
 
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 проекту «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 з благоустрою та 

облаштування зупинок громадського транспорту в місті Києві (Лот 9) згідно 
з адресним переліком (Додаток 1) (далі – Об’єкт інвестування). 

У разі неможливості розміщення 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 звертається до Організатора 
конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання заміни 
місць встановлення зупинкових комплексів. 

1.2. Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту – сукупність проектних, монтажних та інших робіт, 
спрямованих на поліпшення благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту. 

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

№ 
з/п 

Назва 
Загальна 
кількість, 

шт. 

Усереднений 
розмір, кв.м. 

Висота, 
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 Інформаційне табло 25   
5 Кнопка тривоги 25   

Комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок 



 
громадського транспорту включає: 

- позначення меж зупинки громадського транспорту жовтою смугою; 
- ремонт або заміна твердого покриття, здійснення заходів для 

запобігання виникненню калюж на території зупинки та інше; 
- встановлення урн; 
- встановлення павільйону очікування з лавою для сидіння; 
- встановлення кіоску з продажу проїзних документів, інших товарів 

(надання послуг). 
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 (надання послуг): одноповерхова 
споруда, 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 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 
зупинок, 

шт. 

Загальна 
вартість, 

грн 

1 Павільйон очікування 115 000 25 2 875 000 

2 

Кіоск по продажу 
проїзних документів, 
інших товарів (надання 
послуг) 

149 000 25 3 725 000 

3 Благоустрій території 50 000 25 1 250 000 

4 Інформаційне табло 40 000 25 1 000 000 

5 Кнопка тривоги 1000 25 25 000 

Орієнтовна загальна 355 000  8 875 000 



 

вартість Об’єкта 
інвестування, грн 

1.8. Остаточна вартість Об’єкта інвестування визначається відповідно 
до затвердженої проектної документації 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 проекту – 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 з 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 з 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 до закінчення строку дії 
інвестиційного договору передається до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва. Об’єкт інвестування та його складові 
(павільйон очікування 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. Проектна або інша документація, 



 
передбачена законодавством України, яка міститиме схеми облаштування та 
благоустрою, погоджується Замовником. 

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 в межах компетенції та у встановленому 
законодавством України порядку зобов’язаний вжити заходів для звільнення 
20-ти метрової зони навколо зупинки від тимчасових споруд, малих 
архітектурних форм та елементів благоустрою, які можуть завадити 
виконанню інвестиційного договору. 

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

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

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

2.14. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва і знаходяться 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 безоплатно передаються до 
комунальної власності територіальної громади міста Києва. 

2.15. У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які 
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і 
знаходяться в зоні здійснення комплексу заходів з 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. 

2.16. Елементи благоустрою, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва і знаходяться в зоні здійснення 
комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського 
транспорту, 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, передбачених законодавством України, 
спільно із Замовником забезпечити отримання дозвільних документів на 
порушення благоустрою. 

2.17. Інвестор зобов’язаний забезпечити експлуатацію та 
обслуговування зупинок громадського транспорту 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 
Об’єкта 

інвестування 
Регламентні роботи 

Періодичність 
виконання 

контроль експлуатаційного 
стану усіх елементів Об’єкта 
інвестування 

постійно 

1 
Загальні 

положення укладення договорів з 
відповідними 
підприємствами на вивезення 
сміття, електропостачання 

постійно 

забезпечення необхідною 
кількістю урн 

постійно 

очищення урн від сміття 
1 або 2 рази на 

день 
2 Урни 

миття та дезінфекція урн 1 раз на тиждень 
нагляд за справністю 
електромережі та 
устаткування 

постійно 
3 

Електричне 
обладнання 

перевірка заземлення 1 раз в 2 роки 
очищення від снігу, 
вивезення снігу, посипання 
протиожеледними 
матеріалами. 

за необхідності 

4 

Територія 
навколо 

зупинкового 
комплексу прибирання прилеглої 

території від сміття 
не менше ніж три 
рази на тиждень 

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

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

2.20. 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 (в тому числі Замовника), 

пов’язаних із здійсненням комплексу заходів з благоустрою та облаштування 
зупинок громадського транспорту (в тому числі, але не виключно отримання 
технічних умов на приєднання до електричних мереж зупинок громадського 
транспорту, розробку проектної або іншої документації, передбаченої 
законодавством України, щодо здійснення комплексу заходів з 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 благоустрою зупинок 
громадського транспорту (в тому числі, 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 проекту. 

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, зазначених 
у пункті 3.1. цих умов, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, 
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 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 виконанням підготовчих 
робіт, у розмірі 1% (одного відсотка) від орієнтовної загальної вартості 
Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, що становить 88 750,00 грн. 
(Вісімдесят вісім тисяч сімсот п’ятдесят гривень 00 коп.), у разі визнання 
учасника переможцем конкурсу. Вказані кошти сплачуються Інвестором в 
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 неприйнятні 
умови підписання інвестиційного договору;  

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

Гарантія 2 має передбачати: 
- сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Замовнику 

підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, якщо інвестиційний договір не 
укладено 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 більше 6 місяців має передбачати: 
- сплату банком коштів в 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 1 700,00 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 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 запрошення 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 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 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 проекту, 
згідно із законодавством України. 

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

3.11. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює 
Замовник. 

3.12. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання 
письмового запиту зобов’язаний надавати 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 в 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 в 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 виробником; 

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

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



 
3.14. Учасник конкурсу зобов’язаний розробити та подати в складі 

конкурсної пропозиції схеми благоустрою зупинки громадського транспорту 
згідно з технічним завданням до схеми благоустрою зупинки громадського 
транспорту, наведеним в складі конкурсної документації. 

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції, що 
підлягають сплаті Замовнику за невиконання або неналежне виконання 
Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, 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 проектних 
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 з 
благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту, 
визначеного у пункті 2.12. цих умов, – штраф в 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 з виконання робіт з благоустрою та облаштування зупинок 
громадського транспорту, визначеного пунктом 2.12. цих умов, у випадку, 
якщо Замовник не забезпечив виконання пункту 2.10. цих умов в 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. 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 в разі 
невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених 
відповідно пунктами 3.3., 3.4 цих умов. 

3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір 
в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного 
виконання Інвестором зобов’язань, в тому числі, передбачених підпунктами 
2.6., 2.8., 2.11.-2.13., 2.16.-2.18., 3.1.-3.4., 3.10. цих умов та інших умов 
інвестиційного договору (в тому числі, передбачених графіком реалізації 
проекту). 

3.18. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним 
договором питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією 



 
Замовника виноситься на розгляд Комісії. 

3.18.1. 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 у разі неусунення 
Інвестором порушень його умов.  

3.18.2. 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 вважатись 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, зазначених у підпункті 
3.18.3. цих умов. 

3.19. У випадку дострокового припинення (розірвання) інвестиційного 
договору 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 по продажу проїзних документів, 
інших товарів (надання послуг) за власний рахунок протягом 20 (двадцяти) 
днів з моменту розірвання інвестиційного договору, Департамент міського 
благоустрою та збереження природного середовища 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 проекту. 

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 інфраструктури 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 громадських 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: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-79-
34, 202-72-60 (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. 620, тел. 202-76-
78, 202-79-34, 202-72-60 (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: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 
620, тел. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (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 №9    

№ Код Назва зупинки Район Адреса 
Номер 

маршруту 
Напрям руху 

Пасажиропотік, 
тис. чол./добу 



 
1 

Л09-
001 

Зуп. "Стратегічне 
шосе" 

Голосіївський Проспект Науки, 23 
Трол. 1, Авт. 

20, 27, 52 
до Либідської 

площі 
0,4 

2 
Л09-
002 

Зуп. "Вул. М. 
Цвєтаєвої" 

Деснянський Вул. Бальзака, 18/78 Авт. 21, 98 
до Вул. 

Милославська 
1,6 

3 
Л09-
003 

Зуп. "Вул. 
Милославська" 

Деснянський Вул. Бальзака Авт. 21, 99 
до 

ст.м.Петрівка 
0,6 

4 
Л09-
004 

Зуп. "Федора Ернста" Солом'янський Вул. Ернста, 12 Трол. 21, 40 
до Вул. 

Дегтярівська 
1,1 

5 
Л09-
005 

Зуп. "Вул. Сабурова" Деснянський 
Вул. Закревського, 

49/1 
Авт. 100, 101 

до проспекту 
Ватутіна 

1,7 

6 
Л09-
006 

Зуп. "Видавництво 
"Київська правда"" 

Подільський Вул. Гречка, 26 Трол. 26, 35 до пр.Свободи 0,2 

7 
Л09-
007 

Зуп. "Вул. 
Мостицька" 

Подільський 
Вул. Мостицька, 

п.с./Вул. 
Вишгородська, 21 

Трол. 25 
до проспекту 
Свободи 

0,2 

8 
Л09-
008 

Зуп. "Вул. 
Світлицького" 

Подільський 
Проспект Свободи, 

31/7 
Трол. 24, 25 

до 
Вул.Північної 

2,2 

9 
Л09-
009 

Зуп. "Вул. Межова" Подільський 
Проспект Свободи, 

8/28 
Трол. 24, 25   
Авт. 72 

до проспекту 
Свободи 

2,3 

10 
Л09-
010 

Зуп. "Мікрорайон 
№17 

Подільський 
Проспект Свободи, 4-

а 
Трол. 24, 25 

до проспекту 
Свободи 

2,3 

11 
Л09-
011 

Зуп. "Вул. Петра 
Дегтяренка" 

Оболонський Вул. Лугова, 11а 
Трол. 24    Авт. 

102 
до проспекту 
Свободи 

2,8 

12 
Л09-
012 

Зуп. "Пожежна 
частина" 

Оболонський 
Вул. Маршала 
Малиновського 

Трол. 44   Авт. 
100, 102 

до 
Вул.Пухівська 

0,6 

13 
Л09-
013 

Зуп. "Вул. 
Осиповського" 

Подільський 
Вул. 

Осиповського/Вул. 
Вишгородська, 47-А 

Авт. 72 
до проспекту 
Свободи 

2,7 

14 
Л09-
014 

Зуп. "Ж/М Вітряні 
гори" 

Подільський Вул. Світлицького , 27 Авт. 72 
до ст.м. 

Контрактова 
площа 

2,3 

15 
Л09-
015 

Зуп. "Торговельно-
розважальний 
комплекс" 

Деснянський 
Проспект Ватутіна,  

нп/с 

Трол. 29, 30, 
31, Авт. 21, 73, 

100, 101 

до ст.м. 
Петрівка 

15 

16 
Л09-
016 

Зуп. "Станція 
генерала Ватутіна" 

Деснянський Проспект Ватутіна,  3 
Трол. 29, 30, 

31, Авт. 21, 73, 
100, 101 

до ст.м. 
Петрівка 

3 

17 
Л09-
017 

Зуп. "Проспект 
Правди" 

Оболонський 
Вул. Вишгородська, 

30 
Трол. 32,  72 

до Вул. 
Сошенка 

4,6 

18 
Л09-
018 

Зуп. "Вул. Героїв 
Дніпра" 

Оболонський Вул. Героїв Дніпра, 16 Трол. 32, 44 
до 

Оболонського 
проспекту 

0,6 

19 
Л09-
019 

Зуп. "Проспект 
Г.Сталінграду" 

Оболонський Вул. Героїв Дніпра, 71 Трол. 32, 44 
до Вул. 
Полярна 

1 

20 
Л09-
020 

Зуп. "Супермаркет 
Нова лінія" 

Деснянський Вул. Лісківська, 65/1 Трол. 31, 37-а 
до Вул. 

Закревського 
5,4 

21 
Л09-
021 

Зуп. "Супермаркет 
Нова лінія" 

Деснянський Вул. Лісківська, 65/1 Трол. 31, 37-а 
до Вул. 

Милославська 
1,1 

22 
Л09-
022 

Зуп. "Вул. І. Огієнка 
(Є. Огієнка)" 

Солом'янський 
Вул. І. Огієнка, (Є. 

Огієнка), 21 
Трол. 33 до Вул. Кірпи 0,7 

23 
Л09-
023 

Зуп. "Вул. М. 
Цвєтаєвої" 

Деснянський 
Проспект 

Маяковського, 87/10 
Авт. 101 

до ст.м. 
Петрівка 

0,8 

24 
Л09-
024 

Зуп. "Проспект 
Г.Сталінграду" 

Оболонський 
Проспект Степана 
Бандери, нп/с 

Трол. 29, 30, 
31, Авт. 21, 101 

до ст.м. 
Петрівка 

3,1 

25 
Л09-
025 

Зуп. "Залізнична 
станція Зеніт" 

Оболонський 
Проспект Степана 

Бандери, 8к1 
Трол. 29, 30, 

31, 34 
кінцева 2,1 

 


