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IIIaHoBHa панi BiTo!

У .Щепартаментi економiки та iнвестицiй виконавчого органу Киrвськоi
Micbкoi ради (Киiвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii) на виконання дорУчень
заступника керiвника апарату виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) Ситнiченка С. В. вiд 23.06.2018
J.l! 2654 (з) та Nч 2655 (з) опрацьовано Вашi запити на iнформацiю стосовно
надання копii iнвестицiйного договору вiд 17.04.2013 Ns 049-13/i/124 кПро
будiвниuтво об'екта багатофункцiонЕIльного призначенюI та комплексного
благоустрою скверу на Поштовiй площi окремою чергою будiвництва у складi
проекту <Реконструкцiя транспортноТ розв'язки на Поштовiй площi у
Подiльському районi> (далi - Iнвестицiйний договiр) та розмiру сплаченого
iHBecTopoM внеску на створення соцiальноi та iнженерно-транспортноi
iнфраструктури MicTa Кисва, та в межах компетенцii повiдомлясмо.

Вiдповiдно до пункту l2.4 Iнвестицiйного договору сторона, яка
одержала вiд iншоi сторони iнформацiю (технiчну, комерчiйну та iншу), що
захищасться законодавством Украiни, а також iнформачiю, яка може

розглядатись як комерцiйна таемниця, не мае права повiдомляти ii
(iнформацiю) TpeTiM особам без згоди iншоi сторони.

Згiдно з частиною другою cTaTTi 32 Конституцii Украiни не допускаеться
збирання, зберiгання, використання та поширення конфiденцiйноi iнформачii
про особу без ii згоди, KpiM випадкiв, визначених законом, i лише в iHTepecax
нацiона,,lьноi безпеки, економiчного добробуту та прав людини.

Конфiденцiйною е iнформацiя про фiзичну особу, а також iнформацiя,

доступ до якоi обмежено фiзичною або юридичrlою особою, KpiM суб'сктiв
владних повноважень. Конфiденцiйна iнформацiя може поширюватися за

бажанням (згодою) вiдповiдноi особи у визначеному нею порядку вiдповiдно до

l+.оД /D/&9 а/,э , rэ-у.



передбачеЕих нею умов, а також в iнших випадках, визначених законом
(частина друга статгi 21 Закону Украiни <Про iнформацiю>).

Таким чином, лише юридична особа, якоi стосуеться конфiденцiйна
iнформачiя, вiдповiдно до конституцiйного та законодавчого реryлювання
права особи на збирання, зберiгання, використання та поширення
конфiденцiйноi iнформацii мае право вiльно, на власний розсуд визначати
порядок ознайомлення з нею iнших осiб, держави та органiв мiсцевого
самоврядуванЕя, а також право на збереження ii у таемницi.

Разом iз цим, запитувана iнформацiя може мiстити комерцiйну тасмницю.
Статтею 505 I_{ивiльного кодексу УкраlЪи встановлено, що комерцiйною

таемницею е iнформацiя, яка € секретною в тому розумiннi, що вона в цiлому
чи в певнiй формi та сукупностi ii складових с невiдомою та не е
легкодоступною для осiб, якi звичайно мають справу з видом iнформацii, до
якого вона наJIежить, у зв'язку з цим мае комерцiйну чiннiсть та була
предметом адекватних iснуючим обставинам заходiв щодо збереження fi
ceKpeTHocTi, вжитих особою, яка законно контролюе цю iнформацiю.

Комерцiйною тасмницею можуть бути вiдомостi технiчного,
органiзацiйного, комерцiйного, виробничого та iншого характеру, за винятком
тих, якi вiдповiдно до закону не можуть бути вiднесенi до комерцiйноi
таемницi.

Iншими словами, iнформацiя становить комерцiйну таемницю у випадку,
якщо вона мае дiйсну або потенцiйну комерцiйну цiннiсть в силу невiдомостi 'ri

TpeTiM особам, до неi немае вiльного доступу на законнiй пiдставi, а власник
iнформацiТ вживае заходiв щодо охорони iT конфiденцiйностi.

Нормами законодавства Украiни визначено вичерпний перелiк пiдстав, за
наявностi яких може передбачатися обмеження прав особи на вiльне збирання,
зберiгання, використання i поширення iнформацii, оскiльки реалiзацiя цих прав
не повинна порушувати громадськi, полiтичнi, економiчнi, соцiальнi, дlховнi,
екологiчнi та iнmi права, свободи i законнi iнтереси iнших громадян, права та
iнтереси юридичних осiб.

Одночасно iнформусмо, що Департамент економiки та iнвестицiй
виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii) звернувся до iHBecTopa (ТОВ <Хенсфорд-УкраrЪа>) з булiвництва
об'екта багатофункцiонального призначення та комплексного благоустрою
скверу на Поштовiй площi окремою чергою будiвництва у складi проекту
<Реконструкцiя транспортноi розв'язки на Поштовiй площi у Подiльському
районiD з метою отримання згоди Еа надання копii Iнвестицiйного договору.

Враховуючи вищевикJIадене та керуючись частиною другою cTaTTi
19 Конституцii Украiни, ,Щепартамент економiки та iнвестицiй виконавчого
органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
надасть копiю Iнвестицiйного договору пiсля отримання згоди вiд iHBecTopa
вищезазначеного iнвестицiйного проекту.

Копiя умов конкурсу за проектом, якi вiдображенi в iнвестицiйному
договорi, дода€ться.



Водночас, вiдповiдно до умов Iнвестицiйного договору iHBecTop сплатив

до бюджеry MicTa Киева кошти на створення соцiальноi та iнженерно-
транспортноi iнфраструкryри MicTa Киева у розмiрi 5Yо вiд opieHToBHoi BapTocTi

будiвництва об'скта iнвесryвання, що становить б 097,1 тис. грн без урахування
ПЩВ, та 8,64 тис. грн пенi за порушення cTpoKiB виконаннJI грошових
зобов'язань.

.Щодаток: умови iнвестицiйного конкурсу, опублiкованi в газетi <Хрещатик>

вiд 20.02.2013 Х! 24 (42Зl), на 1 арк. в l прим.

З повагою

.Щиректор Н. Мельник

свiтличний
Бугрим 067-1l6-25-5?



ещатик 20 лютого 201З року

рЕклАtV
киТвськА MlcbKA дЕржАвнА АдмIнlстрАцlя

ОГОЛОШУе КОНКУРС ПО ЗАrIУЧЕННЮ IHBECTOPA

ади (l.лiвськоlо \1lсьl(oю дерхавноо адм]нlстрацl
iot вд:,lпrд,о дl рlшення КйIв.ь|.]l MLbK') р.ци glл

IoHi.ypc tjроводаlьсс Департаментом еховомlrи
l ,яв^, -/,(!, ниl,, нiв!,)rо ор-зll} r' в,,ыс, vil ыо

2,5 Цýд! вqеfце!ня_4б Ёхrа lRвестування а експлу-
атацrю iнBecтop в установленому псlрядг/ оформляс
па вього право власностl, кllм ти! п:.iенерниr ме,
IJea, яr лlaля за1,1.]ч(]я!, l]tл]нl-r,ьFл! :,]б l llерела,
кrlься Ta:]apa,i()ay*)Tb\ 9 il) пл,rl Hixj1l l,,'pиl{)rldJlbH(n

грамади Micтa кr€sа
2 б Jемеп"нr la маипJвU 1lrdBJs, питаhня 3ирlьу,

lотюq замовнихом ra iнBecropoм у астановлеаому
чинним ]аl,оiодавс'вом yro3lb,r пUряд/v

Yfi|I|iHoro пDоt!тч будi.ниqт!ý об'€rrа бarаYо-
_фунl(цiональноrо пркзxаченяс та l(омпл,(схоrо
благоустроlо схверу на Поцтовiй площi у сма,
дl просrtу 'Реяонструiцii травспортноl роэв яз,
rя на Поtutов'я площi Y Подiльсьхому рвйонl-,
, 1.|нформацiя про o6'eKt lнвестуaанrtяa

I t l ОЬ'е*rо" lнвесr!вання € будlвницrво оО'о(та
iJd| d,( Ф7нlчluhального лризiачеtsчq та rомплеl(но,
ro Al)lcv.Tp.o сrcсоу на ПошIовlи rлоtцj оrремою
,, -l,l,,r, .,,t, Urlu lьd v Lллз,ф пр, 

'or ] 
"PeaU,( 

'Руrцiя-Iраsслarогн0l 
розв'язки на Поштсаii1 плоцi у Подль,

] ;] Зirilл1,1l,] плLlч{а о6'€кта 1hве(:тування
!,_T 1]6i],{)(,| [в t1 v,ому чпслl:

] ? r З.lJьна лл,rU€ oar'cfia ,\ф ] , l 850,0|j iB м

" . гiл:lемна частпна - / 1r0 хв rl

. tsaзt,]l,tнa часrяна - 700 хв 1,1,

: ],2 2 Заlt lьна xlou€o6'exlaN92-1190.00{B,M.
' ],2,З Заl альна плоUд об'.кта м з - 1 02ю 00 кв, 1,1,

] З ope rl)sвa нарllсть будiввицтва об'ехта
67ю5 0otllc lшlсlдесятсiм tJiльйонlв дев'ятсот п',пь

l'тпсяч) грн (х}з -|лi], xpiм T,Jro, лДв lз 581,00 rис (Iри,
'чадцять ! лL|iо,liв п'ятсоI бtсiпцесят одва тисяча) Фв

2,Укладаннr з перемоtцен iх.естицiйного
доrовору та oxpeмi йоrо умовч:

: ] j ll)i:\l аaц! XnnKypcy - lнвеl]-rср зизвачаеться

l Jn.,,c,l l 'гLliU лt,Ul .]HFloL_o,ov.i,п,1 lбл),
!]енно iHBccT!]plB (дмl ,- Ко|.{lсlяi та затверддусться
Lc,J,Jl,сдrсts,lяU впl оrавчоrU op-aFy КиlвСькоl Mlcb
tor рJди iKиiBcbKol Mlcbкai дерхаsно' адм lH iст|]ацii),

: 2,заlJarslrихом пiдrQтовчих (передконхурсиих)
par) т ra замовllихом будв}lицтва об'окlа iнвесryаая,
пс .] к(]муяАльне пiдлриaмство "Диреiцiя будiвхиц,
lЁ;1 шляt(,в ].lpaHcl ортsиt споруд trl, Кисва" (далi -
3амозних)

2 З Пр.,еirу.элsп та бYдiвни{lтво злй.вr,е,ь,я
g|дпо9дr) до lrладевоrо нsестиц:йчог]r доi!]вс]ру
i] 4 яBeLT:]{)l)f,]. зэilс)внllхом будlаяиulва тJ opraHl

заl()l]!rtj [! br, !il,.t
2J на, hl]ilнL ll.x)cx , яrL Irоjраf,,lяоrь н з(lну ýйiо,

на.ня буд ввпllтвз об'е\]а нвесryвавня в ycTaBoBJle,

] ному пOрядху перехладаютюя за l(оштI lнаестоDа,

|нл-нерil ltepe{i, яr| н;Ulелdгь до lомунмьяUl
влil H,n-Il lеIJиlооrальноl lромали м. кг!'ва, лоlрап,

l ляоlь в зону будiвництва, пiсля il перекладки iнBec-
,топоv у всrаiовленому порядrу передаютьсq та Jа,
.J,]B,.. -t.Ф дj, .оцу{JльнL,i влз-аU.т 'ео.!!оL'lаль
Hn г1,|jtliviil nl КиСвir

Пt],jljl.ч.анti rнrеверgиr 1,1epey - а(rло,. тL]пл'),,
i п.i rLj! !..|с1, raBHc телеФФнlзэL] 1aHnJLjyзab!c
-._lл .]i.lc iil BltjфI, нtaобх,дilи1 дrя фiчхцrонуза|зя
l a;i,lTn lнfi9.]тузанпЯ - виконусться 'la paryвo{ la_

З. ocHoBHl yнorи хонкурсу:

з 1 ФlнансуванNя rHBecтoooм yclx витрат, пов'яза,
ниt з пDоекгуваянЕм пеOекJ]i.дэпняхr lн{сяерниl
qrpet 1y:IEHi_-e,r]
ваьхя в ехсппуатацllо та йоI,, r,паг(1!(,тр.с|,1

З,2 Надання !часняrОм !.rllryircy iоьr!рсного за,
безпечеFня - гаaантil бав(у цод(] зэбе]печенiя ви-
Rонання ним фiнанaоsи\ зоa],,ý'я]rань перед,1]сьl,иtrl
бюдt(етом (пп З З, З,4l, -цо sивиiнуть !а пlдстаýr rH-

востицiйного доlовору,
З,З,Сплата органlзатору хонхryрсу (оцлlв на сlао-

о€ння соЦальноa та iHxexepнo,Tpaнcnoprкoi lнфрас,
трук}ру Mlcla \r'cвa ,е ,.r_e 5 r, gц )p;aroBHor
варraютi будiвництва об'ехlа нвестуоаняя без ypaly,
вэяня пдВ, U]o становить Hl) мен.Uе з з95.25 iис trри
мiльйояи триста дев'янф-то liqть rи(яч дв|ст! п'ятде,

сят) rрн у разl визtlанRс tчаФiиха переl,rожцеil

Зазначенl хоцrи ]HaecToa(]lJ l]llгачуотrся у нас

rynHarMy поDядку

25 % (oluтlв - не пlзнll!е 10 днlв з дня iабугтя
чинностl нвестицlllним догсвl)ром,

25 "t кошrв - не пlзнltj,]е б мi(lяLl в з дня набут;я
чинност нвес, ицtriним лOrOвор.]м

- 5о о,/о kollJT|B * не lilзнlше ] 2 мlсяц s з дdя !абt4ая
чинвостi iнзестицlйни[l догс,вором

З ;l, Компенсацlя оrIав!заlорч xoHlypcy 3итраl
пов'яэаних з лiдготовrою та ,lрOýедеввям lнвести

цiЙяого конкурсу, У РОЗМ pl ] ,]. €lл cpleнloв ol вар
Iocтl булlвництва с6'еirа 6,]l ураlуаапня ПДВ, цс
, ldнJsиlь 679 0:' 00 lL], cI( : ' 'мдts, а' деа otb |и

L^яч п'qтдеся.ri ГГ)ts, у pnJl 8ll:l,]aнnc учаспиrа 'соaмоiцем, сплачуt]ть.jя Пl)1]ТЯr'.J '! l)i]r,r!fir' дн,я з

дня sабраннс чяiвос lt r!Bi]. Iиц nB,]1/ д,)г!rво.оll

з.5. Kot ]Tи сппачеlrl lчвестOром в яхa€т хойпенса-
цil' opl анlзатор} \1нц/мч ри,па', ^пя'яlJrиt 1 п|дго_

Iов{ою та лlюведенням iнвесlицilнOlо кOякурсу, у
po3мipi.1 Уо вИ opieнToвHoi Bapтocтl будiвняцтва об'сх-
та без урахrвання пдв. поверненllю не пlд]rягаФть,

З,6.Вiлшrодування перемохцеl, хонl(урсу замов-
ниху пtдготовчих роб 1 коt!тlз за вt,lонання перед,
конкурсних робiт у I ч за розрU6(у ilрl€нтоени)( тех
я,rп сil,!омiчяи{ пi]iаз|пr з п!:lп]дпl)fрi'них пр!r

позицlп що aллачу.]Iь(-с ggin jrUli(]аYrr.ся :]ам',ави
iy вiдповдчо ло r:рел,-I.rьil!!! ii nllrl laOTa,p a, 1la

п,звше 1О дессrиl IrJh"rJ. Jl!,.! ] лвq н;бп]пня
чltнвU.rl iae..Tntl йнJ,.l дl-i !! i] ,ll

з.7 вlдцrкодYваннll псремо*цем rOB(rpcy эамов,
нйку 6)яisництва iоштlв за оФор.]леffня правоаста-
новлlоючиi докумен l lB яа эемельну дiлсяi}, хеобхlд-
ну мя реалlзац, пРОекту, п }!опмапtsя та iHLJl робо-
ти. виrонанl зdмоввиком будlзtsицтва в рам,а, сул,

роsоAленhя |ьвес-ицlidо.о лооеr-} s,дповщно до
представпе*иr кошr.,tисiв, itлс не п!зs]Uе 10 {деся-
ти) робочиi днiз:з n !адав|9 ,ro,]crop!

З 8 Сплзта ре€.1Fацliв.lп 9tsе,,tу в р,rзмiрi :]{

40С,00 iтри ти.яil ч(]lирg- i]r lp5 ts! pl]]p]ryix:
бJr' pa()Hol lt_]':l:,Э'll,'0:,' L Г, ;l:,, ьа li
св,, NlФо 8200l9 tUд UдРПо, J,'аqз"6з оLrг,/,
sач = rУДt,СУ,l, КиЁв.,

з q кош.и. сппаченl у\аaйиком ioнxypcy в яrl-r.j.

ресстрзцЙно..j !lrеljх} п(rверненнх) вс пдляlа(Jть

1] ]{] ]']!jо.мl']rцрl, rопi!rr:Y ви_]нdaть:],i li]L1.1,

д.,пl Illr'],r')lиц!, cEl]l,] вlдпlrв,лаi:)]ь yilcn]M rr)H!yIl
ct ri] якпи raлp0lroByBaB яаr![лльш вur л| yMOBn ir,,l"
1L,r'l, pd,lb\n, грl vlд, м Ьу.вd ta opal, lnu ,пl,

тицrйноrо пр,Jеrту.

з. ] l, lн3есrицйний Аоговlр уклада€rься протвIом
З0 халендаохих дяtв з дня оIримання перемохцем
хоххурсу аl(цепTY коsкурсни,( пропозицiй Яхцо про-
тягом 3с (мендаоних днlв перемохець iноестццй,
sоrс хон/урсY 3]дмозився вlд п]дписзнFя доrовOрY
в.t'}ёаL пr,\iийrсlп, rv, ви п|огп.dчнс l,BP Iи_,йh"
го договОРч рllJеiчя np(J пelerli,!цс ilаРl:l!lцLiл,Ji(t

rcllIYpat Сlа:.JаУLrLСЯ у ВСТанaеЛljяо[i! п.i)лr.rt

3,]2 TepMlH реал зdцi нвеarпцйнJr пр!Е^ry п1

винен бу]и не бlльше нормативноrо чlо влзпачаt]lь,
ся irроеrl*о,кошторисною доqме|rацЕк] lHBecTop
(перемl,хець хс,нкурсу). зоСrов'язусться розробиlи
поrодити Iа затsердити у асrаноален()му порядзy
проехlно-lо.rjтоOиснY доrYментацi(J не п,Jн,чJр, н,,
через б мiсяцiв з дня ухладання lrlвестифйноrо дO.о,
оору Нз пlдставl затвердхеяо1 прое.тнl)-хоцrrOрис
io дtJомеяrаrп лроlяlоч З,,) дtslв '] мJмчrry l ,,l,

вердtення с7орони доiовор,/ виз аlак)ть графl[ Фl
нанl]у{iанчЯ та р€плiзацil прaектY 0]ляхом п дlr,li :t,lB!

дo/lаrxQBol Yl с,ли до lнвесrицИногс, AOlc,8crpy, яха

aуде й.,го неаlд'at.ноlо чаaтl]яоlо

З 1Э На пцсlаsl затвермеЁо npDerrHL] rOLllT.,

рисяоl дохумеятацil протяrом З0 дslа з моменry l

эаlsердхення 0торони догово9у визначаоIь граФ r

Фlяансуваннс та реалlзацi .[юеrry [!лях(lм пЕпи
сання додатк(lв0 yrollI! до ihsесlицiйпо.'i лоl()sоrу
пrа буде й.)го невiд'емlою частllчою

э 1,1 lнsестар (пере[юуець кOяrуи:у) т)б(}в'qзtа'ть

ся !цакеa]рrальчп в пиL:ьм)вtrl {irpм Irо,ъ]а tiй ,4] t!]

,alLtJ, F( ni уосу lн+i/р\,аьп ц]до ,,'dr\ р, ,- !, j

весrицtriвсго проехrv в цлохly ra (rхр€миt йоr(l е,апlв
Ja форl,iою наддною ор.аts]заlородt хозiурсу,

З,15 ОDгавiзаIор Kaнfypcy маt npatlo розlOеати
лс|.Jslр в о.i]sо,ili)рэвньо[lу п]рядк} } зигirд.} HeHI
rоsзрпя arr]|r tеваIl]хвсгa вljкоiавпя iHB1,1,],,o: м ri,

бсв'яза1]l,, пер.iдс,аченцr пп Зl.З] з4 з'зl:
умов xuнryp(]y alio lншиt уMDB lяýестицlй ()'l д',lt),
во(/v {в I ч передбdlря" l l,афi, ,ч фlhJ,, увJььч 

j;

о-оалrза_ir пчмrп, що пср!'дl)ачсьиJ r з lJ)

З,]6, У разi невикоязннч lнBecтopoм зобоз язазЕ

за iнвесrицlilяим /qоговоРом питання DОЭlраання lH,

веi]тицiйного доrовбру эа, пропозицlею oDraHr]aTor€
KoH,qpcy вияоситьсе на розгляд koMlci

З,17, Пlсля оозrляду комю|сФ та пOни!ятm t€ю g
шеянп.rОГапlа"зrОt] xo;ý-'r1 ПОВЦ()Nlгч. lHBA.TaDa П|11l

|еOaллrl,L]rL бOJ}t оввOia еиr.rlаhhп tr,()B i6:L
11|!rH(]l,) до.овооt liror яrоl] ']r'.] rалейдаониr JrH,B

reirMtr1,1 рL]з,рваiнс рвоL]iицiл.п' l:I],fa^i,, \

з не YсYsепhя lнбeailollм поO/ш-'tsь я1]I" \м а

У разl не усунення tBBecTopOM пору@снь lмоз ]н,

весiйчlйно.о доrовору прсmrом з7 кэленда9нл)
днiв з дliя направлення органlзатором Rонкурсу н,
адресу iHBecrotii, заjяачеяу в iнвесlицiirному доrо-
Bopl. повцомлоннЯ про розlрваняя, ДОrОвlР 

'JYД€аваrатись оозiованим

З l8 У разl уaунепня ]нвестором Л(jрttr]спь yli(]t

,явестиu,иного договОру нвестор лl!l_-Il]v п,Il] л ]м

ля. cpian Jalnpa х\)нlур.у пр0 вих,}tпнilя Ф h,l,t ,/

внr :rо6.в'q]аяб !э нада. lrФэL]i,.ц,Fr п,],l,аr,iч
lre вtlitrяаЁdя iroбi, зr]дво з умljвljми


