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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

РЕКЛАМА
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), 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) 
та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестицій-
них конкурсів із залучення інвесторів до реалізації проєкту «Комплекс заходів з благоустрою та облаштування 
зупинок громадського транспорту в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського тран-

спорту в місті Києві, згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення окремих зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павіль-

йоном очікування та кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)), згідно з адресним 
переліком, зазначеним в Додатку 1, Замовник, спільно з Інвестором, звертається до Організатора конкурсу 
щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність про-
єктних, монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громад-
ського транспорту з орієнтовними техніко-економічними показниками, передбаченими п.1.3 цих умов конкурсу.

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

№ 
з/п Складові Об’єкта інвестування

Загальна 
кількість, 

шт.

Усередне-
ний розмір, 

кв. м

Висо-
та, м

1 Павільйон очікування 160 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) 160 11,51 2,9

3 Благоустрій території 160

4 Електронне інформаційне табло відліку часу прибуття гро-
мадського транспорту 160

5 Кнопка тривоги 160

Остаточні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування визначаються відповідно до затвердженої 
проєктної документації або іншої документації, передбаченої законодавством України.

Комплекс заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає в себе, зо-
крема, благоустрій території. Благоустрій території здійснюється згідно з технічним завданням для схеми 
благоустрою території зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації (перед-
проєктних пропозицій). 

1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщу-
ється на зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого 
відокремлення об’єктів та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг): одноповерхова споруда, яка включає рекламно-інформаційні площі для розміщення реклами, що 
виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, ви-
значених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без 
облаштування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має 
перевищувати 32,85 кв. м для однієї конструкції (не більше 40 кв. м по зовнішньому контуру навісу), при цьому 
площа павільйону очікування у будь-якому випадку не може бути меншою 15,8 кв. м, а площа кіоску з продажу 
проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не може перевищувати 14,83 кв. м. 

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№ 
з/п Назва

Орієнтовна вартість 
для однієї зупинки, 

грн

Кількість зупи-
нок, шт.

Загальна вар-
тість, грн

1 Павільйон очікування 126 538 160 20 246 080

2 Кіоск з продажу проїзних документів,  
інших товарів (надання послуг) 163 938 160 26 230 080

3 Благоустрій території 50 000 160 8 000 000

4 Електронне інформаційне табло відліку 
часу прибуття громадського транспорту 38 000 160 6 080 000

5 Кнопка тривоги 1000 160 160 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта  
інвестування, грн  379 476 60 716 160

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проєктної докумен-
тації або іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням 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 (далі – Комісія) 
та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проєкту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне 

підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське 
інвестиційне агентство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років із моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів із благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація 

зупинок громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між 
Інвестором (переможцем конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється 
виключно з урахуванням вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування 
земельними ділянками, на яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного 
договору – заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування з лавою для сидіння, електронне 
інформаційне табло відліку часу прибуття громадського транспорту до закінчення строку дії інвестиційного 
договору безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвес-
тування та його складові (павільйон очікування лавою для сидіння, та кіоск з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не підлягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів із моменту набрання чинності інвестиційним договором 
зобов’язується забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів 
Замовнику для визначення відповідності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються 
до зупинок громадського транспорту. 

Проєктна або інша документація, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштуван-
ня та благоустрою, розробляється Інвестором та подається на затвердження Замовнику протягом 3 (трьох) 
календарних місяців з моменту погодження Замовником місць розташування павільйонів очікування та кіосків 
з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг). 

Проєктна або інша документація, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облашту-
вання та благоустрою, затверджується Замовником протягом 30 календарних днів з моменту подання її на 
затвердження за умови її відповідності вимогам чинного законодавства, передпроєктним пропозиціям та 
умовам інвестиційного договору.

Вимоги та рекомендації Замовника щодо розміщення павільйону очікування з кіоском з продажу проїзних 

документів та інших товарів (надання послуг) на зупинках громадського транспорту, надані Замовником після 
затвердження проєктної або іншої документації, враховуються Інвестором в порядку внесення змін у відпо-
відну проєкту (іншу) документацію з подальшим затвердженням її Замовником, якщо необхідність таких змін 
обумовлена відповідними змінами до законодавства України, обов’язковими до виконання.

2.9. Замовник, спільно з Інвестором, зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до 
електричних мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг).

2.10. Замовник, у межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку, зобов’язаний 
вжити заходів для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектур-
них форм та елементів благоустрою (крім рекламних засобів, розташованих згідно зі Схемою розміщення 
наземних рекламних засобів по всій території міста Києва, затвердженою розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.12.2017 № 1689), які можуть 
завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проєктної або іншої доку-
ментації, передбаченої законодавством України, Інвестор, спільно із Замовником та Організатором конкурсу, 
визначають графік реалізації інвестиційного проєкту або його частину шляхом підписання додаткової угоди 
до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором. Факт здійснення комплексу заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського тран-
спорту і готовності зупинок громадського транспорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між 
Замовником та Інвестором.

Якщо дотримання загального строку буде неможливим у зв’язку із діями та / або бездіяльністю Замовника 
та / або Організатора конкурсу та / або третіх осіб та не з вини Інвестора, Інвестор обґрунтовано повідомляє 
про це Замовника та Організатора конкурсу в письмовій формі. Таке повідомлення виноситься Організато-
ром конкурсу на розгляд Комісії після отримання звернення Інвестора та / або Замовника з обгрунтуванням 
неможливості дотримання цих умов.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвес-
тор зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їхньої експлуатації.

2.14. Інвестор, разом із Замовником, зобов’язані визначити місце встановлення програмно-технічного 
комплексу самообслуговування (ПТКС). 

Інвестор зобов’язаний надати точку підключення ПТКС до електричних мереж кіоску з продажу проїзних 
документів, інших товарів (надання послуг) з метою виконання розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2018 № 1887 «Про затвердження Порядку 
функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста 
Києва» та забезпечити продаж документів для проїзду в громадському транспорті (електронних квитків) на 
кожній зупинці протягом всього строку дії Інвестиційного договору.

2.15. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знахо-
дяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, 
у разі необхідності, в установленому порядку, демонтуються, і за кошти Інвестора створюються нові, які без-
оплатно передаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.16. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територі-
альної громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів із благоустрою та облаштування 
зупинок громадського транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з 
лавою для сидіння і кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок 
на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.17. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і 
знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського тран-
спорту, у разі необхідності демонтуються, і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва, або у встановленому порядку Інвестором 
компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. Інвестор зобов’язаний у випадках, перед-
бачених законодавством України, спільно із Замовником, забезпечити отримання дозвільних документів на 
порушення благоустрою.

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського тран-
спорту відповідно до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, 
рішень Київської міської ради та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№ 
з/п Елементи Регламентні роботи Періодичність виконання

1 Загальні положення

контроль експлуатаційного стану усіх елементів 
Об’єкта інвестування постійно

укладення договорів з відповідними підприєм-
ствами на вивезення сміття, електропостачання постійно

2 Урни

забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне облад-
нання

нагляд за справністю електромережі  
та устаткування постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4

Територія навко-
ло зупинкового 

комплексу, шириною 
3 м по периметру 

зовнішнього контуру 
зупинкового  
комплексу

очищення від опадів, зокрема снігу / льоду ви-
далення опадів, зокрема снігу / льоду, посипання 
протиожеледними матеріалами

на постійній основі, не-
відкладно, залежно від 
забруднення території 

прибирання від сміття щоденно 

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання 
зупинок громадського транспорту в місті Києві, їхній поточний ремонт.

2.20. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з 
технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної 
документації (передпроєктних пропозицій).

2.21. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення 
функціонування зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно 
до законодавства України та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (зокрема, Замовника), пов’язаних зі здійсненням комплексу за-

ходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (зокрема, але не виключно отримання 
технічних умов на приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проєктної 
або іншої документації, передбаченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з благо-
устрою та облаштування зупинок громадського транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, 
отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, укладення договорів на постачання електричної 
енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою зупинок громадського транспорту 
(зокрема, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, сервісне обслуговування 
та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із реалі-
зацією інвестиційного проєкту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з 
реалізацією інвестиційного проєкту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів 
не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 1 704 000,00 грн (Один мільйон сімсот 
чотири тисячі гривень 00 коп.) без урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення 
з ним інвестиційного договору

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 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.

 У випадку, якщо Інвестор, відповідно до вимог законодавства України, встановить кількість павільйонів 
очікування з кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у 
пункті 1.3. цих умов, Інвестор зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній 
вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній у цих умовах.
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3. 4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із 
виконанням підготовчих робіт, у розмірі 1 % (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування з урахуванням ПДВ, що становить 607 161,60 грн (Шістсот сім тисяч сто шістдесят одна грив-
ня 60 копійок), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. Вказані кошти сплачуються Інвестором у 
повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором. 
Зазначені кошти поверненню не підлягають. 

3. 5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення ви-
конання ним фінансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3. 3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1. 7. 
цих умов – Гарантія 3), 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 не-
прийнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору кон-
курсу 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 протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання 
переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінце-
вого 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 під-
готовчих (передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від 
встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення. 

Гарантія 3 зі строком дії не менше 1 року має передбачати:
– сплату банком коштів у сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, 

Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з мо-
менту 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. 

3. 6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 3400,00 грн (Три тисячі чотириста гривень 00 коп. ) без 
урахування ПДВ на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку: 820019, код 
ЄДРПОУ: 37993783, одержувач – ГУ ДКС у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстра-
ційного внеску, поверненню не підлягають. 

3. 7. 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 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу 
запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвес-
тиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання договору, висуває 
неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного конкурсу 
скасовується у встановленому порядку. 

3. 8. З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу, Організатор конкурсу 
готує відповідне розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) про скасування результатів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати пере-
говори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестиції під час 
проведення конкурсу. 

3. 9. Після укладення інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор, спільно із Замовником, та, 
у разі необхідності, третіми особами, укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного 
проєкту, згідно із законодавством України. 

3. 10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та 
щомісячно Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проєкту загалом та окремих його 
етапів за формою, наданою Організатором конкурсу. 

3. 11. Контроль за реалізацією інвестиційного проєкту здійснює Замовник. 
3. 12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний на-

давати Організатору конкурсу / Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором 
конкурсу / Замовником контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору. 

3. 13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати у складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очіку-

вання та кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах 
згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними у складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та 
кіосками з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та 
вимогами, наведеними в складі конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником / виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 
9001) із гарантуванням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та ви-
робником;

– договір / договори з постачальником / постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого 
покриття) для здійснення комплексу заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;

– договір / договори з підрядною організацією / підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення 
комплексу заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;

– договір / договори з підрядною організацією / підрядними організаціями, що мають досвід роботи 
(виконані договори та відгуки замовників за цими договорами) зі здійснення комплексу заходів із благо-
устрою та облаштування зупинок громадського транспорту та ліцензію на виконання будівельних робіт;

– договір / договори про здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з облаштування зупинок 
громадського транспорту;

– договір з комунальним підприємством «Центр організації дорожнього руху» на прокат комплектів 
пластикової панельної огорожі;

– укладений інвестиційний договір / договори з підтвердженням виконання фінансових зобов’язань на 
суму не меншу від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, визначену в 
пункті 1. 7 цих умов. 

3. 14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати у складі конкурсної пропозиції схеми благо-
устрою зупинки громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки 
громадського транспорту, наведеним у складі конкурсної документації. 

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

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проєк-
тних рішень – штраф у розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не 
усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної 
облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт із благоустрою та облаштування 
зупинок громадського транспорту, визначеного у пункті 2. 12. цих умов, – штраф у розмірі 1 % від орієн-
товної загальної вартості Об’єкта інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення. 

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт 
із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2. 12. цих умов, 
у випадку, якщо Замовник не забезпечив виконання пункту 2. 10. цих умов у частині вживання заходів для 
звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів 
благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та / або зони зупинок не звільнені 
від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити вико-
нанню інвестиційного договору. 

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, 
визначених укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником. 

3. 16. У випадку наявності у Замовника інформації щодо порушення Інвестором умов інвестиційного 
договору, Замовник здійснює перевірки дотримання Інвестором умов інвестиційного договору щодо об-
лаштування та експлуатації Об’єкта інвестування. 

У випадку неусунення Інвестором виявлених порушень, Замовник складає акт про порушення інвести-
ційних зобов’язань, який направляє Організатору конкурсу та Інвестору. 

3. 17. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити, Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від 
суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення у разі невиконання або неналежного ви-
конання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3. 3., 3. 4 цих умов. 

3. 18. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у 
випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, зокрема передбачених підпунк-
тами 2. 6. , 2. 8. , 2. 11.-2. 13. , 2. 17.-2. 20. , 3. 1.-3. 4. , 3. 10, 3. 12 цих умов та інших умов інвестиційного 
договору (зокрема, передбачених графіком реалізації проєкту). 

 3. 18. 1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором, питання розірвання 
інвестиційного договору, за пропозицією Замовника, виноситься на розгляд Комісії. 

3. 18. 2. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору, 
Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів; 
– терміни розірвання інвестиційного договору в разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
 У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) 

днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, 
повідомлення про розірвання, договір буде вважатися розірваним. 

3. 18. 3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору, Інвестор листом повідомляє 
Організатора конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт 
згідно з умовами інвестиційного договору. 

3. 18. 4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвес-
тором зобов’язань згідно з умовами інвестиційного договору. 

3. 19. У випадку припинення (розірвання) інвестиційного договору, зокрема у зв’язку із закінченням строку 
його дії, Інвестор зобов’язується протягом 20 (двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за 

власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг), провести 
відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення Інвестором демонтажу кіоску 
з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 (двадцяти) 
днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в 
місті Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок 
коштів бюджету міста Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором. 

4. Додаткові умови конкурсу. 
4. 1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та 

економічно вигідну реалізацію інвестиційного проєкту. 
4. 2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва. 
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу. 
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфра-

структури міста Києва. 
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу. 
6. 1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів. 
6. 2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування. 
6. 3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції. 
6. 4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення гро-

мадських потреб. 
6. 5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії. 
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 зі сплати 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 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату 
учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вва-
жається днем його оголошення. 

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб про-
тягом 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 проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення. 

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

Додаток 1
Лот 29

№ 
з/п Район Назва Адреса № маршруту Напрямок руху

1 Голосіївський Вул. Маршальська Просп. Науки, 55 трол. 1, 11 Ст. м. 
«Либідська»

2 Голосіївський Вул. Маршальська Просп. Науки, 72/2 авт. 20, 27, 52 Будкомбінат

3 Голосіївський Голосіївський парк Просп. Голосіїв-
ський, нп/с трол. 11, 12, 43, 46 Либідська 

площа

4 Голосіївський Вул. Ковпака Вул. Антоновича, 
162 трол. 12 Вул. Смолича

5 Голосіївський Вул. Лабораторна Вул. Антоновича, 
102 трол. 12 Вул. Смолича

6 Голосіївський Володимирський 
ринок

Вул. Антоновича, 
п/с трол. 12 Вул. Смолича

7 Голосіївський Вул. Тверська Вул. Антоновича, 
152 трол. 12 Вул. Смолича

8 Голосіївський Магазин Вул. Вільямса, 3/7 трол. 45 Ст. м. 
«Васильківська»

9 Голосіївський Ст. м. «Виставковий 
центр»

Вул. Васильківська, 
98

м. т. 726, приміські 
м. т. Одеська площа

10 Голосіївський Ст. м. «Видубичі» Наддніпрянське 
шосе м. т. 567 м. Обухів

11 Голосіївський Автостоянка  
«Дублер» Вул. Касіяна, 2/1 трол. 2, 12, 45 Ст. м. 

«Либідська»

12 Голосіївський Вул. Василя Касіяна Вул. Якубовського, 
2-а трол. 12, 45 Вул. Смолича

13 Голосіївський Корпус № 4 Вул. Героїв Обо-
рони, 16-18-а авт. 1 Голосіївська пл. 

14 Голосіївський Вул. Маршала 
Конєва

Вул. Ломоносова, 
нп/с авт. 119 Контрактова 

площа

15 Голосіївський Вул. Ломоносова Вул. Ломоносова, 
30/2 авт. 119 Вул. Смолича

16 Голосіївський Вул. С. 
Ковалевської

Вул. Ломоносова, 
50 авт. 119 Вул. Смолича

17 Голосіївський Деревоообробний 
комбінат

Вул. Будіндустрії, 
п/с авт. 54 Ст. м. 

«Видубичі»

18 Голосіївський Ст. м. «Іподром» Просп. Глушкова, 5 трол. 2, 11, 12, 43, 
45 (авт. 56, 75)

Дарницька 
площа

19 Голосіївський Просп. Науки Просп. Науки, 4 трол. 12 Вул. Жилянська

20 Голосіївський Фрометіївський 
узвіз

Вул. Брожка (Кіро-
воградська), нп/с авт. 12, 19 Вул. Ізюмська

21 Дарницький Дніпровська  
набережна

Вул. Княжий затон, 
15 авт. 35, 42, 137Н Вул. Панельна

22 Дарницький Вул. Академіка 
Горбунова

Вул. Бориспільська, 
26-б

трам. 22 (авт. 51, 
63)

Ст. м. 
«Червоний 

Хутір»

23 Дарницький

Міський центр 
надання 

адміністративних 
послуг (АЗС)

Дніпровська на-
бережна, 21 авт. 87 Ст. м. 

«Лівобережна»

24 Дарницький Ст. м. 
«Бориспільська»

Вул. Староборис-
пільська, п/с авт. 16, м. т. ФАП

25 Дарницький Поліклініка Вул. Вербицького, 
нп/с авт. 108, 137Н Вул. 

Шептицького

26 Дарницький Вул. Вербицького Вул. Вербицького, 2 авт. 108, 137Н Ст. м. 
«Харківська»

27 Дарницький Пров. Волго- 
Донський

Вул. Бориспільська, 
24 трам. 22, 28д

Ст. м. 
«Червоний 

Хутір»

28 Дарницький Вул. Ялтинська Вул. Ялтинська, 7 115 Контрактова 
площа

29 Дарницький Вул. С. Русової Вул. С. Русової, 1-а авт. 42 Ст. м. 
«Лівобережна»

30 Дарницький Вул. С. Русової Вул. С. Русової, 18 авт. 42 Вул. Є. Чавдар

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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31 Дарницький Дитячий садок Вул. Є. Чавдар, 9 авт. 42 Ст. м. 
«Лівобережна»

32 Дарницький Дитячий садок Вул. Є. Чавдар, 2 авт. 42 Вул. С. Русової

33 Дарницький Школа Вул. Драгоманова, 8 авт. 137Н, м. т. 250 Просп. Бажана

34 Дарницький Школа Вул. Драгоманова, 7 м. т. 250 Вул. 
Здолбунівська

35 Дарницький Автостоянка Вул. Ахматової, 22 авт. 42 Ст. м. 
«Осокорки»

36 Дарницький Парк «Позняки» Вул. Драгоманова, 
нп/с авт. 91, 137Н Ст. м. 

«Харківська»

37 Дарницький Ст. м. «Харківська» Вул. Декабристів, 9 м. т. 407, авт. 45 Ст. м. «Дарниця»

38 Деснянський Мікрорайон № 2 Вул. Каштанова, 9 авт. 21 Ст. м. «Почайна»

39 Деснянський Вул. Лісківська Вул. Лісківська, 12/1 авт. 6, 61 Вул. 
Милославська

40 Деснянський Вул. С. Лифаря  
(Сабурова)

Вул. С. Лифаря 
(Сабурова), 3 61, 98 ТЕЦ-6

41 Деснянський Просп. Ю. Гагаріна Вул. Хоткевича, п/с трам. 8, 22, 23, 29, 
32, 33 Ст. м. «Позняки»

42 Деснянський Ст. м. «Чернігівська» Вул. Хоткевича, нп/с трам. 22, 23, 28, 
33, 35

Вул. 
Милославська

43 Деснянський Вул. Шолом-
Алейхема Вул. Мілютенка, 18 авт. 33 Вул. Жукова

44 Деснянський Мікрорайон № 23 Вул. Будищанська, 
2/28 авт. 98 Вул. 

Милославська

45 Деснянський Школа № 320 Вул. Будищанська, 7 авт. 98 ТЕЦ-6

46 Дніпровський Вул. Павла Усенка Просп. Гагаріна, 9 авт. 6, 63, 118 Дарницька 
площа

47 Дніпровський Кінотеатр Просп. Гагаріна, 5-7 авт. 6, 63, 118 Дарницька 
площа

48 Дніпровський Русанівка Просп. Соборності, 
п/с

трол. 43, 50, трол. 
91Н (авт. 51, 55, 

115, 118)

Контрактова 
площа

49 Дніпровський Русанівка Просп. Соборності, 
нп/с

трол. 43, 50, трол. 
91Н (авт. 51, 55, 

115, 118)

Ст. м. «Червоний 
Хутір»

50 Дніпровський Дніпровська 
набережна

Вул. Березняків-
ська, 38 авт. 87, 108 Ст. м. 

«Осокорки»

51 Дніпровський Кінотеатр «Старт»
Вул. Івана Миколай-
чука (Вул. Серафи-

мовича), 15-а
авт. 87 Вул. 

Шептицького

52 Дніпровський Березняки Просп. Соборності, 
нп/с

 трол. 43, 50, 91Н 
(авт. 51, 55, 115, 

118)

Дарницька 
площа

53 Дніпровський Автокооператив 
Березняки

Вул. Березняків-
ська, 34 авт. 87, 108 Ст. м. 

«Осокорки»

54 Дніпровський Муніціпальний театр 
«Київ»

Русанівська набе-
режна, 12 авт. 49, 95, 108 Вул. 

Шептицького

55 Дніпровський Русаінвський 
бульвар

Русанівська набе-
режна, 8 авт. 49, 95, 108 Вул. 

Шептицького

56 Дніпровський Вул. Туманяна 
(ММЗ-2)

Вул. Сверстюка, 
парна сторона авт. 42, 87 Ст. м. 

«Осокорки»

57 Дніпровський Ст. м. «Дарниця» 
(Вул. Попудренка)

Вул. Будівельни-
ків, 43 трол. 50 Дарницька 

площа

58 Оболонський
Петропавлівська 

площа (Площа 
Фрунзе)

Вул. Кирилівська, 
160-а

трол. 6, 18, 25, 28, 
33 (авт. 72) Вул. Сошенка

59 Оболонський Мікрорайон № 4 Просп. Оболон-
ський, 12 авт. 73 Ст. м. «Героїв 

Дніпра»

60 Оболонський Супермаркет Просп. Оболон-
ський, 20 авт. 73 Ст. м. «Героїв 

Дніпра»

61 Оболонський Ст. м. «Мінська» Просп. Оболон-
ський, 28 авт. 73 Ст. м. «Героїв 

Дніпра»

62 Оболонський Ст. м. «Героїв 
Дніпра»

Просп. Оболон-
ський, 40 авт. 73 Ст. м. «Героїв 

Дніпра»

63 Оболонський Ст. м. «Мінська» Просп. Оболон-
ський, 21 авт. 73 Ст. м. Оболонь

64 Оболонський Супермаркет Просп. Оболон-
ський, 15 авт. 73 Ст. м. Оболонь

65 Оболонський Мікрорайон № 5 Просп. Оболон-
ський, 7 авт. 73 Ст. м. Оболонь

66 Оболонський Вул. Кондратюка Вул. Кондратюка, 3 авт. 32, 99 Мінський масив

67 Оболонський Вул. Кондратюка Вул. Кондратюка, 4 авт. 32, 99 До Вул. 
Кондратюка

68 Печерський Вул. П. Болбочана 
(Каменєва)

Бульвар Лесі Укра-
їнки, 25/1

трол. 14, 15, 38; 
авт. 62

До Контрактової 
площі

69 Печерський Завод «Арсенал» Вул. Московська, 15 трол. 38; авт. 62 До Контрактової 
площі

70 Печерський Арсенальна Площа Вул. Московська, 1 авт. 62 До Контрактової 
площі

71 Печерський Вул. Арсенальна Вул. Алмазова, 16 авт. 62 До Ботанічного 
саду

72 Печерський Вул. Госпітальна Бульвар Лесі Укра-
їнки, 2 трол. 14, 15 До Ботанічного 

саду

73 Печерський Музей «Київська 
фортеця»

Бульвар Лесі Укра-
їнки, 14 трол. 14, 15 До Ботанічного 

саду

74 Печерський Музей «Київська 
фортеця»

Бульвар Лесі Укра-
їнки, 7 трол. 14, 15 До з/д вокзалу

75 Печерський Площа Л. Українки Бульвар Лесі Укра-
їнки, 19 трол. 14, 15 До з/д вокзалу

76 Печерський

Національний 
спортивний 

комплекс 
«Олімпійський»

Вул. Жилянська, 
3/53 трол. 3, 12; авт. 69 До ст. м. «Палац 

спорту»

77 Печерський Вул. Німанська Вул. Бойчука (Кікві-
дзе), 6 трол. 15, 38 До ст. м. 

«Видубичі»

78 Печерський Площа Слави Вул. Мазепи, 16 трол. 38; авт. 24 До музею ВВВ

79 Печерський Ст. м. «Арсенальна» Вул. Мазепи, 2-4 трол. 38; авт. 24 До музею ВВВ

80 Печерський Ст. м. «Кловська» Вул. Мечникова, 5 авт. 55 До Палацу 
Спорту

81 Печерський Вул. 
Саксаганського

Вул. Саксагансько-
го, 2 трол. 3, 14; авт. 69 До з/д вокзалу

82 Печерський Вул. Басейна Вул. Шота Руста-
велі, 3 трол. 14, 15; авт. 55 До Ботанічного 

саду

83 Печерський Вул. Ділова Вул. В. Васильків-
ська, 65 трол. 12, 40, авт. 5 До Вул. 

Жилянська

84 Печерський Вул. Лабораторна Вул. В. Васильків-
ська, 85/87 трол. 12, авт. 5 До Вул. 

Жилянська

85 Печерський Вул. Федорова Вул. В. Васильків-
ська, 71 трол. 12, 40, авт. 5 До Вул. 

Жилянська

86 Печерський Вул. Є. Коновальця Вул. В. Васильків-
ська, 101 трол. 12, авт. 5 До Вул. 

Жилянська

87 Печерський Вул. Івана Кудрі Бульвар Лесі Укра-
їнки, 25

трол. 14 , 15 , 38; 
авт. 62

До Контрактової 
площі

88 Печерський Ст. м. «Палац 
Спорту»

Вул. Еспланадна, 
п/с авт. 121 До Вул. В. 

Васильківська

89 Печерський Печерський міст бульв. Л. Україн-
ки, 29 авт. 62 До Вул 

Басейної

90 Печерський Кругла башта бульв. Л. Українки, 
28-30 авт. 62 До Вул Кіквідзе

91 Печерський Кінотеатр 
«Зоряний» Вул. Московська, 26 трол. 38, авт. 62 Ботсад

92 Подільський Аптека Просп. Гонгадзе, 
28-а трол. 35, (авт. 102) Просп. Свободи

93 Подільський Універсам Просп. Гонгадзе, 11 трол. 35, (авт. 102)  Кінотеатр 
«Братислава»

94 Подільський Вул. Вишгородська Просп. Правди, 2 м. т. 180, 530, 581 Просп. Свободи

95 Подільський Пивзавод Вул. Кирилівська, 
42 трам. 11, 12, 16, 19 Пл. Т. Шевченка

96 Подільський Вул. Оболонська Вул. Кирилівська, 
23 трам. 11, 12, 16, 19 Контрактова 

площа

97 Подільський Вул. 
Червонопільська Вул. Межова, 18 авт. 72 Просп. Свободи

98 Подільський Вул. Наталії Ужвій Просп. Правди, 
60/1 трол. 35, (авт. 102) Ст. м. 

«Дорогожичі»

99 Подільський Поліклініка Вул. Мостицька, 7 трол. 25, 28 Ст. м. «Почайна»

100 Подільський Музей «Кирилівська 
церква» Вул. О. Теліги, п/с трол. 27, 30 Ст. м. «Почайна»

101 Подільський Вул. Копилівська Вул. Сирецька, 23 м. т. 518 Посадка

102 Святошинський Вул. Невська Просп. Перемоги, 
73/1 трол. 7, авт. 23, 90 Вул. Туполєва

103 Святошинський Бульв. 
Вернадського

Проспект Перемо-
ги, 114/2-116/1

трол. 7, авт. 23, 37, 
37-а 

До Вул. 
Чорнобильська

104 Святошинський Школа № 131 Бульв. Кольцова, 
18-а авт. 9 Ст. м. 

«Лук’янівська»

105 Святошинський Фірма «Світанок» Вул. Гната Юри, 8 авт. 90
Вул. 

Григоровича-
Барського

106 Святошинський Дитсадок Вул. Булгакова, 9 авт. 9 Ст. м. 
«Лук’янівська»

107 Святошинський Просп. Л. Курбаса Просп. Л. Курбаса, 
нп/с авт. 9, 69 Ст. м. 

«Берестейська»

108 Святошинський Дитсадок Вул. Булгакова, 8-а авт. 9 Вул. Булгакова

109 Святошинський Бульв. Ромена 
Роллана Бульв. Р. Роллана, 7 трол. 41 Просп. Л. 

Курбаса

110 Святошинський Вул. Єфремова Вул. Єфремова, 23 м. т. 194 Вул. 
Чорнобильська

111 Святошинський Торговий центр Вул. Симиренка, 
2/19 9, 23, 90 Вул. Булгакова

112 Святошинський Вул. Жолудєва Вул. Жолудєва, 2/
Вул. Симиренка, 1 м. т. 433 Посадка

113 Святошинський Вул. Жолудєва Просп. Корольова, 
4-б м. т. 433 Вул. Булгакова

114 Святошинський Вул. Булгакова Просп. Корольо-
ва, 18 м. т. 201 Посадка

115 Святошинський На вимогу (Вул. 
Кіпріянова)

Вул. Жмеринська, 
30 м. т. 461 Ст. м. 

«Святошин»

116 Святошинський Вул. В. Кучера Вул. Василя Кучера, 
10 м. т. 411, 421, 510 Просп. Л. 

Курбаса

117 Святошинський Вул. Ірпінська Вул. Ірпінська, 62-б м. т. 194 Просп. 
Палладіна

118 Солом’янський Інститут цукрових 
буряків

 Вул. М. Амосова, 
п/с авт. 12  Вул. М. 

Амосова

119 Солом’янський Будинок культури Вул. Гарматна, 33 авт. 2 Ст. м. 
«Шулявська»

120 Солом’янський Будинок культури Вул. Гарматна, 26/2 авт. 2 Вул. Булгакова

121 Солом’янський Вул. Академіка 
Білецького

Вул. Героїв Севас-
тополя, 36/1 авт. 2 Вул. Булгакова

122 Солом’янський

Вул. 
Машинобудівна 

(Фабрика ремонту 
взуття)

Вул. Василенка, 5 авт. 9 Ст. м. 
«Лук’янівська»

123 Солом’янський Вул. М. Василенка Просп. Комарова, 
п/с авт. 69 Вул. Симиренка

124 Солом’янський Вул. Максима 
Кривоноса

Просп. В. Лобанов-
ського, 42 трол. 42, авт. 119 Ст. м. 

«Либідська»

125 Солом’янський Вул. Іскрівська Вул. Пітерська, 16 трол. 17, 19 Площа Льва 
Толстого

126 Солом’янський Вул. Народного 
ополчення

Вул. Народного 
ополчення, нп/с трол. 30, 40, 40К Вул. 

Дегтярівська

127 Солом’янський Вул. Протасів Яр Вул. Солом’янська, 
33 трол. 40 Вул. Кадетський 

Гай

128 Солом’янський Поліклініка Вул. Солом’янська, 
17 трол. 3, 40 Ст. м. «Палац 

Спорту»

129 Солом’янський Житловий комплекс 
«Пори року»

Вул. Механізаторів, 
20-20-б авт. 12 Вул. Ізюмська

130 Солом’янський Вул. Липківського Вул. Кудряшова, 3 авт. 12 Вул. Ізюмська

131 Солом’янський Вул. Липківського Вул. Ползунова, 
16/14 авт. 12 З/вокзал 

«Південний»
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132 Солом’янський

Станція 
швидкісного 

трамваю 
«Політехнічна»

Вул. Борщагівська, 
46/2 авт. 2 Вул. Булгакова

133 Солом’янський
Станція 

швидкісного 
трамваю «Польова»

Вул. Борщагівська, 
128 авт. 2, 118 Вул. Булгакова

134 Солом’янський
Вул. Генерала 

Воробйова 
(Курська)

Повітрофлотський 
Просп., 23 трол. 8, 9, 40 Площа Льва 

Толстого

135 Солом’янський Вул. Антонова Чоколівський  
бульвар, 22 трол. 17, 19, 30, 42 Вул. 

Дегтярівська

136 Солом’янський Вул. Героїв 
Севастополя Бульв. Гавела, 27 трам. 14, 15 Просп. 

Відрадний

137 Солом’янський Вул. М. Грінченка Вул. Протасів Яр, 4 трол. 40 До Кадетського 
Гаю

138 Солом’янський Зал. ст. «Київ-
Волинський»

Вул. Пост-
Волинська, 3-а трол. 27 Посадка

139 Солом’янський Вул. Смілянська Вул. Народного 
ополчення, 5 трол. 40, 40-к Ст. м. «Палац 

Спорту»

140 Шевченківський
Площа В. Марченка 
(Інтернаціональна 

площа)
Вул. Стеценка, 13 14, 90 Ст. м. «Нивки»

141 Шевченківський Кудрявський узвіз Вул. Глибочицька, 
71 трам. 14, 18 Вул. 

Старовокзальна

142 Шевченківський Вул. Олени Теліги Вул. Дегтярівська, 
50 трам. 14, 15 Автогенний 

завод

143 Шевченківський Бабин яр Вул. Дорогожиць-
ка, 16 трол. 19, 23, 35 Вул. Академіка 

Щусєва

144 Шевченківський Мотоциклетний 
завод

Вул. Дорогожиць-
ка, 2 трол. 16, 19, 23 До вул. Щусєва

145 Шевченківський Вул. Шолуденка Проспект Перемо-
ги, 9-19 трол. 5, 7 Пл. Льва 

Толстого

146 Шевченківський Зоопарк Проспект Перемо-
ги, п/с трол. 5, 7 До вул. 

Білицька

147 Шевченківський Будинок нац. худ. 
колективів

Бульвар Т. Шевчен-
ка, 48-а трол. 5, 8, 9, 17 До вул. 

Білицька

148 Шевченківський Вул. Татарська Вул. Татарська, 38 авт. 31 Ст. м. «Політехн. 
ін-т»

149 Шевченківський Вул. Зоологічна Вул. Дегтярівська 
15/12 авт. 9 Ст. м. 

«Лук’янівська»

150 Шевченківський Вул. 
Старовокзальна Вул. Жилянська 87 авт. 7 Залізничний 

вокзал

151 Шевченківський Вул. Некрасівська Вул. Січових Стріль-
ців, 32-38 трол. 16, 18 Вул. Сошенка

152 Шевченківський Бульв. Т. Шевченка Бульвар Тараса 
Шевченка авт. 114 Залізничний 

вокзал

153 Шевченківський Ст. м. «Театральна» Вул. Б. Хмельниць-
кого, 5/15 авт. 114 Вул. Хрещатик

154 Шевченківський Площа Перемоги Площа Перемоги, 3 трол. 5, 8, 9, 17 Площа Льва 
Толстого

155 Шевченківський Повітрофлотський 
шляхопровід

Просп. Перемоги, 
10 трол. 5, 7, 8, 9, 17 Вул. Білицька

156 Шевченківський Обласна лікарня Вул. Ромоданова 
(Пугачова), 3 м. т. 432, 499 Вул. Іллєнка

157 Шевченківський Ст. м. «Толстого» Вул. Л. Толстого, 
2/45 м. т. Посадка

158 Шевченківський Ст. м. «Толстого» Вул. В. Васильків-
ська, 14-16 трол. 5, 8, 9, 17 Площа Льва 

Толстого

159 Шевченківський Вул. М. Рибалко Вул. Чорновола, 29 авт. 119
Ст. м. 

Контрактова 
площа

160 Шевченківський Вул. С. Петлюри Вул. С. Петлюри авт. 114 Вул. 
Милославська

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій 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 будів-
ництва, 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 жит-
лового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури 
міста Києва» (зі змінами) та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 
«Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до реалізації проєкту «Комплекс заходів 
із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського 

транспорту в місті Києві, згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення окремих зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту 

з павільйоном очікування та кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) 
згідно з адресним переліком, зазначеним в Додатку 1, Замовник, спільно з Інвестором, звертається до 
Організатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць встановлення 
зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність 
проєктних, монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту з орієнтовними техніко-економічними показниками, передбаченими п.1.3 цих 
умов конкурсу.

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

№ 
з/п Складові Об’єкта інвестування Загальна 

кількість, шт.

Усередне-
ний розмір, 

кв. м

Висо-
та, м

1 Павільйон очікування 25 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг) 25 11,51 2,9

3 Благоустрій території 25

4 Електронне інформаційне табло відліку часу прибуття громад-
ського транспорту 25

5 Кнопка тривоги 25

Остаточні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування визначаються відповідно до затвердженої 
проєктної документації або іншої документації, передбаченої законодавством України.

Комплекс заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає в себе, 
зокрема, благоустрій території. Благоустрій території здійснюється згідно з технічним завданням для 
схеми благоустрою території зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації 
(передпроєктних пропозицій). 

1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування 
розміщується на зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість 
подальшого відокремлення об’єктів та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надан-
ня послуг): одноповерхова споруда, яка включає рекламно-інформаційні площі для розміщення реклами, 
що виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, 
визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, 
без облаштування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних докумен-
тів, інших товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не 
має перевищувати 32,85 кв. м для однієї конструкції (не більше 40 кв. м по зовнішньому контуру навісу), 
при цьому площа павільйону очікування у будь-якому випадку не може бути меншою 15,8 кв. м, а площа 
кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не може перевищувати 14,83 кв. м. 

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№ 
з/п Назва

Орієнтовна вартість 
для однієї зупинки, 

грн

Кількість зу-
пинок, шт.

Загальна вар-
тість, грн

1 Павільйон очікування 126 538 25 3 163 450

2 Кіоск з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг) 163 938 25 4 098 450

3 Благоустрій території 50 000 25 1 250 000

4 Електронне інформаційне табло відліку часу 
прибуття громадського транспорту 38 000 25 950 000

5 Кнопка тривоги 1000 25 25 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування, 
грн  379 476 9 486 900

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проєктної до-
кументації або іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по за-

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

2.2. Замовник реалізації проєкту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).

2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – кому-
нальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
«Київське інвестиційне агентство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів із благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація 

зупинок громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається 
між Інвестором (переможцем конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється 
виключно з урахуванням вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або корис-
тування земельними ділянками, на яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі 
інвестиційного договору – заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних до-
кументів, інших товарів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування з лавою для сидіння, 
електронне інформаційне табло відліку часу прибуття громадського транспорту до закінчення строку дії 
інвестиційного договору безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва. Об’єкт інвестування та його складові (павільйон очікування з лавою для сидіння, та кіоск з продажу 
проїзних документів, інших товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них 
не підлягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором 
зобов’язується забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і докумен-
тів Замовнику для визначення відповідності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та 
кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) відповідно до норм та правил, які 
застосовуються до зупинок громадського транспорту. 

Проєктна або інша документація, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облашту-
вання та благоустрою, розробляється Інвестором та подається на затвердження Замовнику протягом 3 
(трьох) календарних місяців з моменту погодження Замовником місць розташування павільйонів очікування 
та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг). 

Проєктна або інша документація, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облашту-
вання та благоустрою, затверджується Замовником протягом 30 календарних днів з моменту подання її 
на затвердження за умови її відповідності вимогам чинного законодавства, передпроєктним пропозиціям 
та умовам інвестиційного договору.

Вимоги та рекомендації Замовника щодо розміщення павільйону очікування з кіоском з продажу проїзних 
документів та інших товарів (надання послуг) на зупинках громадського транспорту, надані Замовником 
після затвердження проєктної або іншої документації, враховуються Інвестором в порядку внесення змін 
у відповідну проєкту (іншу) документацію з подальшим затвердженням її Замовником, якщо необхідність 
таких змін обумовлена відповідними змінами до законодавства України, обов’язковими до виконання.

2.9. Замовник, спільно з Інвестором, зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднан-
ня до електричних мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів 
(надання послуг).

2.10. Замовник, у межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку, зобов’язаний 
вжити заходів для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектур-
них форм та елементів благоустрою (крім рекламних засобів, розташованих згідно зі Схемою розміщення 
наземних рекламних засобів по всій території міста Києва, затвердженою розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.12.2017 № 1689), які можуть 
завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проєктної або іншої 
документації, передбаченої законодавством України, Інвестор, спільно із Замовником та Організатором 
конкурсу, визначають графік реалізації інвестиційного проєкту або його частину шляхом підписання до-
даткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів із благоустрою та облаштування зупинок гро-
мадського транспорту не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором. Факт здійснення комплексу заходів із благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту і готовності зупинок громадського транспорту до експлуатації підтверджується 
актом, підписаним між Замовником та Інвестором.

Якщо дотримання загального строку буде неможливим у зв’язку із діями та / або бездіяльністю За-
мовника та / або Організатора конкурсу та / або третіх осіб та не з вини Інвестора, Інвестор обґрунтовано 
повідомляє про це Замовника та Організатора конкурсу в письмовій формі. Таке повідомлення виноситься 
Організатором конкурсу на розгляд Комісії після отримання звернення Інвестора та / або Замовника з об-
грунтуванням неможливості дотримання цих умов.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умо-
вами, Інвестор зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для 
їхної експлуатації.

2.14. Інвестор, разом із Замовником, зобов’язані визначити місце встановлення програмно-технічного 
комплексу самообслуговування (ПТКС). 

Інвестор зобов’язаний надати точку підключення ПТКС до електричних мереж кіоску з продажу проїзних 
документів, інших товарів (надання послуг) з метою виконання розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2018 № 1887 «Про затвердження Порядку 
функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста 
Києва» та забезпечити продаж документів для проїзду в громадському транспорті (електронних квитків) 
на кожній зупинці протягом всього строку дії Інвестиційного договору.

2.15. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і 
знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, у разі необхідності, в установленому порядку, демонтуються, і за кошти Інвестора створюються 
нові, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.16. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів із благоустрою та 
облаштування зупинок громадського транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону 
очікування з лавою для сидіння і кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за 
власний рахунок на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.17. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, у разі необхідності демонтуються, і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно пе-
редаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва, або у встановленому порядку 
Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. Інвестор зобов’язаний у ви-
падках, передбачених законодавством України, спільно із Замовником, забезпечити отримання дозвільних 
документів на порушення благоустрою.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського тран-
спорту відповідно до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, 
рішень Київської міської ради та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№ 
з/п Елементи Регламентні роботи Періодичність 

виконання

1 Загальні положення

контроль експлуатаційного стану усіх елементів Об’єкта 
інвестування постійно

укладення договорів з відповідними підприємствами на 
вивезення сміття, електропостачання постійно

2 Урни

забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне облад-
нання

нагляд за справністю електромережі та устаткування постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4

Територія навколо 
зупинкового комплек-

су, шириною 3 м по 
периметру зовнішньо-
го контуру зупинкового 

комплексу

очищення від опадів, зокрема снігу / льоду видалення 
опадів, зокрема снігу / льоду, посипання протиожелед-
ними матеріалами.

на постійній основі, 
невідкладно за-

лежно від забруд-
нення території 

прибирання від сміття щоденно
 

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та облад-
нання зупинок громадського транспорту в місті Києві, їхній поточний ремонт.

2.20. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з 
технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної 
документації (передпроєктних пропозицій).

2.21. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпе-
чення функціонування зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та 
відповідно до законодавства України та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (зокрема, Замовника), пов’язаних зі здійсненням комплексу 

заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (зокрема, але не виключно 
отримання технічних умов на приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, роз-
робку проєктної або іншої документації, передбаченої законодавством України, щодо здійснення комп-
лексу заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, технічних умов щодо 
інженерного забезпечення, отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, укладення 
договорів на постачання електричної енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благо-
устрою зупинок громадського транспорту (зокрема, але не виключно фінансування витрат на постачання 
електричної енергії, сервісне обслуговування та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання 
території тощо), інших витрат, пов’язаних із реалізацією інвестиційного проєкту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних 
з реалізацією інвестиційного проєкту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих 
документів не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.

3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної 
та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 266 250,00 грн (двісті шістдесят 
шість тисяч двісті п’ятдесят гривень 00 коп.) без урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу 
та укладення з ним інвестиційного договору

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чин-
ності інвестиційним договором.

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

 У випадку, якщо Інвестор, відповідно до вимог законодавства України, встановить кількість павільйонів 
очікування з кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у 
пункті 1.3. цих умов, Інвестор зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній 
вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із 
виконанням підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта 
інвестування з урахуванням ПДВ, що становить 94 869,00 грн (Дев’яносто чотири тисячі вісімсот шістдесят 
дев’ять гривень 00 копійок), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. Вказані кошти сплачуються 
Інвестором у повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором. Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення ви-
конання ним фінансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. 
цих умов – Гарантія 3), 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 не-
прийнятні умови підписання інвестиційного договору; 

– сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору кон-
курсу 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 протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання 
переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінце-
вого 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 під-
готовчих (передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від 
встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення.

Гарантія 3 зі строком дії не менше 1 року має передбачати:
– сплату банком коштів у сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, 

Організатору конкурсу у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з мо-
менту 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.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без 
урахування ПДВ на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку: 820019,  
код ЄДРПОУ: 37993783, одержувач – ГУ ДКС у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реє-
страційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. 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 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу 
запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвес-
тиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання договору, висуває 
неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного конкурсу 
скасовується у встановленому порядку.

3.8. З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу, Організатор конкурсу 
готує відповідне розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) про скасування результатів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати пере-
говори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестиції під час 
проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор, спільно із Замовником, та 
у разі необхідності, третіми особами, укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного 
проєкту, згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та 
щомісячно Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проєкту загалом та окремих його 
етапів за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проєкту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний на-

давати Організатору конкурсу / Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором 
конкурсу / Замовником контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати у складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очіку-

вання та кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах 
згідно з технічним завданням та вимогами, наведеними у складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та 
кіосками з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та 
вимогами, наведеними в складі конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником / виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 
9001) із гарантуванням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та ви-
робником;

– договір / договори з постачальником / постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого 
покриття) для здійснення комплексу заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;

– договір / договори з підрядною організацією / підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення 
комплексу заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;

– договір / договори з підрядною організацією / підрядними організаціями, що мають досвід роботи 
(виконані договори та відгуки замовників за цими договорами) зі здійснення комплексу заходів із благо-
устрою та облаштування зупинок громадського транспорту та ліцензію на виконання будівельних робіт;

– договір / договори про здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з облаштування зупинок 
громадського транспорту;

– договір з комунальним підприємством «Центр організації дорожнього руху» на прокат комплектів 
пластикової панельної огорожі;

3.14. – укладений інвестиційний договір / договори з підтвердженням виконання фінансових зобов’язань 
на суму не меншу від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, визначену 
в пункті 1.7 цих умов.Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати у складі конкурсної пропозиції 
схеми благоустрою зупинки громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою 
зупинки громадського транспорту, наведеним у складі конкурсної документації.

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

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проєк-
тних рішень – штраф у розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не 
усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної 
облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт із благоустрою та облаштування 
зупинок громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф у розмірі 1 % від орієн-
товної загальної вартості Об’єкта інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт 
із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, 
у випадку, якщо Замовник не забезпечив виконання пункту 2.10. цих умов у частині вжиття заходів для 
звільнення 20-ти метрової зони зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів 
благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та / або зони зупинок не звільнені 
від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити вико-
нанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, 
визначених укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. У випадку наявності у Замовника інформації щодо порушення Інвестором умов інвестиційного 
договору, Замовник здійснює перевірки дотримання Інвестором умов інвестиційного договору щодо об-
лаштування та експлуатації Об’єкта інвестування. 

У випадку неусунення Інвестором виявлених порушень, Замовник складає акт про порушення інвести-
ційних зобов’язань, який направляє Організатору конкурсу та Інвестору.

3.17. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих 
(передінвестиційних) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від 
суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення у разі невиконання або неналежного ви-
конання обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 3.4 цих умов.

3.18. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у 
випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, зокрема передбачених підпунк-
тами 2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 2.17.-2.20., 3.1.-3.4., 3.10, 3.12 цих умов та інших умов інвестиційного договору 
(зокрема, передбачених графіком реалізації проєкту).

 3.18.1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором, питання розірвання 
інвестиційного договору, за пропозицією Замовника, виноситься на розгляд Комісії.

3.18.2. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору, 
Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів; 
– терміни розірвання інвестиційного договору в разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
 У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) 

днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, 
повідомлення про розірвання, договір буде вважатися розірваним.

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

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

3.19. У випадку припинення (розірвання) інвестиційного договору, зокрема у зв’язку із закінченням строку 
його дії, Інвестор зобов’язується протягом 20 (двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за 
власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг), провести 
відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення Інвестором демонтажу кіоску 
з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 (двадцяти) 
днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в 
місті Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок 
коштів бюджету міста Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та 

економічно вигідну реалізацію інвестиційного проєкту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфра-

структури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення гро-

мадських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
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 зі сплати 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 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату 
учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вва-
жається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб про-
тягом 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 проведення 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.

Додаток 1
Лот 30

№ 
з/п Район Назва Адреса № маршруту Напрямок руху

1 Голосіївський С. Жовтневе вул. Ракетна, 11 авт. 39 Ст. м. «Деміївська»

2 Голосіївський Корпус № 3 Вул. Героїв Оборони, 
18 авт. 1 Голосіївська пл.

3 Голосіївський Вул. Полковника Потєхіна Вул. Героїв Оборони, 
9/10 авт. 1 Просп. Глушкова

4 Дарницький Вул. Клеманська Вул. Сортувальна, 
6-8 авт. 108 Ст. м. «Харківська»

5 Дарницький Вул. Російська Вул. Ревуцького, 7-9 авт. 18 Харківське шосе

6 Деснянський Торгово-економічний  
університет Вул. Мілютенко, 4/19 авт. 33 Вул. Волкова
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РЕКЛАМАХрещатик Київ
24  грудня 2019 р.
№ 86 (5278)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій 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) та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.07.2016 № 541 «Про проведення інвестиційних 
конкурсів із залучення інвесторів до реалізації проєкту «Комплекс заходів із благоустрою та облаштування 
зупинок громадського транспорту в місті Києві».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єкт інвестування – комплекс заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського тран-

спорту в місті Києві, згідно з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування).
У разі неможливості розміщення окремих зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павіль-

йоном очікування та кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) згідно з адресним 
переліком, зазначеним в Додатку 1, Замовник, спільно з Інвестором, звертається до Організатора конкурсу 
щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни місць встановлення зупинкових комплексів.

1.2. Комплекс заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту – сукупність про-
єктних, монтажних та інших робіт, спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок громад-
ського транспорту з орієнтовними техніко-економічними показниками, передбаченими п.1.3 цих умов конкурсу.

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

№ 
з/п Складові Об’єкта інвестування Загальна кількість, 

шт.
Усереднений 
розмір, кв. м

Висо-
та, м

1 Павільйон очікування 20 16,35 2,9

2 Кіоск з продажу проїзних документів, інших това-
рів (надання послуг) 20 11,51 2,9

3 Благоустрій території 20

4 Електронне інформаційне табло відліку часу при-
буття громадського транспорту 20

5 Кнопка тривоги 20

Остаточні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування визначаються відповідно до затвердженої 
проєктної документації або іншої документації, передбаченої законодавством України.

Комплекс заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту включає в себе, зо-
крема, благоустрій території. Благоустрій території здійснюється згідно з технічним завданням для схеми 
благоустрою території зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної документації (перед-
проєктних пропозицій). 

1.4. Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) з павільйоном очікування розміщу-
ється на зупинці громадського транспорту зблоковано. Конструкція має передбачати можливість подальшого 
відокремлення об’єктів та експлуатації павільйону очікування самостійно.

1.5. Тип конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг): одноповерхова споруда, яка включає рекламно-інформаційні площі для розміщення реклами, що 
виготовляється з полегшених збірно-розбірних конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, ви-
значених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово, без 
облаштування фундаменту.

1.6. Площа кожної зблокованої конструкції павільйону очікування та кіоску з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) може відрізнятися на різних зупинках громадського транспорту, але не має 
перевищувати 32,85 кв. м для однієї конструкції (не більше 40 кв. м по зовнішньому контуру навісу), при цьому 
площа павільйону очікування у будь-якому випадку не може бути меншою 15,8 кв. м, а площа кіоску з продажу 
проїзних документів, інших товарів (надання послуг) не може перевищувати 14,83 кв. м. 

1.7. Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування з ПДВ, що складається з наступних складових:

№ 
з/п Назва

Орієнтовна вар-
тість для однієї 

зупинки, грн

Кількість 
зупинок, 

шт.

Загальна 
вартість, грн

1 Павільйон очікування 126 538 20 2 530 760

2 Кіоск з продажу проїзних документів, інших товарів 
(надання послуг) 163 938 20 3 278 760

3 Благоустрій території 50 000 20 1 000 000

4 Електронне інформаційне табло відліку часу при-
буття громадського транспорту 38 000 20 760 000

5 Кнопка тривоги 1000 20 20 000

Орієнтовна загальна вартість Об’єкта інвестування, грн  379 476 7 589 520

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно до затвердженої проєктної докумен-
тації або іншої документації, передбаченої законодавством України.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.
2.1. Інвестор (переможець конкурсу) визначається рішенням 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 (далі – Комісія) 
та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проєкту – комунальне підприємство «Київпастранс» (далі – Замовник).
2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне 

підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське 
інвестиційне агентство».

2.4. Строк дії інвестиційного договору становить 10 (десять) років з моменту набрання ним чинності.
2.5. Комплекс заходів із благоустрою, облаштування зупинок громадського транспорту та експлуатація 

зупинок громадського транспорту здійснюється відповідно до інвестиційного договору, який укладається між 
Інвестором (переможцем конкурсу), Замовником та Організатором конкурсу.

2.6. Комплекс заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту здійснюється 
виключно з урахуванням вимог законодавства України. Набуття Інвестором права власності або користування 
земельними ділянками, на яких розташовуються зупинки громадського транспорту, на підставі інвестиційного 
договору – заборонено.

2.7. Право власності на павільйон очікування з лавою для сидіння і на кіоск з продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) належить Інвестору. Павільйон очікування з лавою для сидіння, електронне інфор-
маційне табло відліку часу прибуття громадського транспорту до закінчення строку дії інвестиційного договору 
безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування 
та його складові (павільйон очікування з лавою для сидіння, та кіоск з продажу проїзних документів, інших 
товарів (надання послуг)) не є нерухомим майном та право власності на них не підлягає державній реєстрації.

2.8. Інвестор протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором 
зобов’язується забезпечити в установленому порядку подання заяв та необхідних матеріалів і документів 
Замовнику для визначення відповідності намірів щодо місць розташування павільйонів очікування та кіосків з 
продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) відповідно до норм та правил, які застосовуються 
до зупинок громадського транспорту. 

Проєктна або інша документація, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштуван-
ня та благоустрою, розробляється Інвестором та подається на затвердження Замовнику протягом 3 (трьох) 

календарних місяців з моменту погодження Замовником місць розташування павільйонів очікування та кіосків 
з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг). 

Проєктна або інша документація, передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облашту-
вання та благоустрою, затверджується Замовником протягом 30 календарних днів з моменту подання її на 
затвердження за умови її відповідності вимогам чинного законодавства, передпроєктним пропозиціям та 
умовам інвестиційного договору.

Вимоги та рекомендації Замовника щодо розміщення павільйону очікування з кіоском з продажу проїзних 
документів та інших товарів (надання послуг) на зупинках громадського транспорту, надані Замовником після 
затвердження проєктної або іншої документації, враховуються Інвестором в порядку внесення змін у відпо-
відну проєкту (іншу) документацію з подальшим затвердженням її Замовником, якщо необхідність таких змін 
обумовлена відповідними змінами до законодавства України, обов’язковими до виконання.

2.9. Замовник, спільно з Інвестором, зобов’язаний отримати технічні умови та забезпечити приєднання до 
електричних мереж павільйонів очікування та кіосків з продажу проїзних документів, інших товарів (надання 
послуг).

2.10. Замовник, у межах компетенції та у встановленому законодавством України порядку, зобов’язаний 
вжити заходів для звільнення 20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих архітектур-
них форм та елементів благоустрою (крім рекламних засобів, розташованих згідно зі Схемою розміщення 
наземних рекламних засобів по всій території міста Києва, затвердженою розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.12.2017 № 1689), які можуть 
завадити виконанню інвестиційного договору.

2.11. Протягом 30 днів з моменту затвердження Замовником наданої Інвестором проєктної або іншої доку-
ментації, передбаченої законодавством України, Інвестор, спільно із Замовником та Організатором конкурсу, 
визначають графік реалізації інвестиційного проєкту або його частину шляхом підписання додаткової угоди 
до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.12. Загальний строк здійснення комплексу заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором. Факт здійснення комплексу заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського тран-
спорту і готовності зупинок громадського транспорту до експлуатації підтверджується актом, підписаним між 
Замовником та Інвестором.

Якщо дотримання загального строку буде неможливим у зв’язку із діями та / або бездіяльністю Замовника 
та / або Організатора конкурсу та / або третіх осіб та не з вини Інвестора, Інвестор обґрунтовано повідомляє 
про це Замовника та Організатора конкурсу в письмовій формі. Таке повідомлення виноситься Організато-
ром конкурсу на розгляд Комісії після отримання звернення Інвестора та / або Замовника з обґрунтуванням 
неможливості дотримання цих умов.

2.13. До початку експлуатації зупинок громадського транспорту в порядку, передбаченому цими умовами, Інвес-
тор зобов’язаний отримати усі передбачені законодавством України документи, необхідні для їхньої експлуатації.

2.14. Інвестор, разом із Замовником, зобов’язані визначити місце встановлення програмно-технічного 
комплексу самообслуговування (ПТКС). 

Інвестор зобов’язаний надати точку підключення ПТКС до електричних мереж кіоску з продажу проїзних 
документів, інших товарів (надання послуг) з метою виконання розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2018 № 1887 «Про затвердження Порядку 
функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста 
Києва» та забезпечити продаж документів для проїзду в громадському транспорті (електронних квитків) на 
кожній зупинці протягом всього строку дії Інвестиційного договору.

2.15. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і зна-
ходяться в зоні здійснення комплексу заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського тран-
спорту, у разі необхідності, в установленому порядку, демонтуються, і за кошти Інвестора створюються нові, 
які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.16. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до комунальної власності територі-
альної громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів із благоустрою та облаштування 
зупинок громадського транспорту, Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення павільйону очікування з 
лавою для сидіння і кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок 
на час виконання робіт по усуненню аварійної ситуації.

2.17. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
і знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, у разі необхідності демонтуються, і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно пе-
редаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва, або у встановленому порядку 
Інвестором компенсується вартість демонтованих елементів благоустрою. Інвестор зобов’язаний у випадках, 
передбачених законодавством України, спільно із Замовником, забезпечити отримання дозвільних документів 
на порушення благоустрою.

2.18. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та обслуговування зупинок громадського тран-
спорту відповідно до діючих санітарних норм і правил, технічних вимог, інших вимог законодавства України, 
рішень Київської міської ради та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

Заходи з обслуговування зупинок громадського транспорту включають:

№ 
з/п Елементи Регламентні роботи Періодичність ви-

конання

1 Загальні положення

контроль експлуатаційного стану усіх елементів 
Об’єкта інвестування постійно

укладення договорів з відповідними підприєм-
ствами на вивезення сміття, електропостачання постійно

2 Урни

забезпечення необхідною кількістю урн постійно

очищення урн від сміття 2 рази на день

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень

3 Електричне обладнання
нагляд за справністю електромережі та устатку-

вання постійно

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки

4

Територія навколо 
зупинкового комплексу, 

шириною 3 м по периме-
тру зовнішнього контуру 
зупинкового комплексу

очищення від опадів, зокрема снігу / льоду ви-
далення опадів, зокрема снігу / льоду, посипання 

протиожеледними матеріалами.

на постійній основі, 
невідкладно залежно 

від забруднення 
території 

прибирання від сміття щоденно 

2.19. Інвестор зобов’язаний забезпечити щорічне проведення планового обстеження споруд та обладнання 
зупинок громадського транспорту в місті Києві, їхній поточний ремонт.

2.20. Інвестор зобов’язаний забезпечити благоустрій кожної зупинки громадського транспорту згідно з 
технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського транспорту, яке є складовою конкурсної 
документації (передпроєктних пропозицій).

2.21. Експлуатація зупинок громадського транспорту – фінансове, організаційне та технічне забезпечення 
функціонування зупинок громадського транспорту здійснюється згідно з цільовим призначенням та відповідно 
до законодавства України та умов інвестиційного договору.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (зокрема, Замовника), пов’язаних зі здійсненням комплексу за-

ходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту (зокрема, але не виключно отримання 
технічних умов на приєднання до електричних мереж зупинок громадського транспорту, розробку проєктної 
або іншої документації, передбаченої законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів із благо-
устрою та облаштування зупинок громадського транспорту, технічних умов щодо інженерного забезпечення, 
отриманих у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, укладення договорів на постачання електричної 
енергії, експлуатацію, санітарне утримання та забезпечення благоустрою зупинок громадського транспорту 
(зокрема, але не виключно фінансування витрат на постачання електричної енергії, сервісне обслуговування 
та ремонт зупинок громадського транспорту, прибирання території тощо), інших витрат, пов’язаних із реалі-
зацією інвестиційного проєкту.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з 
реалізацією інвестиційного проєкту, відповідно до наданих Замовником рахунків та підтверджуючих документів 

7 Деснянський Дитячий садок № 12 Вул. Волкова, 8 авт. 33 Лісовий масив

8 Деснянський Школа Вул. Волкова, нп/с авт. 81 Ст. м. «Лісова»

9 Деснянський Автостоянка Вул. Волкова нп/с авт.  81 Лісовий масив

10 Деснянський Дитячий садок № 12 Вул. Волкова, нп/с авт. 81 Ст. м. «Лісова»

11 Дніпровський Вул. Сулеймана Стальського Вул. Братиславська, 
п/с

трол. 37,37-а (авт. 
6,79)

Вул. Милослав-
ська

12 Дніпровський Карельський провулок Вул. Хоткевича, п/с трам. 8, 22, 23, 29, 
32, 33

Дарницький 
вокзал

13 Дніпровський Вул. Курнатовського Вул. Кибальчича, 7 авт. 46, 61 Залізн. Плат. 
«Троєщина»

14 Оболонський
Вул. Семена Скляренка. 

Станція міської електрички 
«Вишгородська»

Вул. Скляренка трам. 17 Пуща-Водиця

15 Оболонський Вул. Берестецька Вул. Вишгородська, 
52

трол. 6, 18, 33 
(авт. 32) Вул. Сошенка

16 Оболонський Вул. Йорданська (вул.  
Лайоша Гавро)

Просп. Бандери 
(Московський), нп/с

трол. 29, 30, 31 
(авт. 21, 101)

Залізнична  
Станція Зеніт

17 Подільський Міське кладовище Вул. Стеценка, 18 авт. 14 Просп. Палладіна

18 Святошинський Вул. Зодчих Вул. Зодчих, 30 авт. 23 Вул. Салютна

19 Святошинський Радгосп Дорога на с/к  
«Чайка», 1-а авт. 37-А Ст. м. «Святошин»

20 Святошинський Вул. Димерська Вул. Наумова, 3-а авт. 97 Ст. м. «Святошин»

21 Святошинський Вул. Осіння Вул. Булаховсько-
го, 32 авт. 97, 97к  Ст.м. «Святошин»

22 Святошинський Вул. Ушакова Вул. Ушакова, 20-а м. т. 200к Посадка

23 Солом’янський Вул. Каблукова Вул. Каблукова, 15 авт. 2 Ст. м. «Шулявська»

24 Солом’янський ДБК-3 Просп. Відрадний, 40 трол. 27 Вул. Новопольова

25 Шевченківський Вул. Дегтярівська Вул. Дегтярівська, 
17-в авт. 31 Вул. Татарська
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з дня надання Замовником Інвестору таких документів.
3.3. Сплата переможцем конкурсу (Інвестором) Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмір не менше 213 000,00 грн (Двісті тринадцять 
тисяч гривень 00 коп.) без урахування ПДВ у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним 
інвестиційного договору

Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 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.

 У випадку, якщо Інвестор, відповідно до вимог законодавства України, встановить кількість павільйонів 
очікування з кіоском з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) більшу, ніж зазначено у 
пункті 1.3. цих умов, Інвестор зобов’язаний доплатити Організатору конкурсу суму, пропорційну орієнтовній 
вартості таких павільйонів та кіосків, зазначеній у цих умовах.

3.4. Компенсація Інвестором Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, пов’язаних із вико-
нанням підготовчих робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування 
з урахуванням ПДВ, що становить 75 895,20 грн (Сімдесят п’ять тисяч вісімсот дев’яносто п’ять гривень 20 
копійок), у разі визнання учасника переможцем конкурсу. Вказані кошти сплачуються Інвестором у повному 
обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором. Зазначені 
кошти поверненню не підлягають.

3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення виконання 
ним фінансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.3. цих умов – Гарантія 1, пункт 1.7. цих умов – 
Гарантія 3), 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 непри-
йнятні умови підписання інвестиційного договору; 

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

Гарантія 3 зі строком дії не менше 1 року має передбачати:
– сплату банком коштів у сумі, що дорівнює 60% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, 

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.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1700,00 грн (Одна тисяча сімсот гривень 00 коп.) без урахуван-
ня ПДВ на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку: 820019, код ЄДРПОУ: 
37993783, одержувач – ГУ ДКС у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, 
поверненню не підлягають.

3.7. 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 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу за-
прошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного 
договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання договору, висуває неприйнятні 
умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного конкурсу скасовується 
у встановленому порядку.

3.8. З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу, Організатор конкурсу готує від-
повідне 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 інвестиції під час проведення конкурсу.

3.9. Після укладення інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор, спільно із Замовником, та у 
разі необхідності, третіми особами, укладають інші договори, необхідні для реалізації інвестиційного проєкту, 
згідно із законодавством України.

3.10. Інвестор зобов’язується в письмовій формі щоквартально подавати Організатору конкурсу та щомі-
сячно Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проєкту загалом та окремих його етапів 
за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проєкту здійснює Замовник.
3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового запиту зобов’язаний на-

давати Організатору конкурсу / Замовнику інформацію та документи, необхідні для здійснення Організатором 
конкурсу / Замовником контролю за виконанням Інвестором умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Учасник конкурсу зобов’язаний подати у складі конкурсної пропозиції:
– розроблені паспорти зупинкових комплексів (зупинок громадського транспорту з павільйоном очікування 

та кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів (надання послуг)) у чотирьох варіантах згідно з 
технічним завданням та вимогами, наведеними у складі конкурсної документації;

– розроблені архітипи для облаштування зупинок громадського транспорту павільйонами очікування та 
кіосками з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) згідно з технічним завданням та ви-
могами, наведеними в складі конкурсної документації; 

– укладений договір / укладені договори з виробником / виробниками, який / які мають Сертифікат (ISO 
9001) із гарантуванням строків виготовлення зупинкових комплексів;

– графік виробництва та поставки зупинкових комплексів, погоджений між учасником конкурсу та виробником;
– договір / договори з постачальником / постачальниками фігурних елементів мощення (іншого твердого 

покриття) для здійснення комплексу заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір / договори з підрядною організацією / підрядними організаціями на виконання робіт зі здійснення 

комплексу заходів із благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту;
– договір / договори з підрядною організацією / підрядними організаціями, що мають досвід роботи (ви-

конані договори та відгуки замовників за цими договорами) зі здійснення комплексу заходів із благоустрою 
та облаштування зупинок громадського транспорту та ліцензію на виконання будівельних робіт;

– договір / договори про здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з облаштування зупинок 
громадського транспорту;

– договір з комунальним підприємством «Центр організації дорожнього руху» на прокат комплектів плас-
тикової панельної огорожі;

– укладений інвестиційний договір / договори з підтвердженням виконання фінансових зобов’язань на суму 
не меншу від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, визначену в пункті 1.7 
цих умов.

3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати у складі конкурсної пропозиції схеми благоустрою 
зупинки громадського транспорту згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського 
транспорту, наведеним у складі конкурсної документації.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що підлягають сплаті Замовнику за неви-
конання або неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, зокрема, але не виключно:

– виконання робіт зі здійснення комплексу заходів благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проєк-
тних рішень – штраф у розмірі 1% від орієнтовної загальної вартості Об’єкта інвестування, якщо Інвестор не 
усунув порушення протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання відповідного звернення від Замовника;

– невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної об-
лікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

– порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт із благоустрою та облаштування 
зупинок громадського транспорту, визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф у розмірі 1% від орієнтовної 
загальної вартості Об’єкта інвестування за кожен повний календарний місяць такого порушення.

Інвестор не несе відповідальності за порушення строку здійснення комплексу заходів із виконання робіт із 
благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у ви-
падку, якщо Замовник не забезпечив виконання пункту 2.10. цих умов у частині вжиття заходів для звільнення 
20-ти метрової зони зупинки від тимчасових споруд, малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які 
можуть завадити виконанню інвестиційного договору, та / або зони зупинок не звільнені від тимчасових споруд, 
малих архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити виконанню інвестиційного договору.

Право на застосування штрафних санкцій за неналежне виконання або невиконання Інвестором зобов’язань, 
визначених укладеним інвестиційним договором, закріплюється за Замовником.

3.16. У випадку наявності у Замовника інформації щодо порушення Інвестором умов інвестиційного договору, 
Замовник здійснює перевірки дотримання Інвестором умов інвестиційного договору щодо облаштування та 
експлуатації Об’єкта інвестування. 

У випадку неусунення Інвестором виявлених порушень, Замовник складає акт про порушення інвестиційних 
зобов’язань, який направляє Організатору конкурсу та Інвестору.

3.17. Інвестиційним договором встановлюється обов’язок Інвестора сплатити Замовнику підготовчих (пе-
редінвестиційних) робіт або Організатору конкурсу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми 
простроченої заборгованості за кожен день прострочення у разі невиконання або неналежного виконання 
обов’язків, передбачених відповідно пунктами 3.3., 3.4 цих умов.

3.18. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку 
невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, зокрема передбачених підпунктами 2.6., 
2.8., 2.11.-2.13., 2.17.-2.20., 3.1.-3.4., 3.10, 3.12 цих умов та інших умов інвестиційного договору (зокрема, 
передбачених графіком реалізації проєкту).

3.18.1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвес-
тиційного договору, за пропозицією Замовника, виноситься на розгляд Комісії.

3.18.2. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення про розірвання інвестиційного договору, Орга-
нізатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

– необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 днів; 
– терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов. 
 У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з 

дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідо-
млення про розірвання, договір буде вважатися розірваним.

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

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

3.19. У випадку припинення (розірвання) інвестиційного договору, зокрема у звя’зку із закінченням строку 
його дії, Інвестор зобов’язується протягом 20 (двадцяти) днів з моменту розірвання договору здійснити за 
власний рахунок демонтаж кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг), провести 
відновлення порушеного благоустрою на місцях розміщення. У разі нездійснення Інвестором демонтажу кіоску 
з продажу проїзних документів, інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 (двадцяти) 
днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського благоустрою виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті 
Києві державна адміністрація вживають заходів щодо демонтажу таких тимчасових споруд за рахунок коштів 
бюджету міста Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвестором.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та еко-

номічно вигідну реалізацію інвестиційного проєкту.
4.2. Надання учасником конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих на створення соціальної та інже-

нерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.
Найкращі пропозиції щодо розміру коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструк-

тури міста Києва.
6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.
6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.
6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування Об’єкта інвестування.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування для надання послуг щодо задоволення громад-

ських потреб.
6.5. Інші критерії, які є важливими на думку більшості членів Комісії.
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 зі сплати 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 
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 проведення 
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 по-
відомлення про дату проведення конкурсу.

Додаток 1
Лот 31

№ з/п Район Назва Адреса № маршруту Напрямок руху

1 Голосіївський Вул. Козацька вул. Козацька, 
122/4 трол. 45, авт. 78 Ст. м. «Василь-

ківська»

2 Дарницький Вул. Драгоманова Вул. Драгомано-
ва, 2 авт. 137Н Залізничний 

вокзал

3 Деснянський Площа Анкари Вул. С. Лифаря 
(Сабурова), п/с авт. 61, 98 Вул. Милослав-

ська

4 Деснянський Вул. Миколи За-
кревського

Вул. С. Лифаря 
(Сабурова), нп/с авт. 98, 100 ТЕЦ-6

5 Деснянський Вул. Миколи За-
кревського

Вул. С. Лифаря 
(Сабурова), 2/58 авт. 98 вул. Бальзака

6 Деснянський Вул. С. Лифаря 
(Сабурова)

Вул. С. Лифаря 
(Сабурова), 6 авт. 61, 98 Вул. Бальзака

7 Деснянський Вул. Бальзака Вул. С. Лифаря 
(Сабурова), нп/с авт. 61, 98 ТЕЦ-6

8 Деснянський Ринок «Привоз» Вул. Закревського, 
п/с трам. 28, 33, 35 Вул. С. Лифаря 

(Сабурова)

9 Деснянський Вул. Матеюка Вул. Жукова, нп/с трол. 37, 37-а, 
(авт. 79, 81) Ст. м. «Лісова»

10 Деснянський Вул. М. Закревсько-
го. Поліклініка Вул. Цвєтаєвої, нп/с трол. 37-а Вул. Закрев-

ського

11 Деснянський Вул. Данькевича Вул. Данькевича, 
п/с трол. 37-а Ст. м. «Лісова»

12 Дніпровський Вул. Гната Хотке-
вича Вул. Хоткевича, п/с трам. 8, 22, 23, 

29, 32, 33
Вул. Милослав-

ська

13 Дніпровський АТП-13055 Вул. Хоткевича, 
нп/с трам. 23 ДВРЗ

14 Оболонський

Вул. Семена 
Скляренка. Станція 
міської електрички 

«Вишгородська»

Вул. Скляренка трам. 11, 12, 
16, 19

Контрактова 
площа

15 Подільський Вул. Западинська Вул. Западинська, 
нп/с авт. 72 Ст. м. «Тараса 

Шевченка»

16 Святошинський с. Берковці Вул. Стеценка, нп/с авт. 14 Ст. м. «Нивки»

17 Святошинський Масив Борщагівка Вул. Симиренка, 
13/1 авт. 9, 23 Ст. м. 

«Лук’янівська»

18 Святошинський Вул. Корольова Вул. Корольова, 2 авт. 69 Ст. м. «Палац 
Спорту»

19 Солом’янський Професійний ко-
ледж (ПТУ) Вул. Гарматна, нп/с авт. 2 Ст. м. «Шуляв-

ська»

20 Шевченківський Комбінат «Україна» Вул. Дегтярівська, 
19 авт. 9 Ст. м. 

«Лук’янівська»

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація – орендодавець –
оголошує про намір передати в оренду:
– нежитлові приміщення першого та другого поверхів, площею 392,00 кв. м у будівлі 

ЗНЗ «Навчально-реабілітаційний центр № 6», за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 31/7; 
технічний стан об’єкта – задовільний. Оціночна вартість об’єкта оренди – 6114000,00 грн 
(без ПДВ), оцінка майна виготовлена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Аналітично-кон-
салтинговий центр «Епрайзер» станом на 30.09.2019 року. Цільове використання об’єкта 
оренди – здійснення освітньої діяльності, стартова місячна орендна плата – 12685,51 грн 

(1 %, 3 %). Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Балансоутримувач – Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної 

адміністрації: м. Київ, вул. Введенська, 35, контактна особа, відповідальна за ознайомлення 
з об’єктом оренди, – тел.: 425-03-60. Реквізити банківського рахунку для перерахування 
подвійної стартової орендної плати у розмірі 4173,00 грн – р/р: 31557220377991 в УДКСУ 
України у м. Києві, МФО: 820019, ЄДРПОУ: 37393777.

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

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

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

Додаткова інформація на офіційному сайті Подільської РДА: podil.kievcity.gov.ua, у розділі 
«Оренда комунального майна» та за телефоном: 485-18-87.
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___________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)
___________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
 суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 

на довкілля

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРА-

ЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», код, згідно  
з ЄДРПОУ: 4053842

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або пріз-
вище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний 

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

номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про 
це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та 
оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт господарювання:
Юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомир-

ська, буд. 15-а.
 Телефон: +38(044) 207-87-08, 207-87-30.
Планована діяльність буде здійснюватися за адресою: 

01013 м. Київ, вул. Промислова, буд. 4, +38(044) 207-87-46
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності 

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

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи:

Планована діяльність, її характеристика: 
Встановлення конденсаційного економайзера для викорис-

тання теплоти димових газів енергетичного котла ТГМ–96А на 
ТЕЦ–5 СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

Технічна альтернатива 1:
застосування блокової схеми системи у складі контактних 

економайзерів і контактних повітропідігрівників із розмі-
щенням контактних економайзерів над контактними пові-
тропідігрівниками.

Технічна альтернатива 2:
не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: 
Планована діяльність буде здійснюватися на території 

ТЕЦ–5, за адресою 01013, м. Київ, вул. Промислова, буд. 4.

Територіальна альтернатива 1:
не розглядається.

Територіальна альтернатива 2:
не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
Після реконструкції, обладнання ТЕЦ-5 буде відповідати 

умовам Третього Енергетичного Пакету ЄС: збільшення ви-
робництва електроенергії; збільшення діапазону маневреності 
з виробництва електричної та теплової енергії; зменшення 
споживання природного газу; зниження собівартості пару, 
що виробляється котлоагрегатами станції; зниження викидів 
забруднюючих речовин. Експлуатація даного об’єкта забез-
печить зменшення використання природного газу, зменшить 
рівень забруднення довкілля, підвищить енергоефективність 
функціонування існуючої системи комунальної інфраструктури 
і сприятиме залученню інвестицій для майбутнього розви-
тку систем комунальної інфраструктури країни, створення 
(збереження) нових робочих місць та додаткові надходження 
коштів у місцевий бюджет.

5. Загальні технічні характеристики, зокрема па-
раметри планованої діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо):

У зв’язку з інтенсивним будівництвом м. Києва, можна роз-
глядати збільшення теплового навантаження ТЕЦ, за умови 
виконання реконструкції тепломереж станції, та, за потреби, 
яка повинна визначатися планом розвитку міста, нарощення 
теплової генерації. Для модернізації вузла теплопостачання 

доцільно створити його гідравлічну модель і на ній відпрацювати 
заходи, які б дали можливість збільшити витрату теплоносія. 
Нарощення теплової генерації може виконуватись як за ра-
хунок встановлення додаткових теплових потужностей, так і 
модернізації існуючого обладнання.

Це може бути встановлення конденсаційних поверхонь 
нагріву за регенеративним повітропідігрівачем (РПП), що 
дасть можливість отримати додаткове тепло при охолодженні 
димових газів.

Передбачено встановлення конденсаційного економайзера 
(КЕ) для використання тепла відхідних димових газів котла 
ТГМ–96А блоку ст. № 1 за рахунок глибокого охолодження з 
використанням ефекту конденсації водяних парів тепловою 
потужністю 30 МВт. Охолодження димових газів здійснюється 
зворотною мережною водою з її підігрівом, що зменшує ви-
трати палива на підігрів мережної води.

Конденсаційний економайзер – трубчастий теплообмінник, 
призначений для установки за котлоагрегатом, що працює на 
природному газі для відведення теплової енергії від гарячого 
середовища відхідних димових газів і передачею його до 
холодного середовища (мережній воді). Димові гази, що 
виходять з котлоагрегату, проходять у міжтрубному просторі 
поперек трубок теплообмінника економайзера і рівномірно 
розосереджуються по всій площині теплообмінника. На пер-
ших ступенях теплообмінника димові гази охолоджуються до 
температури точки роси водяної пари, а в наступних ступенях 
відбувається конденсація водяної пари з випадом конденсату 
і подальшим охолодженням димових газів. При цьому теплова 
енергія передається іншому середовищу. Використання тепла 
конденсації водяних парів у економайзері дозволяє збільшити 
ККД системи до 10%.

Газохід конденсаційного економайзера приєднується до 
існуючого газоходу.

Конденсаційний економайзер призначений для роботи 
котла на природному газі.

При використанні для спалювання у котлі топкового мазуту 
марки М-100, конденсаційний економайзер вимикається за 
допомогою поворотних шиберів.

Конденсаційний економайзер складається з трубчатого 
теплообмінника. Вода подається на колектори і проходить 
всередині труб. Димові гази з котла, що виходять, проходять 
у міжтрубному просторі ззовні труб. Щоб теплообмін з боку 
відхідних димових газів був більш ефективним, трубний пучок 
з’єднаний щільним інтервалом перфорованих пластин – ребер.

Кислий конденсат, який утворюється при конденсації 
(pH~3.6), збирається у корпусний колектор, і відводиться 
у бак збору, і насосами кислого конденсату подається в 
декарбонізатор і установку нейтралізації, де проводиться 
нейтралізація. При роботі економайзера конденсат промиває 
поверхні й економайзер залишається чистим при довготри-
валій експлуатації.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:

Щодо планової діяльності:
у межах впливу планової діяльності на території ТЕЦ–5 

природно-заповідні об’єкти відсутні. Екологічні обмеження: 
– при експлуатації об’єкта, дотримуватися нормативів 

екологічної безпеки; 
– дотримуватися розмірів санітарно-захисної зони; 
– дотримуватися дозволених обсягів викидів від стаціонар-

них джерел відповідно до дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря; 

– усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповід-
но до затверджених технічних документів та з використанням 
сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та інших 
нормативних документів; 

– обладнання та споруди підтримувати у належному тех-
нічному стані. 

Санітарно-епідеміологічні обмеження: 
– при експлуатації об’єкта, дотримуватися санітарних 

норм і правил; 
– концентрації забруднюючих речовин поза межами сані-

тарно-захисної зони не повинні перевищувати ГДК (ОБРД); 
– забезпечення виконання вимог ДСП 173-96 «Державні 

санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

Щодо технічної альтернативи 1:
як для планової діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2:
не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1:
не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 
території за альтернативами:

Щодо планової діяльності:
установка додаткового обладнання для реконструкції вико-

нується в межах площадки ТЕЦ з максимальним використанням 

існуючих технологічних систем, будівель і споруд . На території 
об’єкта проведено інженерно-геологічні вишукування ґрунтів 
та техніко-економічні розрахунки.

Щодо технічної альтернативи 1:
як для планової діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2:
не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1:
не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 
довкілля:

Можливі впливи планованої діяльності: 
 – повітряне середовище – зменшення викидів забруднюючих 

речовин шляхом модернізації обладнання та встановлення 
конденсаційного утилізатора; 

– геологічне середовище – оцінювання впливу здійсню-
ється у звіті;

 – водне середовище – безпосереднє скидання стічних вод 
у водні об’єкти відсутнє;

– ґрунти, земельні ресурси – оцінювання впливу здійсню-
ється у звіті;

– поводження з відходами – виробничі, експлуатаційні від-
ходи передбачено використовувати у технологічних процесах 
підприємства, передавати стороннім організаціям згідно з 
укладеними договорами, у разі наявності відповідної ліцен-
зії, розміщувати на полігоні для захоронення промислових 
та будівельних відходів підприємства. Будівельні відходи 
розміщуються на полігоні для захоронення промислових та 
будівельних відходів підприємства. Побутові відходи пере-
даються згідно з укладеними договорами спеціалізованим 
організаціям, які маються відповідну ліцензію. 

 – рослинний і тваринний світ – оцінювання впливу здій-
снюється у звіті;

 – навколишнє соціальне середовище – оцінювання впливу 
здійснюється у звіті;

 – навколишнє техногенне середовище – оцінювання впливу 
здійснюється у звіті.

Щодо технічної альтернативи 1:
не розглядається.

Щодо технічної альтернативи 2:
не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1:
не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи 
другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і 
частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля»):

Планована діяльність відноситься до першої категорії видів 
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля – ст. 
3, пункт 2, частина 2 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»: теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потуж-
ності для виробництва електроенергії, пари і гарячої води 
тепловою потужністю 50 мегават і більше з використанням 
органічного палива.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля (зокрема наявність 
значного негативного транскордонного впливу на 
довкілля та перелік держав, довкілля яких може за-
знати значного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля:

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, передбачено у відповідності до ст. 6 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 29.05.2017 р.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можли-
вості для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність може 
мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу 
на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу 

на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що 
передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля;

– проведення громадського обговорення планованої 
діяльності;

– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на 
довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт 
господарювання, а також інформації, отриманої від громад-
ськості під час громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні 
про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 
14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений 
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої ді-
яльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення 
про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право 
і можливості громадськості для участі у такій процедурі, 
зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громад-
ськості надається можливість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої 
діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього по-
відомлення на офіційному вебсайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і 
пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження та пропозиції, вкажіть реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяль-
ності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості, 
вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох 
робочих днів з дня отримання). Особи, що надають зауваження 
і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у 
процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства, рішенням про провадження 

планованої діяльності буде документ дозвільного характеру, 
а саме: Дозвіл на виконання будівельних робіт відповідно до 
ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяль-
ності», що видається Державною архітектурно-будівельною 
інспекцією України

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»)

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Міністерства енергетики та захисту довкілля України, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ 
оцінки впливу на довкілля: gladun@menr.gov.ua, (044) 206-31-
15, (044) 206-31-64, контактна особа: Гладун Євген Євгенович 
– фахівець відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства 
енергетики та захисту довкілля України.  

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса,  
електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Оголошення про намір передати в оренду наступні об’єкти, що належать до сфери 
управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації:

• вул. Академіка Курчатова, 21-а, нежитлове приміщення, загальна та корисна площа 
якого – 51,10 кв. м, розташоване на 1 поверсі будівлі; приміщення, у задовільному техніч-
ному стані, з підведеними комунікаціями. Вартість об’єкта оренди станом на 30.11.2019 
– 820600,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Авантаж-Консалт».

Мета використання, за заявою ініціатора оренди, – розміщення суб’єкта господарю-
вання, що здійснює побутове обслуговування населення; ставка орендної плати – 4 %, 
стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 2735,33 грн, термін оренди – 2 роки 364 дні.

Об’єкт не включений до переліку майна, що підлягає приватизації.
Балансоутримувач – комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Деснянського району м. Києва», розташоване за адресою: вул. М. За-
кревського, 15, тел.: (044) 546-39-17.

Особи, які мають намір взяти зазначене майно в оренду, подають:
– заяву та документи за формою, встановленою у Додатку 4 до Положення про оренду;

– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати. 
Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної 

плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату, але не менше ніж роз-
мір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року: одержувач платежу 
– КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. 
Києва», код ЄДРПОУ: 39605452, ТВБВ № 10026/066 AT «ОЩАДБАНК», МФО: 322669, p/p 
UA413226690000026008301848234.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна 
орендна плата без (ПДВ) у грн коригується на індекс інфляції. Заявником на право оренди 
можуть бути запропоновані інші варіанти цільового використання приміщення, які перед-
бачають більші орендні ставки згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно 
територіальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих днів з дня, 
наступного після розміщення оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 
02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська районна в місті Києві державна адмі-
ністрація, каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-71.

Оголошення
про намір передати в оренду об’єкт, що належить до сфери управління 

Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації:
– просп. Валерія Лобановського, 146-148, нежитлове приміщення, загальна та 

корисна площа якого – 26,30 кв. м, розташоване на другому поверсі Школи ІІ-ІІІ ступенів 
№ 319 імені Валерія Лобановського міста Києва; приміщення у задовільному технічному 
стані з підведеними комунікаціями. Вартість об’єкта оренди станом на 30.09.2019 –  
537 000,00 грн. Оцінка проведена суб’єктом оціночної діяльності ФОП Мовчан В. А. Мета 
використання, за заявою ініціатора оренди, – розміщення суб’єктів господарювання, 
які провадять діяльність у сфері освіти, крім кваліфікованих приватних навчальних 
закладів (проведення теоретичних занять з футболу), ставка орендної плати – 1 %, 
стартова місячна орендна плата (без ПДВ) – 447,50 грн, термін оренди – 2 роки 364 дні.

Балансоутримувач об’єкту – управління освіти Голосіївської районної в місті Ки-

єві державної адміністрації, розташоване за адресою: просп. Голосіївський, 118-б,  
м. Київ, 03127, тел.: (044) 257-12-57. Реквізити банківського рахунку для внесення 
першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову 
орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 
поточного року: одержувач платежу – управління освіти Голосіївської районної в місті 
Києві державної адміністрації, р/р 31554229377962 в ГУДКС Голосіївського району  
м. Києва, МФО: 820019, код ЄДРПОУ: 37479398.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна 
орендна плата (без ПДВ) у грн коригується на індекс інфляції. Прийом заяв про оренду 
зазначеного нежитлового приміщення проводиться – 10 робочих днів з дня, наступ-
ного після розміщення оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 
просп. Голосіївський, 42, каб. 216. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 
281-66-23, 281-66-24.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та пере-
даний до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Орендодавець – Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація 03020 м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41. 
Балансоутримувач – Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації

03087 м. Київ, вул. Пітерська, 12. 
Спортивний майданчик, який розташований на території спеціалізованої школи № 187, за адресою: вул. Волгоградська, 23, загаль-

ною площею 1800,0 кв. м та корисною площею 1800,0 кв. м. Технічний стан спортивного майданчика – задовільний. Оціночна вартість 
майна проведена 30.09.2019 ФОП «Острик Т. В.» і становить 10 033920,00 грн (без ПДВ). Запропонована заявником мета використання: 
розміщення суб’єкта господарювання, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту (по-
годинно), строк оренди – 2 роки 364 дні. Розмір стартової місячної орендної плати, від якої проводився розрахунок погодинної орендної 
плати, становить 25 084,80 грн (без ПДВ). Розмір орендної плати за одну годину становить 52,26 грн (без ПДВ). Місячна орендна плата 
визначається згідно з графіком використання приміщення: пн – з 17.00 до 21.00; вт – з 17.00 до 21.00; ср – з 17.00 до 21.00; чт – з 17.00 
до 21.00; пт – з 17.00 до 21.00 (20 год. на тиждень).

Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову 
орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року – 03087 м. Київ, вул. Пітерська, 12, 
(Балансоутримувач – «Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації» р/р № 31555202377847 в ГУДКСУ 
м. Києва, МФО: 820019, код ЄДРПОУ: 37485490 електронна пошта: 2420728@gmail.com).

Контактні дані працівника балансоутримувача, відповідального за ознайомлення зацікавлених осіб із об’єктом оренди: понеділок-
четвер – з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45, тел.: 243-65-38, 242-07-28, електронна пошта: 
2420728@gmail.com, адреса: вул. Пітерська, 12, кім. 106.

Заяви про оренду приймаються протягом 10 робочих днів, починаючи з першого робочого дня, наступного за датою публікації, за 
адресою: 03020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 179. Тел. для довідок: 
207-09-30, 207-09-32.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою м. Київ, вул. Бальзака Оноре, 75,  
кв. 128, на ім’я Петровська О. Я., Петровський І. В., Петровський Р. В., вважати недійсним.

Втрачене посвідчення учасника наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Серії А (категорія 2)  
№ 234470 С від 20.12.2011 р. на ім’я Матвєєв В. В., вважати недійсним.

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(вул. Кошиця Олександра, 11, м. Київ)

оголошує про намір передати в оренду нерухоме майно, що передане до сфери 
управління та стосовно якого надійшла заява:

– окремо розташована одноповерхова будівля (теплиця), загальною площею 
89,20 кв. м (корисною площею 89,20 кв. м), що розташована на території Гімназії  
№ 315 Дарницького району м. Києва на вул. Драгоманова, 27-а, з метою розміщення 
суб’єкта господарювання, який провадить діяльність у сфері освіти, строком на 
2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 1 % від вартості об’єкта оренди. Стан 
об’єкта задовільний, комунікації наявні частково. Вартість об’єкта оренди станом 
на 31.10.2019 становить 1 164 580,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом оціночної 
діяльності ФОП Абрамовим О. В. 

Місячна орендна плата за базовий місяць становить 970,48 грн (без ПДВ), що 
коригується на індекс інфляції.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою, згідно з пунктом 6.1 Положення про 
оренду комунального майна територіальної громади м. Києва, далі – Положення, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 (зі 

змінами), і отримала позитивний висновок рецензента про відповідність звіту 
про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не 
вимагається подача нової заяви або додаткових документів, зокрема документів, 
що засвідчують сплату авансової орендної плати. Інші особи, які мають намір взяти 
майно в оренду, подають:

• заяву і документи за формою і переліком, визначеними додатком 4 до Положення; 
• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у 

розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату, але не менше ніж розмір 
мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Для ознайомлення з потенційним об’єктом оренди необхідно звертатися до 
балансоутримувача .

Балансоутримувач – Управління освіти Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації (Харківське шосе, 168-К, р/р 31554258377966, ЄДРПОУ: 
37448113, МФО: 820019, тел.: 562-64-54).Термін прийняття заяв про намір взяти 
майно в оренду – 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення. 
Заяви приймаються за адресою: вул. Кошиця Олександра, 11, каб. 301 або каб. 323. 
Довідкову інформацію можна отримати за тел.: 564-98-42, 564-92-01.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкт, що належить 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва та 
переданий до сфери управління Солом’янської районної в місті 
Києві державної адміністрації. Орендодавець – Солом’янська 

районна в місті Києві державна адміністрація 03020 м. Київ, 
просп. Повітрофлотський, 41. Балансоутримувач – Управління 
освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміні-

страції 03087 м. Київ, вул. Пітерська, 12. 
Спортивний майданчик, який розташований на території ЗЗСО  

№ 43, за адресою: вул. Преображенська, 17, загальною площею 
680,0 кв. м та корисною площею 680,0 кв. м. Технічний стан спортив-
ного майданчика задовільний. Оціночна вартість майна проведена 
30.09.2019 ФОП «Острик Т. В.» і становить 3 658 242,00 грн (без 
ПДВ). Запропонована заявником мета використання: розміщення 
суб’єкта господарювання, діяльність якого спрямована на органі-
зацію та проведення занять різними видами спорту (погодинно), 
строк оренди – 2 роки 364 дні. Розмір стартової місячної орендної 
плати, від якої проводився розрахунок погодинної орендної плати, 
становить 680,0 грн (без ПДВ). Розмір орендної плати за одну годину 
становить 19,05 грн (без ПДВ). Місячна орендна плата визначається 

згідно з графіком використання приміщення: пн – з 17.00 до 20.00; 
вт – з 17.00 до 20.00; ср – з 17.00 до 20.00; чт – з 17.00 до 20.00; 
пт – з 17.00 до 20.00 (15 год. на тиждень).

Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини 
авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову 
орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати 
станом на 1 січня поточного року – 03087 м. Київ, вул. Пітерська, 12, 
(Балансоутримувач – «Управління освіти Солом’янської районної 
в місті Києві державної адміністрації» р/р № 31555202377847 в 
ГУДКСУ м. Києва, МФО: 820019, код ЄДРПОУ: 37485490, електро-
нна пошта: 2420728@gmail.com).

Контактні дані працівника балансоутримувача, відповідального 
за ознайомлення зацікавлених осіб із об’єктом оренди: понеді-
лок-четвер – з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня 
перерва – з 13.00 до 13.45, тел.: 243-65-38, 242-07-28, електронна 
пошта: 2420728@gmail.com, адреса: вул. Пітерська, 12, кім. 106.

Заяви про оренду приймаються протягом 10 робочих днів, по-
чинаючи з першого робочого дня, наступного за датою публікації, 
за адресою: 03020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська 
районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 179. Тел. для 
довідок: 207-09-30, 207-09-32.
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