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Реклама

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

СПІЛЬНА РОБОТА  
НА БЛАГО МІСТА

Форум збирається вже третій рік 
поспіль, отже потреба в об’єднанні 
громадських організацій все ще 
залишається, зазначила заступ-
ниця Київського міського голо-
ви Марина Хонда.

– Протягом 
року можна зу-
стрічатися ба-
гато разів, про-
водити безліч 
консультацій, 
але якщо кожен 
із нас окремо, і 

працює самостійно, ми не отри-
маємо жодного результату, – під-
креслила Марина Хонда. – Дуже 
хотілося б, щоб громадські ор-
ганізації брали участь не лише 
у форумах, а й співпрацювали 
з нами на постійній основі. Я 
вдячна за критику, бо вона дає 
можливість розвитку. Якщо це 
конструктивна критика, то це ще 
краще, але лише спільна робота 
дає мега результат.

МІСТО БЕЗ ДІАЛОГУ –  
НЕМОЖЛИВЕ

Цього року, за ініціативи Депар-
таменту суспільних комунікацій, 
вперше були проведені районні 
Форуми організацій громадян-
ського суспільства, які передували 
міському заходу та мали на меті 
залучити до змістовної співпраці  
активну громадськість у районах 
та мікрорайонах столиці.

Голова Департаменту суспіль-
них комунікацій КМДА Роман 
Лелюк відзначив, що гасло Фо-
руму «Київ – столиця діалогу» не 
випадкове, адже саме в нашому 
місті проживає найактивніша і 
найпрогресивніша громадськість 
України.

– Кожен із 
наших районів 
є більшим, ніж 
значна частина 
обласних цен-
трів України. 
Вони мають гео-
графічні, інфра- 

структурні та навіть ментальні 

особливості, свої сильні та слабкі 
сторони. Саме тому було прийняте 
рішення провести 10 форумів ор-
ганізації громадського суспільства 
– для того, щоб познайомитися 
з активістами, представниками 
громадських організацій, щоб 
посадити за круглий стіл владу і 
громаду, – пояснив Роман Лелюк.

Він додав, що цього тижня Ки-
їврада проголовувала за міську 
цільову програму розвитку гро-
мадянського суспільства на 2020-
2022 роки. Цільовою програмою 

заплановано продовжити форуми 
і в наступних роках.

АКТИВІЗАЦІЯ МОЛОДІ

Які конкретні кроки відбува-
ються у місті для співпраці влади 
і громади? Т. в. о. директора КП 
«Центр публічної комунікації та 
інформації» Дмитро Кулібаба 
розповів про відкриття громад-
ського хабу в центрі міста. У ньому 
влада зможе презентувати своє 
бачення орієнтації міських ініці-
атив, а громада буде долучатися 
до їх розроблення і втілення.

Другий пріоритет міста – це 
залучення молоді.

– На жаль, на-
віть на цьому 
Форумі молоді  
не так багато, 
як би ми того 
хотіли. Для них 
ми стаємо не 
цікавими. Але 
місто має розвиватися енергі-
єю молоді. Тому я звертаюся до 
активних мешканців Києва: за-
лучайте своїх дітей! Нам вкрай 
необхідна молода кров у громад-
ському житті, – закликав Дмитро 
Кулібаба.

Виявилося, що молодь най-
більше цікавлять теми налаго-
дження комунікації та екології. 
Це з’ясувалося під час панельної 

дискусії  Центру публічної комуні-
кації та інформації «Навички діа-
логу для ефективних комунікацій». 
У роботі молодіжної секції взяли 
участь представники організацій 
«Юн-прес», «Пласт» та Академії 
громадського лідерства.

НА ЗАВАДІ ДІАЛОГУ

Форум організацій громадян-
ського суспільства  виявив низку 
проблем, які стають на заваді 
правильному діалогу –  це низький 
рівень довіри до влади, недоско-
нале законодавство та складні 
бюрократичні процедури.

Під час Форуму стало зрозуміло, 
що працювати ще є над чим. Адже 
діалог передбачає, що сторони 
дають змогу висловитись одне 
одному, – а під час Форуму це не 
завжди спрацьовувало.

– Враження, 
що деякі люди 
прийшли не 
для діалогу, а 
навпаки, – за-
значила прези-
дент Громад-
ської спілки 
«Спілка жінок України» Лео-
кадія Герасименко. – Про яке 
єднання громадських організацій 
може йтися. Потрібно змалечку 
вчити культурі та діалогу!

Для продовження конструктив-
ного  діалогу, присутнім порадили 
користуватися посібником «Як, 
коли, де працює діалог».

– Для тих, хто 
хоче запрова-
джувати пра-
вильний діалог у 
своїх організаці-
ях, є безкоштов-
ний онлайн-курс 

«Як ефективно спланувати та про-
вести діалог», – розповіла почес-
ний член і радниця Національної 
асоціації медіаторів України 
Владислава Каневська. – Якщо ви 
вдало пройдете цей онлайн-курс, 
то зможете на кілька днів безко-
штовно записатися на офлайн-курс.

Пропозиції найбільш активних 
секцій будуть направлені для роз-
гляду профільних департаментів 
КМДА  

У неділю, 15 грудня, відбувся IIІ Київський Форум 
організацій громадянського суспільства «Київ 
– столиця діалогу». Як повідомили організатори, 
участь у дискусіях взяли представники понад 200 
громадських організацій столиці.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС  
ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТОРА

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого 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), роз-
порядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про 
затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до 
фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019  
№ 1810 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалі-
зації проєкту «Облаштування дитячого парку розваг на території парку «Відрадний» 
у Солом’янському районі». 

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єктом інвестування є облаштування дитячого парку розваг на території 
парку «Відрадний» у Солом’янському районі.

1.2.  Складові Об’єкта інвестування – тимчасові споруди, атракціони згідно з 
пунктом 1.6 цих Умов.

1.3. Територія облаштування Об’єкта інвестування знаходиться на території 
парку «Відрадний» у Солом’янському районі та має орієнтовну площу 0,27 га (далі 
– Територія облаштування). 

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

1.5. Тимчасова споруда – одноповерхова споруда, що виготовляється з полег-
шених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним 
регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, 
без улаштування фундаменту.

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

№ п 
/ п Показник

Оди-
ниця 

виміру
Всього

1. Орієнтовна площа Території облаштування га 0,27

2. Висота тимчасових споруд м 2,5-3,0

3. Поверховість поверх 1

4. Тимчасова споруда №1 – Тир:

Площа по зовнішньому контуру м2 12,5

Загальна площа м2 9,0
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Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого 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, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового 
призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури 
міста Києва» (зі змінами), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 09.09.2019 № 1595 «Про проведення 
інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту «Облаштування 
парку розваг (атракціонів) на території «Гідропарк» (о. Венеціанський)». 

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єктом інвестування є облаштування парку розваг (атракціонів) на території 
«Гідропарк» (о. Венеціанський) в Дніпровському районі. 

1.2. Територія облаштування Об’єкта інвестування знаходиться на території о. 
Венеціанський в Дніпровському районі та має орієнтовну площу 25 га (далі – Територія 
облаштування), що розташована на земельних ділянках, які знаходяться в процесі 
оформлення у постійне користування Замовнику реалізації проєкту відповідно до 
рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 452/6503.

1.3. Набуття Інвестором права власності або користування (оренди) Територією 
облаштування та / або будь-якою земельною ділянкою на підставі інвестиційного 
договору заборонено.

1.4. Тимчасова споруда – одноповерхова споруда, що виготовляється з полег-
шених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним 
регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, 
без улаштування фундаменту. Тимчасові споруди, встановлення яких передбачено 
пунктом 1.5. цих Умов, конструктивно розділені на три блоки, площа кожної не пере-
вищує по зовнішньому контуру 30,0 м2 (відповідно до передпроєктних пропозицій).

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

№ п 
/ п Показник Одиниця 

виміру Всього

1. Орієнтовна площа Території облаштування га 25

2. Орієнтовна площа зони атракціонів м2 25 133

3. Орієнтовна площа зони активного відпочинку  м2 14 732

4. Орієнтовна площа зони тихого відпочинку м2 14 115

5. Орієнтовна площа паркінгу м2 7 142

6. Зблоковані збірно-розбірні тимчасові  
споруди (ТС) шт. 13

7. Площа приміщень ТС м2 1 144

Корисна площа м2 9,0

Висота м 3,0

5. Тимчасова споруда № 2 – Каса:

Площа по зовнішньому контуру м2 7,5

Загальна площа м2 5,0

Корисна площа м2 5,0

Висота м 2,5

6. Атракціони (зона встановлення та види): м2 200,0

6.1. Зіплайн м 25

6.2. Дитячі атракціони шт. 11

6.3. Батути шт. 3

1.7. Орієнтовна загальна вартість облаштування Об’єкта інвестування –  
2 792 032,27 грн (Два мільйони сімсот дев’яносто дві тисячі тридцять дві гривні 27 
коп.) з урахуванням ПДВ, зокрема ПДВ – 465 338,71 грн (Чотириста шістдесят п’ять 
тисяч триста тридцять вісім гривень 71 коп.). 

1.8. Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація щодо Об’єкта 
інвестування, зокрема остаточна (загальна) вартість облаштування 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 постійно діючої кон-

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

2.2. Замовник реалізації проєкту – комунальне підприємство по утриманню зеле-
них насаджень Солом’янського району м. Києва (код ЄДРПОУ: 31806913, юридична 
адреса: 03061, м. Київ, Новопольова, 95-а), (далі – Замовник). 

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

2.4. Облаштування Об’єкта інвестування відбувається у встановленому законо-
давством 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 держав-
ної адміністрації) та у разі необхідності 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 норма-
тивного, що визначається затвердженою проєктною документацією 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-економічні показники 
якого визначені у пункті 1.6. цих Умов, здійснюється з урахуванням вимог законо-
давства України, зокрема земельного, природоохоронного, у сфері охорони праці 
й безпеки виробництва.

2.10. Будівництво капітальних споруд на Території облаштування заборонено. Об-
лаштування Об’єкта інвестування (його складових) здійснюється шляхом встановлення 
виключно збірно-розбірних тимчасових конструкцій, без облаштування фундаментів. 
Облаштування Об’єкта інвестування здійснюється без завдання шкоди природним 
об’єктам, розташованим на території парку «Відрадний» у Солом’янському 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 парку «Відрадний» у Солом’янському районі.

2.11. Право власності на складові частини Об’єкта інвестування належить Інвесто-
ру. 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 – 15 (п’ятнадцять) років з моменту на-
брання ним чинності.

2.13. Протягом строку дії інвестиційного договору Інвестору забороняється:
– змінювати функціональне призначення Об’єкта інвестування;
– відчужувати Об’єкт інвестування без згоди Організатора конкурсу та Замовника;
– без згоди Організатора конкурсу та Замовника передавати Об’єкт інвестування в 

заставу, оренду або іншим чином обтяжувати Об’єкт інвестування правами третіх осіб.
2.14. Інвестор зобов’язується протягом строку дії інвестиційного договору 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 інвесту-
вання в порядку, передбаченому цими Умовами, Інвестор зобов’язаний отримати 
усі передбачені законодавством України документи, необхідні для його експлуатації.

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

У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної 
власності територіальної громади м. Києва і знаходяться на Території облаштування 
Об’єкта інвестування (його складових – тимчасових споруд / атракціонів), Інвестор 
зобов’язаний здійснити переміщення Об’єкта інвестування та / або окремих його 
складових за власний рахунок на час усунення аварійної ситуації.

2.16. Об’єкти благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної 
громади м. Києва, і знаходяться на Території облаштування Об’єкта інвестування (його 
складових – тимчасових споруд / атракціонів), у разі необхідності, демонтуються і 
за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної 
власності територіальної громади м. Києва. Інвестор зобов’язаний у випадках, пе-
редбачених законодавством України, забезпечити отримання дозвільних документів 
на порушення об’єктів благоустрою.

2.17. Інвестор має право на отримання прибутку від комерційної діяльності, 
пов’язаної з використанням Об’єкта інвестування, зокрема надавати супутні по-
слуги відвідувачам Об’єкта  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 інвестування дотри-
муватися вимог чинного законодавства України, зокрема, 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 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»; Правил будови і безпечної 
експлуатації атракціонної, техніки, затверджених наказом Міністерства України з 
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно-
бильської катастрофи від 01.03.2006 № 110; Порядку видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 26.10.2011 №1107 тощо. 

2.19. Не пізніше дати припинення інвестиційного договору (або його достроко-
вого розірвання) Інвестор зобов’язаний здійснити за власний рахунок демонтаж 
Об’єкта інвестування (його складових – тимчасових споруд / атракціонів), орієнтовні 

техніко-економічні показники яких визначені у пункті 1.6 цих умов, та провести від-
новлення порушеного благоустрою на місцях встановлення. У разі нездійснення 
Інвестором такого демонтажу за власний рахунок не пізніше терміну закінчення дії 
інвестиційного договору, зокрема дострокового 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 такого демонтажу за рахунок 
коштів бюджету міста Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором. 
При цьому Інвестор не має права вимагати сплати будь-яких коштів у якості компен-
сації 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 Замовником), 

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, ви-
трат, пов’язаних із облаштуванням 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.

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 150 000,00 грн (Сто 
п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.), без урахування ПДВ у разі визнання учасника пе-
реможцем. 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 409 099,32 грн (Чотириста дев’ять тисяч дев’яносто дев’ять гривень 
32 коп.) з урахуванням ПДВ у разі визнання учасника переможцем. Вказані кошти 
сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання 
чинності інвестиційним договором. 

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

у сезонний період (з 01 травня по 31 жовтня), до 10 (десятого) числа відповідного 
місяця, сплачувати Замовнику платіж на утримання та розвиток території парку 
«Відрадний» у Солом’янському районі у розмірі не менше 15 000,00 грн (П’ятнадцять 
тисяч гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ, а в період (з 01 листопада  по 30 квітня) 
у розмірі не менше 5 000,00 грн (П’ять тисяч гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Передбачені цим пунктом платежі підлягають збільшенню з урахуванням 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 підготовчих (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 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 договір не укладено про-
тягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта 
інвестиційного договору, у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від 
підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвес-
тиційного договору;

– сплату банком коштів  /  несплаченої частини коштів (визначених цими Умовами 
сум) Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвес-
тором 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, передбаченою законодавством 
України, будуть більшими, ніж орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта ін-
вестування, визначені в пункті 1.6. 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 соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва, шляхом пропорційного збільшення розміру внеску на 
створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, визна-
ченого у пункті 3.3. цих Умов (з урахуванням інфляції) та інвестиційному договорі, у 
зв’язку зі збільшенням техніко-економічних показників Об’єкта інвестування шляхом 
укладення додаткової угоди до інвестиційного договору.

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

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 інвестиційного договору. Якщо протягом 
зазначеного строку переможець конкурсу відмовився від підписання інвестиційного 
договору або висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рі-
шення про визначення переможця конкурсу скасовується у встановленому порядку. 

З моменту скасування рішення про визначення переможця конкурсу Організатор 
конкурсу протягом 5 (п’яти) днів готує відповідне розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування 
результатів інвестиційного конкурсу 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.

3.11. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується на вимогу Організатора 
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 одно-
сторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором 
зобов’язань, передбачених пунктами 2.7., 2.8., 2.10., 2.13., 2.14., 2.18.,  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 в разі неусунення Інвестором 
порушення його Умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 
37 (тридцяти семи) календарних днів з дня направлення Організатором конкурсу 
на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розі-
рвання, договір буде вважатись розірваним.

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

3.13.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтверджен-

ня 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 виконання робіт по облаштуванню Об’єкта інвестування з порушенням 
строків, визначених в пункті 2.7. цих умов, вимог будівельних норм, державних стан-
дартів і правил та затверджених проєктних рішень, – штраф у розмірі 10% (десяти 
відсотків) від загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування на користь 
Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замов-
ника такого порушення. До визначення остаточної загальної вартості облаштування 
Об’єкта  інвестування згідно з пунктом 1.8 цих Умов, штраф обраховується відпо-
відно до суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта  інвестування, 
встановленої в пункті 1.7 цих Умов.

3.14.2. 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 з урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замов-
ника такого порушення. До визначення остаточної загальної вартості облаштування 
Об’єкта  інвестування згідно з пунктом 1.8 цих Умов, штраф обраховується відпо-
відно до суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта  інвестування, 
встановленої в пункті 1.7 цих Умов.

3.14.3. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.13. цих Умов, – 
штраф, у розмірі 100% (ста відсотків) від загальної вартості облаштування Об’єкта 
інвестування на користь Організатора конкурсу з урахуванням індексу споживчих 
цін на момент підтвердження Замовником такого порушення. До визначення оста-
точної загальної вартості облаштування Об’єкта  інвестування згідно з пунктом 1.8 
цих Умов, штраф обраховується відповідно до суми орієнтовної загальної вартості 
облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.7 цих Умов.

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

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

3.14.5. За порушення грошових зобов’язань, передбачених пунктом 3.4. цих Умов, 
та / або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвестор сплачує на користь За-
мовника підготовчих (передінвестиційних) робіт 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 3.5. цих Умов, 
та / або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвестор сплачує на користь За-
мовника пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої 
суми за кожний день прострочення. 

3.14.7. За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10. цих Умов, Інвестор 
сплачує на користь Організатора конкурсу та / або Замовника штраф у розмірі 0,1% 
від загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування на користь Організатора 
конкурсу та / або Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент під-
твердження Організатором конкурсу та / або Замовником такого порушення. До 
визначення остаточної загальної вартості облаштування Об’єкта  інвестування згідно з 
пунктом 1.8 цих Умов, штраф обраховується відповідно до суми орієнтовної загальної 
вартості облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.7 цих Умов.

3.14.8. За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.11. цих Умов, Інвестор 
сплачує на користь Організатора конкурсу та / або Замовника штраф у розмірі 0,1% 
від загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування на користь Організатора 
конкурсу та / або Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент під-
твердження Організатором конкурсу та / або Замовником такого порушення. До 
визначення остаточної загальної вартості облаштування Об’єкта  інвестування згідно з 
пунктом 1.8 цих Умов, штраф обраховується відповідно до суми орієнтовної загальної 
вартості облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.7 цих Умов.

3.14.9. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.14. цих умов, – 
штраф, у розмірі 10 % (десяти відсотків) від загальної вартості облаштування Об’єкта 
інвестування  на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент 
підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної загальної 
вартості облаштування Об’єкта  інвестування згідно з пунктом 1.8 цих Умов, штраф 
обраховується відповідно до суми орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.7 цих Умов.

3.14.10. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.18. цих умов, – 
штраф, у розмірі 10 % (десяти відсотків) від загальної вартості облаштування Об’єкта 
інвестування  на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент 
підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної загальної 
вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.8 цих Умов, штраф 
обраховується відповідно до суми орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта  інвестування, встановленої в пункті 1.7 цих Умов.

3.14.11. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.19. цих умов, – 
штраф, у розмірі 10 % (десяти відсотків) від загальної вартості облаштування Об’єкта 
інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент 
підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної загальної 
вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.8 цих Умов, штраф 
обраховується відповідно до суми орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.7 цих Умов.

3.14.12. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 3.1. цих умов, – 
штраф, у розмірі 10 % (десяти відсотків) від загальної вартості облаштування Об’єкта 
інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент 
підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної загальної 
вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.8 цих Умов, штраф 
обраховується відповідно до суми орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.7 цих Умов.

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

парку «Відрадний» у Солом’янському районі, передбаченого пунктом 3.5. цих Умов.
6. Додаткові критерії визначення переможця:
6.1. Найкраща пропозиція щодо розміру платежу на створення соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, визначеного пунктом 3.3 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. Не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові 

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

накладено арешт.
7.5. Мають прострочену заборгованість у сплаті податків, зборів (обов’язкових 

платежів).
7.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних 

договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином 
умови попередніх інвестиційних 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 року.

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 вважається днем його оголошення.

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

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування 
звертатись 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).

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

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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8. Висота ТС м 3,5

9. Площа адміністративної зони м2 1 188

1.6. Орієнтовна загальна вартість облаштування Об’єкта інвестування –  
1 724 100 000 грн (Один мільярд сімсот двадцять чотири мільйони сто тисяч гривень  
00 коп.) з урахуванням ПДВ, зокрема ПДВ – 287 350 000 грн (Двісті вісімдесят сім 
мільйонів триста п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.).

1.7. Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація щодо Об’єкта 
інвестування, зокрема остаточна (загальна) вартість облаштування 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 постійно діючої кон-

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

2.2. Замовник реалізації проєкту – комунальний заклад «Парк культури та відпо-
чинку «Гідропарк» (код ЄДРПОУ: 02221219, юридична адреса: 02660, м. Київ,  острів 
Передмістна Слобідка, 1, далі – Замовник). 

2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт – комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
«Київське інвестиційне агентство» (код ЄДРПОУ: 21655857, адреса: 01004, м. Київ, 
вул. Терещенківська, 11-а, № IBAN рахунку: UA813226690000026008300769262; 
індивідуальний податковий № 216558526599).

2.4. Облаштування Об’єкта інвестування відбувається у встановленому законо-
давством 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 держав-
ної адміністрації) та у разі необхідності 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 норма-
тивного, що визначається затвердженою проєктною документацією або іншою 
документацією, передбаченою законодавством України, але не більше 2 (двох) 
років з моменту набрання чинності інвестиційним договором. У разі неможливості 
з причин, що не залежать від Інвестора, облаштувати Об’єкт інвестування / його 
частини у строк, передбачений абзацом 1 цього пункту, Замовник звертається до 
Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання по-
довження строків, передбачених абзацом 1 цього пункту. 

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-економічні показники 
якого визначені у пункті 1.5. цих Умов, здійснюється з урахуванням вимог законо-
давства України, зокрема земельного, природоохоронного, у сфері охорони праці 
й безпеки виробництва.

2.10. Будівництво капітальних споруд на Території облаштування заборонено. 
Облаштування Об’єкта інвестування (його складових) здійснюється шляхом вста-
новлення виключно збірно-розбірних тимчасових конструкцій, без облаштування 
фундаментів; встановлення атракціонів здійснюється відповідно до умов чинного 
законодавства України. Облаштування Об’єкта інвестування здійснюється без за-
вдання шкоди природним об’єктам, розташованим на території о. Венеціанський. 
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 о. Венеціанський. Знесення та реконструкція 
(у разі необхідності) капітальних споруд комунальної власності територіальної гро-
мади м. Києва, що обліковуються на балансі комунального закладу культури «Парк 
культури та відпочинку «Гідропарк» та перебувають на Території облаштування, 
можуть здійснюватися за умови дотримання вимог чинного законодавства України. 

2.11. Право власності на складові частини Об’єкта інвестування належить Інвесто-
ру. 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 – 25 (двадцять п’ять) років з моменту 
набрання ним чинності.

2.13. Протягом строку дії інвестиційного договору Інвестору забороняється: 
– змінювати функціональне призначення Об’єкта інвестування; 
– відчужувати Об’єкт інвестування без згоди Організатора конкурсу та Замовника;
– без згоди Організатора конкурсу та Замовника передавати Об’єкт інвестування в 

заставу, оренду або іншим чином обтяжувати Об’єкт інвестування правами третіх осіб.
2.14. Інвестор зобов’язується протягом строку дії інвестиційного договору 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 інвесту-
вання в порядку, передбаченому цими умовами, Інвестор зобов’язаний отримати 
усі передбачені законодавством України документи, необхідні для його експлуатації.

2.15. Інженерні мережі та об’єкти благоустрою, які належать до комунальної 
власності територіальної громади м. Києва і знаходяться на Території 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.

Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, за-
безпечити отримання дозвільних документів на порушення об’єктів благоустрою.

У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної 
власності територіальної громади м. Києва і знаходяться на Території облаштування 
Об’єкта інвестування (його складових), Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення 
Об’єкта інвестування та / або окремих його складових за власний рахунок на час 
усунення аварійної ситуації. 

2.16. Інвестор має право на отримання прибутку від комерційної діяльності, 
пов’язаної з використанням Об’єкта інвестування, зокрема надавати супутні по-
слуги 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 та експлуатації Об’єкта інвес-
тування дотримуватися вимог чинного законодавства України, зокрема, але не ви-
ключно: Водного кодексу України; Земельного кодексу України; Закону України «Про 
природно-заповідний фонд України»; Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища»; Закону України «Про охорону культурної спадщини»; Закону 
України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благо-
устрою зеленого господарства м. Києва»; Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 
квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 01.08.2006 № 1045; Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, 
затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у 
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 
№ 110; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на екс-
плуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107, актів 
Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) тощо.

2.18. Не пізніше терміну закінчення дії (або дати дострокового припинення) інвес-
тиційного договору Інвестор зобов’язується звільнити Територію облаштування від 
Об’єкта інвестування та його складових. У разі, якщо Інвестор не звільнить Територію 
облаштування від Об’єкта інвестування та його складових за власний рахунок про-
тягом 90 (дев’яносто) днів з моменту припинення Інвестиційного договору, зокрема 
дострокового розірвання, Департамент міського благоустрою виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне під-
приємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті Києві державна адміністрація 
вживають заходів щодо звільнення Території облаштування від Об’єкта інвестування 
та його складових за рахунок коштів бюджету міста Києва з подальшим відшкоду-
ванням усіх витрат Інвестором. Інвестор не має права вимагати сплати будь-яких 
коштів у якості компенсації вартості Об’єкта інвестування та його складових або 

видатків, пов’язаних з їх облаштуванням і утриманням, а також сплати будь-яких 
інших сум та платежів.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (зокрема понесених Замовником), 

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 облаштуванням 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 інвестицій-
ного договору тощо. 

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

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

3.2. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 17 241 000 грн (сімнад-
цять мільйонів двісті сорок одна тисяча 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, передбаченою законодавством 
України, будуть більшими, ніж орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта ін-
вестування, визначені в пункті 1.5. цих Умов, Інвестор звертається до Організатора 
конкурсу з проханням розглянути питання щодо уточнення 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 соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва, шляхом пропорційного збільшення розміру внеску на 
створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, визна-
ченого у пункті 3.2. цих Умов (з урахуванням інфляції) та інвестиційному договорі, у 
зв’язку зі збільшенням техніко-економічних показників Об’єкта інвестування шляхом 
укладення додаткової угоди до інвестиційного договору.

3.4. Компенсація Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат у 
розмірі, що становить 17 241 000 грн (сімнадцять мільйонів двісті сорок одна тисяча 
гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ у разі визначення учасника переможцем. Вка-
зані кошти сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту 
набрання чинності інвестиційним договором. 

Зазначені кошти поверненню не підлягають.
3.5. Інвестор зобов’язується:
3.5.1 Протягом строку дії інвестиційного договору щомісячно, до 10 (десятого) 

числа місяця наступного за звітним місяцем сплачувати Замовнику реалізації проєкту 
платіж на утримання та розвиток території парку «Гідропарк» у розмірі не менше 600 
000 грн (шістсот тисяч гривень 00 коп.) без урахуванням ПДВ.

3.5.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвести-
ційним договором внести Замовнику реалізації проєкту платіж у розмірі 4 500 000 
грн (чотири мільйони п’ятсот тисяч гривень 00 коп.)

Передбачені пунктом 3.5.1 платежі підлягають збільшенню з урахуванням 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 підготовчих (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 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 договір не укладено про-
тягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення 
на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта 
інвестиційного договору, у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється 
від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання 
інвестиційного договору;

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

3.7. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 4 250,00 грн (Чотири тися-
чі двісті 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 запрошення на переговори для 
узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного до-
говору. Якщо протягом зазначеного строку переможець інвестиційного конкурсу 
відмовився від підписання інвестиційного договору або висуває неприйнятні умови 
підписання інвестиційного договору, рішення про затвердження переможця конкурсу 
скасовується у встановленому порядку.

З моменту скасування рішення про визначення переможця конкурсу Організатор 
конкурсу протягом 5 (п’яти) днів готує відповідне розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування 
результатів інвестиційного 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 (де-
сятого) числа місяця, що настає за звітним кварталом, в письмовій формі подавати 
Організатору конкурсу та Замовнику 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 та Замовника надавати документально підтверджену інформацію щодо 
виконання умов конкурсу та умов інвестиційного договору протягом 5 (п’яти) робочих 
днів з моменту отримання запиту.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проєкту здійснює Замовник, а за 
виконанням умов інвестиційного конкурсу – Організатор.

3.12. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в одно-
сторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором 
зобов’язань, передбачених пунктами 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.13., 2.14., 2.17., 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 пропозицією Організатора конкурсу 
та / або Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.12.2. 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 в разі неусунення Інвестором 
порушення його Умов.

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

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

3.12.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтверджен-
ня виконання Інвестором зобов’язань, згідно з умовами інвестиційного договору.

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

3.13.1. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.13. цих Умов, – 
штраф, у розмірі 100 % (ста відсотків) від загальної вартості облаштування Об’єкта 
інвестування на користь Організатора конкурсу з урахуванням індексу споживчих цін 
на момент підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної 
загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, 
штраф обраховується відповідно до суми орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

Факт здійснення порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.13. цих умов, 
підтверджує Замовник 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, Інвестор сплачує на користь Ор-
ганізатора 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 у пункті 2.7. цих Умов, вимог будівельних норм, державних стан-
дартів і правил та затверджених проєктних рішень – штраф у розмірі 10% (десяти 
відсотків) від загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування на користь 
Замовника. До визначення остаточної загальної вартості облаштування Об’єкта 
інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується відповідно до суми 
орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в 
пункті 1.6 цих Умов.

3.13.4. За порушення грошових зобов’язань, передбачених пунктом 3.4. цих Умов, 
та / або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвестор сплачує на користь За-
мовника 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, встановленого пунктом 2.10. цих Умов, – 
штраф, у розмірі 10 % (десяти відсотків) від загальної вартості облаштування Об’єкта 
інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент 
підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної загальної 
вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф 
обраховується відповідно до суми орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

3.13.6. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.14. цих Умов, – 
штраф, у розмірі 10 % (десяти відсотків) від загальної вартості облаштування Об’єкта 
інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент 
підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної загальної 
вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф 
обраховується відповідно до суми орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

3.13.7. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.17. цих Умов, – 
штраф, у розмірі 10 % (десяти відсотків) від загальної вартості облаштування Об’єкта 
інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент 
підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної загальної 
вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф 
обраховується відповідно до суми орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

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

3.13.9. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.9. цих Умов, – 
штраф, у розмірі 1 % (одного відсотка) від загальної вартості облаштування Об’єкта 
інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент 
підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної загальної 
вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф 
обраховується відповідно до суми орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

3.13.10. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 3.1. цих Умов, – 
штраф, у розмірі 1 % (одного відсотка) від загальної вартості облаштування Об’єкта 
інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін на момент 
підтвердження Замовником такого порушення. До визначення остаточної загальної 
вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф 
обраховується відповідно до суми орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

3.13.11. За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.9. цих Умов, 
Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу та / або Замовника пеню у роз-
мірі 0,05% від загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування за кожний день 
прострочення. До визначення остаточної загальної вартості облаштування Об’єкта 
інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, пеня обраховується відповідно до суми 
орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в 
пункті 1.6 цих Умов.

3.13.12. За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10. цих Умов, 
Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу та / або Замовника пеню у роз-
мірі 0,05% від загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування за кожний день 
прострочення. До визначення остаточної загальної вартості облаштування Об’єкта 
інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, пеня обраховується відповідно до суми 
орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в 
пункті 1.6 цих Умов.

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

найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проєкту.
4.2. Проведення масових культурно-мистецьких заходів на території Об’єкта 

інвестування здійснюється Замовником за погодженням з Інвестором. 
4.3. Учасник має право надати додаткові пропозиції, спрямовані, зокрема, на 

створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
4.4. Учасник зобов’язаний надати документи що підтверджують наявність в 

нього та / або його засновників досвіду створення парків атракціонів на територіях 
площею не менше 15 га.

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

но-транспортної інфраструктури міста Києва, визначеного у пункті 3.2. цих Умов.
6. Додаткові критерії визначення переможця:
6.1. Найкраща пропозиція щодо розміру платежу на утримання та розвиток За-

мовника реалізації проєкту, 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 в 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 договорів, 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 березня 2017 року.

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 60 (шістдесяти) днів з дня 
оголошення конкурсу при наявності документа, 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 60 (шістдесяти) днів з дня оголошення 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 про-
ведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування 
звертатись 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).

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

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Оприлюднення проєкту документу державного планування та звіту 
про стратегічну екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього при-
родного середовища проєкту «Детальний план території в межах вулиць 
Юрія Кондратюка, Михайла Майорова, північної та західної межі лісу в 

Оболонському районі м. Києва»)
1) Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий 

виклад його змісту:
Детальний план території в межах вулиць Юрія Кондратюка, Михайла Майорова, 

північної та західної межі лісу в Оболонському районі м. Києва
Територія площею 94,45 га, на яку розробляється детальний план, знаходиться 

в Оболонському адміністративному районі у четвертій планувальній зоні м. Києва 
і має такі межі:

• із заходу – Мінський проспект;
• з півночі – комплекс відпочинку «Пуща-Водиця»; 
• з півдня – житлові квартали Мінського масиву;
• із сходу – території охорнної зони електричної мережі, напругою 110кВ.
Основна мета проєкту:
• реалізація стратегії Генерального плану міста щодо ефективного використання 

міських земель та уточнення його положень щодо використання деградованих та 

депресивних територій;
• встановлення червоних, блакитних та зелених ліній регулювання забудови;
• визначення містобудівних умов та обмежень; 
• розбудова транспортної інфраструктури, а також забезпечення населення 

місцями постійного та тимчасового зберігання автотранспорту.
• створення багатофункціонального планувального утворення, що відповідатиме 

тенденціям розвитку міста, екологічним та санітарним вимогам до середовища 
життєдіяльності людей та матиме високу інвестиційну привабливість;

• формування принципів планувальної організації забудови та іншого використання 
території, спрямованих на створення комфортних умов для проживання мешканців 
– забезпечення нормативним соціально-гарантованим рівнем установами і підпри-
ємствами обслуговування, місцями постійного зберігання автомобілів, нормативним 
рівнем озеленення, забезпечення можливості працевлаштування за різними видами 
економічної діяльності;

• визначення усіх планувальних обмежень використання території згідно з дер-
жавними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними вимогами;

• встановлення черговості реалізації будівництва та заходів детального плану 
території;

• створення сприятливих умов для збалансованого економічного та соціального 

розвитку, забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточу-
ючою забудовою та землекористуванням; сприяння та вирішення інших завдань 
детального плану території.

На період від 3 до 7 років передбачається реалізація проєктних рішень намічених 
детальним планом території, а саме:

• реалізація положень «Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та 
концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста», затвердженої 
рішенням Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 806 / 3381, шляхом ство-
рення парку міського значення із відповідним рівнем благоустрою та заходами щодо 
забезпечення транспортної та пішохідної доступності до нього, згідно з вимогами 
ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»;

• будівництво житлового комлексу до складу якого увійдуть, крім житлових 
будинків, – заклади освіти, соціально-побутового обслуговування населення та ба-
гатоповерхові гаражі, що забезпечуватимуть можливість постійного та тимчасового 
зберігання автотранспорту, відповідно до розрахованої нормативної потужності 
житлових та громадських об’єктів;

•організація безпечного руху основними пішохідними маршрутами до точок 
тяжіння та зупинок руху громадського транспорту;

Розрахункова чисельність населення у проєктниму житловому комплексі прийнята
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Початок процедури розгляду та врахування пропозиій громадськості 
у проєкті «Детальний план території в межах вулиць Юрія Кондратюка, 

Михайла Майорова, північної та західної межі лісу в Оболонському районі 
м. Києва»

1) Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації, викладену у 
скороченій та доступній для широкої громадськості формі:

Виконання детального плану території пов’язано з необхідністю деталізації рішень 
чинного Генерального плану м. Києва та проєкту планування його приміської зони на період 
до 2020 р., уточнення окремих його положень у частині планувальної структури і функці-
онального призначення територій, пов’язаних з необхідністю ефективного використання 
територій міста в межах проєктування, з урахуванням існуючої містобудівної ситуації.

Основна мета проєкту:
Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та рішення 

Київської міської ради від 13.11.2013 № 519 / 10007 «Про основні засади містобудівної 
політики у місті Києві», метою розроблення детального плану території є визначення 
планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параме-
трів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території 
населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, зокрема 
відповідно до п. 4.1 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»:

– реалізація стратегії Генерального плану міста щодо ефективного використання 
міських земель та уточнення його положень щодо використання деградованих територій 
та територій господарств, що припинили свою діяльність; 

– створення багатофункціонального планувального утворення, що відповідатиме 
тенденціям розвитку міста, екологічним та санітарним вимогам до середовища життє-
діяльності людей та матиме високу інвестиційну привабливість;

– формування принципів планувальної організації забудови та іншого використання 
території, спрямованих на створення комфортних умов проживання мешканців – забез-
печення нормативним соціально-гарантованим рівнем установами і підприємствами об-
слуговування, місцями постійного зберігання автомобілів, нормативним рівнем озеленення, 
забезпечення можливості працевлаштування за різними видами економічної діяльності;

– встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;
– визначення усіх планувальних обмежень використання території згідно з державними 

будівельними нормами та санітарно-гігієнічними вимогами;
– визначення містобудівних умов та обмежень; 
– встановлення черговості реалізації будівництва та заходів детального плану території;
– розвиток інженерно-транспортної інфраструктури;
– створення сприятливих умов для збалансованого економічного та соціального 

розвитку, забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою 
забудовою та землекористуванням; сприяння та вирішення інших завдань детального 
плану території.

Ключові питання:
– реалізація стратегії Генерального плану міста щодо ефективного використання 

деградованих та депресивних міських територій з наданням цим територіям нової якості.
– реалізація положень «Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та 

концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста», затверджена 
рішенням Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 806 / 3381, шляхом створення 
парку міського значення із відповідним рівнем благоустрою та заходами щодо забезпе-
чення транспортної та пішохідної доступності до нього, згідно вимог ДБН В.2.2-40:2018 
«Інклюзивність будівель і споруд»;

Організація комфортного та безпечного руху основними пішохідними маршрутами 
до точок тяжіння та зупинок руху громадського транспорту.

Проєкт детального плану території складається з трьох томів, кожний з яких містить 
пояснювальну записку та графічні матеріали, крім того розроблений розділ «Охорона 
навколишнього природного середовища» (Том 4), який розробляється у складі проєкту 
містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку.

Територія площею 94,45 га на яку розробляється детальний план знаходиться в 
Оболонському адміністративному районі.

Детальним планом території передбачається реалізація більшості намічених про-
єктних рішень на період від 3 до 7 років, а саме: 

– будівництво житлового комлексу до складу якого увійдуть, крім житлових будинків, 
заклади освіти, соціально-побутового обслуговування населення та багатоповерхові гаражі, 
що забезпечуватимуть можливість постійного та тимчасового зберігання автотранспорту, 
відповідно до розрахованої нормативної потужності будинків та громадських об’єктів;

– створення та благоустрій буферного парку «Берізка -Шевченка», площю 31,67 га;
– розбудову транспортної інфраструктури, будівництво проєктної житлової вулиці 

та організацію пішохідних зв’язків між територіями, що знаходяться з обох боків вулиці 
Великої Кільцевої.

Розрахункова чисельність населення у запропонованому житловому комплексі 
прийнята відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» 
та з урахуванням інвестиційних намірів землекористувачів, наданих передпроєктних 
проробок щодо забудови земельних ділянок на етап 3 – 7 років.

Проєктний багатоквартирний житловий фонд складає:
– площа квартир у будинках 366 240 м2;
– проєктне населення – 11 430 осіб;
– кількість квартир – 6300 один; 
– середня щільність населення в кварталах багатоквартирної забудови – 465 осіб / га.
Для проєктного населення передбачається будівництво трьох закладів дошкільної 

освіти на 420 місць, а саме: 
– два вбудовано-прибудованих заклади місткістю на 80 та на 100 місць та одно-

го окремо розташованого закладу на 240 місць. За розрахунком, кількість місць, що 
необхідно передбачити становить 411 місць; 

– комплексу об’єднаних закладів загальної середньої освіти з закладом професійної 
освіти, розрахованого на 1500 учнів. Комплекс передбачає 1440 місць загальної освіти 
та організацію 60 місць для отримання професійної освіти. 

Забезпечення закладами медичного обслуговування передбачене за рахунок існуючих 
та проєктних лікувальних установ, а саме:

– улаштовання амбулаторії сімейного лікаря загальної практики (нормативна по-
треба 150 відвідувань у зміну) в перших поверхах житлових будинків, що намічені до 
будівництва вздовж вул. Проєктна-1; 

– використання потужностей Київської міської клінічної лікарні № 8 (вул. Ю. Кондратюка, 
8) у складі 17 клінічних відділень на 940 ліжок, та «Центру первинної медико-санітарної 
допомоги № 2» Оболонського району (просп. Мінський, 6). 

Зазначені установи охорони здоров’я та заклади медичного обслуговування роз-
міщуються на відстані, що відповідає вимогам нормативів щодо доступності.

Намічена реалізація комплексної забудови території на ділянках що не використову-
ються, передбачає формування сучасного високоякісного життєвого середовища, яке 
буде відповідати тенденціям вітчизняного і світового містобудування щодо створення 
відповідної соціальної інфраструктури, благоустрою та озеленення.

Крім того, в роботі врахована еколого-містобудівна ситуація що склалась, рішення 
розвитку транспортної інфраструктури міста, реструктуризації окремих територій, а також 
затверджені рішення щодо формування озеленених територій загального користування. 

2) Основні техніко-економічні показники що відображають зміст містобудівної 
документації:

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника Одиниця 
виміру

Існуючий 
стан

Етап від 3 до 
7 років

Етап від 15 
до 20 років

Територія

Територія в межах  
проєкту Га / % 94,45 / 100 94,45 / 100 94,45 / 100

зокрема:

житлова забудова Га / % 0,11 / 0,12 24,84 / 26,30 24,60 / 26,05

зокрема:

а) квартали садибної 
забудови Га / % 0,11 / 0,12 - -

б) квартали багато-
квартирної забудови 

(з урахуванням гурто-
житків)

Га / % - 17,66 / 18,70 17,42 / 18,44

в) ділянки закладів до-
шкільної та середньої 

освіти
Га / % - 4,48 / 4,74 4,48 / 4,74

г) ділянки установ і 
підприємств повсяк-
денного обслугову-

вання мікрорайонного 
значення

Га / % - 1,30 / 1,38 1,30 / 1,38

д) вулиці та проїзди 
мікрорайонного зна-

чення 
Га / % - 1,40 / 1,48 1,40 / 1,48

не житлова забудова Га / % 94,34 / 99,88 69,61 / 73,70 69,85 / 73,95

– ділянки установ 
і підприємств об-

слуговування (крім 
підприємств і установ 
мікрорайонного зна-

чення)

Га / % 0,36 / 0,38 0,36 / 0,38 0,36 / 0,38

– зелені насадження 
(крім зелених на-

саджень мікрорайон-
ного значення), водні 

поверхні

Га / % 43,67 / 46,24 51,00 / 54,00 51,24 / 54,25

– вулиці, площі (крім 
вулиць мікрорайонного 

значення)
Га / % 10,73 / 11,36 12,43 / 13,16 12,43 / 13,16

Території (ділянки) 
забудови іншого при-
значення (ділової, ви-
робничої, комунально-
складської, курортної, 

оздоровчої тощо)

Га / % 33,38 / 35,34 3,37 / 3,57 3,37 / 3,57

– інші території Га / % 6,2 / 6,56 2,45 / 2,59 2,45 / 2,59

Населення

Чисельність населен-
ня, всього, зокрема: осіб - 11 430 11 430

– у багатоквартирній 
забудові (з урахуван-

ням гуртожитків)
люд. / га - 465 465

Житловий фонд

Житловий фонд, 
всього 

тис. м2 
площі 

квартир
- 366,24 366,24

 % - 100 100

Середня житлова  
забезпеченість м2 / люд. - 32 32

 
квартира 
(будин-

ків)
- 6307 6307

Установи та підприєм-
ства обслуговування

Дошкільні навчальні 
заклади місць - 420 420

Загальноосвітні на-
вчальні заклади учнів - 1500 1500

Амбулаторії загальної 
практики сімейної 

медицини

відвід-
увань за 

зміну
- 150 150

Магазини м2 торго-
вої площі 8320 8320

Інші установи та під-
приємства обслуго-

вування

м2 
загальної 

площі
4 000 18 630 18 630

Вулично-дорожня 
мережа та міський 

транспорт

Протяжність вулично-
дорожньої мережі 

(існуюча, будівництво), 
зокрема:

км 1,87 2,98 2,98

Кількість підземних та 
надземних пішохідних 

переходів
од. - 3 3

Щільність вулично-
дорожньої мережі,* 

зокрема:
км / км2 1,77 3,15 3,15

– магістральної мережі км / км2 1,77 2,00 2,00

Щільність мережі на-
земного громадського 

транспорту (по осях 
вулиць)*

км / км2 - 2,00 2,00

Протяжність ліній на-
земного громадського 

транспорту (по осях 
вулиць)*, зокрема:

км - 1,88 1,88

 – автобус км - 1,88 1,88

Гаражі для постійного 
зберігання легкових 

автомобілів**
м / м 540 2 940 2 940

Охорона навколишньо-
го середовища

Санітарно-захисні 
зони, всього га 54,7 18,28 18,60

– зокрема озеленені 3,01 15,04 16,82

Територія забудови, 
що потребує заходів з 
інженерної підготовки

Га / % - 3,0 / 3,1 3,0 / 3,1

Матеріали проєкту детального плану території розміщені на сайті www.kga.gov.ua.
3) Відомості про замовника та розробника проєктів містобудівної документації та 

підстави для їх розроблення: 
замовник – Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації);
розробник – Приватне підприємство «АРГ».
«Детальний план території в межах вулиць Юрія Кондратюка, Михайла Майорова, 

північної та західної межі лісу в Оболонському районі м. Києва» виконується відповід-
но до рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 «Про затвердження 
міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» ( п. 9).

4) Інформація про місце і строки ознайомлення з проєктом містобудівної документації, 
пояснювальною запискою, розділом «Охорона навколишнього природного середовища» 
(розроблений у складі ДПТ та є звітом про стратегічну екологічну оцінку):

ознайомлення з томами проєкту детального плану території в межах вулиць Юрія 
Кондратюка, Михайла Майорова, північної та західної межі лісу в Оболонському районі 
м. Києва відбувається в Департаменті містобудування та архітектури виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної адміністрації), за адресою: м. Київ, вул. Хреща-
тик, 32, 3 поверх, каб. 307 щовівторка з 14.00 до 17.00 та щоп’ятниці з 10.00 до 14.00.

Строк ознайомлення з матеріалами проєкту містобудівної документації – 42 дні з 
моменту публікації оголошення у засобах масової інформації.

5) Інформація про посадову особу замовника містобудівної документації,  відпо-
відальну за забезпечення організації розгляду пропозицій, та адресу, за якою можуть 
надсилатися пропозиції (зауваження):

Посадові особи, відповідальні за забезпечення організації розгляду пропозицій: 
Іваніна Ганна Миколаївна, Барна Марія Ігорівна, Поровчук Оксана Олександрівна.
Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 
вул. Хрещатик, 32, м. Київ, 01001; 
електронна адреса: info@kga.gov.ua.
Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 17 грудня 2019 року по 27 січня 2020 р.
6) Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій: 
зауваження та пропозиції подаються у межах строку громадського обговорення, 

яке триває з 17 грудня 2019 року по 27 січня 2020 р;
Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.
6-1) Інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань:
громадські слухання проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 25.05. 2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної 
документації на місцевому рівні».

Громадські слухання відбудуться 14 січня 2020 р. о 10.00 в залі архітектурно-місто-
будівної ради Департаменту містобудування та архітектури за адресою вул. Хрещатик, 
32, м. Київ, 01001.

7) інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне 
експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо):

інформаційні заходи відбудуться у вигляді прилюдного експонування.
Експозиція проєкту Детальний план території в межах вулиць Юрія Кондратюка, 

Михайла Майорова, північної та західної межі лісу в Оболонському районі м. Києва 
розміщена в приміщенні Оболонської державної адміністрації, м. Київ, вул. Маршала 
Тимошенка, 16.

З матеріалами проєкту документа державного планування та звітом про стратегічну 
екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища) проєкту 
можна ознайомитись за посиланням: www.kga.gov.ua.

З матеріалами проєкту документа державного планування та звітом про стратегічну 
екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища) проєкту 
можна ознайомитись за посиланнями:

відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та з ураху-
ванням інвестиційних намірів землекористувачів, наданих передпроєктних проробок 
щодо забудови земельних ділянок на етап 3 – 7 років.

Проєктний багатоквартирний житловий фонд складає:
– площа квартир у будинках 366 240 м2;
– проєктне населення – 11 430 осіб;
– кількість квартир – 6300 одиниць; 
– середня щільність населення в кварталах багатоквартирної забудови – 465 осіб / га.
Для проєктного населення передбачається будівництво трьох закладів дошкільної 

освіти на 420 місць, а саме:
– два вбудовано-прибудованих заклади місткістю на 80 та на 100 місць відповід-

но, та одного окремо розташованого закладу на 240 місць. За розрахунком, кількість 
місць, що необхідно передбачити, становить 411 місця; 

– комплексу об’єднаних закладів загальної середньої освіти з закладом професійної 
освіти, розрахованого на 1500 учнів. Комплекс передбачає 1440 місць загальної освіти 
та організацію 60 місць для отримання професійної освіти. 

Забезпечення закладами медичного обслуговування передбачене за рахунок іс-
нуючих та проєктних лікувальних установ, а саме планується улаштовання амбулаторії 
сімейного лікаря-загальної практики (нормативна потреба 150 відвідувань у зміну), у 
перших поверхах житлових будинків, що намічені до будівництва вздовж вул. Проєктна-1 
на етапі 3 – 7 років та використання потужностей існуючих установ:

Київської міської клінічної лікарні № 8 (вул. Ю. Кондратюка, 8) у складі 17 клінічних 
відділень на 940 ліжок, та «Центру первинної медико-санітарної допомоги № 2» Обо-
лонського району (просп. Мінський, 6). 

Зазначені установи охорони здоров’я та заклади медичного обслуговування роз-
міщуються на відстані, що відповідає вимогам нормативів щодо доступності.

Намічена реалізація комплексної забудови території на ділянках, що не використову-
ються, передбачає формування сучасного високоякісного життєвого середовища, яке 
буде відповідати тенденціям вітчизняного і світового містобудування щодо створення 
відповідної соціальної інфраструктури, благоустрою та озеленення.

Крім того, в роботі врахована еколого-містобудівна ситуація що склалася, рішен-

ня розвитку транспортної інфраструктури міста: реконструкції вулиць, будівництва 
розв’язок, реструктуризації окремих територій, а також затверджені рішення щодо 
формування озеленених територій загального користування.

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного 
планування:

Київська міська рада.
3) Передбачувана процедура громадського обговорення, зокрема:
а) дата початку та строки здійснення процедури:
громадське обговорення починається з 17 грудня 2019 року і триває до 27 січня 

2020 року
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, 

громадські слухання тощо):
Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», гро-

мадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику 
в письмовій формі (зокрема в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до 
проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.
в) Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:
Громадські слухання проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 25.05. 2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної 
документації на місцевому рівні».

Громадські слухання відбудуться 14 січня 2020 року о 10:00 в залі архітектурно-
містобудівної ради Департаменту містобудування та архітектури за адресою вул. 
Хрещатик, 32, м. Київ, 01001 (на виконання Закону України «Про регулювання місто-
будівної діяльності» громадські слухання щодо проєктів містобудівної документації на 
місцевому рівні проводяться у строк, визначений для проведення процедури громад-
ського обговорення, але не раніше 10 днів з дня оприлюднення проєкту містобудівної 
документації на місцевому рівні).

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися 
з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку 
та екологічною інформацією, зокрема пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосу-

ється документа державного планування: Департамент містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Ознайомлення з томами проєкту детального плану території в межах вулиць Юрія 
Кондратюка, Михайла Майорова, північної та західної межі лісу в Оболонському ра-
йоні м. Києва та розділом «Охорона навколишнього природного середовища», який 
розробляється у складі проєкту містобудівної документації та одночасно є звітом про 
стратегічну екологічну оцінку, можна в Департаменті містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) за адре-
сою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32, 3-й поверх, каб. 307, щовівторка з 14.00 до 17.00 та 
щоп’ятниці з 10.00 до 13.00.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна 
адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації).

Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі:
вул. Хрещатик, 32, м. Київ, 01001,
Електронна адреса: info@kga.gov.ua.
Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 17 грудня  2019 року по 27 січня 

2020 року.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, зокрема пов’язаної зі здоров’ям 

населення, що стосується документа державного планування:
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації).
м. Київ, вул. Хрещатик, 32, 3 поверх, каб. 307.
4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа 

державного планування.
Проведення транскордонних консультацій не потребує.
З матеріалами проєкту документа державного планування та звітом про стратегічну 

екологічну оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища) проєкту 
Ознайомлення з томами проєкту детального плану території в межах вулиць Юрія 
Кондратюка, Михайла Майорова, північної та західної межі лісу в Оболонському районі 
м. Києва можна ознайомитись за посиланням: https://kga.gov.ua.

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (м. Київ, Контрактова 
площа, 2) оголошує конкурс на право оренди нежитлових приміщень, закріплених на 
праві господарського відання за комунальним підприємством «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» (м. Київ, вул. Хорива, 
36, тел.: 425-21-35, 425-22-86, 425-01-74):

– нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 117,40 кв. м, за адре-
сою: вул. Кирилівська, 123, літ. А, для розміщення офісу, або інше цільове використання.

Детальна інформація на офіційному вебсайті Подільської РДА: podil.kievcity.gov.ua, 
у розділі «Оренда комунального майна»; телефон для довідок: 485-18-87.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДЕКС», ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ: 36303279 (далі – Товариство), повідомляє про прийняте загальними 
зборами Товариства (рішення учасника № 11 / 12 / 2019 від 11.12.2019 р.) рішення про 
анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових 
послуг Товариством, а саме:

– ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових 
послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме: на надання 
послуг фінансового лізингу, виданої згідно з Розпорядженням Нацкомфінпослуг 
від 30.03.2017 № 830;

– ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг 
(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме: на надання послуг з 
факторингу, виданої згідно з Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 30.03.2017 № 829;

– ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг 
(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме: на надання гарантій та 
поручительств, виданої згідно з Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 30.03.2017 № 832;

– ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг 
(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме: на надання коштів у 
позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, виданої згідно з Розпорядженням 
Нацкомфінпослуг від 30.03.2017 № 831.

Крім того, Товариство повідомляє про прийняте рішення звернутися до На-
ціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг, з відповідною заявою та документами з метою виключення Товариства з 
Державного реєстру фінансових установ та анулювання Свідоцтва про реєстрацію 
Товариства як фінансової установи.
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