційних до оворів,

або пов'язані з особами, що не ви онали або ви онали неналежним чином мови попередніх
інвестиційних до оворів, або інших до оворів, я і б ли підписані з Київсь ою місь ою державною
адміністрацією.

7. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається 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) протя ом

2 тижнів з дня о олошення он рс при наявності до мента, що підтвердж є сплат часни ом
реєстраційно о внес . День оп блі вання 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.
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 інформації 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
надсилається повідомлення про дат проведення он рс .

Додато
Перелі ре ламентних робіт

Балансоутримувач 2 � Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва

"Київавтошляхміст" комунальної корпорації "Київавтодор"

№

п/п
Адреса переходу

Загальна площа

переходу, м.кв.

1
п/п №1 по вул. Г.Юри розташований між вул. Картвелішвілі та просп. 50�річчя Жовтня 

в напрямку пл. Перемоги
304,7

2
п/п №2 по вул. Г.Юри розташований між вул. Картвелішвілі та просп. 50�річчя Жовтня 

в напрямку Кільцевої дороги
303,6

3
п/п №3 по вул. Г.Юри розташований між вул. Картвелішвілі та просп. 50�річчя Жовтня 

в напрямку Кільцевої дороги
297,2

4
п/п №4 по вул. Г.Юри розташований між вул. Картвелішвілі та просп. 50�річчя Жовтня 

в напрямку пл. Перемоги
307,6

Всього по комунальному підприємству: 4 переходи загальною площею 1 213,1м.кв. 

Всього по Святошинському району: 21 перехід загальною площею 10 785,1м.кв.

Всього по лоту 4: 45 переходів загальною площею 14 875,4 м.кв.

Балансоутримувач

Кіль�

кість

пере�

ходів

Загаль�

на

площа,

м. кв.

Орієнтовна

вартість

здійснення

заходів,

тис. грн

без ПДВ/рік

Крім

того

ПДВ,

тис. грн/

рік

Термін

дії

дого�

вору

Загальна

орієнтовна

вартість,

тис. грн

без ПДВ

Перелік

регла�

ментних

робіт

Комунальне підприємство "Шляхово�

експлуатаційне управління по ремонту та

утриманню автомобільних шляхів та споруд на

них Дарницького району м.Києва"

24 4090,3 1166,67 233,33 5 5833,33
дода�

ється

Комунальне підприємство "Шляхово�

експлуатаційне управління по ремонту та

утриманню автомобільних шляхів та споруд на

них Святошинського району м.Києва"

17 9572,0 903,33 180,67 5 4516,67
дода�

ється

Комунальне підприємство по ремонту і

утриманню мостів і шляхів м.Києва

"Київавтошляхміст" комунальної корпорації

"Київавтодор"

4 1213,1 871,73 174,35 5 4358,63
дода�

ється

Всього по лоту 4: 45 14875,4 2941,73 588,35 � 14708,63 �

№

п/п

Елементи

підземного

переходу

Регламентні роботи
Періодичність

виконання

1
Загальні

положення

� контроль експлуатаційного стану усіх елементів підземного переходу; постійно

� укладання договорів з відповідними підприємствами на вивезення сміття,

електропостачання, водопостачання та приймання стічних вод;
постійно

2 Урни

� забезпечення необхідною кількістю урн та сміттєзбірників; постійно

� очищення урн та контейнерів від сміття; 2�а р/день

1 р/тиждень� миття та дизенфекція урн і контейнерів.

3 Стеля

� обмітання стелі; 1 раз в день 

� ремонт пошкодження штукатурки стелі; при виникненні 

� ліквідація підтікань шляхом герметизації стиків панелей перекриття; при виникненні 

� відновлення побілки стелі. 1 раз на рік

4 Стіни

� миття стін та дверей; 1 раз в день 

� ремонт пошкодження штукатурки та облицювання стін; при виникненні

� відновлення побілки стін; 1 раз на рік

� фарбування дверей; 1 раз на рік

� контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях. постійно

5 Підлога

� прибирання підлоги: підмітання покриття, миття покриття; 2 рази на день 

� ремонт покриття підлоги: ліквідація провалів та просадок, заміна пошкодженого

покриття підлоги(а/б, плит, тощо).

1 раз на день

при виникненні 

6 Сходи

� прибирання сходів від сміття та снігу; 3 рази в день 

� сколювання наледів, ущільненого снігу та посипання сходів протиожеледними

матеріалами;
3 рази в день

� ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів; при виникненні 

� ліквідація порушення з'єднання елементів сходів або їх опирання на косоури; при виникненні 

� виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх

поручнів сходів;
при виникненні 

� поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів. 1 раз на рік

7 Парапети

� миття парапетів; 1 раз на день

� очищення парапетів від снігу; 2 рази на день 

� ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися. при виникненні

8 Водопровід

� ревізія та заміна запірної арматури (вентилі, крани, засувки); при виникненні 

� ліквідація підтікання у трубопроводі; при виникненні

� фарбування водопровідних труб. 1 раз на рік

9 Каналізація

� нагляд за зливоприймальною мережею; постійно 

� очистка та промивання мережі; 2 рази на рік 

� ремонт зливоприймальних колодязів із заміною пошкоджених решіток; при виникненні

� заміна ушкоджених корозією несучих елементів металоконструкцій; при виникненні 

� антикорозійний захист металоконструкцій. 1 раз на рік

10 Обладнання

� нагляд за рівнем води в шахтному колодязі насосної, своєчасне відкачування

води (при відсутності автоматики);
постійно

� нагляд за станом насосів та обладнання, проведення ТО, планових та аварійних

ремонтів;
постійно

� очищення та промивання насосів та обладнання, заміна; 2 рази на рік

� фарбування окремих елементів обладнання. 1 раз на рік

11
Електричне

обладнання

� нагляд за справністю електромережі та устаткування; постійно 

� ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників; при виникненні

� миття та протирання світильників; 1 раз на день

� перевірка заземлення; 1 раз в 2 роки

� контроль за вчасним ввімкненням освітлення з настанням темноти. згідно графіку

12

Пожежна

охорона та

поперед�

ження

надзви�

чайних

ситуацій

� утримання в належному стані протипожежних, освітлювальних та запобіжних

пристроїв;
постійно

13
Прилегла

територія

� прибирання прилеглої території від сміття; згідно графіку

прибирання
� очищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожеледними матеріалами.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

1. Кон рс проводиться Головним правлінням е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан
Київсь 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 затвердження Положення про порядо
проведення інвестиційних он рсів для б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів
житлово о та нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста Києва", розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від
22.10.2007 №1403 "Про затвердження с лад постійно діючої он рсної омісії по зал ченню
інвесторів до фінанс вання б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та
нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри
міста Києва" (із змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 31.10.2008
№1496 "Про проведення інвестиційних он рсів на зал чення інвесторів до облашт вання
підземних переходів в м. Києві".

2. Інформація про об'є т інвест вання: здійснення заходів з облашт вання 37 пішохідних
підземних переходів (інвестиційний прое т):

2.1.Пішохідні підземні переходи об'єднані лот 5 за принципом їх поділ відповідно до
адміністративно о строю м. Києва, що знаходяться за наст пними адресами та переб вають на
балансі:

Лот 5:

2.2.Замовни ами здійснення заходів з облашт вання об'є т інвест вання є балансо трим вачі
відповідних пішохідних підземних переходів, а саме:

2.2.1.КП "Шляхово-е спл атаційне правління по ремонт та триманню автомобільних шляхів
та спор д на них Печерсь о о район ".

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

2.2.3. Ком нальне підприємство по ремонт і триманню мостів і шляхів м.Києва
"Київавтошляхміст" ом нальної орпорації "Київавтодор".

2.2.4.Ком нальне підприємство "Шляхово-е спл атаційне правління по ремонт та триманню
автомобільних шляхів та спор д на них Солом'янсь о о район м.Києва".

2.3.Техні о-е ономічні по азни и об'є т інвест вання з ідно лот 5:

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

2.5.Переможець он рс (інвестор) визначається рішенням постійно діючої он рсної омісії
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 овор
між інвестором, балансо трим вачем (балансо трим вачами) об'є та інвест вання -
замовни ом(ами) та ор анізатором он рс .

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

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 т інвест вання з ідно мов інвестиційно о до овор після
за інчення стро ів дії зазначених до оворів та підписання до мент , зазначено о п.2.7. (або до
за інчення дії зазначених до оворів разі з одження в становленом поряд почат здійснення
заходів, передбачених мовами інвестиційно о до овор , з чинним орендарем (орендарями)).

2.9.Питання з одження з орендарями проведення облашт вання виріш ється інвестором та
балансо трим вачем (балансо трим вачами) після ладання інвестиційно о до овор .

2.10. Інженерні мережі, я і належать до ом нальної власності територіальної ромади м. Києва
і знаходяться в зоні облашт вання, разі необхідності, в становленом поряд демонт ються і за
ошти інвестора створюються нові, я і передаються до ом нальної власності територіальної
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 т інвест вання відповідно до перелі

ре ламентних робіт.
3.3.Фінанс вання інвестором сіх витрат, пов'язаних із здійсненням заходів з облашт вання

об'є т інвест вання.
3.4.Е спл атація об'є т інвест вання відповідно 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 онання ним зобов'язань, що вини ають зв'яз з
поданням он рсних пропозицій.

3.6.Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та проведенням
інвестиційно о он рс розмірі 1% від за альної орієнтовної вартості облашт вання об'є та
інвест вання без рах вання ПДВ, що становить: по лот 5: 141,46 тис. рн та я а сплач ється
інвестором протя ом 10 днів з момент підписання інвестиційно о до овор .

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

3.8.Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з
під отов ою та проведенням інвестиційно о он рс , розмірі 1% від за альної орієнтовної
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
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.
3.10. Переможцем он рс визнається претендент, 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 протя ом 30 алендарних днів з дня отримання

переможцем 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 .

3.12. Термін реалізації інвестиційно о прое т становить 5 ро ів з момент ладання
інвестиційно о до овор . На підставі підписано о між інвестором та балансо трим вачем
(балансо трим вачами) до мент про почато здійснення заходів з облашт вання об'є т
інвест вання протя ом 60 алендарних днів сторони інвестиційно о до овор визначають рафі
фінанс вання і реалізації прое т шляхом підписання додат ової оди до інвестиційно о до овор ,
я а б де невід'ємною частиною.

3.13. Інвестор зобов'яз ється що вартально в письмовій формі подавати ор анізатор он рс
та замовни ам інформацію щодо стан реалізації 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
здійснюється балансо трим вачем (балансо трим вачами) - замовни ами здійснення заходів.

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

3.16. Балансо трим вач протя ом дії інвестиційно о до овор не по одж є подовження термінів
оренди площ об'є ті інвест вання, не по одж є ладання та не ладає нових до оворів.

3.17. У разі неви онання інвестором мов інвестиційно 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 )
інвестиційний до овір може б ти достро ово розірваний наст пном поряд :

3.17.1. У разі неви онання інвестором фінансових зобов'язань за інвестиційним до овором за
пропозицією ор анізатора он рс питання розірвання інвестиційно о до овор виноситься на
роз ляд Комісії.

У разі неви онання інвестором мов інвестиційно о до овор за пропозицією
балансо трим 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
інвестора про:

- необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно 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.

3.17.3. У разі с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор інвестор листом
повідомляє ор анізатора он рс про ви онання фінансових зобов'язань та/або надає
балансо трим вач (балансо трим вачам) та ор анізатор он рс інформацію про фа тичне
ви онання робіт з ідно мов інвестиційно о до овор .

4. Додат ові мови он рс :
4.1.Учасни он рс має право надати додат 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 здійснити заходи з встановлення відповідних ле их
збірно-розбірних онстр цій омерційно о призначення відповідно до вимо , процед р та в межах
норм чинно о за онодавства У раїни за попереднім по одженням з балансо трим вачем
(балансо трим вачами) та Головним правлінням містоб д вання та архіте т ри ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).

4.4.Переможець он рс забезпеч є встановлення в личних по ажчи ів на об'є ті інвест вання
з ідно форм та поряд , визначеном Київсь ою місь ою державною адміністрацією.

4.5.Переможець он рс забезпеч є охорон об'є т інвест вання та звільнення йо о від
стихійної тор івлі в межах норм чинно о за онодавства.

5. Основні ритерії визначення переможця он рс :
5.1.Най раща пропозиція щодо поліпшення об'є т інвест вання.
5.2.Найбільш ви ідна та надійна схема фінанс вання прое т .
5.3.Найбільша част а власних оштів, що в ладаються часни ом фінанс вання об'є та

інвест вання.
5.4.Най ращі мови ви ористання об'є та інвест вання для надання посл щодо задоволення

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 пор шено справ про бан р тство.
6.2.Не надали відповідних фінансових до ментів, 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 або ви онали неналежним чином мови попередніх інвестиційних до оворів,

або пов'язані з особами, що не ви онали або ви онали неналежним чином мови попередніх
інвестиційних до оворів, або інших до оворів, я і б ли підписані з Київсь ою місь ою державною
адміністрацією.

7. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається 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) протя ом
2 тижнів з дня о олошення он рс при наявності до мента, що підтвердж є сплат часни ом
реєстраційно о внес . День оп блі вання 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.
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 інформації 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
надсилається повідомлення про дат проведення он рс .

Додато
Перелі ре ламентних робіт

Печерський район в м. Києві

Балансоутримувач 1 � Комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню

автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва"

№

п/п
Адреса переходу Загальна площа переходу, м.кв.

1 Арсенальна площа 1121,0

2 Набережне шосе ПК43+78 (Лад'я) 668,0

3 Набережне шосе ПК49+75 (Примакова) 632,0

4 бул.Д.Народів � вул. Мічуріна 1332,0

5 Магдебурзького права 124,8

6 Метро "Кловська" 200,4

7 бул. Лихачова 647,0

8 бул. Дружби Народів ріг вул. Чеської 370,0

9 бул. Дружби Народів ріг провул. Філатова 258,0

10 бул. Дружби Народів ріг провул. Філатова 274,3

11 Підземний торговий простір (ПТП) №4 сектор "З" вул. Басейна 452,6

Всього по комунальному підприємству: 11 переходів загальною площею 6 080,1 м.кв.

Балансоутримувач 2 � Комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню

автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль"

№

п/п
Адреса переходу Загальна площа переходу, м.кв.

1 Наддніпрянське шосе зупинка "Міст ім.Патона" 180,2

2 Наддніпрянське шосе зупинка "Видубецьке озеро" 180,2

Всього по комунальному підприємству: 2 переходи загальною площею 360,4 м.кв.

Балансоутримувач 3 � Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Києва

"Київавтошляхміст" комунальної корпорації "Київавтодор"

№

п/п
Адреса переходу Загальна площа переходу, м.кв.

1 п/п по Набережному шосе біля ст.м."Дніпро" 805,4

Всього по комунальному підприємству: 1 перехід загальною площею 805,4 м.кв.

Всього по Печерському району: 14 переходів загальною площею 7 245,9 м.кв.

Солом'янський район в м. Києві

Балансоутримувач 1 � Комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню

автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва"

№

п/п
Адреса переходу Загальна площа переходу, м.кв.

1 просп.Червонозоряний � вул. Народна 255,5

2 просп.Червонозоряний � вул. Головка 361,5

3 просп.Червонозоряний � вул. Олексіївська 287,5

4 просп.Червонозоряний � вул. М.Кривоноса 216,0

5 просп.Червонозоряний � вул. Вузівська 346,3

6 площа Севастопільська 3101,4

7 бул.Чоколівський � вул. Соціалістична 351,0

8 бул.Чоколівський � вул. Пітерська 301,2

9 бул.Чоколівський � пл.Космонавтів 612,2

10 вул. Індустріальна � вул. Виборзька 339,1

11 вул. Індустріальна � вул. Смоленська 410,8

12 просп.Перемоги � ст.м."Шулявська" 903,0

13 просп.Перемоги � вул. Янгеля 458,4

14 просп.Перемоги � вул. Зоологічна 536,6

15 просп.Перемоги � ст.м."КПІ" 739,3

16 вул. Гарматна � просп.Комарова 191,6

17 вул. Борщагівська � вул. Тупікова 565,4

18 вул. Борщагівська � Редукторний завод 282,6

19 перехрестя бул.Лепсе � вул. Героїв Севастополя 916,0

20 просп.Повітрофлотський � вул. Лукашевича 605,9

21 Південний вокзал � ПК � 5+94 (біля церкви) 1473,0

22 вул. Нова Дорога біля з/д станції Пост Волинська 231,6

23 бул.Чоколівський � вул. Ушинського 654,0

Всього по комунальному підприємству: 23 переходи загальною площею 14 139,9 м.кв. 

Всього по Солом'янському району: 23 переходи загальною площею 14 139,9 м.кв.

Всього по лоту 5: 37 переходів загальною площею 21 385,8 м.кв.

Балансоутримувач

Кіль�

кість

пере�

ходів

Загаль�

на

площа,

м. кв.

Орієнтовна

вартість здійс�

нення заходів,

тис. грн без

ПДВ/рік

Крім

того

ПДВ, тис.

грн/ рік

Термін

дії

дого�

вору

Загальна

орієнтовна

вартість,

тис. грн

без ПДВ

Перелік

регла�

ментних

робіт

Комунальне підприємство "Шляхово�

експлуатаційне управління по ремонту та

утриманню автомобільних шляхів та споруд

на них Печерського району м.Києва"

11 6080,1 993,33 198,67 5 4966,67 додається

Комунальне підприємство "Шляхово�

експлуатаційне управління по ремонту та

утриманню автомобільних шляхів та

споруд на них "Магістраль"

2 360,4 90,46 18,09 5 452,29 додається

Комунальне підприємство по ремонту і

утриманню мостів і шляхів м.Києва

"Київавтошляхміст" комунальної корпорації

"Київавтодор"

1 805,4 578,75 115,75 5 2893,75 додається

Комунальне підприємство "Шляхово�

експлуатаційне управління по ремонту та

утриманню автомобільних шляхів та споруд

на них Солом'янського району м.Києва"

23 14139,9 1166,67 233,33 5 5833,33 додається

Всього по лоту 5: 37 21385,8 2829,21 565,84 � 14146,04 �

№

п/п

Елементи

підземного

переходу

Регламентні роботи
Періодичність

виконання

1
Загальні

положення

контроль експлуатаційного стану усіх елементів підземного переходу; постійно

укладання договорів з відповідними підприємствами на вивезення сміття,

електропостачання, водопостачання та приймання стічних вод;
постійно

2 Урни

забезпечення необхідною кількістю урн та сміттєзбірників; постійно

очищення урн та контейнерів від сміття; 2�а р/день 1

р/тижденьмиття та дизенфекція урн і контейнерів.

3 Стеля

обмітання стелі; 1 раз в день 

ремонт пошкодження штукатурки стелі; при виникненні 

ліквідація підтікань шляхом герметизації стиків панелей перекриття; при виникненні 

відновлення побілки стелі. 1 раз на рік

4 Стіни

миття стін та дверей; 1 раз в день 

ремонт пошкодження штукатурки та облицювання стін; при виникненні

відновлення побілки стін; 1 раз на рік

фарбування дверей; 1 раз на рік

контроль за розклеюванням оголошень у невідведених для цього місцях. постійно

5 Підлога

прибирання підлоги: підмітання покриття, миття покриття; 2 рази на день 

ремонт покриття підлоги: ліквідація провалів та просадок, заміна

пошкодженого покриття підлоги(а/б, плит, тощо).

1 раз на день

при виникненні

6 Сходи

прибирання сходів від сміття та снігу; 3 рази в день 

сколювання наледів, ущільненого снігу та посипання сходів протиожеледними

матеріалами;
3 рази в день

ремонт пошкоджень плит покриття сходів та підступенів; при виникненні 

ліквідація порушення з'єднання елементів сходів або їх опирання на косоури; при виникненні 

виправлення погнутих, закріплення розхитаних та відновлення відсутніх

поручнів сходів;
при виникненні 

поновлення пофарбованої поверхні окремих елементів. 1 раз на рік

7 Парапети

миття парапетів; 1 раз на день

очищення парапетів від снігу; 2 рази на день 

ремонт плит облицювання та накривних парапетів, що відшарувалися. при виникненні

8 Водопровід

ревізія та заміна запірної арматури (вентилі, крани, засувки); при виникненні 

ліквідація підтікання у трубопроводі; при виникненні

фарбування водопровідних труб. 1 раз на рік

9 Каналізація

нагляд за зливоприймальною мережею; постійно 

очистка та промивання мережі; 2 рази на рік 

ремонт зливоприймальних колодязів із заміною пошкоджених решіток; при виникненні

заміна ушкоджених корозією несучих елементів металоконструкцій; при виникненні

� антикорозійний захист металоконструкцій. 1 раз на рік

10 Обладнання

нагляд за рівнем води в шахтному колодязі насосної, своєчасне відкачування

води (при відсутності автоматики);
постійно

� нагляд за станом насосів та обладнання, проведення ТО, планових та

аварійних ремонтів;
постійно

очищення та промивання насосів та обладнання, заміна; 2 рази на рік

� фарбування окремих елементів обладнання. 1 раз на рік

11
Електричне

обладнання

нагляд за справністю електромережі та устаткування; постійно 

ліквідація пошкоджень, заміна електроламп, світильників; при виникненні

миття та протирання світильників; 1 раз на день

перевірка заземлення; 1 раз в 2 роки

� контроль за вчасним ввімкненням освітлення з настанням темноти. згідно графіку

12

Пожежна

охорона та

попередження

надзвичайних

ситуацій

утримання в належному стані протипожежних, освітлювальних та запобіжних

пристроїв;
постійно

13
Прилегла

територія

прибирання прилеглої території від сміття;
згідно графіку

прибиранняочищення від снігу, вивезення снігу, посипання протиожеледними матеріалами.
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