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РЕКЛАМА
КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ 

КОНКУРС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТОРА
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій ви-

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007                           
№ 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення 
інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації 
тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного 
будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі 
змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 
22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної 
комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструк-
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, 
незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури 
міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 17.10.2019 № 1820 «Про проведення інвестиційного 
конкурсу із залучення інвестора для реалізації проєкту «Облаштування 
музейної експозиції історії Труханового острова з супутньою інфраструк-
турою на території Труханового острова».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єктом інвестування є музейна експозиція історії Труханового 

острова з супутньою інфраструктурою на території Труханового острова 
у Дніпровському районі. 

1.2. Територія облаштування Об’єкта інвестування знаходиться на 
території Труханового острова у Дніпровському районі та має орієнтовну 
площу 0,07 га (далі – Територія облаштування). 

1.3. Територія облаштування є частиною території, що обліковуєть-
ся за Центральним парком культури і відпочинку м. Києва на підставі 
технічного звіту зі встановлення зовнішніх меж землекористування. 
Набуття Інвестором права власності або користування (оренди) Тери-
торією облаштування та або будь-якою земельною ділянкою на підставі 
інвестиційного договору заборонено.

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

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

№ 
п/п Показник Одиниця 

виміру Всього

1. Орієнтовна площа Території облашту-
вання га 0,07

2. Висота зблокованих тимчасових споруд м 3,5

3. Поверховість поверх 1

4. Чотири зблоковані Тимчасові споруди 
№1, зокрема:

Площа по зовнішньому контуру м2 120,0

Загальна площа м2 106,4

Корисна площа, зокрема: м2 101,6

4.1. Тимчасова споруда А

1.01 Вхідна група м2 25,4

4.2. Тимчасова споруда Б

1.02 Вхідна група м2 27,0

4.3. Тимчасова споруда В

1.03 Адміністративне при-
міщення м2 24,6

4.4. Тимчасова споруда Г

1.04 Інвентарна м2 24,6

5. Три зблоковані Тимчасові споруди № 2, 
зокрема:

Площа по зовнішньому контуру м2 90,0

Загальна площа м2 77,8

Корисна площа, зокрема: м2 76,4

5.1. Тимчасова споруда А

2.01
Приміщення, де пла-
нується розміщення 
музейної експозиції

м2 25,4

5.2. Тимчасова споруда Б

2.02
Приміщення, де пла-
нується розміщення 
музейної експозиції

м2 25,4

5.3. Тимчасова споруда В

2.03 Коридор м2 7,5

2.04 Вбиральні м2 18,1

7. Покриття з грандвідсіву м2 200,0

8. Дощате покриття м2 40,0

9. Асфальтове покриття м2 65,0

1.6. Орієнтовна вартість облаштування Об’єкта інвестування –  
2 504 442,14 грн (Два мільйони п’ятсот чотири тисячі чотириста сорок 
дві гривні 14 коп.) з урахуванням ПДВ, зокрема ПДВ – 417 407,02 грн 
(Чотириста сімнадцять тисяч чотириста сім гривень 02 коп.). 

1.7. Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація 
щодо Об’єкта інвестування, зокрема остаточна (загальна) вартість обла-
штування Об’єкта інвестування, визначатимуться на підставі розробленої 
та затвердженої в установленому порядку проєктної документації або 
іншої документації, передбаченої законодавством України. 

1.8. Інвестор зобов’язується, окрім облаштування Об’єкта інвестування, 
на замовлення Замовника здійснити, відповідно до вимог законодавства 
України, встановлення зблокованої тимчасової споруди для зберігання 
обладнання та інвентаря Центрального парку культури і відпочинку м. 
Києва, орієнтовною площею не менше 100 м2. Після закінчення виконання 
зазначених робіт, що підтверджується актом, підписаним між Замовником 
та Інвестором, Інвестор зобов’язується безкоштовно передати резуль-
тати виконаних робіт (майно) до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва.

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

2.1. Переможець конкурсу (Інвестор) визначається рішенням постій-
но діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування 
будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та не-
житлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-тран-
спортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія), яке затверджується 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проєкту – Центральний парк культури і від-
починку м. Києва (далі – Замовник) (код ЄДРПОУ: 02221411, юридична 
адреса: 01001, м. Київ, Володимирський узвіз, будинок 2). 

2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт – комунальне 
підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» 
(код ЄДРПОУ: 21655857, адреса: 01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 
11-а, п/р 26008300769262 в Головному управлінні по м. Києву та Ки-
ївській області АТ «Ощадбанк», код банку (МФО): 322669, № IBAN ра-
хунку UA813226690000026008300769262, індивідуальний податковий                                  
№ 216558526599).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.13. Протягом строку дії інвестиційного договору Інвестору забо-
роняється:

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

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

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

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

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

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

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

2.18. Не пізніше терміну закінчення дії (або дати дострокового при-
пинення) інвестиційного договору Інвестор зобов’язаний безоплатно 
передати три зблоковані Тимчасові споруди № 2, а саме: Тимчасову                              
споруду А (приміщення, де планується розміщення музейної експо-
зиції), Тимчасову споруду Б (приміщення, де планується розміщення 
музейної експозиції), Тимчасову споруду В (коридор, вбиральня), 
орієнтовні техніко-економічні показники яких визначені у пункті 1.5 цих 
Умов, у комунальну власність територіальної громади міста Києва. При 
цьому Інвестор не має права вимагати сплати будь-яких коштів у якості 
компенсації вартості Об’єкта інвестування або видатків, пов’язаних з 
його облаштуванням і утриманням, а також сплати будь-яких інших сум 
та платежів. Всі питання, пов’язані з передачею Об’єкта інвестування у 
комунальну власність територіальної громади міста Києва, вирішуються 
у встановленому порядку.

2.19. Не пізніше терміну закінчення дії (або дати дострокового при-
пинення) інвестиційного договору Інвестор зобов’язаний здійснити за 
власний рахунок демонтаж чотирьох зблокованих Тимчасових споруд 
№1, техніко-економічні показники яких визначені у пункті 1.5 цих умов, та 
провести відновлення порушеного благоустрою на місцях встановлення. 
У разі нездійснення Інвестором такого демонтажу за власний рахунок 
не пізніше терміну закінчення дії інвестиційного договору, зокрема до-
строкового розірвання, Департамент міського благоустрою виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна 
в місті Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу 
таких тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста Києва з по-
дальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором. При цьому Інвестор не 
має права вимагати сплати будь-яких коштів у якості компенсації вартості 
Об’єкта інвестування або видатків, пов’язаних з його облаштуванням і 
утриманням, а також сплати будь-яких інших сум та платежів.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (зокрема понесених Замовни-

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

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

3.3. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 
50 000,00 грн (П’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) без урахування ПДВ у 
разі визнання учасника переможцем. Зазначені кошти сплачуються 
Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання 
чинності інвестиційним договором. 

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

3.4. Компенсація Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт 
витрат, пов’язаних із виконанням підготовчих (передінвестиційних) робіт 
у розмірі, що становить 421 311,24 грн (Чотириста двадцять одна тисяча 
триста одинадцять гривень 24 коп.) з урахуванням ПДВ у разі визнання 
учасника переможцем. Вказані кошти сплачуються Інвестором протягом 
10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором. 

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

говору щомісячно у сезонний період (з 01 квітня по 30 вересня), до 10 
(десятого) числа відповідного місяця, сплачувати Замовнику платіж на 
утримання та розвиток території Труханового острова у Дніпровському 
районі у розмірі не менше 10 000,00 грн (Десять тисяч гривень 00 коп.) 
з урахуванням ПДВ. 

Передбачені цим пунктом платежі підлягають збільшенню з урахуван-
ням індексу споживчих цін.

3.6. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій 
банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань перед 
міським бюджетом (пункт 3.3. цих Умов – Гарантія 1), замовником під-
готовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4. цих Умов – Гарантія 2). 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.8. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (Одна ти-
сяча сімсот гривень 00 коп.) без ПДВ на розрахунковий рахунок IBAN 
UA158999980000031511934026001, отримувач – ГУК у м. Києві, банк 
отримувача – Казначейство України (ЕАП), код доходів: 50110002, код 
ЄДРПОУ: 37993783.

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

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

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

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

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ 
КОНКУРС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТОРА

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 
№ 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення 
інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації 
тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного 
будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі 
змінами), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 
22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної 
комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструк-
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, 
незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури 
міста Києва» (зі змінами), розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 18.12.2017 № 1638 «Про проведення інвестиційного 
конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту «Облаштування 
воднолижного комплексу для активного відпочинку з об’єктами спор-
тивно-рекреаційного призначення на території Труханового острова».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єктом інвестування є воднолижний комплекс для активного 

відпочинку з об’єктами спортивно-рекреаційного призначення на те-
риторії Труханового острова.

1.2. Територія облаштування Об’єкта інвестування знаходиться на 
території Труханового острова у Дніпровському районі м. Києва та має 
орієнтовну площу 1,9 га (далі – Територія облаштування). 

1.3. Територія облаштування є частиною території, що обліковується 
за комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Дні-
провського району м. Києва на підставі технічного звіту по встановленню 
зовнішніх меж землекористування. Набуття Інвестором права власності 
або користування (оренди) Територією облаштування на підставі інвес-
тиційного договору заборонено.

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

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

№ 
п/п Показник Одиниця 

виміру Всього

1. Орієнтовна площа Території  
облаштування га 1,9

2. Чотири зблоковані Тимчасові споруди  
№ 1, зокрема:

Площа по зовнішньому контуру м2 120,0

Загальна площа м2 104,8

Корисна площа, зокрема: м2 101,6

2.1. Тимчасова споруда А

1.01 Охорона м2 12,3

1.02 Каса м2 12,3

2.2. Тимчасова споруда Б

1.03 Приміщення адміні-
страції м2 26,3

2.3. Тимчасова споруда В

1.04 Медичний пункт м2 18,7

1.05 Коридор м2 6,7

2.4. Тимчасова споруда Г

1.06 Приміщення громад-
ського призначення м2 25,2

3. Три зблоковані Тимчасові споруди № 2, 
зокрема:

Площа по зовнішньому контуру м2 90,0

Загальна площа м2 62,3

Корисна площа, зокрема: м2 63,8

3.1. Тимчасова споруда А

2.01 Приміщення громад-
ського призначення м2 25,2

3.2. Тимчасова споруда Б

2.02 Приміщення громад-
ського призначення м2 7,1

2.03 Приміщення громад-
ського призначення м2 10,6

2.04 Коридор м2 5,5

3.3. Тимчасова споруда В

2.05 Приміщення громад-
ського призначення м2 10,8

2.06 Тераса для відпочинку м2 7,3

2.07 Тераса для відпочинку м2 8,1

4. П’ять зблокованих Тимчасових споруд 
№3, зокрема:

Площа по зовнішньому контуру м2 150,0

Загальна площа м2 131,8

Корисна площа, зокрема: м2 125,7

4.1. Тимчасова споруда А

3.01 Склад інвентарю м2 14,6

3.02 Пункт прокату спор-
тивного інвентарю м2 10,4

4.2. Тимчасова споруда Б

3.03 Камери схову м2 26,7

4.3. Тимчасова споруда В

3.04 Роздягальня чоловіча м2 10,5

3.05 Душова чоловіча м2 14,5

4.4. Тимчасова споруда Г

3.06 Вбиральня чоловіча м2 7,0

3.07 Вбиральня жіноча м2 7,0

3.08 Коридор м2 5,0

3.09 Коридор м2 5,0

4.5. Тимчасова споруда Д

3.10 Душова жіноча м2 14,5

3.11 Роздягальня жіноча м2 10,4

5. Воднолижний стадіон м2 1200,0

5.1. Трибуни воднолижного стадіону на 
270 посадочних місць м2 110,0

5.2. Зона відпочинку з басейном м2 1090,0

6. Висота зблокованих тимчасових споруд м 3,5

7. Поверховість поверх 1

8. Дитячі майданчики шт. 5

9. Ігрові майданчики шт. 5

10. Майданчик з вуличними тренажерами шт. 1

1.6. Орієнтовна вартість Об’єкта інвестування – 23 399 023,03 грн 
(Двадцять три мільйона триста дев’яносто дев’ять тисяч двадцять три 
гривні 03 коп.) з урахуванням ПДВ, зокрема ПДВ – 3 899 837,17 грн 
(Три мільйона вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот тридцять сім 
гривень 17 коп.). 

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

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

2.1. Переможець конкурсу (Інвестор) визначається рішенням постій-
но діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування 
будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та не-
житлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-тран-
спортної інфраструктури міста Києва (далі – Комісія), яке затверджується 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації).

2.2. Балансоутримувач – комунальне підприємство по утриманню 
зелених насаджень Дніпровського району м. Києва.

2.3. Замовник реалізації проєкту – комунальне підприємство виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
«Київський центр розвитку міського середовища» (далі – Замовник).

2.4. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт – комунальне 
підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» 
(код ЄДРПОУ: 21655857, адреса: 01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 
11-а, п/р 26008300769262 в Головному управлінні по м. Києву та Ки-
ївській області АТ «Ощадбанк», код банку (МФО): 322669, № IBAN ра-
хунку UA813226690000026008300769262, індивідуальний податковий                                  
№ 216558526599).

2.5. Облаштування Об’єкта інвестування відбувається у встановленому 
законодавством України порядку відповідно до інвестиційного договору, 
який укладається між Інвестором, Замовником, Балансоутримувачем 
та Організатором конкурсу (Департаментом економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) та у разі необхідності інших договорів, пов’язаних з  
реалізацією інвестиційного проєкту.

2.6. Умовами інвестиційного договору в межах законодавства України 
може бути передбачене делегування Замовником та/або Балансо-
утримувачем Інвестору частини прав та обов’язків, необхідних для 
облаштування Об’єкта інвестування.

2.7. Після укладення інвестиційного договору в разі необхідності 
Інвестор спільно із Замовником та/або Балансоутримувачем укладають 
інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проєкту, згідно із 
законодавством України.

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

2.9. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження проєктної 
документації або іншої документації, передбаченої законодавством 
України, Інвестор спільно із Замовником, Балансоутримувачем та 
Організатором конкурсу визначають графік реалізації інвестиційного 
проєкту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного до-
говору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.10. Облаштування Об’єкта інвестування, орієнтовні техніко-еконо-
мічні показники якого визначені у пункті 1.5. цих умов, здійснюється з 
урахуванням вимог законодавства України. 

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

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

2.13. Строк дії інвестиційного договору – 15 (п’ятнадцять) років з 
моменту набрання ним чинності.

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

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

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

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

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

2.16. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва і знаходяться в зоні Облаштування 
Об’єкта інвестування, у разі необхідності, в установленому порядку, 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно 
передаються до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

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

2.18. Інвестор зобов’язаний під час облаштування Об’єкта інвесту-
вання дотримуватися вимог чинного законодавства України, зокрема, 

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

3.12. Контроль за реалізацією інвестиційного проєкту здійснює Замовник, 
а за виконанням Умов інвестиційного конкурсу – Організатор конкурсу.

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

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

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

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

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

У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору 
протягом 37 (тридцяти семи) календарних днів з дня направлення Орга-
нізатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному до-
говорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатися розірваним.

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

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

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

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

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

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

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

Факт здійснення порушення зобов’язання, встановленого пунктом 

2.13. цих Умов, підтверджує Замовник шляхом інформування Органі-
затора конкурсу.

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

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

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

3.14.8. За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10. 
цих Умов, Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу та/або 
Замовника пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний 
день прострочення.

3.14.9. За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.11. 
цих Умов, Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу та/або 
Замовника пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний 
день прострочення.

3.14.10. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.14. 
цих Умов, – штраф, у розмірі 10% (десяти відсотків) від вартості Об’єкта 
інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін 
на момент підтвердження Замовником такого порушення.

3.14.11. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.17. 
цих Умов, – штраф, у розмірі 10% (десяти відсотків) від вартості Об’єкта 
інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін 
на момент підтвердження Замовником такого порушення.

3.14.12. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.18. 
цих Умов, – штраф, у розмірі 100% (ста відсотків) від вартості Об’єкта 
інвестування на користь Організатора конкурсу з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвердження Замовником та/або Організа-
тором такого порушення.

3.14.13. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.19. 
цих Умов, – штраф, у розмірі 100% (ста відсотків) від вартості Об’єкта 
інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін 
на момент підтвердження Замовником такого порушення.

3.14.14. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 3.1. цих 
Умов, – штраф, у розмірі 10% (десяти відсотків) від вартості Об’єкта 
інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих 
цін на момент підтвердження Замовником такого порушення.

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

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

зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфра-
структури міста Києва.

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

розвиток території Труханового острова у Дніпровському районі, перед-
баченого пунктом 3.5. цих Умов.

6. Додаткові критерії визначення переможця:
6.1. Найкраща пропозиція щодо розміру платежу на створення со-

ціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проєкту.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у 

фінансування Об’єкта інвестування.
6.4. Надійність учасника, яка визначається на підставі представленої 

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

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

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

на це майно накладено арешт.
7.5. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів 

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

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

7.7. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене 
у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16.03.2017.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12, кім. 1 (відділ залучення інвестицій), 
тел.: 202-60-82, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) про-
тягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу при наявності до-
кумента, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День 
опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто 
або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголо-
шення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 618, 
тел.: 202-60-82, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День 
опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта 
інвестування звертатися за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 
кім. 1 (відділ залучення інвестицій), тел.: 202-60-82, 202-79-34 (понеді-
лок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в 
обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату прове-
дення конкурсу.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

але не виключно: Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників 
у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.08.2006 № 1045; Закону України «Про мораторій на ви-
далення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого 
господарства м. Києва»; Закону України «Про природно-заповідний фонд 
України» та Закону України «Про охорону культурної спадщини» тощо.

2.19. Не пізніше терміну закінчення дії (або дати дострокового при-
пинення) інвестиційного договору Інвестор зобов’язаний безоплатно 
передати Об’єкт інвестування у комунальну власність територіальної 
громади міста Києва. При цьому Інвестор не має права вимагати сплати 
будь-яких коштів в якості компенсації вартості Об’єкта інвестування або 
видатків, пов’язаних з його облаштуванням і утриманням, а також сплати 
будь-яких інших сум та платежів. Всі питання, пов’язані з передачею 
Об’єкта інвестування у комунальну власність територіальної громади 
міста Києва, вирішуються у встановленому порядку.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (зокрема понесених За-

мовником та Балансоутримувачем), пов’язаних із реалізацією інвести-
ційного проєкту, протягом періоду часу з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором і закінчуючи моментом повного виконання 
сторонами інвестиційного договору своїх зобов’язань, зокрема, але не 
виключно, витрат, пов’язаних із облаштуванням та утриманням Об’єкта 
інвестування, сплатою інших обов’язкових платежів, встановлених зако-
нодавством України, вирішенням земельних питань, зокрема пов’язаних 
з утриманням Території облаштування, утриманням та експлуатацією 
Об’єкта інвестування протягом строку дії інвестиційного договору тощо.

 Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника та/або Балансо-
утримувача, пов’язаних з реалізацією Інвестиційного проєкту, за умови 
попереднього погодження Інвестором їх здійснення.

 Інвестор здійснює компенсацію витрат Балансоутримувача з оплати 
комунальних послуг, податків, зборів, інших платежів, пов’язаних з 
утриманням Території облаштування та Об’єкта інвестування на підставі 
договору, укладеного з Балансоутримувачем.

3.2. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної 
та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не 
менше  100 000,00 грн (сто тисяч гривень 00 коп.) без урахування ПДВ, 
у разі визнання учасника переможцем. Зазначені кошти сплачуються 
Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання 
чинності інвестиційним договором. 

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

3.3. У разі, якщо техніко-економічні показники Об’єкта інвестування, 
визначені проєктною документацією або іншою документацією, перед-
баченою законодавством України, будуть більшими, ніж орієнтовні 
техніко-економічні показники Об’єкта інвестування, визначені в пункті 
1.5. цих умов, Інвестор звертається до Організатора конкурсу з про-
ханням розглянути питання щодо зміни техніко-економічних показників 
Об’єкта інвестування на засіданні Комісії. 

Таке звернення Інвестора розглядається Комісією на найближчому 
засіданні. На підставі рішення Комісії сторони інвестиційного договору 
письмово погоджують новий розмір внеску Інвестора на створення со-
ціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, шляхом 
пропорційного збільшення розміру внеску на створення соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, визначеного у 
пункті 3.2. цих умов (з урахуванням інфляції) та інвестиційному договорі, 
у зв’язку зі збільшенням техніко-економічних показників Об’єкта інвесту-
вання шляхом укладення додаткової угоди до інвестиційного договору.

3.4. Компенсація Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт 
витрат у розмірі, що становить 427 417,20 грн (чотириста двадцять 
сім тисяч чотириста сімнадцять гривень 20 коп.) з урахуванням ПДВ, 
у разі визначення учасника переможцем. Вказані кошти сплачуються 
Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання 
чинності інвестиційним договором. 

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

договору щоквартально, до 10 (десятого) числа місяця, наступного за 
звітним кварталом, сплачувати Балансоутримувачу платіж на утримання 
та розвиток території Труханового острова у розмірі не менше 10 000,00 
грн (десяти тисяч гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

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

3.6. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій 
банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань перед 
міським бюджетом (пункт 3.2. цих Умов – Гарантія 1), замовником під-
готовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.4. цих Умов – Гарантія 2). 

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

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

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

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

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

підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови під-
писання інвестиційного договору;

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

3.7. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 2 550,00 грн (Дві тисячі 
п’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп.) без ПДВ на розрахунковий рахунок 
IBAN UA158999980000031511934026001, отримувач – ГУК у м. Києві, 
банк отримувача – Казначейство України (ЕАП), код доходів: 50110002, 
код ЄДРПОУ: 37993783.

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

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

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

3.9. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально, до 
10 (десятого) числа місяця, що настає за звітним кварталом, у письмовій 
формі подавати Організатору конкурсу, Замовнику та Балансоутриму-
вачу інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проєкту загалом 
та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.10. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується на вимогу 
Організатора конкурсу, Замовника та Балансоутримувача надавати 
документально підтверджену інформацію щодо виконання умов кон-
курсу та умов інвестиційного договору протягом 5 (п’яти) робочих днів 
з моменту отримання запиту.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проєкту здійснює За-
мовник та Балансоутримувач, а за виконанням умов інвестиційного 
конкурсу – Організатор конкурсу.

3.12. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір 
в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного 
виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 2.8., 2.9., 
2.11., 2.14., 2.15., 2.18., 3.1., 3.2., 3.4., 3.5., 3.9., 3.10. цих умов та інших 
умов інвестиційного договору.

3.12.1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним 
договором, питання розірвання інвестиційного договору за пропо-
зицією Організатора конкурсу, Замовника та/або Балансоутримувача 
виносяться на розгляд Комісії.

3.12.2. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення, Органі-
затор конкурсу повідомляє Інвестора про:

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

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

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

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

3.12.4. Замовник та/або Балансоутримувач у письмовому вигляді 
надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором 
зобов’язань згідно з умовами інвестиційного договору.

3.13. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції за 
неналежне виконання або невиконання Інвестором своїх зобов’язань, 
зокрема, але не виключно:

3.13.1. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.14. 
цих умов, – штраф, у розмірі 100% (ста відсотків) від вартості Об’єкта 
інвестування на користь Організатора конкурсу з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвердження Замовником та/або Балансо-
утримувачем такого порушення.

Факт здійснення порушення зобов’язання, встановленого пунктом 
2.14. цих умов, підтверджує Замовник та/або Балансоутримувач шляхом 
інформування Організатора конкурсу.

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

3.13.3. За виконання робіт по облаштуванню Об’єкта інвестування з 
порушенням строків, визначених в пункті 2.8. цих Умов, вимог будівель-
них норм, державних стандартів і правил та затверджених проєктних 
рішень, – штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від загальної вартості 
Об’єкта інвестування на користь Замовника.

3.13.4. За порушення грошових зобов’язань, передбачених пунктом 
3.4. цих Умов, та/або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвес-
тор сплачує на користь Замовника підготовчих (передінвестиційних) 

робіт пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно 
сплаченої суми за кожний день прострочення.

3.13.5. За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.9. цих 
Умов, Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу, Замовника 
та/або Балансоутримувача пеню у розмірі подвійної облікової ставки 
НБУ за кожний день прострочення.

3.13.6. За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10. цих 
Умов, Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу, Замовника 
та/або Балансоутримувача пеню у розмірі подвійної облікової ставки 
НБУ за кожний день прострочення.

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

3.13.8. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.11. цих 
умов, – штраф, у розмірі 10% (десяти відсотків) від вартості Об’єкта 
інвестування на користь Балансоутримувача з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвердження Замовником та/або Балан-
соутримувачем такого порушення.

3.13.9. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.15. цих 
умов, – штраф, у розмірі 10% (десяти відсотків) від вартості Об’єкта 
інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих 
цін на момент підтвердження Замовником та/або Балансоутримувачем 
такого порушення.

3.13.10. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.18. 
цих умов, – штраф, у розмірі 10% (десяти відсотків) від вартості Об’єкта 
інвестування на користь Балансоутримувача з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвердження Замовником та/або Балан-
соутримувачем такого порушення.

3.13.11. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.19. 
цих умов, – штраф, у розмірі 100% (ста відсотків) від вартості Об’єкта 
інвестування на користь Організатора конкурсу з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвердження Замовником та/або Балансо-
утримувачем такого порушення.

3.13.12. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 3.1. цих 
умов, – штраф, у розмірі 10% (десяти відсотків) від вартості Об’єкта 
інвестування на користь Замовника та/або Балансоутримувача з ура-
хуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником 
та/або Балансоутримувачем такого порушення.

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

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

зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфра-
структури міста Києва.

5. Основний критерій визначення переможця конкурсу:
Найкраща пропозиція щодо розміру платежу на створення соціальної 

та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця:
6.1. Найкраща пропозиція щодо розміру платежу на утримання та 

розвиток території Труханового острова, передбаченого пунктом 3.5. 
цих умов.

6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проєкту.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у 

фінансування Об’єкта інвестування.
6.4. Надійність учасника, яка визначається на підставі представленої 

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

банкрутство.
7.2. Знаходяться на стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або 

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

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

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

7.6. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене 
у рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16.03.2017.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12, кім. 1 (відділ залучення інвестицій), 
тел.: 202-60-82, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) 
протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу при наявності 
документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. 
День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вва-
жається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто 
або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголо-
шення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 618, 
тел.: 202-60-82, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День 
опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається 
днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта 
інвестування звертатися за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 
кім. 1 (відділ залучення інвестицій), тел.: 202-60-82, 202-79-34 (поне-
ділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

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

Оголошення орендодавця Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України  
про намір передати майно в оренду.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України оголошує про намір передати в оренду державне майно НАН України, що знаходяться на балансі Інституту та розташоване за адресою:  
м. Київ, вул. Заболотного, 154.

№ 
п/п

Назва органу 
управління Балансоутримувач Найменування та місцезнаходження об’єкта оренди

Загальна 
площа, 

кв. м

Вартість майна 
за незалежною 

оцінкою

Реєстровий номер 
майна Мета використання

Максимально 
можливий строк 

оренди
Примітка

1 Національна акаде-
мія наук України

Інститут мікробіології і вірусології 
ім. Д. К. Заболотного НАН України

Павільйон ПК-2У № 6, розміщений за адресою: м. Київ,  
вул. Заболотного, 154 120,0

Від 31.08.2019 р. 
6 478 грн  
за кв. м

05417087.1.АА 
АДЖЖ444

Інше використання нерухо-
мого майна (виробництво) До 31.10.2022 р.

Перелічене майно про-
понується до оренди 

загалом, як група 
об’єктів. Заяви про 
намір щодо частини 
об’єкта оренди роз-
гляду не підлягають 

2 Національна акаде-
мія наук України

Інститут мікробіології і вірусології 
ім. Д. К. Заболотного НАН України

Частина нежитлового приміщення павільйону П-73А (приміщення  
№ 2), розміщена за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 154 13,0

Від 31.08.2019 р. 
7 676 грн  
за кв. м

05417087.1.АА 
АДЖЖ455 Офіс До 31.10.2022 р.

3 Національна акаде-
мія наук України

Інститут мікробіології і вірусології 
ім. Д. К. Заболотного НАН України

Частина нежитлового приміщення столярної майстерні (приміщення 
№ 2), розміщена за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 154 26,2

Від 31.08.2019 р. 
5 843 грн  
за кв. м

05417087.1.АА 
АДЖЖ453 Склад До 31.10.2022 р.

4 Національна акаде-
мія наук України

Інститут мікробіології і вірусології 
ім. Д. К. Заболотного НАН України

Частина нежитлового приміщення столярної майстерні (приміщення 
№ 1 та № 3), розміщена за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 154 80,6

Від 31.08.2019 р. 
5 291 грн  
за кв. м

05417087.1.АА 
АДЖЖ453

Інше використання нерухо-
мого майна (виробництво) До 31.10.2022 р.

5 Національна акаде-
мія наук України

Інститут мікробіології і вірусології 
ім. Д. К. Заболотного НАН України

Частина нежитлового приміщення павільйону ПК-2У № 5 (приміщен-
ня № 3 та № 4), розміщена за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 

154
38,4

Від 31.08.2019 р. 
7 039 грн  
за кв. м

05417087.1.АА 
АДЖЖ443 Склад До 31.10.2022 р.

6 Національна акаде-
мія наук України

Інститут мікробіології і вірусології 
ім. Д. К. Заболотного НАН України

Частина нежитлового приміщення павільйону П-73А (приміщення  
№ 4 та № 5), розміщена за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 154 88,5

Від 31.08.2019 р. 
6 608 грн  
за кв. м

05417087.1.АА 
АДЖЖ455

Розміщення виробників 
реклами До 31.10.2022 р.

7 Національна акаде-
мія наук України

Інститут мікробіології і вірусології 
ім. Д. К. Заболотного НАН України

Частина нежитлового приміщення павільйону П-73А (приміщення  
№ 7), розміщена за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 154 61,2

Від 31.08.2019 р. 
6 773 грн  
за кв. м

05417087.1.АА 
АДЖЖ455

Розміщення виробників 
реклами До 31.10.2022 р.

8 Національна акаде-
мія наук України

Інститут мікробіології і вірусології 
ім. Д. К. Заболотного НАН України

Частина нежитлового приміщення другого поверху будівлі науково-
адміністративного призначення (кімнати № 201, 202, 203), розміщена 

за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 154
35,6

Від 31.08.2019 р. 
15 938 грн  

за кв. м

05417087.1.ГФ 
УФФС003

Інше використання нерухо-
мого майна (виробництво 
медичних і стоматологіч-

них інструментів)

До 31.10.2022 р.

9 Національна акаде-
мія наук України

Інститут мікробіології і вірусології 
ім. Д. К. Заболотного НАН України

Частина нежитлового приміщення віварію (група приміщень першого 
поверху), розміщена за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 154 114,7

Від 31.08.2019 р. 
7 050 грн  
за кв. м

05417087.1.АА 
АДЖЖ457 Склад З 01.01.2020 р. до 

30.11.2022 р.

 
Інші умови: відшкодування витрат Балансоутримувачу, з урахуванням місць загального користування, а саме: відшкодування комунальних та експлуатаційних послуг на утримання орендованого приміщення; відшкодування податку на землю; 

відшкодування витрат на розміщення оголошення; відшкодування вартості незалежної оцінки майна. Укладення договору оренди за типовим зразком, затвердженим постановою Бюро Президії НАН України. Обов’язкове здійснення страхування 
орендованого майна на користь Балансоутримувача на термін дії договору оренди. При надходженні двох і більше заяв, буде оголошено конкурс на право оренди даного об’єкта. 

Кінцевий строк прийняття заяв про оренду: десятий робочий день після опублікування оголошення. 
Місце прийняття заяв про оренду: м. Київ, вул. Заболотного, 154, кім. № 159.
Контактна особа: Дюг Вікторія Володимирівна, тел./факс: (044) 526-90-06, е-mail: viktoriya-dyug@ukr.net. Інша інформація: додатково інформацію розміщено на сайтах: www.usnan.org.ua, www.imv.kiev.ua.
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КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР  
МІСТА КИЄВА

________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 

Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання)

                                        20196273971           
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

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

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

1. Планована діяльність.
Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного 

та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь у м. Києві. Планована ді-
яльність направлена на вирішення головної проблеми р. Либідь 
– очищення русла від забруднення побутовим сміттям, нафтопро-
дуктами, завислими речовинами та стабілізації берегової лінії.

(загальні технічні характеристики, зокрема параметри  
планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо),  
місце провадження планованої діяльності)

Планована діяльність передбачає: реконструкцію гідротехніч-
них споруд (берегоукріплення), в основному, із заміною існуючих 
конструкцій, розчищення русла від замулення та сміття, створення 
громадського простору для відпочинку населення та благоустрій 
у межах її прибережних захисних смуг, очищення дощових по-
верхневих стоків локальними очисними спорудами.

2. Суб’єкт господарювання.
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської місь-

кої ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, 
утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва 
«ПЛЕСО» (КП «ПЛЕСО»), ЄДРПОУ: 23505151, 02002, м. Київ, вул. 
Микільсько-Слобідська, 7, тел.: (044) 541-18-11.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ 
або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, 

ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку 
у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження 

діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 
громадського обговорення.

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

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

4. Процедура прийняття рішення про провадження пла-
нованої діяльності та орган, який розглядатиме результати 
оцінки впливу на довкілля.

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

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

його видачу)

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

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 
25 листопада 2019 року о 10.00, за адресою: м. Київ,  

вул. Турівська, 28, приміщення № 4.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться 
____________________________________________________________

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

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

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

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

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений 
територіальний орган, до якого надаються зауваження і 
пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій.

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

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

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 157 

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

____________________________________________________________ 
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої  

діяльності)

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

1. Офіс Комунального підприємства виконавчого органу Ки-
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду  
м. Києва «ПЛЕСО» (КП «ПЛЕСО»), Україна, м. Київ, вул. Микільсько-
Слобідська, 7. З 6 листопада 2019 р. Контактна особа – Сойкіс 
Григорій Михайлович.

2. Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36. З 6 лис-
топада 2019 р.

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

 контактна особа)

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на право оренди об’єктів, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва.
 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує конкурс на право 

оренди нежитлових приміщень, розташованих за адресами:
– м. Київ, вул. Вишгородська, 50-б, загальною площею 32,6 кв. м. Строк оренди – 2 роки 

364 дні. Цільове використання – розміщення суб’єкту господарювання, що здійснює побутове 
обслуговування населення; розмір стартової місячної орендної плати – 749,22 грн (без ПДВ), 
розмір авансової орендної плати – 2996,88 грн. Крок аукціону – 70,0 грн. 

– м. Київ, вул. Зої Гайдай, 9-б, загальною площею 18,0 кв. м. Строк оренди – 2 роки 364 
дні. Цільове використання: 1) розміщення торговельного об’єкту з продажу продовольчих 
товарів, крім товарів підакцизної групи; 2) розміщення торговельного об’єкту з продажу про-
довольчих, непродовольчих товарів, алкогольних та/або тютюнових виробів; розмір стартової 
місячної орендної плати – 7 912,50 (без ПДВ), розмір авансової орендної плати – 31 650,00 
грн. Крок аукціону – 750,0 грн. 

– м. Київ, вул. Йорданська, 4-д, загальною площею 41,70 кв. м. Строк оренди – 2 роки 364 
дні. Цільове використання – розміщення торговельного об’єкту з продажу продовольчих, 
непродовольчих товарів, алкогольних та/або тютюнових виробів; розмір стартової місячної 
орендної плати – 11 160,0 грн (без ПДВ), розмір авансової орендної плати – 44 640,0 грн. 
Крок аукціону – 1000,0 грн.   

– м. Київ,  вул. Йорданська, 7-а, загальною площею 38,0 кв. м. Строк оренди – 2 роки 364 
дні. Цільове використання: 1) розміщення громадських та благодійних організацій на площі, 
що не використовується для провадження підприємницької діяльності; 2) розміщення офіс-
них приміщень; розмір стартової місячної орендної плати – 5 371,30 грн (без ПДВ), розмір 
авансової орендної плати – 21 485,20 (без ПДВ); крок аукціону – 500,0 грн.

– м. Київ, вул.Приозерна,12-б, загальною площею 23,6 кв .м. Строк оренди – 2 роки 364 
дні. Цільове використання: розміщення суб’єкту господарювання, що здійснює діяльність зі 
збору та сортування вторинної сировини (на відстані менше ніж 200,0 м від житлових будинків). 
Розмір стартової місячної орендної плати – 5027,08 грн (без ПДВ), розмір авансової орендної 
плати – 20108,33 грн. Крок аукціону – 500,0 грн.

– м. Київ, вул. Йорданська, 26, загальною площею 58,0 кв. м. Строк оренди – 2 роки 364 
дні. Цільове використання: розміщення об’єктів приватної медичної практики, що діють на 
основі приватної власності та провадять господарську діяльність з медичної практики у 
лікувально-профілактичних закладах. Розмір стартової місячної орендної плати – 9 785,15 
грн (без ПДВ), розмір авансової орендної плати – 39 140,6 грн. Крок аукціону – 950,0 грн.

Конкурс буде проведено 27 листопада 2019 року о 10.00, за адресою: м. Київ, вул. Мар-
шала Тимошенка, 16, каб. 300. 

Заяви та документи для участі у конкурсі подаються не пізніше кінцевого терміну їх по-
дання, за адресою: 04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка,16 (каб. 308), тел. для довідок: 
418-41-98. Остання дата прийняття пропозицій від претендентів – 21 листопада 2019 року. 

Ознайомитися з умовами конкурсу та переліком документів, які подаються претендентами 
для участі у конкурсі, можна на вебсторінці Оболонської районної в місті Києві державної ад-
міністрації (https://obolon.kyivcity.gov.ua) та на офіційному порталі Києва (www.kyivcity.gov.ua). 

Оголошення про намір передати в оренду об’єкт, що належить до 
комунальної власності територіальної громади міста Києва та переданий до 

сфери управління Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації. 
Орендодавець – Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація 

03020 м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41. Балансоутримувач – Комунальне 
підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом’янського району м. Києва» 03186 м. Київ, вул. Левка Мацієвича, 6. 
Нежитлове приміщення І поверху, яке розташоване в житловому будинку (частина будівлі), 

за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, 23, загальною площею 61,80 кв. м та 
корисною площею 61,80 кв. м. Технічний стан приміщення задовільний, приміщення забез-
печено комунікаціями.

Рішення про проведення інвестиційного конкурсу щодо об’єкта або про включення об’єкта 
до переліку майна, що підлягає приватизації не приймалося. Ринкова вартість майна прове-
дена 02.09.2019 ФОП Льодіним Ю. П. станом на 31.08.2019 і становить 1 366 000,00 грн (без 
ПДВ). Запропонована заявником мета використання: розміщення перукарні, розмір орендної 
ставки становить 3 % від вартості майна (розмір місячної орендної плати становить 3 415,00 
грн (без ПДВ). Приміщення можна використовувати і для інших цілей.

Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної плати – у 
розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної 
заробітної плати станом на 1 січня поточного року – м. Київ 03186, вул. Левка Мацієвича, 6, 
(Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житло-
вого фонду Солом’янського району м. Києва» р/р № 26000261583 ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО: 
320478, код ЄДРПОУ: 35756919, електронна пошта: kab8@ukr.net). Контактні дані працівника 
балансоутримувача, відповідального за ознайомлення зацікавлених осіб із об’єктом оренди 
протягом робочого часу: 249-43-95, 249-43-70, електронна пошта: kab@ukr.net, адреса: вул. 
Левка Мацієвича, 6, кімн. № 8, 10. Заяви про оренду приймаються протягом 10 робочих днів, 
починаючи з першого робочого дня, наступного за датою публікації, за адресою: 03020, просп. 
Повітрофлотський, 41, Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 179. 
Тел. для довідок: 207-09-30, 207-09-32.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 
оголошує про намір передати майно в оренду

Орендодавець: Печерська районна в місті Києві державна адміні-
страція (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, тел.: 280-15-39).

Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Керуюча ком-
панія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. 
Києва» (м. Київ, пров. Мар’яненка, 7, тел.: 254-42-24, 254-52-86, 
280-44-53, kk_pech@ukr.net).

Інформація про об’єкт оренди: 
– місцезнаходження об’єкта оренди: м. Київ, вул. Чигоріна, 49; 
– загальна площа (корисна площа): 142,1 кв. м (142,1 кв. м); 
– тип будинку: житловий будинок;
– характеристика об’єкту оренди: нежитлові приміщення 

підвального поверху; 
– технічний стан об’єкта (інформація про забезпечення кому-

нікаціями): потребує ремонту (можливе підключення тепло-водо-
електропостачання);

– оціночна вартість об’єкта оренди: станом на 31.08.2019 – 2 155 
500,00 грн без ПДВ (суб’єкт оціночної діяльності ФОП Щаслива Н. 3.). 

За заявою ініціатора, цільове використання та строк оренди: 
для розміщення суб’єкта господарювання, діяльність якого спря-
мована на організацію та проведення занять різними видами 
спорту; 2 роки 364 дні.

Можливе альтернативне цільове використання об’єкта оренди 
(у такому випадку, стартова орендна плата буде розраховуватися 
відповідно до більшої орендної ставки).

Орендна ставка: 3%, розмір орендної плати за базовий місяць 
оренди (стартова орендна плата): 5388,75 грн без ПДВ (коригується 
на індекс інфляції).

Для ознайомлення з об’єктом оренди необхідно звернутися 
до балансоутримувача.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно з пунктом 6.1 
Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015  
№ 415/1280 (зі змінами), далі – Положення, і отримала позитивний 
висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам 
нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається 
подача нової заяви або додаткових документів, зокрема документів, 
що засвідчують сплату авансової орендної плати. Інші особи, які 
мають намір взяти  майно в оренду, подають:

– заяву і документи за формою і переліком, визначеним у 
додатку 4 до Положення;

– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової оренд-
ної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.

Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини 
авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову 
орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року, одержувач платежу КП 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського 
району м. Києва»:

До 31.10.2019: р/р 26001192399100 Публічне акціонерне 
товариство «УкрСиббанк», МФО: 351005, ЄДРПОУ: 35692211.

З 01.11.2019: IBAN № UA 733510050000026001192399100 Пу-
блічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», код ЄДРПОУ: 35692211.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих 
днів, починаючи з першого робочого дня, наступного за датою 
публікації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 
15, каб. 210. Довідка за телефоном: 280-15-39.

Втрачений оригінал диплому з додатком IE ВЕ № 009060 від 30.06.2018 р., реєстр. ном. 1136, Київ-
ського механіко-металургійного технікуму на ім’я Лопати В’ячеслава Анатолійовича, вважати недійсним.

ППО Національного музею історії України повідомляє про втрату печатки та документів 
профспілки. Телефон для інформації: (097) 833-06-40.

Втрачений атестат про середню освіту Р № 379186 від 25.06.1987 р., виданий школою № 
238 м. Києва на ім’я Комаренко В. М., вважати недійсним.

Втрачене посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1987 р. 
Серії А (категорія 2) № 006491 від 20.11.1993 р. на ім’я Полянської Е. І., вважати недійсним.

Ти еко-friendly і дбаєш 
про місце, де ти живеш? 
Хочеш отримати корисні 
призи за свої екозвички? 
Долучайся до флешмо-
бу «Розкажи про свій 
екотиждень» та вигравай 
призи!

УМОВИ УЧАСТІ:
• Підпишись на 

сторінку Департаменту 
суспільних комунікацій 
КМДА у Facebook.

• Зроби репост цього 
допису.

• Напиши пост (+фото/
відео) про свої екоз-
вички і постав хештег 
#МійЕкоТиждень.

• Відміть у своєму по-
сті друга, якому переда-
єш челендж.

ВАЖЛИВО! Переко-
найся, що твій профіль 
відкритий інакше ми 
тебе не побачимо.

Визначати перемож-
ців будемо щоп’ятниці.

Конкурс триватиме до 
30 листопада.

Бажаємо успіхів та 
сподіваємося, Ти будеш у 
списку!
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