
КІЛЬКІСТЬ ХВОРИХ  
СТРІМКО ЗРОСЛА

У Києві вже 495 підтверджених 
випадків захворювання на COVID-19. 
Із 79 випадків, зареєстрованих за ми-
нулу добу, 63 – у Києво-Печерській 
лаврі (загалом там вже понад 90 під-
тверджених випадків захворювання 
на коронавірус). Серед тих киян, що 
захворіли: 22 жінки віком від 26 до 
66 років та 57 чоловіків – від 18 до 74 
років. До лікарень столиці госпіталі-
зували 7 пацієнтів. Інші лікуються на 
самоізоляції, під контролем медиків.

За словами мера, діагноз підтвер-
джується у 15% киян, яких тестують 
на коронавірус.

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА 
ЗАКРИВАЄТЬСЯ  
НА КАРАНТИН

У зв’язку з підтвердженими у лаврі 
(понад 90) випадками інфікування 
на коронавірус, її закривають на ка-
рантин. Місто направить до лаври 
мобільні рентгени і бригаду медиків 
для забору зразків для ПЛР-тестування. 
Для того, щоб мати реальну картину 
про вогнище захворювання.

«Києво-Печерська Лавра, за рішен-
ням комісії з надзвичайних ситуацій 
столиці, закривається на карантин! І я 
звертаюся до правоохоронних органів: 
проконтролювати дотримання цього 
рішення», – сказав Кличко. 

ШТРАФУЮТЬ І БУДУТЬ  
ШТРАФУВАТИ

Правоохоронці склали вже 814 
адмінпротоколів щодо порушників 
обмежувальних заходів у столиці. З 
них: 91 – за перебування у громадських 
місцях без масок чи респіраторів, 
21 – за перебування групою більше 
2 осіб, 26 – за відвідування парків та 
скверів, 7 – за відвідування спортивних 
і дитячих майданчиків, 66 протоколів 
– за порушення правил самоізоляції. 
У бюджет з порушників через суди 
стягнено вже понад 150 тисяч гривень.

«Тим, хто нехтує правилами і на-
водить приклади країн, де, мовляв, не 
такі суворі обмеження, раджу: поди-
віться, як зараз розгортається ситуація 
в тій же Москві! Це не так далеко, як 
США, Італія та Іспанія. Може, зрозу-
мієте, що обмеження в столиці були 
запроваджені вчасно? І задля вашої 
безпеки!» – підкреслив Кличко.

Він додав, що міська влада робить 
все, аби уникнути інфекційного вибуху, 
що призведе до колапсу медицини і 
великої кількості жертв.

КОМУНАЛКА FOREVER:  
НЕ ВАЖЛИВО КОЛИ –  
ГОЛОВНЕ ПЛАТИТИ

Пільговий період оплати за кому-
нальні послуги триватиме до кінця 
обмежувальних заходів. Норма знижки 
10 відсотків для тих, хто заплатить до 

20 числа поточного місяця, діятиме 
для всіх, хто сплатить до кінця місяця. 
Але це не означає, що за комунальні 
послуги не треба платити взагалі. 
Через обмежувальні заходи, в місті 
різко впав рівень сплати, який на 
кінець березня в Києві не досягнув 80 
відсотків. Порівняно з лютим, значно 
менше киян заплатили за послуги. 
А ці кошти дуже потрібні місту. Бо 
це, зокрема, і зарплата працівників 
комунальних підприємств, і гроші 
на пальне для комунальної техніки 
та на інші витрати. 

«Сьогодні є широкий вибір сервісів, 
де можна сплатити за комунальні по-
слуги просто з дому. Велике прохання 
до тих, хто вже сплачує онлайн: в 
особистому кабінеті ви можете за-
реєструвати кілька адрес і сплатити 
за своїх батьків, бабусь та дідусів, які 
не користуються онлайн сервісами», 
– звернувся до мешканців столиці 
Віталій Кличко.

УСІ ДОРОГИ МИЮТЬ МИЛОМ, 
ДЕЗІНФІКУЮТЬ ТРОТУАР
У Києві щодня 4 тисячі комуналь-

ників обробляють дороги, транспорт, 
зупинки, під’їзди будинків. Роботи 
тривають цілодобово: вночі, вранці, 
протягом дня в усіх районах. Вулиці 
обробляють спеціальними миючи-
ми засобами. Також щодня миють  
і обробляють антисептиками всі зу-
пинки громадського транспорту.

«Ми надали спеціальні комплекти 
для дезінфекції і управляючим компа-
ніям міста. Щоб вони також обробляли 
під’їзди в багатоквартирних будинках. 
Роботи комунальникам вистачає. У 
Києві, нагадаю, 11,5 тисяч житлових 
будинків», – наголосив Віталій Кличко.  

Мер столиці звернувся і до мешкан-
ців міста з пропозицією долучатися 
до убезпечення від вірусу своїх осель. 
Зокрема, частіше прибирати в квар-
тирах. Якщо ж бачите, що ваш під’їзд  
не оброблять працівники комуналь-
них служб, звертайтеся в контактні 
центри міста 15-51 або 15-57.  Будуть 
розбиратися.

ЗАХИСНІ ТА ВИТРАТНІ  
МАТЕРІАЛИ

Усі необхідні захисні та витрат-
ні медичні матеріали для київських 
лікарень столична влада закуповує 
самостійно і за рахунок міського бю-
джету. Це і захисні костюми, і маски 
та рукавички, і нове обладнання для 
столичних лікарень, зокрема апарати 
штучної вентиляції легень.

Мер столиці нагадав, що місто  
прийняло рішення про доплати ліка-
рям інфекційних відділень, які пра-
цюють з хворими на коронавірус. 
Зараз така доплата становить від 5 
до 10 тисяч гривень. 

«Рішення про виділення коштів на 
доплати всім медикам столиці ухвалила 
Київрада. Йдеться про майже 894 міль-
йона гривень. Особливу увагу і додаткове 
фінансування отримують медики, що 
працюють із хворими на коронавірус», 
– зазначив Віталій Кличко  

Не більше 2% населення 
інфікується у пік захворюваності 
COVID-19

При таких показниках, 
колапсу медичної системи 
не буде.

Оптимістичний сцена-
рій прогнозує головний 
санлікар України Віктор 
Ляшко, за умови, якщо 
громадяни дотримува-
тимуться карантинних 
обмежень та залишати-
муться вдома.

Наразі очікується зростання кількості виявлених випадків 
COVID-19 через зміну алгоритмів тестування.

Зараз тестують усіх хворих на пневмонію, людей з гарячкою 
і всіх контактних осіб  
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НОВИНИ Лавра на карантині та 
штрафи: Кличко розповів, 
чим живе Київ

У Києві за добу зафіксували різке збільшення кількості 
хворих на коронавірус – 79 осіб. З них 63 випадки 
– у Києво-Печерській лаврі. Про це повідомив мер 
столиці Віталій Кличко. Він вкотре попросив мешканців 
міста не легковажити здоров’ям, дотримуватися 
простих правил. Також він розповів про доплати 
медикам, дезінфекцію вулиць та сплату за комуналку – 
найважливіше на сьогодні з життя міста.

На вахті здоров’я: київські 
інтернати перейшли на 
особливий режим, щоб 
захистити підопічних

Про епідемічну ситуацію в 
інтернатних закладах Києва 
розповіла заступниця голови 
КМДА Марина Хонда.

«В жодній з восьми установ 
не виявлено жодної підозри на 
коронавірус, а гострою респі-
раторно-вірусною інфекцією 
заразилися 10 осіб. Усі інтер-
натні установи наразі зачинені 
для відвідувачів, працівники 

працюють вахтовим методом, або тимчасово проживають 
на території закладів. Введені додаткові заходи дезінфекції, 
працівники використовують засоби індивідуального захисту», 
– зазначила Марина Хонда.

Станом на 10 березня, картина виглядає наступним чином:
•  Київський геріатричний пансіонат – 1 працівник з ГРВІ, 

серед підопічних хворих немає.
•  Дарницький дитячий будинок інтернат – хворих немає.
•  Київський пансіонат ветеранів праці – хворих немає.
•  Київський психоневрологічний інтернат – 1 працівник 

з ГРВІ, 1 підопічний з ГРВІ.
•  Ново-Білицький психоневрологічний інтернат – хворих 

немає.
•  Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат – 2 пра-

цівники з ГРВІ, серед підопічних хворих немає.
•  Святошинський дитячий психоневрологічний інтернат 

– 3 працівники з ГРВІ, 2 підопічних з ГРВІ.
•  Святошинський психоневрологічний інтернат – хворих 

немає.
Заклади забезпечені усім необхідним, продуктові поставки 

відбуваються в штатному режимі  

У Києві вигадали новий 
спосіб боротьби з 
порушниками карантину

Столичні поліцейські провели профілактичний рейд на 
Дніпрі. За допомогою безпілотників, на яких були встановлені 
гучномовці, правоохоронці закликали киян дотримуватися 
карантину.  

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
«Співробітники відомства патрулювали територію Обо-

лонської набережної, Русанівської протоки, парку культури та 
відпочинку «Гідропарк»… Крім того, правоохоронці запустили 
літальні апарати над місцями, які важкодоступні для піших 
нарядів та автопатрулів, і де всупереч правилам карантину 
можуть відпочивати громадяни», – розповіли у Нацполіції.

Правоохоронці також заявили, що такі профілактичні 
заходи будуть проводити й в інших областях  
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Київська міська державна адміністрація 
оголошує конкурс із залучення інвестора

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від-
повідно 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 не-
житлового 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 нежит-
лового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 25.06.2012 № 1074 «Про проведення конкурсів 
із залучення інвесторів для реалізації інвестиційних проєктів».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єктом інвестування є створення зони відпочинку з пляжного 

волейболу на об’єкті «Молодіжний» (далі – Об’єкт інвестування).
1.2. Територія створення Об’єкта інвестування знаходиться на території 

острова Долобецький у Дніпровському районі міста Києва та має орієнтовну 
площу 1,36 га (далі – Територія створення). 

1.3. Територія створення є частиною території, яка згідно з даними місь-
кого земельного кадастру обліковується за комунальним підприємством 
по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва 
«Плесо». Набуття Інвестором права власності або користування (оренди) 
Територією створення та/або будь-якою земельною ділянкою на підставі 
інвестиційного договору заборонено.

1.4. Тимчасова споруда – одноповерхова споруда, що виготовляється 
з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, ви-
значених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і 
встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. Тимчасові спо-
руди, встановлення яких передбачено цими Умовами, використовуються 
Інвестором виключно за цільовим призначенням – для утримання та екс-
плуатації Об’єкта інвестування.

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

№ 
п/п Показник Одиниця 

виміру Всього

1. Орієнтовна площа Території створення га 1,36

2. Загальна площа спортивних майданчиків м2 1440

3. Загальна площа зон відпочинку м2 4455

4.

Тимчасові зблоковані споруди трьох типів, в 
тому числі:

4.1.

Тимчасова зблокована споруда №1, в 
тому числі: шт. 1

Тимчасова споруда А м2 25,0

Тимчасова споруда Б м2 26,7

Тимчасова споруда В м2 24,9

Тимчасова споруда Г м2 24,0

Тимчасова споруда Д м2 24,9

Корисна площа приміщень п’яти зблоко-
ваних тимчасових споруд м2 125,5

Загальна площа п’яти зблокованих тим-
часових споруд м2 131,8

Площа по зовнішньому контуру п’яти 
зблокованих тимчасових споруд м2 150,0

Висота п’яти зблокованих тимчасових 
споруд м 3,5

Поверховість п’яти зблокованих тим-
часових споруд поверх 1

4.2.

Тимчасова зблокована споруда № 2, в 
тому числі: шт. 2

Тимчасова споруда А м2 24,3

Тимчасова споруда Б м2 24,7

Тимчасова споруда В м2 25,1

Корисна площа приміщень трьох збло-
кованих тимчасових споруд м2 74,1

Загальна площа трьох зблокованих тим-
часових споруд м2 76,1

Площа по зовнішньому контуру трьох 
зблокованих тимчасових споруд м2 88,2

Висота трьох зблокованих тимчасових 
споруд м 3,5

Поверховість трьох зблокованих тим-
часових споруд поверх 1

4.3.

Тимчасова зблокована споруда №3, в 
тому числі шт. 2

Тимчасова споруда А м2 24,3

Тимчасова споруда Б м2 24,7

Тимчасова споруда В м2 25,1

Корисна площа приміщень трьох збло-
кованих тимчасових споруд м2 74,1

Загальна площа трьох зблокованих тим-
часових споруд м2 76,1

Площа по зовнішньому контуру трьох 
зблокованих тимчасових споруд м2 88,2

Висота трьох зблокованих тимчасових 
споруд м 3,5

Поверховість трьох зблокованих тим-
часових споруд поверх 1

5. Волейбольне поле (24x15 м) шт. 4

6. Басейн тип №1 (355 м2) шт. 1

7. Басейн тип №2 (6,5x12,3 м ) шт. 2

8. Майданчик на воді м2 105

9. Тераса м2 500

10. Причал м2 200

11. Дитячі майданчики шт. 2

1.6. Орієнтовна загальна вартість створення Об’єкта інвестування –  
7 457 702 грн 13 коп. (сім мільйонів чотириста п’ятдесят сім тисяч сімсот 
дві гривні тринадцять копійок) з урахуванням ПДВ, в тому числі ПДВ – 1 242 
950 грн 35 коп. (один мільйон двісті сорок дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят 
гривень тридцять п’ять копійок). 

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

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

2.1. Переможець конкурсу (Інвестор) визначається рішенням постійно ді-
ючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, 
реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призна-

чення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури 
м. Києва (далі – Комісія), яке затверджується розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проєкту – комунальне підприємство по охороні, 
утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» (код 
ЄДРПОУ: 23505151, юридична адреса: 04119, м. Київ, Шевченківський 
район, вулиця Сім’ї Хохлових, будинок 15, корпус А, офіс 3, далі – Замовник). 

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

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

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

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

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

У разі неможливості з причин, що не залежать від Інвестора, створити 
Об’єкт інвестування/його частини у строк, передбачений абзацом 1 цього 
пункту, Замовник до спливу зазначеного строку письмово з обґрунтуванням 
та наданням підтверджувальних документів, матеріалів звертається до Ор-
ганізатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання 
подовження строків, передбачених абзацом 1 цього пункту.

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

2.9. Створення Об’єкта інвестування, орієнтовні техніко-економічні по-
казники якого визначені у пункті 1.5. цих Умов, здійснюється з урахуванням 
вимог законодавства України, в тому числі земельного, природоохоронного, 
у сфері охорони праці й безпеки виробництва.

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

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

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

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

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

інвестування в заставу, оренду або іншим чином обтяжувати Об’єкт інвес-
тування правами третіх осіб.

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

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

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

2.16. Об’єкти благоустрою, які належать до комунальної власності тери-
торіальної громади м. Києва, і знаходяться на Території створення Об’єкта 
інвестування/його частини, у разі необхідності, в установленому порядку, 
демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно пере-
даються до комунальної власності територіальної громади м. Києва. Інвестор 
зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством України, забезпе-
чити отримання дозвільних документів на порушення об’єктів благоустрою.

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

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

2.19. Не пізніше дати припинення інвестиційного договору (або його до-
строкового розірвання) Інвестор зобов’язаний безоплатно передати Об’єкт 
інвестування (крім Тимчасових споруд, зазначених у підпункті 4 пункту 1.5. 
цих Умов) у комунальну власність територіальної громади міста Києва. При 
цьому Інвестор не має права вимагати сплати будь-яких коштів в якості 
компенсації вартості Об’єкта інвестування або видатків, пов’язаних з його 
створенням і утриманням, а також сплати будь-яких інших сум та платежів. Всі 
питання, пов’язані з передачею Об’єкта інвестування у комунальну власність 
територіальної громади міста Києва, вирішуються в установленому порядку. 

2.20. Не пізніше 20 днів з дати припинення інвестиційного договору (або 
його дострокового розірвання) Інвестор зобов’язується звільнити Територію 
створення від Тимчасових споруд, зазначених у підпункті 4 пункту 1.5. цих 
Умов. У разі, якщо Інвестор не звільнить Територію створення від Тимча-
сових споруд за власний рахунок протягом 20 (двадцяти) днів з моменту 
припинення Інвестиційного договору, в тому числі дострокового розірвання, 
Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті Києві державна ад-
міністрація вживають заходів щодо звільнення Території створення від 
Тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста Києва з подальшим 
відшкодуванням усіх витрат Інвестором. При цьому Інвестор не має права 
вимагати сплати будь-яких коштів у якості компенсації вартості Тимчасових 
споруд або видатків, пов’язаних з їх облаштуванням і утриманням, а також 
сплати будь-яких інших сум та платежів.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (у тому числі понесених Замов-

ником), пов’язаних із реалізацією інвестиційного проєкту, протягом періоду 
часу з моменту набрання чинності інвестиційним договором і закінчуючи 
моментом повного виконання сторонами інвестиційного договору своїх 
зобов’язань, у тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних зі створенням 
та утриманням Об’єкта інвестування, сплатою інших обов’язкових платежів, 
встановлених законодавством України, вирішенням земельних питань, у тому 
числі пов’язаних з утриманням Території створення, утриманням та експлу-
атацією Об’єкта інвестування протягом строку дії інвестиційного договору. 

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

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

3.3. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 
220 000 грн 00 коп. (двісті двадцять тисяч гривень 00 коп.), без урахування 
ПДВ, у разі визнання учасника переможцем. Зазначені кошти сплачуються 
Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором. 

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

3.4. Компенсація Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат, 
пов’язаних із виконанням підготовчих (передінвестиційних) робіт у розмірі, 
що становить 409 056 грн 48 коп. (чотириста дев’ять тисяч п’ятдесят шість 
гривень сорок вісім копійок ) з урахуванням ПДВ, у разі визначення учасника 
переможцем. Вказані кошти сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) 
робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором. 

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

вору щомісячно, до 10 (десятого) числа відповідного місяця, сплачувати 
комунальному підприємству по охороні, утриманню та експлуатації земель 
водного фонду м. Києва «Плесо» платіж на утримання та розвиток території 
острова Долобецький у розмірі не менше 7 395 грн 21 коп. (сім тисяч триста 
дев’яносто п’ять гривень двадцять одна копійка) з урахуванням ПДВ.

Передбачені цим пунктом платежі підлягають збільшенню з урахуванням 
індексу споживчих цін.

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

Гарантія 1 зі строком дії не менше 6 (шести) місяців має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими Умовами сум) Організатору 

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

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

Гарантія 2 зі строком дії не менше 6 (шести) місяців має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими Умовами сум) Замовнику під-

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

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

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

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

3.8. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700 грн 00 коп. (одна 
тисяча сімсот гривень 00 коп.) без ПДВ за наступними реквізитами: 
отримувач – ГУК у м. Києві, банк отримувача – Казначейство України 
(ЕАП), код доходів: 50110002, код ЄДРПОУ % 37993783, рахунок IBAN 
UA508999980314131934000026001.

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

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

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

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

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

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

3.13. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір 
в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного ви-
конання Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 2.7., 2.8., 2.9., 
2.10., 2.13., 2.14., 2.18., 3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.10., 3.11. цих умов та інших 
умов інвестиційного договору.

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

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

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

– терміни розірвання інвестиційного договору в разі неусунення Інвес-
тором порушення його умов.

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

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

3.13.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу 
підтвердження виконання Інвестором зобов’язань згідно з умовами інвес-
тиційного договору.

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

3.14.1. За виконання робіт по створенню Об’єкта інвестування з пору-
шенням строків, визначених в пункті 2.7. цих Умов, вимог будівельних норм, 
державних стандартів та затверджених проєктних рішень – штраф у розмірі 

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Київська міська державна адміністрація 
оголошує конкурс із залучення інвестора

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від-
повідно 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 не-
житлового 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 нежит-
лового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 24.02.2020 № 312 «Про проведення інвестицій-
ного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту «Облаштування 
спортивних майданчиків на території парку, розташованому на Дніпровській 
набережній у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі м. Києва».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єктом інвестування є облаштування спортивних майданчиків на 

території парку, розташованому на Дніпровській набережній у районі затоки 
Берковщина у Дарницькому районі м. Києва. 

1.2. Територія облаштування Об’єкта інвестування знаходиться на те-
риторії парку, розташованому на Дніпровській набережній у районі затоки 
Берковщина у Дарницькому районі м. Києва та має орієнтовну площу 0,25 
га (далі – Територія облаштування). 

1.3. Територія облаштування є частиною території, на яку зареєстровано 
право комунальної власності територіальної громади міста Києва (витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 10.02.2014 № 17601476). Набуття Інвестором права власності 
або користування (оренди) Територією облаштування та/або будь-якою 
земельною ділянкою на підставі інвестиційного договору заборонено.

1.4. Тимчасова споруда – одноповерхова споруда, що виготовляється 
з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, ви-
значених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і 
встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. Тимчасові спо-
руди, встановлення яких передбачено цими Умовами, використовуються 
Інвестором виключно за цільовим призначенням – для утримання та екс-
плуатації Об’єкта інвестування.

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

№ 
п/п Показник Одиниця 

виміру Всього

1. Орієнтовна площа Території облаштування га 0,25

2. Спортивні майданчики (поля для мініфутболу 
площею 42х22 м) шт. 2

3. Опори для освітлення шт. 12

4. Прожектори освітлення шт. 12

5. Огорожа м/п 400

6. Чотири зблоковані тимчасові споруди, в тому 
числі:

Тимчасова споруда № 1 м2 24,7

Тимчасова споруда № 2 м2 24,8

Тимчасова споруда № 3 м2 25,7

Тимчасова споруда № 4 м2 24,8

Корисна площа приміщень чотирьох зблокова-
них тимчасових споруд м2 100,0

Загальна площа чотирьох зблокованих тим-
часових споруд м2 104,8

Площа по зовнішньому контуру чотирьох збло-
кованих тимчасових споруд м2 120,0

Висота чотирьох зблокованих тимчасових 
споруд м 3,5

Поверховість чотирьох зблокованих тимчасо-
вих споруд поверх 1

1.6. Орієнтовна загальна вартість облаштування Об’єкта інвестування –  
4 475 950,22 грн (чотири мільйони чотириста сімдесят п’ять тисяч дев’ятсот 
п’ятдесят гривень 22 коп.) з урахуванням ПДВ, в тому числі ПДВ – 745 991,70 
грн (сімсот сорок п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто одна гривня 70 коп.). 

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

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

2.1. Переможець конкурсу (Інвестор) визначається рішенням постійно ді-
ючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, 
реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призна-
чення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури 
міста Києва (далі – Комісія), яке затверджується розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проєкту – комунальне підприємство по утриманню 
зелених насаджень Дарницького району м. Києва (код ЄДРПОУ: 31722949, 
юридична адреса: 02121, м. Київ,  вул. Горлівська, 220, фактична і поштова 
адреса: 02099, м. Київ,  вул. Тростянецька, 58-а, далі – Замовник). 

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

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

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

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

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

У разі неможливості з причин, що не залежать від Інвестора, облаштувати 
Об’єкт інвестування / його частини у строк, передбачений абзацом 1 цього 
пункту, Замовник до спливу зазначеного строку письмово з обґрунтуванням 
та наданням підтверджувальних документів, матеріалів звертається до Ор-
ганізатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання 
подовження строків, передбачених абзацом 1 цього пункту.

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

2.9. Облаштування Об’єкта інвестування, орієнтовні техніко-економічні 
показники якого визначені у пункті 1.5. цих Умов, здійснюється з урахуванням 
вимог законодавства України, в тому числі земельного, природоохоронного, 
у сфері охорони праці й безпеки виробництва.

2.10. Будівництво капітальних споруд на Території облаштування заборо-
нено. Облаштування Об’єкта інвестування (його складових) здійснюється 
шляхом встановлення виключно збірно-розбірних тимчасових конструк-
цій, без облаштування фундаментів. Облаштування Об’єкта інвестування 
здійснюється без завдання шкоди природним об’єктам, розташованим на 
території парку, розташованому на Дніпровській набережній у районі за-
токи Берковщина у Дарницькому районі м. Києва. Інвестор зобов’язаний 
забезпечити технічну можливість демонтажу всіх складових частин Об’єкта 
інвестування без завдання шкоди Території облаштування та природним 
об’єктам, розташованим на території парку, розташованому на Дніпровській 
набережній у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі м. Києва.

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

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

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

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

інвестування в заставу, оренду або іншим чином обтяжувати Об’єкт інвес-
тування правами третіх осіб.

2.14. Інвестор зобов’язується протягом строку дії інвестиційного договору 
утримувати та вживати інших заходів, необхідних для експлуатації Об’єкта 
інвестування, а також утримувати та забезпечувати благоустрій Території 
облаштування Об’єкта інвестування відповідно до вимог чинного законо-
давства України. До початку експлуатації Об’єкта інвестування в порядку, 
передбаченому цими Умовами, Інвестор зобов’язаний отримати усі перед-
бачені законодавством України документи, необхідні для його експлуатації.

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

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

2.16. Об’єкти благоустрою, які належать до комунальної власності те-
риторіальної громади м. Києва, і знаходяться на Території облаштування 
Об’єкта інвестування/його частини, у разі необхідності, в установленому 
порядку, демонтуються і за кошти Інвестора створюються нові, які без-
оплатно передаються до комунальної власності територіальної громади м. 
Києва. Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених законодавством 
України, забезпечити отримання дозвільних документів на порушення 
об’єктів благоустрою.

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

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

2.19. Не пізніше дати припинення інвестиційного договору (або його 
дострокового розірвання) Інвестор зобов’язаний безоплатно передати 
Об’єкт інвестування (крім Тимчасових споруд, зазначених у підпункті 6 
пункту 1.5. цих Умов) у комунальну власність територіальної громади міста 
Києва. При цьому Інвестор не має права вимагати сплати будь-яких коштів 
в якості компенсації вартості Об’єкта інвестування або видатків, пов’язаних 
з його облаштуванням і утриманням, а також сплати будь-яких інших сум 
та платежів. Всі питання, пов’язані з передачею Об’єкта інвестування у 
комунальну власність територіальної громади міста Києва, вирішуються у 
встановленому порядку. 

2.20. Не пізніше 20 днів з дати припинення інвестиційного договору (або 
його дострокового розірвання) Інвестор зобов’язується звільнити Терито-
рію облаштування від Тимчасових споруд, зазначених у підпункті 6 пункту 
1.5. цих Умов. У разі, якщо Інвестор не звільнить Територію облаштування 
від Тимчасових споруд за власний рахунок протягом 20 (двадцяти) днів з 
моменту припинення Інвестиційного договору, в тому числі дострокового 
розірвання, Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київ-
ської 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 звільнення Території облаштування 
від Тимчасових споруд за рахунок коштів бюджету міста Києва з подальшим 
відшкодуванням усіх витрат Інвестором. При цьому Інвестор не має права 
вимагати сплати будь-яких коштів у якості компенсації вартості Тимчасових 
споруд або видатків, пов’язаних з їх облаштуванням і утриманням, а також 
сплати будь-яких інших сум та платежів.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (у тому числі понесених Замов-

ником), пов’язаних із реалізацією інвестиційного проєкту, протягом періоду 
часу з моменту набрання чинності інвестиційним договором і закінчуючи 
моментом повного виконання сторонами інвестиційного договору своїх 
зобов’язань, у тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із облашту-
ванням та утриманням Об’єкта інвестування, сплатою інших обов’язкових 
платежів, встановлених законодавством України, вирішенням земельних 
питань, у тому числі пов’язаних з утриманням Території облаштування, 
утриманням та експлуатацією Об’єкта інвестування протягом строку дії 
інвестиційного договору.

10% (десяти відсотків) від остаточної (загальної) вартості створення Об’єкта 
інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих цін 
на момент підтвердження Замовником такого порушення. До визначення 
остаточної (загальної) вартості створення Об’єкта інвестування згідно з 
пунктом 1.7. цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної 
загальної вартості створення Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 
1.6. цих Умов.

3.14.2. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.10. цих 
Умов – штраф, у розмірі 10 % (десяти відсотків) від остаточної (загальної) 
вартості створення Об’єкта інвестування на користь Замовника з урахуванням 
індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого пору-
шення. До визначення остаточної (загальної) вартості створення Об’єкта 
інвестування згідно з пунктом 1.7. цих Умов, штраф обраховується виходячи 
із суми орієнтовної загальної вартості створення Об’єкта інвестування, 
встановленої в пункті 1.6. цих Умов.

Факт здійснення порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.10. 
цих Умов, підтверджує Замовник шляхом письмового інформування Ор-
ганізатора конкурсу з надання підтверджувальних документів, матеріалів.

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

Факт здійснення порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.13. 
цих Умов, підтверджує Замовник шляхом письмового інформування Ор-
ганізатора конкурсу з надання підтверджувальних документів, матеріалів.

3.14.4. У випадку виявлення фактів порушення зобов’язання, встановленого 
пунктом 2.14. цих Умов, Замовник письмово з наданням підтверджувальних 
документів, матеріалів звертається до Інвестора з вимогою усунення по-
рушення. У разі неусунення порушення у строки, зазначені у зверненні, до 
Інвестора застосовується штраф.

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

3.14.5. У випадку виявлення фактів порушення зобов’язання, встановленого 
пунктом 2.18. цих Умов, Замовник письмово з наданням підтверджувальних 
документів, матеріалів звертається до Інвестора з вимогою усунення по-
рушення. У разі неусунення порушення у строки, зазначені у зверненні, до 
Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.18. цих Умов – 
штраф, у розмірі 10 % (десяти відсотків) від остаточної (загальної) вартості 
створення Об’єкта інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення. До 
визначення остаточної (загальної) вартості створення Об’єкта інвестування 
згідно з пунктом 1.7. цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орі-
єнтовної загальної вартості створення Об’єкта інвестування, встановленої 

в пункті 1.6. цих Умов.
3.14.6. У випадку виявлення фактів порушення зобов’язання, встановленого 

пунктом 3.1. цих Умов, Замовник письмово з наданням підтверджувальних 
документів, матеріалів звертається до Інвестора з вимогою усунення по-
рушення. У разі неусунення порушення у строки, зазначені у зверненні, до 
Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 3.1. цих умов – штраф, 
у розмірі 10 % (десяти відсотків) від остаточної (загальної) вартості ство-
рення Об’єкта  інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого порушення. До 
визначення остаточної (загальної) вартості створення Об’єкта інвестування 
згідно пункту 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієн-
товної загальної вартості створення Об’єкта  інвестування, встановленої в 
пункті 1.6 цих Умов.

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

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

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

3.14.10. У випадку ненадання інвестором інформації у строки, визначені у 
пункті 3.10 цих Умов, Організатор конкурсу та/або Замовник звертається до 
Інвестора з вимогою виконання зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10 
цих Умов. У разі невиконання зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10 цих 
Умов, у строки, зазначені у зверненні, до Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10 цих Умов, 
Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу та/або Замовника 
штраф у розмірі 0,1 % від остаточної (загальної) вартості створення Об’єкта 
інвестування на користь Організатора конкурсу та/або Замовника з ура-
хуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Організатором 
конкурсу та/або Замовником такого порушення. До визначення остаточної 
(загальної) вартості створення  Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7. 
цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної 
вартості створення Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6. цих Умов.

3.14.11. У випадку ненадання інвестором інформації у строки, визначені у 
пункті 3.11 цих Умов, Організатор конкурсу та/або Замовник звертається до 
Інвестора з вимогою виконання зобов’язання, передбаченого пунктом 3.11 
цих Умов. У разі невиконання зобов’язання, передбаченого пунктом 3.11 цих 
Умов, у строки, зазначені у зверненні, до Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.11 цих Умов, Ін-
вестор сплачує на користь Організатора конкурсу та/або Замовника штраф 
у розмірі 0,1 % від остаточної (загальної) вартості створення Об’єкта інвес-
тування на користь Організатора конкурсу та/або Замовника з урахуванням 
індексу споживчих цін на момент підтвердження Організатором конкурсу та/
або Замовником такого порушення. До визначення остаточної (загальної) 
вартості створення Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф 
обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості створення 

Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.
4. Додаткові умови конкурсу:
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані 

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

крема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 
міста Києва.

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

ток території острова Долобецький, передбаченого пунктом 3.5. цих Умов.
6. Додаткові критерії визначення переможця:
6.1. Найкраща пропозиція щодо розміру платежу на створення соціаль-

ної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, визначеного 
пунктом 3.3. цих Умов.

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

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

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

крутство. 
7.2. Не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх 

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

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

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

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

7.7. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у 
рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 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 опу-
блікування 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.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Київська міська державна адміністрація повідомляє, що за результатами інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту «Облаштування зони активних розваг та відпочинку з благоустроєм тери-
торії у Голосіївському парку імені М. Рильського» переможцем визначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СБОНДС-УКРАЇНА», результати затверджені розпорядженням Київської міської державної 
адміністрації від 10 квітня 2020 року № 596.

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що за результатами інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту «Облаштування парку активного відпочинку на території Голосіївського 
парку імені М. Рильського» переможцем визначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКТИВНА КРАЇНА», результати затверджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 10 квітня 
2020 року № 595.

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що за результатами інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту «Облаштування дитячого парку розваг на території парку «Відрадний» у 
Солом’янському районі» переможцем визначено ФІЗИЧНУ ОСОБУ – ПІДПРИЄМЦЯ ЗАВАДКА ДМИТРА ГЕННАДІЙОВИЧА, результати затверджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 10 квітня 
2020 року № 594.

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

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

3.3. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 
200 000,00 грн (двісті тисяч гривень 00 коп.), без урахування ПДВ у разі 
визнання учасника переможцем. Зазначені кошти сплачуються Інвестором 
протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвести-
ційним договором. 

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

3.4. Компенсація Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт 
витрат, пов’язаних із виконанням підготовчих (передінвестиційних) робіт у 
розмірі, що становить 409 056,48 грн (чотириста дев’ять тисяч п’ятдесят шість 
гривень 48 коп.) з урахуванням ПДВ, у разі визнання учасника переможцем. 
Вказані кошти сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів 
з моменту набрання чинності інвестиційним договором. 

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

щоквартально, до 10 (десятого) числа першого місяця наступного кварталу, 
сплачувати Замовнику платіж на утримання та розвиток території парку, 
розташованому на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у 
Дарницькому районі м. Києва, у розмірі не менше 18 600,00 грн (вісімнадцять 
тисяч шістсот гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Передбачені цим пунктом платежі підлягають збільшенню з урахуванням 
індексу споживчих цін.

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

Гарантія 1 зі строком дії не менше 6 (шести) місяців має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими Умовами сум) Організатору 

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

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

Гарантія 2 зі строком дії не менше 6 (шести) місяців має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими Умовами сум) Замовнику під-

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

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

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

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

3.8. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (одна тисяча сімсот 
гривень 00 коп.) без ПДВ за наступними реквізитами: отримувач – ГУК у м. 
Києві, банк отримувача – Казначейство України (ЕАП), код доходів: 50110002, 
код ЄДРПОУ: 37993783, рахунок IBAN UA508999980314131934000026001.

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

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

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

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

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

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

3.13. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір 
в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного ви-
конання Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 2.7., 2.8., 2.9, 
2.10., 2.13., 2.14., 2.18., 3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.10., 3.11. цих Умов та інших 
умов інвестиційного договору.

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

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

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

– терміни розірвання інвестиційного договору в разі неусунення Інвес-
тором порушення його Умов.

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

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

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

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

3.14.1. За виконання робіт по облаштуванню Об’єкта інвестування з 
порушенням строків, визначених в пункті 2.7. цих умов, вимог будівельних 
норм, державних стандартів і правил та затверджених проєктних рішень – 
штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від остаточної (загальної) вартості 
облаштування Об’єкта  інвестування на користь Замовника з урахуванням 
індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого по-
рушення. До визначення остаточної (загальної) вартості облаштування 
Об’єкта  інвестування згідно пункту 1.7 цих Умов, штраф обраховується 
виходячи із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта  
інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов. 

3.14.2. За порушення зобов’язань, встановлених пунктом 2.10. цих Умов 
– штраф у розмірі 10 % (десяти відсотків) від остаточної (загальної) вартості 
облаштування Об’єкта інвестування на користь Замовника з урахуванням 
індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого по-
рушення. До визначення остаточної (загальної) вартості облаштування 
Об’єкта інвестування згідно пункту 1.7 цих Умов, штраф обраховується 
виходячи із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта  
інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов. 

Факт здійснення порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.10. 
цих Умов, підтверджує Замовник шляхом письмового інформування Орга-
нізатора конкурсу з наданням підтверджувальних документів, матеріалів.

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

Факт здійснення порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.13. 
цих Умов, підтверджує Замовник шляхом письмового інформування Орга-
нізатора конкурсу з наданням підтверджувальних документів, матеріалів. 

3.14.4. У випадку виявлення фактів порушення зобов’язання, встановленого 
пунктом 2.14. цих Умов, Замовник письмово з наданням підтверджувальних 
документів, матеріалів звертається до Інвестора з вимогою усунення по-
рушення. У разі неусунення порушення у строки, зазначені у зверненні, до 
Інвестора застосовується штраф.

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

3.14.5. У випадку виявлення фактів порушення зобов’язання, встановленого 
пунктом 2.18. цих Умов, Замовник письмово з наданням підтверджувальних 
документів, матеріалів звертається до Інвестора з вимогою усунення по-
рушення. У разі неусунення порушення у строки, зазначені у зверненні, до 
Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.18. цих умов – 
штраф, у розмірі 10 % (десяти відсотків) від остаточної (загальної) вартості 
облаштування Об’єкта інвестування  на користь Замовника з урахуванням 
індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого по-
рушення. До визначення остаточної (загальної) вартості облаштування 
Об’єкта інвестування згідно пункту 1.7 цих Умов, штраф обраховується 
виходячи із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта  
інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

3.14.6. У випадку виявлення фактів порушення зобов’язання, встановленого 
пунктом 3.1. цих Умов, Замовник письмово з наданням підтверджувальних 
документів, матеріалів звертається до Інвестора з вимогою усунення по-
рушення. У разі неусунення порушення у строки, зазначені у зверненні, до 
Інвестора застосовується штраф.

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

рушення. До визначення остаточної (загальної) вартості облаштування 
Об’єкта інвестування згідно пункту 1.7 цих Умов, штраф обраховується 
виходячи із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта  
інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

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

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

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

3.14.10. У випадку ненадання інвестором інформації у строки, визначені у 
пункті 3.10 цих Умов, Організатор конкурсу та/або Замовник звертається до 
Інвестора з вимогою виконання зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10 
цих Умов. У разі невиконання зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10 цих 
Умов, у строки, зазначені у зверненні, до Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10. цих Умов, 
Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу та/або Замовника 
штраф у розмірі 0,1% від остаточної (загальної) вартості облаштування 
Об’єкта інвестування на користь Організатора конкурсу та/або Замовника з 
урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Організатором 
конкурсу та/або Замовником такого порушення. До визначення остаточної 
(загальної) вартості облаштування Об’єкта  інвестування згідно пункту 1.7 цих 
Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості 
облаштування Об’єкта  інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

3.14.11. У випадку ненадання інвестором інформації у строки, визначені у 
пункті 3.11 цих Умов, Організатор конкурсу та/або Замовник звертається до 
Інвестора з вимогою виконання зобов’язання, передбаченого пунктом 3.11 
цих Умов. У разі невиконання зобов’язання, передбаченого пунктом 3.11 цих 
Умов, у строки, зазначені у зверненні, до Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.11. цих Умов, 
Інвестор сплачує на користь Організатора конкурсу та/або Замовника 
штраф у розмірі 0,1% від остаточної (загальної) вартості облаштування 
Об’єкта інвестування на користь Організатора конкурсу та/або Замовника з 
урахуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Організатором 
конкурсу та/або Замовником такого порушення. До визначення остаточної 
(загальної) вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно пункту 1.7 цих 
Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості 
облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

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

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

крема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 
міста Києва.

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

виток парку, розташованому на Дніпровській набережній у районі затоки 
Берковщина у Дарницькому районі м. Києва, передбаченого пунктом 3.5. 
цих Умов.

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

ної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, визначеного 
пунктом 3.3 цих Умов.

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

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

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

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

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

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

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

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

7.7. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у 
рішенні Київської міської ради № 9/2231 від 16 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 опу-
блікування 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.
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