
КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII.. СКЛИКАИИЯ  .............................................................................................. 

РІШЕННЯ  

Про  доцільність  здійснення  державно-приватного  партнерства  та  проведення  
конкурсу  щодо  Проекту  державно-приватного  партнерства  з  будівництва  
багатоповерхового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  комерційного  

призначення  по  вул. Львівська, 72 в  м. Киеві  

Відповідно  до  ст. 16, 43, 60 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  
Україні» ст. 4, 13, Закону  України  «Про  державне-приватне  партнерство» , Постанови  
Кабінету  міністрів  України  від  11 квітня  2011 р. Ns 384 «Деякі  питання  організації  
здійснення  державно-приватного  партнерства», враховуючи  висновки  та  рекомендації  
постійної  комісії  з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  
підприемств, житлово-комунального  господарства, паливно  енергетичного  комплексу  
та  енергозберігаючих  технологій, за  результатами  аналізу  ефективності  здійснення  
державно-приватного  партнерства  щодо  об'екту  спільної  власності  територіальних  
громад  сіл, селища, міст  Киево-Святошинського  району  Київської  області  - 
майнового  комплексу  типографії  по  вул. Львівська,72 у  м. Киеві, проведеного  на  
підставі  концептуальної  записки  та  техніко-економічного  обrрунтування  здійснення  
державно-приватного  партнерства, підготовленого  ТОВ  «КВСМ  ГРУП», районна  
рада  

в  и  р  і  ш  и  л  а: 

1. Затвердити  висновок  за  результатами  аналізу  ефективності  здійснення  
державно-приватного  партнерства  щодо  об'екту  спільної  власності  територіальних  
громад  сіл, селища, міст  Киево-Святошинського  району  Київської  області  - 
майнового  комплексу  типографії  по  вул. Львівська,72 у  м. Киеві  (колишня  Киево- 
Святошинська  міська  друкарня) про  доцільність  прийняття  рішення  про  здійснення  
державно-приватного  партнерства  (додаток  1). 

2. Опритподнити  висновок  за  результатами  аналізу  ефективності  здійснення  
державно-приватного  партнерства  щодо  об'екту  спільної  власності  територіальних  
громад  сіл, селища, міст  Киево-Святошинського  району  Київської  області  - 
майнового  комплексу  типографії  по  вул. Львівська,72 у  м. Киеві  (колишня  Киево- 
Святошинська  міська  друкарня) на  веб-сайті  Киево-Святошинської  районної  ради  
протягом  п'ятнадцяти  календарних  днів  з  дня  ухвалення  цього  рішення. 

3. Утворити  комісію  з  питань  організації  та  проведення  конкурсу  з  визначення  
приватного  партнера  для  здійснення  державно-приватного  партнерства  для  реалізації  
Проекту  державно-приватного  партнерства  «Будівництво  багатоповерхового  
житлового  комплексу  із  приміщеннями  комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 
72 у  м. Киеві» та  затвердити  її  персональний  склад  у  кількості  семи  осіб  (додаток  2). 



4. Затвердити  положення  про  комісію  з  питань  організації  та  проведення  
конкурсу  з  визначення  приватного  партнера  для  здійснення  державно-приватного  
партнерства  для  реалізації  Проекту  державно-приватного  партнерства  «Будівництво  
багатоповерхового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  комерційного  призначення  
по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві» (додаток  3). 

5. Уповноважити  комісію  з  питань  організації  та  проведення  конкурсу  
забезпечити  організацію  та  проведення  конкурсу  з  визначення  приватного  партнера  
для  здійснення  державно-приватного  партнерства  для  реалізації  Проекту  державно-
приватного  партнерства  «Будівництво  багатоповерхового  житлового  комплексу  із  
приміщеннями  комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві», вчинити  
всі  дії, необхідні  для  проведення  та  завершення  конкурсу, в  порядку, визначеному  
законодавством. 

6. Визначити  об' ектом  державно-приватного  партнерства  майновий  комплекс  
типографії  по  вул. Львівська,72 у  м. Киеві  (колишня  Киево-Святошинська  міська  
друкарня), що  перебувае  на  балансі  Киево-Святошинське  виробниче  управління  
житлово-комунального  господарства  зобов 'язання, на  базі  якого  здійснюватиметься  
будівництво  багатоповерхового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  комерційного  
призначення. 

7. Установити, що  державно-приватне  партнерство  реалізовуеться  без  
залучення  державної  підтримки, зобов 'язання  з  фінансування, організацію  
проектування  та  будівництва  багатоповерхового  житлового  комплексу  із  
приміщеннями  комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві, а  також  
оформлення  прав  державного  партнера  на  земельну  ділянку, а  саме  виготовлення  
документації  щодо  відведення  вказаної  земельної  ділянки  для  цілей  житлової  
забудови, присвоення  їй  кадастрового  номеру, внесення  відомостей  про  земельну  
ділянку  та  прав  на  неї  до  Державного  реестру  речових  прав  на  нерухоме  майно  
покладаеться  на  приватного  партнера  на  умовах  визначених  договором, укладеним  в  
рамках  державно-приватного  партнерства . 

8. Визначити  державним  партнером  Киево-Святошинську  районну  раду  
Київської  області  на  стороні  якої  виступае  Киево-Святошинське  виробниче  
управління  житлово-комунального  господарства, як  балансоутримувач  майнового  
комплексу  типографії  по  вул. Львівська,72 у  м. Киеві  (колишня  Киево-Святошинська  
міська  друкарня). 

9. Установити, що  строк  здійснення  державно-приватного  партнерства  складае  
10 років. 

10. Державно-приватне  партнерство  реалізувати  у  формі  змішаного  договору. 
11. Визначити  граничний  строк  подання  заявок  на  участь  у  конкурсі  - 60 

календарних  днів  з  дати  публікації  оголошення  про  проведення  конкурсу, а  
граничний  строк  проведення  конкурсу  до  45 календарних  днів  з  дати  закінчення  
строку  подання  заявок  на  участь  у  конкурсі. 

12. Основними  кваліфікаційні  вимоги  до  учасників  конкурсу  документально  
підтверджені : фінансова  спроможність  приватного  партнера  реалізувати  Проект, 
наявність  у  претендента  обладнання  та  матеріально -технічної  бази  для  виконання  
проектних  та  будівельних  робіт. 

13. Основні  критерії  визначення  переможця  конкурсу: загальний  відсоток  (%) 
площ, які  учасник  конкурсу  пропонуе  передати  замовнику  - державному  партнеру  та  
строк  реалізації  Проекту. 
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14. Затвердити  умови  проведення  конкурсу, конкурсну  документацію, 
кваліфікаційні  вимоги  до  учасників  конкурсу  та  критерії  проведення  оцінки  
конкурсної  пропозиції  для  визначення  переможця  конкурсу, а  також  істотні  умови  
договору  спільної  діяльності  (додатки  4-8). 

15. Оголосити  конкурс  з  визначення  приватного  партнера  для  здійснення  
державно-приватного  партнерства  для  реалізації  Проекту  державно-приватного  
партнерства  «Будівництво  багатоповерхового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  
комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві». 

16. Затвердити  текст  оголошення  про  проведення  конкурсу  з  визначення  
приватного  партнера  для  здійснення  державно-приватного  партнерства  для  реалізації  
Проекту  державно-приватного  партнерства  «Будівництво  багатоповерхового  
житлового  комплексу  із  приміщеннями  комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 
72 у  м. Киеві» (додаток  9). 

17. Опритподнити  текст  оголошення  про  проведення  конкурсу  з  визначення  
приватного  партнера  для  здійснення  державно-приватного  партнерства  для  реалізації  
Проекту  державно-приватного  партнерства  «Будівництво  багатоповерхового  
житлового  комплексу  із  приміщеннями  комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 
72 в  м. Киеві» на  веб-сайті  Киево-Святошинської  районної  ради  та  друкованому  
засобі  масової  інформації  протягом  п'ятнадцяти  календарних  днів  з  дня  ухвалення  
цього  рішення. 

18. Протягом  п'ятнадцяти  календарних  днів  з  дня  ухвалення  цього  рішення  
повідомити  про  схвалення  цього  рішення  особу, яка  подала  пропозицію  про  
здійснення  державно-приватного  партнерства  - ТОВ  «КВСМ  ГРУП». 

19. Зобов 'язати  комісію  з  питань  організації  та  проведення  конкурсу, за  
результатами  проведення  конкурсу, скласти  протокол  про  результати  конкурсу  (про  
визначення  переможця  конкурсу, про  відхилення  всіх  конкурсних  пропозицій  без  
визначення  переможця  чи  про  оголошення  конкурсу  таким, що  не  відбувся) і  подати  
його  на  затвердження  Киево-Святошинській  районній  раді  протягом  п'яти  робочих  
днів  з  моменту  проведення  засідання  комісії, на  якому  складено  відповідний  
протокол. 

20. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  голови  
районної  ради  О.М. Однороманенка . 

В.о. голови  ради 	 О.М. Однороманенко  

м. Київ  
03 вересня  2020 року  
Ns 737-48-VII 
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Додаток  1 
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  03.09.2020 року  Ns 737-48-VII 

виСновок  
За  результатами  аналізу  ефективності  здійснення  державно- 
приватного  партнерства  щодо  об'екту  спільної  власності  
територіальних  громад  сіл, селища, міст  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  - майнового  
комплексу  типографії  по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві  
(колишня  Киево-Святошинська  міська  друкарня) про  
доцільність  прийняття  рішення  про  здійснення  державно- 
приватного  партнерства  



м. Київ  - 2020 рік  
ЗМІСТ  

. 	. 	. 	. 	. 	 ... 
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2. 	Інформація  про  державного  партнера  ..................................................................................3 
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настан 	довкілля 	......................................................................................................................12 

12. Обrрунтування  вищої  ефективності  Проекту  із  залученням  приватного  партнера  
порівняно  з  реалізаціею  Проекту  без  такого  залучення  ........................................................12 

13. Оцінка  виявлених  ризиків  здійснення  державно-приватного  партнерства, розподіл  їх  
між  партнерами  та  визначення  форми  управління  ними  ......................................................12 

14.Визначення  форми  здійснення  державно-приватного  партнерства  та  обrрунтування  її  
ефективності  для  Державного  та  Приватного  партнера  ........................................................17 

15. Детальний 	опис 	заходів, 	необхідних 	для 	реалізації  державно-приватного  
партнерстваl7 
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Проектуна  умовах  ДПП  .........................................................................................................17 

15.2. План  процесуальних  дій  з  ініціації  Проекту  ДПП  та  укладення  договору  ДПП.........18 

16. Соціально- економічні 	та  екологічні  перспективи  реалізації  державно-приватного  
партнерства  після  закінчення  строку  дії  договору, укладеного  в  рамках  державно- 
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про  здійснення  державно-приватного  партнерства  ...............................................................18 



1.Інформація  про  ініціатора  підготовки  пропозиції  
Ініціатором  пропозиції  про  здійснення  державно-приватного  

партнерства  (далі  - ДПП) щодо  Проекту  державно-приватного  партнерства  
«Будівництво  багатоповеркового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  
комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві» (далі  - Проект) е  
Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «КВСМ  ГРУП» (далі  - Ініціатор), 
ідентифікаційний  код  40308257, місцезнакодження  юридичної  особи: 03061, 
м. Київ, проспект  Відрадний, буд. 103. 

2. Інформація  про  державного  партнера  
Державним  партнером  Проекту  е  Киево-Святошинська  районна  рада  

Київської  області, 	ідентифікаційний  код  04054748, місцезнакодження  
юридичної  особи: 03170, м. Київ, вул. Янтарна, 12, оскільки  власником  
майнового  комплексу  типографії  по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві  (колишня  
Киево-Святошинська  міська  друкарня) е  територіальні  громади  сіл, селища, 
міст  Киево-Святошинської  районну  Київської  області, в  особі  Киево- 
Святошинської  районної  ради  Київської  області . 

На  стороні  державного  партнера  виступае  Киево-Святошинське  
виробниче  управління  житлово-комунального  господарства, як  
балансоутримувач  майнового  комплексу  типографії  по  вул. Львівська, 72 у  м. 
Киеві  (колишня  Киево-Святошинська  міська  друкарня). 

З. Мета  та  актуальність  Проекту  
Актуальністю  Проекту  е  оптимізація  комунальної  власності  з  метою  

забезпечення  адміністративно -соціальник  потреб  громади  Киево- 
Святошинського  району, та  забезпечення  збільшення  балансової  вартості  
зазначеного  майна. Реалізація  Проекту  забезпечить  можливість  використання  
території, що  не  використовуються  в  інтересак  громади  Киево- 
Святошинського  району, а  лише  потребуе  видатків  на  її  утримання, 
консервацію  та  окорону. 

Метою  укладання  державно-приватного  партнерства  е  спільна  
діяльність  з  будівництва  багатоповеркового  житлового  комплексу  із  
приміщеннями  комерційного  призначення  на  місці  розташування  недіючого, 
законсервованого  майнового  комплексу  типографії  по  вул. Львівська,72 в  м. 
Киеві  (колишня  Киево-Святошинська  міська  друкарня), що  надае  можливість  
отримання  органам  місцевого  самоврядування  приміщень  придатник  для  
користування  з  метою  розміщення  комунальник  служб  та  установ  Киево- 
Святошинського  району, а  також  службового  житла, для  реалізації  програм  
забезпечення  соціальним  житлом  незакищеник  верств  населення, а  партнеру  
отримання  житловик  приміщень  та  приміщень  комерційного  призначення  для  
забезпечення  власник  комерційник  потреб . 
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4. Аналіз  проблематики  основних  завдань  Проекту  
Житлова  проблема  в  Україні  е  одніею  з  найважливішик  і  найгострішик . 

Середня  забезпеченість  населення  житлом  залишаеться  на  порівняно  низькому  
рівні, якісні  карактеристики  житла  багатьок  родин  не  відповідають  
мінімальним  стандартам . Проблема  посилюеться  через  зношеність  житла: 
темпи  вибуття  з  експлуатації  застарілого  житлового  фонду  випереджають  в  
2,5 рази  темпи  будівництва  нового  житла, що  не  забезпечуе  навіть  простого  
відтворення  житлового  фонду. 

Слід  додати, що  проблема  полягае  не  тільки  у  відсутності  житла  як  
такого  у  значної  кількості  населення, а  ще  й  у  тому, що  житлові  умови  
будинків  і  квартир, які  вже  перебувають  у  власності, е  незадовільними . Умови  
проживання  е  важливим  показником  життевого  рівня  населення  в  будь-якій  
країні  і  всюди  важливу  роль  відіграють  не  лише  наявність  власного  житла, а  і  
його  стан  та  якість . 

Крім  того, поточний  рівень  державник  програм, щодо  оновлення  
житлового  фонду  не  покривають  наявник  потреб  в  Киево-Святошинському  
районі, що  призводить  до  збільшення  квартирного  обліку  громадян  які  
потребують  власного  житла. На  вказану  ситуацію  суттево  негативно  впливае  
прибуття  великої  кількості  вимушеник  переселенців  з  зони  проведення  ООС  
та  тимчасово  окупованик  територій  АР  Крим, окремик  районів  Донецької  та  
Луганської  областей . 

5. Загальна  характеристика  житлового  комплексу  
Даний  Проект  передбачае  будівництво  2 -секційного  24-поверкового  

житлового  комплексу  з  приміщеннями  комерційного  призначення  з  такими  
попередніми  текніко-економічними  показниками  (остаточні  дані  будуть  
зафіксовані  після  затвердження  текнічного  проекту  та  отримання  
Містобудівник  умов  та  обмежень): 

Nsп/п  
Найменування  
показника  

Одиниці  
виміру  

Житлові  
будинки  

1 Вид  будівництва  -- Нове  

2 Площа  ділянки  га  0,34 

3 Площа  забудови  м.кв. 1200 

4 Поверковість  поверк  24 

5 Кількість  секцій  од. 2 

6 Житлова  площа  будинків  м.кв. 25000 
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7 Площа  підземного  паркінгу  м.кв. 3069 

8 Площа  комерційник  приміщень  м.кв. 1000 

9 
Нормативний  термін  
будівництва  місяці  36 

10 

Термін  експлуатації  житловик  
будинків  роки  100 

Технічні  характеристики  будинку: 

Текнологія  будівництва : монолітно-каркасна. 
Фундамент : палі, фундаментна  плита  
Оздоблення  фасаду: стійка  силіконова  фарба. 
Зовнішні  стіни: 

• заповнення  з  газовик  блоків  товщиною  300 мм, що  забезпечить  
теплоізоляцію , звукоізоляцію , вогнетривкість  (згідно  міжнародним  нормам  
найвища  ступінь  вогнетривкості  серед  іншик  матеріалів), морозостійкість , 
відсутність  усадки  будинку, стійкість  до  біологічного  впливу  (цвіль, бактерії, 
грибок); 

• утеплення  вогнетривкою  мінеральною  ватою  товщиною  100 мм. 
Внутрішні  стіни: 

• міжкімнатні  з  пазогребневик  блоків  товщиною  80 мм, для  мокрик  
приміщень  - з  повнотілої  керамічної  цегли. 

Висота  приміщень : від  підлоги  до  підлоги  - 3 м, в  чистому  вигляді  - 2,7 м. 
Ліфти: 2 од., загальна  вантажопідйомність  1000 кг  - 1 од., 400 кг  - 1 од. 
Матеріали  опорядження  місць  загального  користування : 

• підлога  - керамічна  плитка; 
• стіни  - водоемульсійна  фарба; 
• двері  вкідної  групи  - металеві; 

Матеріали  опорядження  квартир : 
• стіни  - газоблок  товщиною  80 мм; 
• підлога  (окрім  санвузлів, балконів /лоджій) - покриття  цементно- 

піщаною  стяжкою; 
• санвузли  - без  опорядження, гідроізоляція  підлоги; 
• стеля  - шліфований  моноліт; 
• балкони  - не  засклені; лоджії  - засклені; 
• вкідні  двері  - металеві, зовнішня  накладка  МДФ; 

• вкідні  групи, пристосовані  для  маломобільник  груп  населення, зовнішні  
скоди  і  пандуси  повинні  мати  поручні  з  уракуванням  текнічник  вимог  до  
опорник  стаціонарник  пристроїв  згідно  з  чинними  нормативними  
документами . 

• вікна  - двокамерний  склопакет, шестикамерний  металопластиковий  
профіль . 
Інженерне  обладнання  будинку: 
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• система  опалення  - автономна  газова  котельня  (або  двоконтурний  
газовий  котел  в  квартирі); 

• електромережі  - мідний  дріт; 
• лічильники  обліку  електропостачання , гарячого  та  колодного  

водопостачання; 
• відеоспостереження  (1-й  поверк, двір); 
• система  протипожежної  сигналізації . 

Інженерне  обладнання  квартири : 
• опалювальні  прилади  - радіатори  з  регулятором  температурного  

режиму; 
• лічильники  обліку  - електропостачання , гарячого  та  колодного  

водопостачання; 
• електромережі  з  мідного  дроту  до  розподільчого  щитка  в  квартирі . 

6. Відповідність  Проекту  стратегії  (плану) соціально-економічного  
розвитку  населених  пунктів  та  пріоритетам  державної  політики  України  
у  сфері  енергоефективності  

Даний  Проект  повністю  відповідае  пріоритетам  державного  та  
регіонального  розвитку, зокрема  Державній  стратегії  регіонального  розвитку  
на  2021-2027 роки, зокрема  щодо  сприяння  розвитку  місцевик  житловик  
програм, зокрема  запровадженню  кредитно-фінансовик  меканізмів  для  
забезпечення  внутрішньо  переміщеник  осіб  постійним  та  доступним  житлом  з  
пільговими  умовами  фінансування  будівництва  та  придбання  житл, 
виконання  програм  будівництва  та  надання  житла  ветеранам  війни  та  членам  
їк  сімей. 

З  метою  виконання  Програми  енергозбереження  (підвищення  
енергоефективності ) Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  
2017-2020 роки  при  реалізації  Проекту  будуть  впроваджуватися  системи  
енергетичного  менеджменту  та  моніторингу  енергоспоживання , використання  
теплозакисник  та  енергозберігаючик  карактеристик  будівель, впровадження  
енергозберігаючик  освітлювальник  приладів  та  застосування  іншик  новітнік  
енергоефективник  текнологій . 

Використання  енергозберігаючик  текнологій  надасть  можливість  
комунальним  установам  та  закладам, що  будуть  розміщені  у  вказаник  
приміщенняк, забезпечити  загальний  середньомісячний  потенціал  
енергозбереження  на  10-15% від  річного  енергозбереження  в  порівнянні  з  
іншими  закладами  та  установами  Киево-Святошинського  району. 
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7. Правове  регулювання  в  сфері  реалізації  Проекту  
Запропонований  Проект  відповідае  ознакам  державно-приватного  

партнерства, визначеним  ч. 3 ст. 1 Закону  України  «Про  державно-приватне  
партнерство», а  саме: 

1) Проект  передбачае  нове  будівництво  об' екта  державно-приватного  
партнерства; 

2) тривалість  державно-приватного  партнерства  необкідна  для  реалізації  
Проекту  складае  10 років; 

3) Проект  передбачае  передачу  Приватному  партнеру  частини  ризиків, 
зокрема  зобов 'язання  з  фінансування, організацію  проектування  та  
будівництва  багатоповеркового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  
комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 72 в  м. Киеві, а  також  
оформлення  прав  Державного  партнера  на  земельну  ділянку, у  процесі  
здійснення  державно-приватного  партнерства; 

4) запропонований  Проект  передбачае  зобов'язання  Приватного  партнера  
залучити  кошти  та  забезпечити  фінансування  та  організацію  робіт  по  
будівництву  Об'екта  відповідно  до  затвердженої  проектної  документації . 

Крім  того, ст. 2 Закону  України  «Про  забезпечення  прав  і  свобод  
внутрішньо  переміщеник  осіб», Україна  вживае  всік  можливик  закодів, 
передбаченик  Конституціею  та  законами  України, щодо  запобігання  
виникненню  передумов  вимушеного  внутрішнього  переміщення  осіб, закисту  
та  дотримання  прав  і  свобод  внутрішньо  переміщеник  осіб, створення  умов  
інтеграції  за  новим  місцем  проживання  в  Україні . 

Також, відповідно  до  п. 18 ст. 13 Закону  України  «Про  статус  ветеранів  
війни, гарантії  їк  соціального  закисту» особам  з  інвалідністю  внаслідок  війни  
та  прирівняним  до  ник  особам  (стаття  7) надаеться  пільга  на  позачергове  
забезпечення  житлом  осіб, які  потребують  поліпшення  житловик  умов, у  тому  
числі  за  ракунок  жилої  площі, що  передаеться  міністерствами, іншими  
центральними  органами  виконавчої  влади, підприемствами  та  організаціями  у  
розпорядження  місцевик  рад  та  державник  адміністрацій . 

Іншими  законодавчими  актами, що  регулюють  правове  регулювання  у  
сфері  реалізації  Проекту  е  Закони  України: «Про  регулювання  містобудівної  
діяльності» , «Про  стимулювання  розвитку  регіонів» , «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні» тощо, а  також  укази  Президента  України, 
постанови  Кабінету  Міністрів  України, нормативно -правові  акти  міністерств  і  
відомств, рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  
тощо. 
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8. Пропонована  модель, форма  реалізації  Проекту  на  засадах  державно-
приватного  партнерства  та  спосіб  визначення  приватного  партнера  

З  уракуванням  переліку  закодів, які  необкідні  для  реалізації  Проекту, а  
саме  оформлення  у  встановленому  законом  порядку  прав  на  відповідну  
земельну  ділянку  та  отримання  необкідник  дозвільник  документів  на  
будівельні  роботи  від  імені  Державного  партнера, реалізація  даник  закодів  
буде  найбільш  ефективна  і  оптимальна  у  разі  здійснення  державно-приватного  
партнерства  у  формі  укладення  змішаного  договору, оскільки  об'ектом  
державно-приватного  партнерства  е  саме  новий  об'ект  будівництва . 

Житлові  об'екти  будуть  передані  у  власність  Державного  партнера  після  
виконання  повного  будівництва  Житлового  комплексу  та  отримання  
Сертифікату  про  введення  будинків  в  експлуатацію, відповідно  до  Акту  
приймання-передачі . Акти  приймання-передачі  приміщень  е  остаточним  
документом, що  підтверджуе  права  сторін  на  відповідні  приміщення  Об'екту, 
е  підставою  для  оформлення  документів  про  право  власності  на  відповідні  
приміщення . 

Приватний  партнер  визначаеться  за  результатами  проведення  відкритого  
конкурсу. 

9. Аналіз  економічних  та  фінансових  показників  реалізації  Проекту  

9.1. Інвестиційні  витрати  по  Проекту  

Привабливість  такого  партнерства  для  Киево-Святошинської  районної  
ради  Київської  області  (надалі  - Державний  партнер) полягае  в  наступному . 
Державно-приватне  партнерство  реалізовуеться  без  залучення  державної  
підтримки, зобов'язань  з  фінансування, організації  проектування  та  
будівництва  багатоповеркового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  
комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 72 в  м. Киеві, а  також  
оформлення  прав  Державного  партнера  на  земельну  ділянку, а  саме  
виготовлення  документації  щодо  відведення  вказаної  земельної  ділянки  для  
цілей  житлової  забудови, присвоення  їй  кадастрового  номеру, внесення  
відомостей  про  земельну  ділянку  та  прав  на  неї  до  Державного  реестру  
речовик  прав  на  нерукоме  майно, що  покладаеться  на  приватного  партнера  на  
умовак  визначеник  договором, укладеним  в  рамкак  державно-приватного  
партнерства. 

Інвестиції  с  боку  Державного  партнера  полягають  в  тому, що  останній  
передае  майновий  комплекс  типографії  по  вул. Львівська,72 в  м. Киеві  
(колишня  Киево-Святошинська  міська  друкарня) Приватному  партнеру  для  
реалізації  Проекту  будівництва  багатоповеркового  житлового  комплексу  із  
приміщеннями  комерційного  призначення . 

Приватний  партнер, в  свою  чергу, інвестуе  в  процес  проектування, 
оформлення  земельної  ділянки, отримання  пакету  текнічної  та  дозвільної  
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документації, підготовчик  робіт  та  будівництва  першої  та  другої  черги  
житлового  комплексу, в  розмірі  200 млн. грн. 

9.2. Календарний  план-графік  реалізації  Проекту  
Нормативний  термін  будівництва  комплексу  складае  36 місяців, при  

цьому  введення  комплексу  в  експлуатацію  відбуватиметься  посекційно . 

Оріентовний  графік  будівництва  першої  секції  : 

Початок  будівництва  - 2 кв.2021 року; 

Введення  в  експлуатацію  - 2 кв. 2023 року. 

Передача  першої  частини  активів  Державному  партнеру  - 2 кв. 2023 року. 

Оріентовний  графік  будівництва  другої  секції  : 

Початок  будівництва  - 2 кв.2022 року; 

Введення  в  експлуатацію  - 2 кв. 2024 року. 

Передача  другої  частини  активів  Державному  партнеру  - 2 кв. 2024 року. 

9.3. Прогнозований  обсяг  доходів  у  рамках  Проекту  
Докоди  Приватного  партнера  будуть  формуватися  від  продажу  житла  та  

приміщень  комерційного  призначення, а  саме, залежно  від  кількості  та  площ  
приміщень, а  також  від  стадії  будівництва  будинку. 

Прогнозований  Валовий  прибуток  по  завершенню  Проекту  становитиме  
- 122 583 тис. грн. 

Прогнозований  Чистий  прибуток  відповідно  - 100 518 тис. грн. 
Приватний  партнер  зобов 'язуеться  виконати  функції  Замовника  

будівництва, залучати  зовнішні  інвестиції  для  будівництва  житлового  
комплексу, контролювати  реалізацію  Проекту  та  передати  у  власність  
Державному  партнеру  частину  житлової  площі  комплексу  в  розмірі  6%, що  
попередньо  становитиме  1 500 м. кв. 

Аналітичний  зріз  цін  на  ринку  новобудов  м. Киева  в  цілому, та  району, 
дозволив  сформувати  середньозважену  ціну  1 м.кв. житлової  площі  для  
розракунку  попереднього  обсягу  докодів  Державного  партнера. 

З  уракуванням  середньозваженої  вартості  продажу  1 м. кв  житлової  
площі, в  розмірі  27 тис. грн  за  1 м. кв  житла, грошовий  еквівалент  обов'язків  
становитиме  40,5 млн. грн. 
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9.4. Прогнозований  обсяг  витрат  у  рамках  реалізації  Проекту  
Прогнозований  обсяг  витрат  розраковувався  згідно  діючим  цінам  на  

роботи  та  послуги  станом  на  момент  складання  ТЕО. На  момент  початку  
підготовчик  та  будівельник  робіт  дані  можуть  бути  змінені. Витрати  
розраковані  на  весь  період  реалізації  Проекту. 

Nsп/п  Найменування  
показника  витрат  

Одиниці  
виміру  Загальна  сума  

1.  Будівельні  роботи  тис.грн  310400 
2.  Реклама  та  продаж  тис.грн  13500 
3.  Інженерні  мережі  тис.грн  40500 
4.  Адміністративні  витрати  тис.грн  13500 
5.  Земля  тис.грн  40500 
Загальні  витрати  тис.грн  418400 

Стаття  витрат  «Будівельні  роботи» включае  роботи  по  проектуванню  
житлового  комплексу, підготовчі  роботи  та  будівництво  (робота  та  матеріали). 

«Реклама  та  продаж» включае  витрати  на  будівництво  та  організацію  
Відділу  продажу  при  будівництві, заробітну  плату  персоналу  Відділу  продажу  
та  витрати  на  рекламну  кампанію  та  маркетингові  послуги, для  інформування  
потенційник  покупців  про  нове  будівництво . 

«Інженерні  мережі» складаються  з  оплати  послуг  по  розробці  текнічної  
документації  та  проведення  монтажник  робіт  по  приеднанню  будинків  до  
системи  водопостачання  та  каналізування, електричник  мереж, та  
газорозподільник  установок  (за  необкідністю ); 

«Адміністративні  витрати» - витрати  на  забезпечення  роботи  офісного  та  
інженерно -текнічного  персоналу, юридичного  департаменту, фінансового  
департаменту, а  також  витрати  на  забезпечення  робіт  з  проведення  
експертного  звіту  Проекту  нового  будівництва  та  отримання  дозвільної  
документації  (МБУ, Дозвіл  на  будівництво). 

9.5. Економічний  ефект  від  реалізації  Проекту  
Прогнозований  економічний  ефект  наданий  в  таблиці: 

Економічний  показник  1-й  рік  2-й  рік  3-й  рік  

Витрати  105 812 000 00 171 410 000 00 143 338 000 00 

Амортизаційні  відрахування  
(грн) 2 333 333 33 3 333 333 33 2 666 ббб  б7 

Валовий  прибуток  (грн) 54 323 333 33 67 158 333 33 77 218 333 33 

Чистий  прибуток  (грн) 44 545 133 33 55 0б9 833 33 б3 319 О33 33 

Рентабельність  продаж  28% 24% 32% 
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Рентабельність  витрат  42% 32% 44% 

CF (грн) 46 878 46667 58 403 166 67 65 985 700 00 

Дисконтний  множник  (од) 0 960615 0 922781 0 886437 

Дисконтовані  CF (грн) 48 800 483 80 63 290 402 06 74 439 25479 

Дисконтовані  витрати  (грн) 110 150 292 00 185 753 760 21 161 701 306 53 

Чистий  приведений  дохід  NPV 
(грн) -61 349 808 20 -122 463 358 15 - 87 262 051,75 

Інвестиції  ДП  (грн) 1 889 400 00 

Інвестиції  зовнішні  (грн) 50 000 00000 50 000 00000 

Майбутня  вартість  (PV) інвестицій  Державного  партнера  становить  2 131 454 
грн. 
Майбутня  вартість  (PV) активів, що  передаються  Приватним  партнером  
45 341 754 грн. 
Середньорічна  Рентабельність  продаж  - 28,3%. 

Середньорічна  Рентабельність  витрат  - 39,5%. 

Загальний  валовий  прибуток  - 198 700 000 грн  
Загальний  Чистий  прибуток  - 162 934 000 грн. 
РВР  (роки) - 2,45. 

9.6. Фактичний  розрахунок  
У  випадку  продажу  будівлі  Держаний  партнер  отримае  1 889 тис. грн, у  
випадку  держаного-приватного  партнерства  40 500 тис. грн. 

10. Соціально-економічні  наслідки  реалізації  Проекту  

10.1. Соціально-економічний  ефект  від  реалізації  Проекту  
Соціально -економічним  ефект  від  реалізації  Проекту  полягае  у  отриманні  

громадою  ліквідного  активу  з  можливістю  залучення  додатковик  коштів  до  
місцевого  бюджету, шляком  збільшення  балансової  вартості  майна  яке  буде  
передано  за  результатом  реалізації  державно-приватного  партнерства . 

Реалізація  Проекту  покликана  вирішити  ряд  соціальник  проблем  наявник  
в  Киево-Святошинському  районі, а  саме  забезпечення  сучасними  
енергоефективними  приміщеннями  установ  та  закладів  для  надання  
адміністративник  послуг  громадянам  району, забезпечення  соціальним  
новітнім  житлом  соціально  незакищеник  верств  населення . 

Зменшення  витратної  частини  бюджету  на  обслуговування  приміщень  та  
території, яка  не  використовуеться , покращення  благоустрою  ділянки  та  
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прилеглої  території, відновлення  дорожнього  покриття  навколо  ділянки, а  
також  відновлення  комунікаційник  систем, згідно  з  текнічними  умовами, які  
будуть  видані  відповідними  органами . 

10.2. Бюджетна  ефективність  Проекту  
Бюджетною  ефективність  Проекту  полягае  у  відсутності  будь-якик  

витрат  зі  сторони  районного  бюджету. 
Окрім  того, замість  нежитлової  аварійної  будівлі  площею  1957,3 м. кв. 

балансовою  вартістю  1 889 тис. грн  у  власність  територіальної  громади  буде  
передано  приміщення  1 500 м. кв. балансовою  вартістю  40 500 тис. грн. 

11. Екологічні  наслідки  реалізації  Проекту  з  урахуванням  можливого  
негативного  впливу  на  стан  довкілля  

За  результатом  реалізації  зазначеного  Проекту  будь-якик  негативник  
наслідків  екології  та  стану  довкілля  нанесено  не  буде. 

12. Обrрунтування  вищої  ефективності  Проекту  із  залученням  
приватного  партнера  порівняно  з  реалізаціею  Проекту  без  такого  
залучення  

На  даний  час  реалізація  Проекту  без  залучення  Приватного  партнера  е  
неможливою  у  зв'язку  з  відсутністю  запланованого  бюджетного  фінансування  
для  реалізації  вказаного  або  аналогічного  Проектів . 

13. Оцінка  виявлених  ризиків  здійснення  державно-приватного  
партнерства, розподіл  їх  між  партнерами  та  визначення  форми  
управління  ними  

Згідно  з  положеннями  Методики  виявлення  ризиків, пов'язаник  з  
державно-приватним  партнерством, їк  оцінки  та  визначення  форми  управління  
ними, затвердженої  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  16.02.201 Ір. 
N2 232, визначено  істотні  ризики, які  можуть  бути  притаманні  державно- 
приватному  партнерству . 

Нижче  наводиться  зведена  таблиця  результатів  оцінки  ризиків, яка  
демонструе  групи  та  види  ризиків, ступінь  загрози  їк  виникнення, розподіл  
ризиків  та  можливі  сЬорми  управління . 

Ns Назва  Назва  ризику  Ступінь  Іропозиція  Можливі  форми  
ПІ  п  rpvnu загрози  изначення  управління  ризиком  

ризику  (низький/ Іартнера.на  
середній/ кого  покла- 
високий) аеться  від- 

овідальність  
а  наслідки  
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изику  
1 2 3 4 5 б  
1 Пов'язані  Виникнення  форс- Високий  Спільне  -звільнення  партнера  від  

з  мажорних  обставин  правління  становленої  договором  
впливом  изиками  зідповідальності  за  
зовнішніх  евиконання  або  неналежне  
обставин, иконання  його  умов, якщо  
що  не  оно  зумовлене  
залежать  
від  волі  иникненням  ризику; 

партнерів  -припинення  виконання  
артнерами  певної  умови  
оговору  за  згодою  сторін  

2 Випадкове  знищення  Високий  Приватний  •страхування  майна  
майна  або  його  частини, партнер  гриватним  партнером, 
що  використовуеться  для  цо  використовуеться  для  
виконання  умов  договору  зиконання  умов  договору  у  

траховій  компанії, яка  
изначена  сторонами  
оговору  за  взаемною  
годою  

3 Істотна  зміна  Lередній  Спільне  •припинення  виконання / 
економічної  ситуації, що  правління  міна  умов  партнерами  
унеможливлюе  изиками  гевної  умови  договору  за  
виконання  умов  договору  годою  сторін; 

•використання  приватним  
артнером  додаткових  
оштів, необхідних  для  
иконання  умов  договору, в  
бсязі, який  визначаеться  та  
огоджуеться  партнерами; 
•припинення  договору  за  
годою  сторін  

4 LІолітичні  Реквізиція, конфіскація  изький  Іриватний  •використання  приватним  
інший  спосіб  іартнер  гартнером  додаткових  
примусового  відчуження  оштів, необхідних  для  
майна, необхідного  для  зиконання  умов  договору, в  
виконання  умов  бсязі, який  визначаеться  та  
договору, яке  партнер  огоджуеться  партнерами  
створюе  або  набувае  в  
установленому  порядку  і  
яке  належить  йому  на  
праві  власності  

5 Внесеннязмін  до  изький  Іриватний  •використання  приватним  
податкового  іартнер  гартнером  додаткових  
законодавства  оштів, необхідних  для  

иконання  умов  договору, в  
бсязі, який  визначаеться  та  
огоджуеться  партнерами; 

•перегляд  умов  (внесення  
мін  до) договору  у  зв'язку  з  
иникненням  ризику, 
окрема  продовження  
троку  його  дії  

б  Застосування  Lередній  Іриватний  •використання  приватним  
стандартів, якими  іартнер  гартнером  додаткових  
встановлюються  оштів, необхідних  для  
підвищені  вимоги  до  зиконання  умов  договору, в  
будівельно -монтажних  бсязі, який  визначаеться  та  
робіт, опоряджувальних  гогоджується  партнерами; 
які  виконуються  ерегляд  умов  (внесення  
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приватним  партнером  мін  до) договору  у  зв'язку  з  
для  виконання  умов  зиникненням  ризику, 
договору  окрема  продовження  

троку  його  дії. 
7 Відмова  (зволікання) Середній  Спільне  - Звернення  до  суду  з  

органів  місцевого  гправління  позовом  до  органами  
самоврядування , та/або  изиками  виконавчої  влади  або  
органів  органами  місцевого  
Держгеокадастру  у  самоврядування; 
прийнятті  рішень, - перенесення  (відстрочення) 
видачі  документів, що  виконання  умов  договору  на  
посвідчують  право  погоджений  сторонами  
користування  строк; 
земельною  ділянкою, -розірвання  договору  за  
для  цілей  виконання  взаемною  згодою  сторін  
умов  договору  

$ Відмова  у  видачі  изький  Іриватний  - Звільнення  приватного  
органами  виконавчої  партнер  партнера  від  установленої  
влади  або  органами  договором  
місцевого  відповідальності  за  
самоврядування  невиконання/неналежне  
дозвільних  документів  на  виконання  його  умов, 
будівництво, необхідних  якщо  воно  зумовлене  
для  виконання  умов  виникненням  ризику; 
договору. - перенесення  (відстрочення) 

термінів  виконання  умов  
договору  на  погоджений  
сторонами  строк; 
- перегляд  умов  (внесення  
змін) договору  у  зв'язку  з  
виникненням  ризику; 
- розірвання  договору  за  
взаемною  згодою  сторін  

9 Відмова  державного  Середній  Спільне  -розірвання  договору  
партнера  від  виконання  управління  одним  з  партнерів  з  
умов  договору  у  зв'язку  із  ризиками  одночасним  
зміною  пріоритетів  урегулюванням  питання  
партнерства  щодо  відшкодування  

пов'язаних  з  цим  збитків  

10 Пов'язані  з  Несвоечасне  або  не  в  Середній  Приватний  -розірвання  договору  за  
невико- повному  обсязі  партнер  ініціативою  державного  
нанням  здійснення  інвестицій  партнера  з  одночасним  
партне- та/або  платежів  урегулюванням  питання  
рами  умов  щодо  відшкодування  
оговору  пов'язаних  з  цим  збитків; 

-передача  окремих  прав  та  
обов'язків  третім  особам, у  
ому  числі  кредиторам, 

згідно  з  умовами  договору, 
погодженими  партнерами  

11 Виконання  робіт  (надання  Високий  Приватний  -використання  приватним  
послуг) в  обсязі, меншому, партнер  партнером  додаткових  
ніж  передбачено  коштів, для  виконання  умов  
договором, або  оговору, в  обсязі, який  
неналежної  якості  визначаеться  та  

погоджуеться  партнерами . 
12 Недодержання  Середній  Приватний  -перегляд  умов  (внесення  
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приватним  партнером  партнер  змін) договору  у  зв'язку  з  
строків  і  порядку  виникненням  ризику, 
виконання  будівельних  зокрема  продовження  
робіт  строку  його  дії; 

-розірвання  договору  одним  
з  партнерів  з  одночасним  
врегулюванням  питань  
відшкодування  збитків  

13 Комер- Неотримання  прибутку  Високий  Приватний  -страхування  фінансових  
ційні  (доходів) від  провадження  партнер  изиків  у  страховій  

підприемницької  компанії, яка  визначена  
діяльності  в  рамках  сторонами  договору  за  
договору, зокрема  через  взаемною  згодою; 
зміну  ринкової  ціни  або  -розірвання  договору  за  
зменшення  попиту  на  ініціативою  державного  
результат  партнерства  партнеразодночасним  

врегулюванням  питання  
щодо  відшкодування  
збитків; 
-передача  окремих  прав  та  
обов'язків  третім  особам, у  
ому  числі  кредиторам, 

згідно  з  умовами  договору, 
погодженими  партнерами  

14 Залучення  інвестицій  в  Високий  Приватний  -розірвання  договору  за  
обсязі, недостатньому  для  партнер  ініціативою  державного  
виконання  умов  договору  партнеразодночасним  

егулюванням  питання  
щодо  відшкодування  
збитків; 
-передача  окремих  прав  та  
обов'язків  третім  особам, у  
ому  числі  кредиторам, 

згідно  з  умовами  договору, 
погодженими  партнерами  

15 Здійснення  Середній  Приватний  -використання  приватним  
непередбачуваних  витрат, партнер  партнером  додаткових  
необхідних  для  виконання  коштів, необхідних  для  
умов  договору  виконання  умов  договору, в  

обсязі, який  визначаеться  та  
погоджуеться  партнерами  

1 б  Неефективне  управління  з  Високий  Приватний  -розірвання  договору  одним  з  
боку  приватного  партнера  партнер  партнерів  з  одночасним  
майном, наданим  урегулюванням  питання  
державним  партнером  для  щодо  відшкодування  
виконання  договору, чи  пов'язаних  з  цим  збитків; 
процесами, що  виникають  -передача  окремих  прав  
у  ході  їх  виконання, в  т.ч. гретім  особам, у  тому  числі  
ризиками, пов'язаними  з  кредиторам, згідно  з  умовами  
неможливістю  введення  в  оговору, погодженими  
експлуатацію  предмета  партнерами  
договору  та  його  
невідповідністю  
критеріям, узгодженим  
партнерами  

17 Зміна  умов  договору  Середній  Спільне  -врегулювання  відповідно  до  
одним  партнером  без  управління  іючого  законодавства  
погодження  з  іншим  ризиками  Vкраїни. 
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1$ Розірвання  договору  в  Середній  Спільне  -врегулювання  відповідно  
односторонньому  гправління  до  діючогозаконодавства  
по  ядк  изиками  України  

19 Фінансові  Зміна  курсу  валюти, яка  Середній  Приватний  -використання  приватним  
використовуеться  для  партнер  партнером  додаткових  
проведення  розрахунків  коштів, необхідних  для  
за  договором  виконання  умов  договору, в  

обсязі, який  визначаеться  та  
погоджуеться  партнерами; 
-страхування  фінансових  
ризиків  у  страховій  компанії, 
яка  визначена  сторонами  
договору  за  взаемною  згодою  

20 Підвищення  процентних  Високий  Іриватний  -використання  приватним  
ставокза  кредитами, партнер  партнером  додаткових  
наданими  в  рамках  коштів, необхідних  для  
партнерства  виконання  умов  договору, в  

обсязі, який  визначаеться  та  
погоджуеться  партнерами; 
-страхування  фінансових  
ризиків  приватним  
партнером  у  страховій  
компанії, яка  визначена  
сторонами  договору  за  
взаемною  згодою  

21 Екологічні  Заподіяння  шкоди  изький  Іриватний  - припинення  виконання  
здоров 'ю  людей  та  партнер  партнерами  певної  умови  
навколишньому  договору; 
природному  середовищу  -страхування  цивільної  

відповідальності  суб'ектів  
господарювання  за  шкоду, 
яку  може  бути  заподіяно  
довкіллю  або  здоров 'ю  
людей  приватним  партнером  

22 Техногенні  аварії  изький  Спільне  -припинення  виконання  
управління  партнерами  певної  умови  
ризиком  оговору; 

-своечасне  інформування  
населення  сторонами  
оговору; 

-здійснення  профілактики  
обладнання  приватним  
партнером; 
-підбір  кваліфікованого  
персоналу  приватним  
партнером; 
-страхування  приватним  
партнером  фінансових  
изиків  у  страховій  компанії, 
ка  визначена  сторонами  
оговору  за  взаемною  згодою  

23 Інші  Технологічне  старіння  изький  Приватний  -використання  приватним  
партнер  партнером  додаткових  

коштів, необхідних  для  
виконання  умов  договору, в  
обсязі, який  визначаеться  та  
погоджуеться  партнерами  

24 Відносини  із  найманими  изький  Приватний  -підбір  кваліфікованого  
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працівниками  партнер  персоналу; 
- встановлення  
конкурентоспроможної  
заробітної  плати. 

Більшість  (17 з  24) ризиків  для  реалізації  вказаного  Проекту  покладені  на  
сторону  Приватного  партнера, а  решта  (7) регулюються  спільним  управлінням  
ризиків, які  не  передбачають  фінансовик  витрат  з  боку  Державного  партнера. 

Етапи  реалізації  Проекту  передбачають  чітке  визначення  прав  і  
обов'язків  кожного  із  партнерів . 

Форма  управління  ризиками  полягае  у  ефективному  використанню  
контролюючик  повноважень  передбаченик  договором  про  державне-приватне  
партнерство  наданик  Державному  партнеру. 

1 4. Визначення  форми  здійснення  державно-приватного  партнерства  та  
обrрунтування  їі  ефективності  для  Державного  та  Приватного  партнера  

Форма  здійснення  державно-приватного  партнерства  полягае  в  
укладанні  змішаного  договору. 

З  уракуванням  переліку  закодів, які  необкідні  для  реалізації  Проекту, а  
саме  оформлення  у  встановленому  законом  порядку  прав  на  відповідну  
земельну  ділянку  та  отримання  необкідник  дозвільник  документів  на  
будівельні  роботи  від  імені  Державного  партнера, реалізація  даник  закодів  
буде  найбільш  ефективна  і  оптимальна  у  разі  здійснення  державно-приватного  
партнерства  у  формі  укладення  змішаного  договору, який  включатиме  окремі  
елементи  договору  про  спільну  діяльність, договору  про  передачу  функцій  
замовника  в  будівництві  та  інвестиційного  договору, оскільки  об'ектом  
державно-приватного  партнерства  е  саме  новий  об'ект  будівництва, всі  
ризики, щодо  оформлення  земельної  ділянки, дозвільної  документації  на  
будівництво, здійснення  будівництва, введення  в  експлуатацію  об'екта  
будівництва  покладаються  на  Приватного  партнера. 

15. Детальний  опис  заходів, необхідних  для  реалізації  державно-
приватного  партнерства  

15.1. Заходи, які  мають  бути  здійснені  Державним  партнером  задля  
ефективної  реалізації  Проекту  на  умовах  ДПП  

Державний  партнер  мае  створити  умови  для  забезпечення  погодження  
документації  із  землеустрою  з  відповідними  державними  органами  та  
органами  місцевого  самоврядування  у  передбаченому  законодавством  
порядку, а  у  випадкак, передбаченик  законом, - сприяти  отриманню  
позитивного  висновку  державної  землевпорядної  експертизи  у  порядку, 
визначеному  законом . 

Забезпечення  списання  з  балансу  існуючої  нежитлової  будівлі  в  порядку  
визначеному  законодавством  України. 
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Забезпечити  передачу  права  забудови  приватному  партнеру  з  уракуванням  
норм, встановленик  Законом  України  «Про  регулювання  містобудівної  
діяльності». 

15.2. План  процесуальних  дій  з  ініціації  Проекту  ДПП  та  укладення  
договору  ДПП  

1 .Фінансування  робіт  з  розроблення  (виготовлення ) землевпорядної  
документації  та  її  експертизи . 

2 .Розробка  проектно-кошторисної  документації  для  реалізації  Проекту  
будівництва . 

3 .Розробка  та  затвердження  детального  плану  території . 
4.Отримання  містобудівник  умов  і  обмежень . 
5.Отримання  текнічник  умов  на  підключення  інженерник  мереж. 
б.Прокодження  експертизи  Проекту  будівництва . 
7.Отримання  дозволу  на  початок  будівельник  робіт. 
8 . Забезпечення  фінансування  будівництва . 
9 . Організація  процесу  будівництва . 
10.Отримання  сертифікату  готовності  до  експлуатації . 
1 1 .Передача  Державному  партнеру  приміщень  згідно  акту  розподілу  

приміщень  на  умовак  договору  про  державне-приватне  партнерство . 

16. Соціально- економічні  та  екологічні  перспективи  реалізації  державно-
приватного  партнерства  після  закінчення  строку  дії  договору, укладеного  
в  рамках  державно-приватного  партнерства  

Після  закінчення  строку  дії  договору, укладеного  в  рамкак  державно-
приватного  партнерства  Державний  партнер  в  особі  Киево-Святошинської  
районної  ради  отримае  можливість  розпоряджатися  майном  отриманим  в  
результаті  реалізації  партнерства  в  найбільш  економічно  вигідний  спосіб  з  
метою  вирішення  соціально-економічник  потреб  громади. 

17. Узагальнюючий  висновок  стосовно  доцільності  або  недоцільності  
прийняття  рішення  про  здійснення  державно-приватного  партнерства  

Проект  відповідае  текнологічним , організаційно -правовим, екологічним, 
маркетинговим  і  фінансовим  вимогам, що  виставляються  до  Проектів . 17 з  24 
ризиків  для  реалізації  вказаного  Проету  покладені  на  сторону  Приватного  
партнера, а  решта  7 регулюються  спільним  управлінням  ризиків, які  не  
передбачають  фінансовик  витрат  з  боку  Державного  партнера. 

Відповідно  до  ст. 11, ст. 13 Закону  України  «Про  державно-приватне  
партнерство» , Порядку  проведення  аналізу  ефективності  здійснення  
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державно-приватного  партнерства, затвердженого  Постановою  Кабінету  
Міністрів  України  від  11.04.2011 року  N2 384 «Деякі  питання  організації  
здійснення  державно-приватного  партнерства» та  за  результатами  аналізу  
ефективності  здійснення  ДПП  щодо  Проекту  державно-приватного  
партнерства  «Будівництво  багатоповеркового  житлового  комплексу  із  
приміщеннями  комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві», 
здійснення  державно-приватного  партнерства  щодо  цього  Проекту  е  
доцільним . 

В.о. голови  районної  ради 	 О. М. Однороманенко  
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Додаток  2 
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  03.09.2020 року  Ns 737-48-VII 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ  СКЛАД  
комісії  з  питань  організації  та  проведення  конкурсу  з  визначення  приватного  
партнера  для  здійснення  державно-приватного  партнерства  для  реалізації  

Проекту  державно-приватного  партнерства  «Будівництво  багатоповерхового  
житлового  комплексу  із  приміщеннями  комерційного  призначення  по  вул. 

Львівська, 72 у  м. Киеві» 

Голова  комісії  — Спіров  Свген  Аркадійович, помічник  голови  Киево-Святошинської  
районної  ради; 
Секретар  комісії  — Тяло  Ілля  Анатолійович, перший  заступник  генерального  директора  
Киево-Святошинського  ВУЖКГ; 
Член  комісії  — Щербакова  Ірина  Борисівна, начальник  відділу  фінансово-економічної  та  
господарської  діяльності  — головний  бухгалтер  виконавчого  апарату  Киево- 
Святошинської  районної  ради; 
Член  комісії  — Коструба  Анатолій  Григорович, депутат  Киево-Святошинської  районної  
ради  
Член  комісії  — Ступак  Ірина  Віталіївна, начальник  відділу  юридичного  забезпечення  
виконавчого  апарату  Киево-Святошинської  районної  ради; 
Член  комісії  — Реган  Павло  Леонідович, депутат  Киево-Святошинської  районної  ради; 
Член  комісії  — Рибченко  Сергій  Нечипорович, депутат  Киево-Святошинської  районної  
ради. 

В.о. голови  районної  ради 	 О. М. Однороманенко  



Додаток  3 
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  03.09.2020 року  Ns 737-48-VII 

Положення  про  комісію  
з  питань  організації  та  проведення  конкурсу  з  визначення  приватного  

партнера  для  здійснення  державно-приватного  партнерства  для  реалізації  
Проекту  державно-приватного  партнерства  «Будівництво  багатоповерхового  

житлового  комплексу  із  приміщеннями  комерційного  призначення  
по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві» 

L Положення  розроблено  згідно  вимог  статті  13 Закону  України  «Про  державно- 
приватне  партнерство» , пунктів  6-1 1 постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  
11.04.2011 року  Ns 384 «Деякі  питання  організації  здійснення  державно-приватного  
партнерства». 

2. Дане  Положення  визначае  порядок  утворення  Комісії  з  питань  організації  та  
проведення  конкурсу  з  визначення  приватного  партнера  для  здійснення  державно-
приватного  партнерства  для  реалізації  Проекту  «Будівництво  багатоповерхового  
житлового  комплексу  із  приміщеннями  комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 
72 у  м. Киеві» (далі  — Комісія), її  повноваження, права  та  порядок  роботи. 

3. Комісія  у  своїй  діяльності  керуеться  Конституціею  України, законами  України, 
нормативно -правовими  актами  Кабінету  Міністрів  України, центральних  органів  
виконавчої  влади, рішеннями  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  
(далі  — районна  рада) та  цим  Положенням . 

4. Комісія  - тимчасово  діючий  колегіальний  орган  районної  ради, без  права  
юридичної  особи, що  створюеться  рішенням  районної  ради. 

5. Персональний  склад, 	зміни  до  нього, голова  та  секретар  Комісії  
затверджуеться  рішенням  районної  ради. 

6. Основним  завданням  роботи  Комісії  е  організація  ефективного  механізму  
здійснення  державно-приватного  партнерства  (далі  ДПП), підготовка  та  проведення  
конкурсу  з  визначення  приватного  партнера, визначення  переможця  конкурсу  та  
укладання  відповідного  договору  на  принципах  прозорості  та  об'ективності . 

7. Терміни, що  використовуються  у  цьому  Положенні, вживаються  в  значенні, 
наведеному  в  Законі  України  «Про  державно-приватне  партнерство». 

8. Комісія  складаеться  з  семи  осіб, з  числа  депутатів  районної  ради, працівників  
виконавчого  апарату  районної  ради  та  представника  балансоутримувача  об'екта  
державно-приватного  партнерства  - майнового  комплексу  типографії  по  вул. 
Львівська,72 у  м. Киеві  (колишня  Киево-Святошинська  міська  друкарня). За  рішенням  
районної  ради  до  складу  Комісії  можуть  включатися  також  представники  інших  
державних  органів  та  органів  місцевого  самоврядування  (за  згодою), один  представник  
профспілок  балансоутримувача  (за  наявності), кількість  членів  Комісії  може  бути  
збільшена  до  двадцяти  п'яти  осіб . 
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9. до  складу  Комісії  можуть  залучатися  з  правом  дорадчого  голосу  спеціалісти, 
експерти, працівники  комунальних  підприемств  та  установ  Киево-Святошинського  
району, представники  органів  виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування, 
громадських  організацій, суб'ектів  господарювання  тощо. 

1 О.Очолює  Комісію  та  організовуе  її  роботу  голова  Комісії . 
11. На  період  тривалої  відсутності  голови  Комісії  (через  хворобу, у  разі  

відпустки  тощо) його  повноваження  покладаються  на  будь-кого  із  членів  комісії, який  
обираеться  безпосередньо  на  засіданні  Комісії. 

12. Секретар  Комісії  забезпечуе : 
- підготовку  матеріалів  для  розгляду  Комісіею; 
- виконання  доручень  голови  Комісії; 
- підготовку, ведення  та  оформлення  протоколів  засідань  Комісії  
13. Організаційною  формою  роботи  Комісії  е  засідання . 
14. Усі  рішення  Комісії  приймаються  шляхом  поіменного  усного  голосування  

(«за» або  «проти» ), результати  якого  заносяться  до  протоколу . 
15. Засідання  Комісії  е  правомочним  за  умови  участі  в  ньому  не  менше  як  двох  

третин  складу  її  членів . 
16. Кожен  член  Комісії  мае  один  голос  при  прийнятті  рішень . Рішення  Комісії  

приймаються  простою  більшістю  голосів  членів  Комісії  від  загального  складу  комісії  . 
У  разі  рівного  розподілу  голосів  голос  голови  Комісії  е  вирішальним . 

17. Члени  Комісії  зобов 'язані  брати  участь  у  роботі  Комісії . 
18. У  разі  якщо  засідання  Комісії  не  відбулося  з  причини  відсутності  кворуму, 

засідання  переноситься  на  інший  день. 
1 9.Основні  принципи  діяльності  Комісії: 
1) дотримання  вимог  законодавства; 
2) колегіальність  прийнятих  рішень; 
3)професіоналізм , неупередженість  та  незалежність  членів  Комісії  (недопущення  

втручання  в  діяльність  Комісії  будь-яких  органів  влади). 
20. до  основних  завдань  та  повноважень  Комісії  належать : 
- затвердження  регламенту  своеї  роботи; 
- визначення  строків  проведення  конкурсу, зокрема  строку  для  проведення  

попереднього  відбору  (прекваліфікації); 
- розроблення  конкурсної  документації, змін  до  неї  та  подання  їх  на  

затвердження  районній  раді; 
- реестрація  заявок; 
- забезпечення  претендентів  і  учасників  необхідною  інформаціею  (документами) 

для  підготовки  та  подання  заявки  та  конкурсної  пропозиції; 
- надання  претендентам  або  учасникам  роз'яснень  щодо  конкурсної  

документації; 
- подання  на  затвердження  районній  раді  рішення  щодо  допущення  

(недопущення) претендентів  до  участі  в  конкурсі; 
- повідомлення  претендентів  про  допущення  (недопущення ) до  участі  в  конкурсі; 
- реестрація, розгляд  та  оцінка  конкурсних  пропозицій  учасників; 
- розгляд  заявок  та  конкурсних  пропозицій  учасників  конкурсу, визначення  їх  

відповідності  умовам  конкурсу; 
2 



- проведення  оцінки  конкурсних  пропозицій  та  визначення  переможця  конкурсу; 

- подання  протоколу  про  результати  конкурсу  (про  визначення  переможця  
конкурсу, про  відхилення  всіх  конкурсних  пропозицій  без  визначення  переможця  чи  
про  оголошення  конкурсу  таким, що  не  відбувся) на  затвердження  районній  раді; 

- повідомлення  переможця  та  інших  учасників  про  результати  конкурсу; 
- отримання  в  установленому  порядку  від  органів  державної  влади, підприемств, 

установ  і  організацій  документів  та  інших  матеріалів, необхідних  для  виконання  
покладених  на  Комісію  завдань; 

- залучення  у  разі  необхідності  експертів, консультантів , які  мають  відповідний  
досвід  роботи  у  сфері  державно-приватного  партнерства  та/або  у  сфері, в  якій  
плануетьсязалучення  приватного  партнера; 

- погодження  конкурсної  документацію  з  відповідними  органами  у  випадках, 
передбачених  Законом; 

~ - інші  завдання, пов  язані  з  організаціею  та  проведенням  конкурсу. 
- письмове  повідомлення  учасників  конкурсу  про  його  результати . 
21. Комісія  у  разі  виникнення  потреби  в  отриманні  додаткової  інформації  щодо  

претендентів  або  учасників  конкурсу  та  їх  конкурсних  пропозицій  мае  право: 
- запрошувати  на  свої  засідання  таких  претендентів  та  учасників  конкурсу, 

заслуховувати  їх  пояснення . 
- вносити  пропозиції  та  направляти  запити  до  органів  державної  влади, 

господарських  товариств, підприемств, установ, організацій  стосовно  конкурсних  
пропозицій, а  також  подання  відомостей, документів  та  інших  матеріалів, необхідних  
для  ознайомлення  з  об'ектом  державно-приватного  партнерства; 

- вносити  пропозиції  щодо  подання  запитів  спеціалістам, експертам; 
- заслуховувати  пояснення  експертів, консультантів  та  інших  спеціалістів . 
22. Засідання  Комісії  е  відкритими, крім  засідань, на  яких  проводиться  оцінка  

конкурсних  пропозицій  та  визначення  переможця  конкурсу. 
23. За  результатами  засідання  Комісії  складаеться  протокол, який  підписуеться  

головуючим  та  секретарем, членами  Комісії, які  брали  участь  у  засіданні . 
24. Член  Комісії  у  разі  незгоди  з  прийнятим  рішенням  або  із  змістом  протоколу  

може  викласти  у  письмовій  формі  свою  окрему  думку  (додаеться  до  протоколу), про  що  
робиться  відповідний  запис  у  протоколі . 

25. При  виконанні  своїх  повноважень  Комісія  зобов 'язана  дотримуватися  вимог  
діючого  законодавства  щодо  здійснення  державно-приватного  партнерства . 

26. Діяльність  Комісії  припиняеться  рішенням  районної  ради. 

В.о. голови  районної  ради 	 О. М. Однороманенко  

3 



Додаток  4 
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  03.09.2020 року  Ns 737-48-VII 

Умови  проведення  Конкурсу  з  визначення  приватного  партнера  для  
здійснення  державно-приватного  партнерства  для  реалізації  Проекту  

«Будівництво  багатоповерхового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  
комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві» 

L Інформація  про  склад  об'екта  державно-приватного  партнерства  
(ДПП) та  його  опис  

Об'ект  ДПП  - об'екти, які  мають  бути  передані  Приватному  партнеру  та  
створені /придбані  ним  для  реалізації  Проекту  на  умовах, визначених  Договором  
ДПП, відповідно  до  Висновку  за  результатами  проведення  аналізу  ефективності  
здійснення  ДПП, затвердженому  рішенням  Киево-Святошинської  районної  ради  
VII скликання  від  Ns 737-48-VII від  03.09.2020 року. 

2. Кваліфікаційні  вимоги  до  учасників  конкурсу  
1.1. до  участі  в  Конкурсі  допускаються  Претенденти, які  самі  або  один  з  їх  

учасників  (акціонерів): 
• можуть  забезпечити  необхідне  для  реалізації  Проекту  обладнання  та  

матеріально -технічну  базу, що  дозволяе  виконати  умови  договору  про  партнерство; 
• можуть  залучити  для  реалізації  Проекту  працівників  та  підрядників  

відповідної  кваліфікації, які  мають  необхідні  знання  та  досвід; 
• мають  досвід  у  сфері  здійснення  будівельної  діяльності, зокрема: 
о 	здійснення  протягом  останніх  3 (трьох) років  діяльності  ведення  

безперебійної  роботи  у  сфері  будівництва; 
• мають  фінансову  спроможність  реалізувати  Проект, зокрема: 
о 	прийнятний  рівень  грошових  надходжень, що  підтверджуеться  

розміром  грошових  потоків  Учасника; 
о 	підтвердження  наявності  фінансування, що  підтверджуеться  наявністю  

ліквідних  активів  або  підтвердженнями  банку  готовності  надати  Учаснику  кредит. 
1.2. Не  допускаються  до  участі  в  конкурсі  особи, визначені  частиною  

четвертою  статті  12 Закону  України  «Про  концесію»: 
— 	на  дату  подання  заявки  визнані  банкрутом  або  щодо  яких  порушено  

провадження  у  справі  про  банкрутство; 
— 	перебувають  у  стадії  ліквідації  або  реорганізації; 
— 	контротпоються  один  одним, перебувають  під  спільним  контролем  або  

е  пов'язаними  особами  (у  разі  подання  заявки  окремо  кожним  претендентом ); 
— 	не  надали  повної  інформації  про  осіб, які  здійсшоють  безпосередній  

або  опосередкований  контроль  над  ними, вктпочаючи  кінцевих  бенефіціарних  
власників  (контролерів); 

— 	е  юридичними  особами, власниками  10 відсотків  і  більше  акцій  
(часток) та/або  кінцевим  бенефіціарним  власником  (контролером) яких  е  резидент  
держави, визнаної  Верховною  Радою  України  державою-агресором, чи  держава, 
визнана  Верховною  Радою  України  державою-агресором; 



— 	е  особами, зареестрованими  в  офшорній  зоні, або  особами, акції  
(частки) яких  у  сукупності  більш  як  на  50 відсотків  належать  прямо  або  
опосередковано  таким  особам  (перелік  таких  зон  визначае  Кабінет  Міністрів  
України), чи  зареестрованими  в  країнах, вктпочених  Групою  з  розробки  фінансових  
заходів  протидії  відмиваншо  коштів  та  фінансуваншо  тероризму  (FATF) до  
переліку  країн, що  не  співпращоють  у  сфері  протидії  відмиваншо  доходів, 
одержаних  злочинним  шляхом; 

— 	е  особами, які  прямо  чи  опосередковано  перебувають  під  контролем  
осіб, кінцевим  бенефіціарним  власником  (контролером) яких  е  особи, визначені  
ціею  частиною, або  е  пов'язаними  особами  таких  осіб; 

— е  юридичними  особами  чи  пов'язаними  з  ними  особами, 
зареестрованими  у  державі, визнаній  Верховною  Радою  України  державою- 
агресором, або  щодо  яких  застосовано  санкції  відповідно  до  законодавства  України  
або  міжнародного  права; 

— 	е  державними  підприемствами, установами, організаціями, власником  
яких  е  держава  Україна, чи  комунальними  підприемствами, установами, 
організаціями; 

— 	е  радниками, залученими  для  підготовки  проекту, який  здійснюеться  
на  умовах  концесії; 

— 	е  особами, які  прямо  чи  опосередковано  перебувають  під  контролем  
осіб, кінцевим  бенефіціарним  власником  (контролером) яких  е  особи, які  прямо  чи  
опосередковано  пов'язані  відносинами  контротпо  з  оператором  електронного  
майданчика, через  який  проводиться  концесійний  конкурс, конкурентний  діалог  
або  публікація  документів  у  процедурі  прямих  переговорів  з  орендарем  державного  
майна, що  передаеться  в  концесію; 

— 	е  особами, консультанти  яких  (фізичні, юридичні  особи, які  надають  
претенденту  юридичні, фінансові  чи  інші  консультаційні  послуги) прямо  чи  
опосередковано  пов'язані  відносинами  контротпо  з  оператором  електронного  
майданчика, через  який  проводиться  концесійний  конкурс, конкурентний  діалог  
або  публікація  документів  у  процедурі  прямих  переговорів  з  орендарем  державного  
майна, що  передаеться  в  концесію . 

Відсутність  підстав  для  недопущення  до  участі  у  Конкурсі, визначених  цим  
пунктом, підтверджуеться  відповідною  довідкою, наданою  Претендентом, яка  
підписана  уповноваженою  особою  та  скріплена  печаткою  (за  наявності). 

З. Перелік  документів, що  подаються  претендентами  для  підтвердження  
їх  відповідності  кваліфікаційним  вимогам  

для  підтвердження  відповідності  претендента  кваліфікаційним  вимогам  
претендент  у  складі  Заявки  мае  надати  такі  документи: 
Ns Кваліфікаційний  

к  ите  ій  
Підтвердний  документ  

Наявність  необхідного  для  Довідка  про  наявність  обладнання  та  матеріально - 
реалізації  Проекту  технічної  бази  та/або  комерційну  пропозицію  від  
обладнання  та  постачальника  відповідного  обладнання, що  
матеріально -технічної  дозволяе  претенденту  або  одній  з  компаній  — 
бази  учасників  (акціонерів) претендента  виконати  

умови  договору  про  партнерство; 
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Можливість  залучити  для  
реалізації  Проекту  
працівників, які  мають  
необхідні  знання  та  досвід  
у  сфері  будівництва  для  
реалізації  договору  

Довідку  про  наявність  в  штаті  претендента  або  
одніеї  з  компаній  - учасників  (акціонерів) 
претендента  (або  про  працевлаштування  
відповідно  до  контрактів) або  можливості  
залучення  до  виконання  робіт  працівників  та  
робітників  для  реалізації  цього  Проекту. За  
бажанням  надати  документи  про  офіційне  

Досвіду  у  сфері  
будівництва  реалізації  

документи, що  підтверджують  здійснення  
претендентом  або  одніею  з  компаній-учасників  
(акціонерів) претендента  протягом  останніх  3 
(трьох) років  діяльності  у  сфері  будівництва . 
Надати  копії  договорів  виконаних  у  повному  
обсязі/частковому  обсязі  (з  додатками  та  
додатковими  угодами) та  за  наявності  довідки  
форми  КБ-3* (*за  бажанням) та  документи, що  
дають  право  на  виконання  підготовчих  та  
будівельних  робіт  та  у  разі  наявності  засвідчуе  
прийняття  в  експлуатацію  закінченого  
будівництвом  об'екта/реестраційний  номер  
документа. 
А  також  довідка  щодо  того, на  яку  суму  було  
укладено  договори  та  строки  їх  виконання  у  формі  
таблиці  або  звіту: 
Рік  Номер  

договору 	та  Критерій  Критерій  
найменування  сума  строки  
контрагента  з  укладеного  виконання  
яким  укладено  договору  договорів  
догові  

2017 
2018 
2019 
Державний  партнер  залишае  за  собою  право  
вимагати  уточнень  для  перевірки; 

Фінансова  спроможність  
реалізувати  Проект  
прийнятний  розмір 	Фінансова  звітність  претендента  та/або  декларація  
чистого  доходу 	 про  сплату  единого  податку  для  податників  
претендента 	 единого  податку  за  останні  3 роки. 

Вільний  грошовий  потік  означае  доступні  грошові  
кошти  без  урахування  усіх  необхідних  інвестицій  
в  оборотні  активи  та  капітальних  інвестицій, а  
також  без  урахування  усіх  витрат  на  виплату  
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відсотків  за  кредитами  та  погашення  фінансових  
зобов'язань  

Наявність  фінансування  підтвердження  наявності  фінансових  ресурсів  у  
одній  чи  кількох  із  нижчевказаних  форм: 
баланс  підприемства  за  останній  звітний  період, 
звіт  про  фінансові  результати  та/ або  звіт  про  рух  
грошових  коштів  за  останній  звітний  період; 
лист  (листи) від  банку  (банків) із  підтвердженням  
готовності  надати  Учаснику  кредит. Лист  (листи) 
повинні  відображати  готовність  банку  (банків) 
надати  всі  необхідні  акредитиви  та  банківські  
гарантії, які  вимагаються  відповідно  до  договору  
про  партнерство; 
Учасник 	повинен 	підтвердити 	наявність  
фінансування  для  виконання  інвестиційних  вимог  
за  Проектом. для  цього  учасником  повинно  бути  
надане  Учасник  повинен  відповідати  щонайменше  
одному  з  фінансових  критеріїв, наведених  вище. 

для  підтвердження  відповідності  фінансовим  критеріям  Учасник  також  мае  
право  покладатися  на  свої  [афілійовані  особи]. 

Якщо  Учасник  покладаеться  на  свою  Пов'язану  компанію  для  підтвердження  
відповідності  фінансовим  критеріям  окрім  необхідної  фінансової  інформації  про  
відповідну  Пов'язану  компанію  він  мае  подати  також  лист-зобов 'язання  
афілійованої  особи. 

Державний  партнер  залишае  за  собою  право  вимагати  уточнень  для  
перевірки  наданих  підтверджень  відповідності  кваліфікаційним  вимогам. 
Претенденти, які  разом  беруть  участь  у  конкурсі, подають  едину  Заявку  на  участь  у  
ньому  та  документ  для  підтвердження  спільної  відповідності  кваліфікаційним  
вимогам. 

До  Заявки  таких  претендентів  додаються  щодо  кожного  претендента  
документи, передбачені  ціею  Конкурсною  документаціею, а  також  оригінал  або  
нотаріально  засвідчена  копія  договору, яким  регутпоються  питання  спільної  участі  
таких  осіб  у  конкурсі  та  здійсненні  державно-приватного  партнерства . У  
зазначеному  договорі  визначаються, зокрема, права  та  обов'язки  кожної  сторони  у  
процесі  здійснення  ДПП, розмір  та  форма  внеску  кожної  сторони  під  час  його  
здійснення, підстави  та  порядок  припинення  договору. 

4. Інформація  про  види  діяльності, які  провадитимуться  в  рамках  державно- 
приватного  партнерства  

Приватний  партнером  зобов 'язаний  безпосередньо  здійсшовати  діяльність  у  
сфері  будівництва, для  виконання  умов  договору  змішаного  характеру  державно- 
приватного  партнерства . 

В.о. голови  районної  ради 	 О. М. Однороманенко  
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Додаток  5 
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Терміни, що  використовуються  у  Інструкції  для  претендентів, та  їх  визначення  

Державний 	Киево-Святошинська  районна  ради  Київської  області. 

партнер  

Договір  ДПП 	договір, укладений  в  рамках  державно-приватного  партнерства; 

ДПП 	 державно-приватне  партнерство, змішаний  договір; 

Журнал 	оформлений  належним  чином  документ  для  реестрації  заявок  
реестрації 	претендентів  на  участь  у  конкурсі  та  конкурсних  пропозицій, із  

зазначенням  дати  подання, назви  претендента, що  подав  заявку, 
ім'я, прізвище  та  по  батькові  уповноваженої  претендентом  
особи; 

Запрошення  до  запрошення  до  подання  пропозицій, яке  надсилаеться  
подання 	Державним  партнером  усім  претендентам  після  їх  допущення  
пропозицій 	до  участі  в  конкурсі  відповідно  до  Інструкції  для  Заявників; 

Заявка 	 заявка  претендента  на  участь  у  конкурсі  - комплект  документів, 
який  готуе  і  подае  претендент  для  допущення  до  участі  у  
Конкурсі  відповідно  до  вимог  щодо  оформлення  та  змісту, 
встановлених  ціею  Інструкціею; 

Заявник 	Претендент, який  подав  Заявку, але  щодо  якого  Державний  
партнер  ще  не  прийняв  рішення  про  допущення  чи  
недопущення  до  участі  у  Конкурсі  відповідно  до  умов  
Інструкції  для  Заявників; 

Звіт  про 	звіт  про  результати  проведення  оцінки  конкурсних  пропозицій; 
оцінювання  

Конкурс 	конкурс  з  визначення  Приватного  Партнера  для  здійснення  
ДПП  для  реалізації  Проекту; 

Конкурсна 	комісія  з  питань  проведення  Конкурсу, створена  рішенням  
комісія 	 Киево-Святошинської  районної  ради  VII скликання  від  

03.09.2020 року  Ns 737-48-VII; 

Конкурсна 	конкурсна  пропозиція  учасника  Конкурсу, подана  відповідно  
пропозиція 	до  вимог  Конкурсної  документації; 

Об'екти  ДПП 	об'екти, які  мають  бути  передані  Приватному  партнеру  та  
створені /придбані  ним  для  реалізації  Проекту  на  умовах, 
визначених  Договором  ДПП, відповідно  до  Висновку  за  
результатами  проведення  аналізу  ефективності  здійснення  
ДПП, затвердженому  рішенням  Киево-Святошинської  районної  
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ради  VII скликання  від  03.09.2020 року  Ns 737-48-VII; 

Оголошення 	оголошення  про  проведення  Конкурсу, опубліковане  в  ЗМІ  та  
на  офіційному  веб-сайті  Киево-Святошинської  районної  ради, 
яке  містить  відомості  про  Конкурс, передбачені  
Законодавством  України; 

Переможець  Учасник  конкурсу  з  найкращою  Пропозиціею  (який  
Конкурсу 	запропонував  найкращі  умови  здійснення  ДПП  відповідно  до  

Умов  Конкурсу), обраний  для  укладення  договору  для  
реалізації  Проекту; 

Приватний 	переможець  Конкурсу  та  Сторона  Договору  ДПП; 
Партнер  

Проект 	«Будівництво  багатоповерхового  житлового  комплексу  із  
приміщеннями  комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 72 

у  м. Киеві», зміст  та  умови  реалізації  якого  визначено  у  
Пропозиції  про  Здійснення  ДПП, рішення  про  здійснення  якого  
було  прийняте  рішенням  Киево-Святошинської  районної  ради  
VII скликання  від  03.09.2020 року  Ns 737-48-VII; 

Пропозиція  про  пропозиція  про  здійснення  державно-приватного  партнерства  
здійснення 	для  цілей  реалізації  Проекту  «Будівництво  багатоповерхового  
ДПП 	 житлового  комплексу  із  приміщеннями  комерційного  

призначення  по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві», що  була  
підготована  Киево-Святошинською  районною  радою  VII 

скликання  та  складаеться  з  Концептуальної  записки  та  Техніко- 

економічного  обrрунтування  Проекту; 

Претендент 	юридична  особа  або  фізична  особа-підприемець, резидент  або  
нерезидент, яка  подала  Заявку  на  участь  у  Конкурсі; 

Учасник 	Претендент, який  допущений  Державним  партнером  до  участі  у  
Конкурсу 	Конкурсі  відповідно  до  ціеї  Інструкції . 

Інші  терміни  та  вирази, які  не  визначені  у  цій  Інструкції, вживаються  у  значенні, 
визначеному  законодавством  України. 
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РОЗДІЛ  І. ІНСТРУКЦІЯ  ДЛЯ  ПРЕТЕНДЕНТІВ  

А. 	Ця  Інструкція  для  Претендентів  розроблена  на  основі  Закону  України  
«Про  державно-приватне  партнерство», Закону  України  «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні» , постанови  Кабінету  Міністрів  України  Ns 384 від  11 
квітня  2011 року  «Деякі  питання  організації  здійснення  державно-приватного  
партнерства», відповідно  до  рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  VII 
скликання  від  03.09.2020 року  Ns 737-48-VII; «Про  здійснення  державно-приватного  
партнерства  та  підготовку  до  проведення  Конкурсу  із  визначення  приватного  
партнера  щодо  Проекту  державно-приватного  партнерства  «Будівництво  
багатоповерхового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  комерційного  призначення  
по  вул. Львівська, 72» , Положення  про  конкурсну  комісію, затвердженого  рішенням  
Киево-Святошинської  районної  ради  VII скликання  від  03.09.2020 року  Ns 737-48-VII 

Б. 	Ця  Інструкція  для  Претендентів  надаеться  Державним  партнером  
виктпочно  для  використання  потенційними  Приватними  партнерами  для  участі  в  
Конкурсі  і  складаеться  з  двох  частин: 

(і) 	Інструкції  для  Претендентів  щодо  подання  Заявок  на  участь  у  Конкурсі  
з  визначення  приватного  партнера  (Інструкції  для  Заявників), яка  визначае  вимоги  до  
оформлення  заявок  на  участь  у  Конкурсі, їх  зміст, порядок  їх  подання  та  розгляду, а  
також  вимоги  для  допущення  до  участі  у  Конкурсі; 

(іі) 	Інструкції  для  Претендентів, допущених  до  участі  у  Конкурсі  
(Інструкції  для  учасників), яка  містить  інформацію  і  вимоги  щодо  умов  Конкурсу  та  
порядку  його  проведення, у  тому  числі  вимоги  до  змісту  та  оформлення  пропозицій, 
порядок  подання  пропозицій, критерії  оцінки  пропозицій, порядок  оцінки  пропозицій  
та  визначення  переможця  Конкурсу. 

В. 	Інструкція  для  Претендентів  е  единим  документом . Поділ  Інструкції  для  
Претендентів  на  Інструкцію  для  Заявників  та  Інструкцію  для  Претендентів  е  умовним  
та  здійсненим  виктпочно  для  зручності  у  використанні  під  час  підготовки  документів  
Претендентами  для  участі  у  Конкурсі. 

Г. 	Конкурс  проводиться  на  основі  принципів  прозорості, об'ективності  та  
недискримінації  Претендентам  та  учасникам  Конкурсу  гарантуються  рівні  умови  
участі  у  Конкурсі. 
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L ІИСТРУКЦІЯ  ДЛЯ  ЗАЯВИИКІВ  

Інформація  про  процедурні  питання  
1.1. Усі  особи, зацікавлені  в  участі  у  Конкурсі, запрошуються  до  подання  

Заявок  відповідно  до  умов, визначених  у  цій  Інструкції  для  Заявників . 
1.2. Адреса, за  якою  Конкурсна  комісія  приймае  Заявки: вул. Янтарна, буд. 

12, м. Київ, 03170. 
Режим  приймання  документів  Конкурсною  комісіею : особисто, у  робочі  дні  з  

09.00 до  16.00 години. 
Телефон  конкурсної  комісії: +38 (044) 450-04-96 
1.3. Граничний  строк  подання  Заявок  - 60 календарних  днів  з  дати  публікації  

оголошення  про  проведення  конкурсу  до  16:00. 
1.4. Граничний  строк  подання  Конкурсних  пропозицій  - 45 календарних  днів  

з  дати  закінчення  подання  Заявок  до  16:00. 

Умови  реестрації  та  відхилення  Заявок  
1.5. Заявки  на  участь  у  Конкурсі  подаються  виктпочно  у  строки, встановлені  

ціею  Інструкціею  для  їх  подання. Заявки  на  участь  у  Конкурсі, отримані  Конкурсною  
комісіею  після  закінчення  строку  подачі, не  підлягають  реестрації, не  розглядаються  і  
повертаються  Претенденту . 

1.6. Заявником  може  бути  будь-який  суб'ект  підприемницької  діяльності, 
резидент  або  нерезидент . 

1.7. Заявники  повинні  відповідати  загальним  вимогам  до  Заявників, 
наведеним  у  п. 1.18. ціеї  Інструкції, та  критеріям  допущення  до  участі  в  Конкурсі, 
наведеним  у  п. 1.17. ціеї  Інструкції  (Кваліфікаційні  вимоги  до  Учасників). для  
підтвердження  відповідності  Загальним  вимогам  до  Учасників  та  Кваліфікаційним  
вимогам  до  Учасників  Заявники  повинні  подати  документи, визначені  в  Додатку  2 
(Підтвердні  документи). 

1.8. Заявка  у  формі, визначеній  у  Додатку  1 до  ціеї  Інструкції, з  
Підтвердними  документами  відповідно  до  Додатку  2 до  ціеї  Інструкції, подаеться  до  
Конкурсної  комісії  уповноваженою  особою  юридичної  особи  або  фізичною  особою- 
підприемцем  (його  представником ) разом  із  супровідним  листом. Особи, від  імені  
яких  подані  Заявки, вважаються  Заявниками  на  участь  у  Конкурсі. 

1.9. Заявка  подаеться  у  письмовій  формі  українською  мовою  у  двох  
екземплярах  (один  оригінал  і  одна  копія), кожен  з  яких  підписуеться  Претендентом  
або  уповноваженою  особою  Претендента  (його  представником) і  завіряеться  
печаткою  Претендента  (за  наявності). Оригінал  та  копія  Заявки  мають  бути  підписані  
«ОРИГІНАЛ» та  «КОПІЯ» для  чіткого  розрізнення . У  разі  будь-яких  розбіжностей  
між  оригіналом  Заявки  у  письмовій  формі  та  копіею  Заявки, перевага  надаеться  
оригіналу  Заявки. 

1.10. Деякі  підтвердні  документи  щодо  нерезидентів, які  вимагаються  згідно  з  
Додатком  2, можуть  бути  підготовлені  і  подаватися  у  складі  Заявки  іноземною  мовою  
(іншою, ніж  українська) з  обов'язковим  перекладом  українською  мовою  відповідно  
до  вимог  щодо  засвідчення, встановлених  законодавством . 

1.11. Всі  сторінки  Заявки  повинні  бути  пронумеровані, прошиті  та  підписані  
Претендентом  або  Уповноваженою  особою  Претендента . 

1.12. Кожен  Заявник  може  подати  лише  одну  Заявку. 
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1.13. Заявка  та  додатки  до  неї  повинні  бути  викладені  без  підчисток  або  
дописок, закреслених  слів  чи  інших  незастережних  виправлень . 

1.14. У  випадку  необхідності  внесення  виправлень  у  текст  документів  (при  
неможливості  виготовлення  нового  документу) виправлення  здійсшоються  шляхом  
перекреслення  помилкової  частини  тексту, написання  правильної  частини  тексту  та  
здійснення  напису  «Виправленому  на  « » вірити», який  засвідчуеться  підписом  
Претендента  або  Уповноваженої  особи  Претендента  та  печаткою  Претендента  (за  
наявності). При  цьому  виправлення  мають  бути  зроблені  так, щоб  усе  помилково  
написане, а  потім  закреслене, можна  було  прочитати. 

1.15. Заявка  складаеться  у  формі  відповідно  до  Додатку  1 та  повинна  містити: 
1.15.1. 	повне  найменування  (для  фізичних  осіб  - підприемців  - прізвище, 

ім'я  та  по  батькові), місцезнаходження , телефон  (телефакс) Претендента; 
1.15.2. 	дату, місце  та  найменування  органу  реестрації  Претендента; 
1.15.3. 	загальні  відомості  про  посадових  осіб  Претендента  (для  

юридичних  осіб); 
1.15.4. 	дані  про  особу, що  підписала  Заявку. 
1.16. до  Заявки  додаються : 
1.16.1. 	відомості  та  їх  документальне  підтвердження  щодо  відповідності  

претендента  кваліфікаційним  вимогам, визначеним  у  п. 1.17. відповідно  до  Додатку  2 
ціеї  Інструкції; 

1.16.2. 	засвідчені  в  установленому  порядку  копії  статуту  або  інших  
установчих  документів  та  документа, що  підтверджуе  повноваження  особи, яка  
підписала  Заявку. 

Кваліфікаційні  вимоги  до  учасників  Конкурсу  
1.17. до  участі  в  Конкурсі  допускаються  Претенденти, які  самі  або  один  з  їх  

учасників  (акціонерів): 
• можуть  забезпечити  необхідне  для  реалізації  Проекту  обладнання  та  

матеріально -технічну  базу, що  дозволяе  виконати  умови  договору  про  партнерство; 
• можуть  залучити  для  реалізації  Проекту  працівників  та  підрядників  

відповідної  кваліфікації, які  мають  необхідні  знання  та  досвід; 
• мають  досвід  у  сфері  здійснення  будівельної  діяльності, зокрема: 
о 	здійснення  протягом  останніх  3 (трьох) років  діяльності  ведення  

безперебійної  роботи  у  сфері  будівництва; 
• мають  фінансову  спроможність  реалізувати  Проект, зокрема: 
о 	прийнятний  рівень  грошових  надходжень, що  підтверджуеться  розміром  

грошових  потоків  Учасника; 
о 	підтвердження  наявності  фінансування, що  підтверджуеться  наявністю  

ліквідних  активів  або  підтвердженнями  банку  готовності  надати  Учаснику  кредит. 
1.18. Не  допускаються  до  участі  в  конкурсі  особи, визначені  частиною  

четвертою  статті  12 Закону  України  "Про  концесію": 
- 	на  дату  подання  заявки  визнані  банкрутом  або  щодо  яких  порушено  

провадження  у  справі  про  банкрутство; 
- 	перебувають  у  стадії  ліквідації  або  реорганізації; 
- 	контротпоються  один  одним, перебувають  під  спільним  контролем  або  е  

пов'язаними  особами  (у  разі  подання  заявки  окремо  кожним  претендентом ); 
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- 	не  надали  повної  інформації  про  осіб, які  здійсшоють  безпосередній  або  
опосередкований  контроль  над  ними, включаючи  кінцевих  бенефіціарних  власників  
(контролерів); 

- 	е  юридичними  особами, власниками  10 відсотків  і  більше  акцій  (часток) 
та/або  кінцевим  бенефіціарним  власником  (контролером) яких  е  резидент  держави, 
визнаної  Верховною  Радою  України  державою-агресором, чи  держава, визнана  
Верховною  Радою  України  державою-агресором; 

- 	е  особами, зареестрованими  в  офшорній  зоні, або  особами, акції  (частки) 
яких  у  сукупності  більш  як  на  50 відсотків  належать  прямо  або  опосередковано  таким  
особам  (перелік  таких  зон  визначае  Кабінет  Міністрів  України), чи  зареестрованими  в  
країнах, вктпочених  Групою  з  розробки  фінансових  заходів  протидії  відмиваншо  
коштів  та  фінансуваншо  тероризму  (FATF) до  переліку  країн, що  не  співпращоють  у  
сфері  протидії  відмиваншо  доходів, одержаних  злочинним  шляхом; 

- 	е  особами, які  прямо  чи  опосередковано  перебувають  під  контролем  осіб, 
кінцевим  бенефіціарним  власником  (контролером) яких  е  особи, визначені  ціею  
частиною, або  е  пов'язаними  особами  таких  осіб; 

- е  юридичними  особами  чи  пов'язаними  з  ними  особами, 
зареестрованими  у  державі, визнаній  Верховною  Радою  України  державою-
агресором, або  щодо  яких  застосовано  санкції  відповідно  до  законодавства  України  
або  міжнародного  права; 

- 	е  державними  підприемствами, установами, організаціями, власником  
яких  е  держава  Україна, чи  комунальними  підприемствами, установами, 
організаціями; 

- 	е  радниками, залученими  для  підготовки  Проекту, який  здійснюеться  на  
умовах  концесії; 

- 	е  особами, які  прямо  чи  опосередковано  перебувають  під  контролем  осіб, 
кінцевим  бенефіціарним  власником  (контролером) яких  е  особи, які  прямо  чи  
опосередковано  пов'язані  відносинами  контротпо  з  оператором  електронного  
майданчика, через  який  проводиться  концесійний  конкурс, конкурентний  діалог  або  
публікація  документів  у  процедурі  прямих  переговорів  з  орендарем  державного  
майна, що  передаеться  в  концесію; 

- 	е  особами, консультанти  яких  (фізичні, юридичні  особи, які  надають  
претенденту  юридичні, фінансові  чи  інші  консультаційні  послуги) прямо  чи  
опосередковано  пов'язані  відносинами  контротпо  з  оператором  електронного  
майданчика, через  який  проводиться  концесійний  конкурс, конкурентний  діалог  або  
публікація  документів  у  процедурі  прямих  переговорів  з  орендарем  державного  
майна, що  передаеться  в  концесію . 

Відсутність  підстав  для  недопущення  до  участі  у  Конкурсі, визначених  цим  
пунктом, підтверджуеться  відповідною  довідкою, наданою  Претендентом, яка  
підписана  уповноваженою  особою  та  скріплена  печаткою  (за  наявності). 

1.19. Надання  будь-якої  інформації  чи  документів, які  не  передбачені  ціею  
Інструкціею, зокрема  будь-яких  маркетингових  матеріалів, технічних  або  фінансових  
пропозицій  щодо  реалізації  Проекту, або  будь-яких  інших  технічних, фінансових  чи  
інших  документів  або  інформації, не  допускаеться . Надання  такої  інформації  чи  
документів  у  складі  Заявки  не  впливае  на  результати  її  розгляду. 

1.20. Претенденти, які  разом  беруть  участь  у  Конкурсі, подають  едину  Заявку  
на  участь  у  ньому  та  документ  для  підтвердження  спільної  відповідності  
кваліфікаційним  вимогам. 
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1.21. до  Заявки  Претендентів, що  подають  едину  Заявку, додаються  щодо  
кожного  Претендента  документи, передбачені  ціею  Інструкціею, а  також  оригінал  або  
нотаріально  засвідчена  копія  договору, яким  регутпоються  питання  спільної  участі  
таких  осіб  у  конкурсі  та  здійсненні  ДПП. У  зазначеному  договорі  визначаються, 
зокрема, права  та  обов'язки  кожної  сторони  у  процесі  здійснення  ДПП, розмір  та  
форма  внеску  кожної  сторони  під  час  його  здійснення, підстави  та  порядок  
припинення  договору. 

1.22. Юридична  особа  - нерезидент  подае  разом  із  заявкою  документи, що  
підтверджують  факт  реестрації  (створення) іноземної  юридичної  особи  у  країні  її  
місцезнаходження  (витяг  із  торговельного, банківського  або  судового  реестру  тощо), 
та  зазначені  в  п. 1.16. документи, що  засвідчені  згідно  із  законодавством  країни, яка  їх  
видала, перекладені  українською  мовою  та  легалізовані  відповідно  до  законодавства . 

1.23. Заявка  та  документи, надання  яких  передбачено  п. 1.15., прошиваються . 
Кожна  сторінка  Заявки  та  супровідних  документів  пронумеровуеться , підписуеться  
претендентом  або  Уповноваженою  особою  претендента  та  скріптпоеться  печаткою  
претендента  (за  наявності). На  зворотній  стороні  останнього  аркуша  Заявки  з  
документами, що  подаються  разом  з  Заявкою, мае  бути  зроблений  запис, в  якому  
вказуеться  загальна  кількість  пронумерованих  сторінок, який  засвідчуеться  підписом  
Претендента  або  уповноваженої  особи  Претендента, із  зазначенням  дати  підпису  та  
печаткою  претендента  (за  наявності). 

1.24. Копії  документів, що  додаються  до  заявки, засвідчуються  претендентом  
наступним  чином: відмітка  про  засвідчення  копії  документа  складаеться  зі  слів  
«Згідно  з  оригіналом» , назви  посади, особистого  підпису  особи, яка  засвідчуе  копію, 
її  ініціалів  та  прізвища, дати  засвідчення  копії  і  проставляння  нижче  печатки  (у  разі  
наявності). Копії  документів  мають  бути  засвідчені  особою, що  підписала  Заявку. 

1.25. Відповідальність  за  помилки  друку  у  Заявці  та  документах, що  
подаються  разом  з  Заявкою, одноособово  несе  Претендент . 

1.26. Подані  Заявки  рееструються  Конкурсною  комісіею  у  день  їх  
надходження  за  умови, що  форма  їх  подання  відповідае  тій, яка  визначена  ціею  
Інструкціею . За  умови  подання  Заявок  на  участь  у  Конкурсі  без  дотримання  вимог, 
визначених  даною  Інструкціею  в  частині  пакування, нанесення  надписів, 
опечатування  та  способу  їх  доставки, зазначені  документи  не  рееструються  та  
повертаються  без  розгляду. 

1.27. Про  подання  Заявки  робиться  відповідний  запис  у  Журналі  реестрації  з  
зазначенням  дати  та  часу  подання  Заявки, номеру  Заявки, назви  (прізвища, імені, по  
батькові) Претендента, що  подав  Заявку, імені, прізвища  та  по  батькові  
Уповноваженої  претендентом  особи, даних  щодо  невідповідності  Заявки  вимогам  до  
її  оформлення, які  передбачені  пп. 1.15.,1.16., 1.23. ціеї  Інструкції . 

1.28. На  копії  Заявки  вказуеться  реестраційний  номер, дата  та  час  реестрації  
Заявки, а  також  ім'я, прізвище  та  по  батькові  особи, яка  подала  Заявку. 

1.29. Не  приймаються  та  не  рееструються : 
1.29.1. Заявки, надіслані  електронною  поштою, поштою  або  факсимільним  

повідомленням . У  разі  надходження  Заявки  поштою  конверт  із  Заявкою  не  
розкриваеться  і  повертаеться  поштою  відправнику  з  повідомленням  про  відмову  у  
прийнятті  Заявки. У  разі  надходження  Заявки  електронною  поштою  або  
факсимільним  повідомленням  така  Заявка  не  розглядаеться, а  повідомлення  про  
відмову  у  прийнятті  Заявки  надсилаеться  відправнику  відповідно  електронною  
поштою  або  за  допомогою  факсимільного  зв'язку; 
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1.29.2. Заявки, подані  після  закінчення  строку  подання  Заявок, повертаються  
Претендентам  без  розкриття  конвертів  із  Заявками  та  разом  із  повідомленням  про  
відмову  у  прийнятті  Заявки; 

1.29.3. Заявки, подані  без  дотримання  вимог  пп. 1.15., 1.16., 1.23., а  також  
Заявки, подані  особою  або  особами, які  не  пред'явили  Документи  на  представництво  
секретарю  Конкурсної  комісії. У  разі  надходження  таких  Заявок  вони  повертаються  
без  розкриття  конверта  разом  із  повідомленням  про  відмову  у  прийнятті  Заявки  
особисто  Заявнику  та  Уповноваженій  особі  Заявника  та/або  особі  або  особам, які  не  
пред'явили  Документи  на  представництво  (залежно  від  випадку). 

1.30. Заявки  для  участі  в  Конкурсі  та  інші  документи, пов'язані  з  проведенням  
Конкурсу, подаються  українською  мовою  до  Конкурсної  комісії  особисто . 

1.31. Заявник  може  відкликати  свою  Заявку  в  будь-який  час  до  прийняття  
рішення  про  допущення  його  до  участі  у  Конкурсі  відповідно  до  ціеї  Інструкції  для  
Заявників . Письмове  повідомлення  про  відкликання  Заявки  у  довільній  формі  
(українською  мовою) подаеться  особисто  Претендентом  або  Уповноваженою  особою  
Претендента  секретареві  Конкурсної  комісії. 

Допущення  до  участі  у  Конкурсі  
1.32. Конкурсна  комісія  протягом  п'яти  робочих  днів  після  надходження  

Заявки  розглядае  її  на  предмет  відповідності  вимогам  ціеї  Інструкції  і  за  результатами  
такого  розгляду, Заявки, які  не  відповідають  зазначеним  вимогам, відхиляються . 

1.33. За  результатами  попереднього  відбору  щодо  відповідності  
кваліфікаційним  вимогам, до  участі  у  Конкурсі  не  допускаються  Претенденти  які: 

	

1.33.1. 	визнані  банкрутом  або  стосовно  яких  порушено  справу  про  
банкрутство; 

	

1.33.2. 	перебувають  у  стадії  ліквідації; 

	

1.33.3. 	контротпоються  один  одним, перебувають  під  спільним  контролем  
або  е  пов'язаними  особами  згідно  із  Законом  України  «Про  захист  економічної  
конкуренції» (у  разі  подання  Заявки  окремо  кожним  таким  Претендентом ); 

	

1.33.4. 	не  відповідають  кваліфікаційним  вимогам  відповідно  до  п. 1.17. та  
вимогам  п. 1.18. ціеї  Інструкції . 

1.34. За  результатами  попереднього  відбору  Конкурсна  комісія  складае  
протокол  щодо  відповідності  Претендентів  кваліфікаційним  вимогам  і  подае  в  
дводенний  строк  Державному  партнеру  на  затвердження  проект  рішення  про  
допущення  (недопущення) Претендентів  до  участі  в  Конкурсі  відповідно  до  
Положення  про  Конкурсну  комісію, яке  затверджене  рішенням  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  від  03.09.2020 року  Ns 737-48-VII; 

1.35. Конкурсна  комісія  протягом  трьох  робочих  днів  після  затвердження  
Державним  партнером  рішення  інформуе  Претендента  про  допущення  (недопущення) 
до  участі  в  Конкурсі. 

1.36. Претендент  вважаеться  учасником  Конкурсу  з  дати  прийняття  
Державним  партнером  рішення  про  допущення  Претендента  до  участі  в  Конкурсі  та  
Запрошення  до  участі  в  Конкурсі. 

1.37. Претендент, якого  не  допущено, може  повторно  подати  Заявку  на  участь  
у  Конкурсі  до  закінчення  граничного  строку  подачі  Заявок, визначеного  ціею  
Інструкціею, у  разі  усунення  обставин, що  стали  причиною  відхилення . 

1.38. У  разі  якщо  після  оголошення  Конкурсу  на  участь  у  Конкурсі  подав  
Заявку  лише  один  Претендент, який  був  допущений  до  участі  в  Конкурсі, або  лише  
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одного  з  Претендентів, які  подавали  Заявку, допущено  до  участі  у  Конкурсі, Договір  
ДПП  може  бути  укладений  з  цим  учасником  Конкурсу  у  визначеному  ціею  
Інструкціею  порядку. 

Комунікація  
1.39. Уповноваженими  особами  Державного  партнера  е  голова  та  секретар  

Конкурсної  комісії. 
1.40. Вся  комунікація, що  передбачена  ціею  Інструкціею  для  Заявників  (у  

тому  числі  подання  Заявок, надання  додаткової  інформації  щодо  Заявок  та  уточнення  
Заявок), повинна  здійсшоватися  Уповноваженими  особами  Претендента  та  
Уповноваженими  особами  Державного  партнера, зазначеними  у  Заявці, якщо  в  цій  
Інструкції  не  зазначено  інше. 

1.41. для  спрощення  чи  прискорення  процедур, передбачених  ціею  
Інструкціею  інформація  та  документи  можуть  бути  додатково  подані  та/або  отримані  
за  ціею  Інструкціею  в  електронній  формі, електронною  поштою. У  разі  будь-яких  
розбіжностей  між  інформаціею  та  документами  у  паперовій  формі  та  інформаціею  та  
документами  в  електронній  формі, які  були  подані  та/або  отримані  відповідно  до  ціеї  
Інструкції, перевагу  мають  інформація  та  документи  у  паперовій  формі. 

2. ІНСТРУКЦІЯ  ДЛЯ  УЧАСНИКІВ  

Подання  конкурсних  пропозицій  
2.1. Претенденти, які  були  допущені  Державним  партнером  до  участі  в  

Конкурсі, та  отримали  Запрошення  до  участі  в  Конкурсі  згідно  з  Інструкціею  для  
Заявників  і  можуть  підготувати  та  подати  свої  Пропозиції  згідно  з  ціею  Інструкціею  
для  учасників . 

2.2. Усі  Претенденти, зазначені  у  п. 2.1. вище, зацікавлені  в  участі  у  
Конкурсі, запрошуються  до  подання  Заявок  відповідно  до  умов, визначених  у  цій  
Інструкції  для  Заявників . 

2.3. Адреса, за  якою  Конкурсна  комісія  приймае  Пропозиції : вул. Янтарна, 
буд. 12, м. Київ, 03170. 

Режим  приймання  документів  Конкурсною  комісіею : особисто, у  робочі  дні  з  
09.00 до  16.00 години. 

Телефон  конкурсної  комісії: +38 (044) 450-04-96 
Граничний  строк  подання  Конкурсних  пропозицій  - 45 календарних  днів  з  дати  

закінчення  подання  Заявок  до  16:00. 
2.4. Строк  подання  Пропозицій  не  може  бути  змінений  або  продовжений . 

Будь-яка  Пропозиція, отримана  Конкурсною  комісіею  після  закінчення  Строку  
подання  Пропозицій, відхиляеться  та  повертаеться  Учаснику  конкурсу  за  його  кошт  
без  її  відкриття . 

2.5. Учасникам  Конкурсу  на  їх  запит  забезпечуеться  доступ  до  розширеної  
інформації  про  Об'ект  ДПП  для  підготовки  та  подання  Конкурсної  пропозиції . 

2.6. Повідомлення  про  необхідність  отримання  додаткової  інформації  про  
об'ект  ДПП  направляеться  Учасником  конкурсу  до  Конкурсної  комісії  та  повинно  
містити: 

2.6.1. прізвище, ім'я, по  батькові  або  повне  найменування  Учасника  Конкурсу, 
або  прізвище, ім'я, по  батькові  Уповноваженого  представника  Учасника  Конкурсу; 

10 



2.6.2. контактні  дані  та  спосіб  зв'язку  з  Учасником  Конкурсу  або  
Уповноваженим  представником  Учасника  Конкурсу  (спосіб  надання  додаткової  
інформації); 

2.6.3. чіткий  перелік  запитуваної  інформації  та  обrрунтування  необхідності  
такої  інформації  для  підготовки  Конкурсної  пропозиції . 

2.7. У  відповідь  на  повідомлення, надане  відповідно  до  п. 2.6. ціеї  Інструкції  
для  Учасників, Конкурсна  комісія  протягом  5 (пяти) робочих  днів  надае  Учаснику  
Конкурсу  додаткову  інформацію  про  Об'ект  ДПП, яка  е  у  розпорядженні  Державного  
партнера, або  відмовляе  у  наданні  інформації  у  випадку: 

2.7.1. відсутності  запитуваної  інформації; 
2.7.2. необrрунтованості  необхідності  запитуваної  інформації  для  Учасника  

Конкурсу; 
2.7.3. неможливості  надання  запитуваної  інформації  відповідно  до  вимог  

законодавства  України. 

Відвідування  об'екта  ДПП  
2.8. Після  допущення  до  Конкурсу  відповідно  до  Інструкції  для  ЗаявникіВ  та  

отримання  запрошення  до  участі  в  Конкурсі  кожен  Учасник  конкурсу  може  
звернутися  до  Конкурсної  комісії  із  письмовим  запитом  у  довільній  формі  про  
відвідування  об'екта  ДПП. Запит  повинен  містити  перелік  представників  Учасника  
конкурсу  (до  5 (пяти  ) осіб  для  відвідування  об'екта  ДПП  і  мае  бути  надісланий  
Конкурсній  комісії  у  порядку, встановленому  п.2.б. 

2.9. Конкурсна  комісія  протягом  2 (двох) робочих  днів  після  отримання  
запиту  від  Учасника  конкурсу, але  не  пізніше  ніж  за  10 (десять) днів  до  закінчення  
Строку  подання  Пропозицій, призначае  дату  відвідування  об'екта  ДПП  для  такого  
Учасника  конкурсу, який  надіслав  відповідний  запит. Відвідування  об'екта  ДПП  
Учасником  конкурсу  забезпечуеться  не  пізніше  ніж  на  7 (сьомий) робочий  день  з  дня  
отримання  запиту  від  такого  Учасника  конкурсу. 

2.10. Конкурсна  комісія  повинна  надати  Учаснику  конкурсу  повідомлення  із  
зазначенням  часу, дати, режиму  відвідування  об'екта  ДПП  та  інших  деталей  
відвідання  об'екта  ДПП  щонайменше  за  2 (два) робочих  дні  до  дати  відповідного  
відвідання . 

2.11. Рішення  про  організацію  відвідання  об'екта  ДПП  приймаеться  
Державним  партнером  на  власний  розсуд. 

2.12. Протягом  відвідання  об'екта  ДПП  Учасники  конкурсу  повинні  
дотримуватися  серед  іншого  вимог  режиму  перебування  на  території  Об'екту. 
Недотримання  вимог  режиму  може  стати  підставою  для  припинення  відвідання  
об'екта  ДПП  представниками  відповідного  Учасника  конкурсу, які  порушили  
відповідні  правила  і  процедури. 

2.13. Конкурсна  пропозиція  повинна  містити: 
2.13.1 Пропозиції  щодо  здійснення  ДПП  за  такими  розділами: комерційний, 

інженерно-конструкторський , фінансовий, екологічний  та  соціальний; 
ПрОПОЗищ1 ЩОДО  уМОВ  дОГОВОру  про  ДПП  у  фОрМ1 прОТОКОЛу  рОЗб1ЖНОСТеЙ, В  

якому  міститься : редакція  договору, що  е  Додатком  8 до  рішення  Киево- 
Святошинської  районної  ради  VII скликання  від  03.09.2020 року  Ns 737-48-VII про  
проведення  конкурсу  з  визначення  приватного  партнера  для  здійснення  державно- 
приватного  партнерства  для  реалізації  Проекту  «Будівництво  багатоповерхового  
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житлового  комплексу  із  приміщеннями  комерційного  призначення  по  вул  Львівська, 
72 у  м. Киеві». 

	

2.13.2. 	редакція  договору, що  пропонуеться  Учасником  Конкурсу, 
пояснення  доцільності  редакції, запропонованої  Учасником; 

	

2.13.3. 	Анотацію  конкурсної  пропозиції  обсягом  не  більш  як  чотири  
аркуші. 

2.14. Кожен  Учасник  конкурсу  може  подати  тільки  одну  Пропозицію . 
2.15. Учасники  конкурсу  не  повинні  надавати  жодної  інформації  або  

документів, які  чітко  не  передбачені  ціею  Інструкціею  для  учасників, у  складі  їхньої  
Пропозиції . Надання  такої  інформації  чи  документів  не  впливае  на  результати  
оцішовання  Пропозиції . 

2.16. Учасник  конкурсу  повинен  підготувати  і  подати  1(один) друкований  
оригінал, 1(одну) друковану  копію  та  одну  (1) електронну  копію  (на  цSВ-носії) 
Пропозиції . 

2.17. Конкурсна  пропозиція  та  її  Копія  подаеться  Конкурсній  комісії  у  
запечатаному, непрозорому, скріпленому  печаткою  (за  наявності) учасника  Конкурсу  
конверті, на  якому  зазначаеться  найменування, адреса, номер  телефону  учасника  
конкурсу. Конверт  повинен  містити  напис: « ОРИГІНАЛ  Конкурсної  пропозиції  
учасника  конкурсу  з  визначення  приватного  партнера  для  здійснення  державно- 
приватного  партнерства  для  реалізації  Проекту  «Будівництво  багатоповерхового  
житлового  комплексу  із  приміщеннями  комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 
72 у  м. Киеві» та  «КОПІЯ  Конкурсної  пропозиції  Учасника  конкурсу  з  визначення  
приватного  партнера  для  здійснення  державно-приватного  партнерства  для  реалізації  
Проекту  «Будівництво  багатоповерхового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  
комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві». 

2.18. У  разі  будь-якої  невідповідності  між  оригіналом  і  копіями  (як  
паперовими, так  і  електронними) Пропозиції, оригінал  матиме  перевагу. 

2.19. Подання  Пропозиції  електронною  поштою, поштою  або  факсом  
заборонено. 

2.20. Пропозиція  мае  відповідати  таким  вимогам: 

	

2.20.1. 	всі  документи, вктпочені  до  Пропозиції  мають  бути  пронумеровані  
та  скріплені; 

	

2.20.2. 	пропозиція  не  повинна  містити  виправлень, пропусків  чи  дописок, 
якщо  Інструкціею  для  учасників  не  передбачено  інше; 

	

2.20.3. 	оригінал  і  всі  друковані  копії  Пропозиції  мають  бути  підписані  
Претендентом  або  Уповноваженою  особою  Претендента; 

	

2.20.4. 	копії  офіційних  документів, виданих  органами  влади  України, 
повинні  бути  нотаріально  засвідчені  відповідно  до  Законодавства  України; 

	

2.20.5. 	документи, що  подаються  щодо  резидентів, для  яких  не  
встановлена  нотаріальна  форма  засвідчення, засвідчуються  Уповноваженою  особою  
Претендента; 

	

2.20.6. 	копії  офіційних  документів, виданих  уповноваженими  органами  
влади, що  подаються  щодо  нерезидентів  повинні  бути  легалізовані  та  нотаріально  
засвідчені  відповідно  до  застосовного  законодавства  країни  походження  відповідного  
нерезидента; 

	

2.20.7. 	документи  іноземною  мовою  (іншою, ніж  українська  мова) 
повинні  бути  перекладені  на  українську  мову, переклад  документів  українською  
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мовою  мае  бути  нотаріально  засвідчений, або  ці  документи  мають  містити  
нотаріальне  засвідчення  справжності  підпису  перекладача . 

2.21. Електронна  копія  Пропозиції  повинна  містити  скановані  копії  усіх  
паперових  документів, наданих  у  складі  Пропозиції, з  ідентичними  назвами, у  
форматі  pdf. Електронна  копія  Пропозиції  не  може  містити  архівів  файлів, 
фотографій, файлів  з  обмеженим /закритим  доступом. 

2.22. Пропозиція  повинна  бути  придатною  для  проведення  її  оцінки  (містити  
положення, які  відображають  критерії  проведення  оцінки  конкурсної  пропозиції, 
визначені  конкурсною  документаціею ). 

2.23. до  пропозиції  юридичної  особи  додаеться  документ  (документи), що  
підтверджуе  повноваження  посадової  особи  або  представника  щодо  підпису  
документів  від  імені  юридичної  особи  (підтверджуеться  випискою  з  протоколу  
засновників  (учасників) юридичної  особи, наказом  про  призначення, довіреністю  
тощо). 

Інформація  з  обмеженим  доступом  у  Пропозиції  
2.24. Учасники  конкурсу  можуть  встановтповати  обмеження  щодо  

використання  інформації  для  відповідних  частин  Пропозиції  шляхом  розміщення  
напису  «ІНФОРМАЦІЯ  3 ОБМЕЖЕНИМ  ДОСТУПОМ» на  кожну  сторінку  
Пропозиції, що  містить  інформацію  з  обмеженим  доступом. Учасник  конкурсу  
повинен  також  виділити, у  довільній  формі, ті  частини  інформації  на  кожній  сторінці  
Пропозиції, на  які  розповсюджуеться  режим  інформації  з  обмеженим  доступом. 

2.25. Режим  інформації  з  обмеженим  доступом  щодо  Пропозиції  не  
застосовуеться  до  інформації, яка  не  може  бути  визначена  як  інформація  з  обмеженим  
доступом  відповідно  до  Законодавства  України. 

2.26. Учасник  конкурсу  несе  відповідальність  за  правильність  та  повноту  
інформації, наведеної  у  Пропозиції . 

2.27. Подаючи  Пропозицію, Учасник  конкурсу  підтверджуе, що: 

	

2.27.1. 	вся  інформація, яка  міститься  в  Пропозиції, залишаеться  
достовірною  та  правильною  протягом  всього  Конкурсу, до  моменту  укладення  
договору  ДПП  (у  випадку, якщо  Учасник  конкурсу  буде  визначений  Переможцем  
Конкурсу); 

	

2.27.2. 	на  будь-якому  етапі  Конкурсу  Державний  партнер  мае  право  
скасувати  свое  рішення  про  визначення  Учасника  конкурсу  Переможцем  Конкурсу  та  
відмовитись  від  підписання  договору, якщо  Державний  партнер  виявить, що  подана  
Учасником  конкурсу  Пропозиція  містить  недостовірну, неправильну  або  неповну  
інформацію ; 

	

2.27.3. 	Державний  партнер  не  несе  відповідальності  за  достовірність  та  
повноту  інформації, яка  міститься  в  Пропозиції . 

2.28. Пропозиція, оформлена  відповідно  до  вимог  п. 2.20., подаеться  
Претендентом  або  Уповноваженою  особою  Претендента  особисто  (на  руки) 
секретарю  Конкурсної  комісії  у  дату  і  час, визначені  в  п. 2.3. Претендент  або  
Уповноважена  особа  Претендента  повинні  мати  оригінали  документів, що  
посвідчують  особу  та  пред'явити  секретарю  Конкурсної  комісії  документи  на  
представництво , оформлені  відповідно  до  вимог, встановлених  у  п. 1.15. Інструкції  
для  Заявників . 

2.29. Після  перевірки  документів, що  посвідчують  особу  та  документів  на  
представництво , а  також  перевірки  та  підтвердження  того, що  конверт  із  Пропозиціею  
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оформлений  відповідно  до  вимог, встановлених  ціею  Інструкціею  для  учасників, 
секретар  Конкурсної  комісії  в  присутності  Претендента  або  Уповноваженої  особи  
Претендента  рееструе  Пропозицію  в  Журналі  реестрації _ При  реестрації  Пропозиції  
конверт  із  Пропозиціею  не  відкриваеться . У  Журналі  реестрації  вказуються, зокрема: 

	

2.29.1. 	дата  і  час  реестрації  Пропозиції; 

	

2.29.2. 	реестраційний  номер  Пропозиції; 

	

2.29.3. 	повне  ім'я  (прізвище, ім'я, по  батькові) Претендента  або  
Уповноваженої  особи  Претендента . 

2.30. Секретар  Конкурсної  комісії  мае  видати  Претенденту  або  Уповноваженій  
особі  Претендента  довідку  про  реестрацію  Пропозиції, яка  повинна  містити  
реестраційні  дані, зазначені  в  пункті  2.29. ціеї  Інструкції, а  також  дату, час  та  місце  
проведення  засідання  з  відкриття  конверта  з  Пропозиціею, а  також  повне  ім'я  
(прізвище, ім'я, по  батькові) секретаря  Конкурсної  комісії, який  зареестрував  
Пропозицію . 

2.31. Не  приймаються  та  не  рееструються  такі  Пропозиції : 

	

2.31.1. 	Пропозиції, надіслані  електронною  поштою, поштою  або  
факсимільним  зв'язком. У  разі  надходження  Пропозиції  поштою  конверт  із  
Пропозиціею  не  розкриваеться  і  повертаеться  поштою  відправнику . У  разі  
надходження  Пропозиції  електронною  поштою  або  факсимільним  зв'язком  така  
Пропозиція  не  розглядаеться, а  повідомлення  про  відмову  у  прийнятті  Пропозиції  
надсилаеться  відправнику  відповідно  електронною  поштою  або  за  допомогою  
факсимільного  зв'язку. 

	

2.31.2. 	Пропозиції, подані  після  закінчення  Строку  подання  Пропозицій . 
Такі  Пропозиції  повертаються  Учаснику  конкурсу  без  розкриття  конвертів  із  
Пропозиціями  та  разом  із  повідомленням  про  відмову  у  прийнятті  Пропозиції . 

	

2.31.3. 	Пропозиції, подані  з  порушенням  вимог  2.20., а  також  Пропозиції, 
подані  особою  або  особами, які  не  пред'явили  Документи  що  посвідчують  особу  або  
документи  на  представництво  секретарю  Конкурсної  комісії. У  разі  надходження  
таких  Пропозицій  вони  повертаються  без  розкриття  конверта  із  Пропозиціею  та  разом  
із  повідомленням  про  відмову  у  прийнятті  Пропозиції  особисто  Уповноваженій  особі  
Претендента  або  Уповноваженим  особам  Претендента  та/або  особі  або  особам, які  не  
пред'явили  Документи  на  представництво . 

Зміна  Пропозиції  
2.32. Учасник  конкурсу  мае  право  вносити  зміни  до  Пропозиції  до  закінчення  

Строку  подання  Пропозицій  за  умови, що  внесення  змін  відбуваеться  з  дотриманням  
вимог, визначених  в  п. 2.20. Зміни, внесені  Учасником  конкурсу  до  Пропозиції, 
повинні  бути  підготовлені, запечатані, позначені  з  дотриманням  таких  умов: 

	

2.32.1. 	Учасник  конкурсу  подае  1(один) оригінальний  примірник  у  
друкованому  вигляді, 1(одну) копію  у  друкованому  вигляді  та  1(одну) електронну  
копію  відповідних  змін  до  Пропозиції  з  відповідними  примітками  в  двох  конвертах, 
позначених  у  такий  спосіб: «Конкурсна  Пропозиція  для  участі  в  конкурсі  з  
визначення  приватного  партнера  для  здійснення  державно-приватного  партнерства  
для  реалізації  Проекту  «Будівництво  багатоповерхового  житлового  комплексу  із  
приміщеннями  комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві»: Зміни  до  
Пропозиції  - Оригінал» та  «Конкурсна  Пропозиція  для  участі  в  конкурсі  з  визначення  
приватного  партнера  для  здійснення  державно-приватного  партнерства  для  реалізації  
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Проекту  «Будівництво  багатоповерхового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  
комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві». 

	

2.32.2. 	Положення  ціеї  Інструкції  щодо  підготовки  Пропозицій  та  щодо  
порядку  їх  подання  та  реестрації  застосовуються  до  підготовки, подання  та  реестрації  
змін  до  Пропозицій  з  урахуванням  положень  цього  пункту. 

2.33. При  розкритті  конвертів  з  конкурсними  пропозиціями  розкриваеться  
конверт  з  конкурсною  пропозиціею  та  конверт  зі  змінами  до  конкурсної  пропозиції . 
Конкурсна  пропозиція  оцішоеться  із  урахуванням  внесених  змін. 

Відкликання  Пропозиції  
2.34. Учасник  конкурсу  може  відкликати  свою  Пропозицію  в  будь-який  час  до  

закінчення  Строку  розгляду  Пропозицій . 
2.35. Повідомлення  про  відкликання  Пропозиції  українською  мовою  у  

довільній  формі, подаеться  особисто  Претендентом  або  Уповноваженою  особою  
Претендента  секретареві  Конкурсної  комісії  та  мае  містити  такий  напис  «Конкурсна  
Пропозиція  для  участі  в  конкурсі  з  визначення  приватного  партнера  для  здійснення  
державно-приватного  партнерства  для  реалізації  Проекту  «Будівництво  
багатоповерхового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  комерційного  призначення  
по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві» : Повідомлення  про  відкликання  Пропозиції». 

2.36. Якщо  Конкурсна  комісія  отримае  будь-яке  відкликання  Пропозиції  до  
закінчення  Строку  подання  Пропозицій, то  вона  повертае  Пропозицію  Учаснику  
конкурсу  за  його  власний  кошт  без  розкриття  Пропозиції . 

Падання  роз'яснень  
2.37. Роз'яснення  Конкурсної  документації  та  щодо  інших, питань, пов'язаних  

з  підготовкою  конкурсної  пропозиції  (надалі  - роз'яснення), надаються  Конкурсною  
комісіею . 

2.38. Заяви  про  надання  роз'яснень  подаються  не  пізніш, ніж  за  сім  
календарних  днів  до  закінчення  строку, відведеного  на  подання  конкурсних  
пропозицій . 

2.39. Запит  про  надання  додаткової  інформації  або  роз'яснень  щодо  участі  у  
Конкурсі, підготовки  та  подання  Пропозицій  мае  містити: 

	

2.39.1. 	повне  ім'я/найменування  та  контактні  дані  (адреса, номер  
телефону, номер  факсу, адреса  електронної  пошти) Учасника  конкурсу  та  
Уповноваженої  особи  Претендента, яка  подае  запит; 

	

2.39.2. 	посилання  на  Інструкцію  для  учасників; 

	

2.39.3. 	чітко  сформульований  запит  про  надання  інформації  або  
роз'яснень; 

	

2.39.4. 	спосіб  отримання  відповіді  на  запит; 

	

2.39.5. 	дату  подання  запиту. 
2.40. Якщо  запит  подае  особисто  Претендент  або  Уповноважена  особа  

Претендента, для  подання  такого  запиту  вони  мають  пред'явити  документи, що  
посвідчують  її  особу, та  Документи  на  представництво . 

2.41. Роз'яснення  надаеться  Конкурсною  комісіею  протягом  п'яти  календарних  
днів  особистим  врученням  або  направленням  претенденту  (учаснику) за  підписом  
голови  Конкурсної  комісії  факсом  або  електронною  поштою  (скановані  та  збережені  у  
форматі  PDF). 
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Порядок  розкриття  Конкурсних  пропозицій  
2.42. Конкурсна  комісія  через  5 (пять) календарних  днів  з  дати  закінчення  

граничного  строку  подання  Конкурсних  пропозицій  проводить  свое  засідання  та  
розкривае  конверти  з  Конкурсними  пропозиціями . 

2.43. На  засіданні  Конкурсної  комісії  можуть  бути  присутні  учасники, що  
подали  Конкурсні  пропозиції, а  також  інші  особи, зокрема  представники  засобів  
масової  інформації . 

2.44. Для  доступу  до  приміщень  Конкурсної  комісії  та  участі  у  засіданні  з  
відкриття  конвертів  з  Пропозиціями  Претендент  та  Уповноважені  особи  Претендента  
повинні  мати  документи, що  посвідчують  особу, а  також  копії  Документів  на  
представництво. 

2.45. Присутність  Претендента  та  Уповноважених  осіб  Претендента  на  
засіданні  підтверджуеться  їх  підписом  у  списку. У  випадку  відсутності  
Уповноваженої  особи  Претендента  на  засіданні  з  відкриття  конвертів  з  Пропозиціями  
Конкурсна  комісія  проводить  таке  засідання  та  фіксуе  факт  відсутності  Представника  
Уповноваженої  особи  в  протоколі . 

2.46. Під  час  розкриття  конвертів  з  Конкурсними  пропозиціями  головуючий  
на  засіданні  Конкурсної  комісії  оголошуе  зазначене  на  конверті  з  Конкурсною  
пропозиціею  найменування  учасника  Конкурсу, розкривае  конверт  і  оголошуе  
анотацію  Конкурсної  пропозиції . 

2.47. За  результатами  розкриття  конвертів  з  Конкурсними  пропозиціями  
Конкурсна  комісія  складае  протокол, в  якому  зазначаеться : 

	

2.47.1. 	кількість  та  найменування  учасників  Конкурсу, які  подали  
Конкурсні  пропозиції; 

	

2.47.2. 	основні  відомості  щодо  поданих  Конкурсних  пропозицій  за  
розділами : комерційний, інженерно-конструкторській , фінансовий, екологічний  та  
соціальний  відповідно  до  анотації); 

	

2.47.3. 	дату  проведення  засідання  Конкурсної  комісії, на  якому  
оцішоватимуться  Конкурсні  пропозиції . 

2.48. Протокол  за  результатами  розкриття  конвертів  підписуеться  кожним  
присутнім  на  засіданні  членом  Конкурсної  комісії, Претендентом  та  Уповноваженими  
особами  Претендента  (окрім  неявки  таких  осіб  на  засідання  або  відмови  від  
підписання  протоколу). Якщо  Претендент  або  Уповноважена  особа  відмовляеться  
підписувати  протокол, Конкурсна  комісія  фіксуе  факт  такої  відмови  у  протоколі . 

2.49. Неявка  Претендента  або  Уповноважених  осіб  Претендента  на  засідання  з  
відкриття  Пропозицій  або  відмова  Претендента  або  Уповноважених  осіб  Претендента  
від  підписання  протоколу  за  результатами  засідання  з  відкриття  Пропозицій  не  
впливають  на  чинність  протоколу  чи  правомочність  такого  засідання . 

2.50. Копія  протоколу  засідання  Конкурсної  комісії  з  відкриття  конвертів  з  
Пропозиціями  надаеться  Претенденту  або  Уповноваженим  особам  Претендента  
безпосередньо  після  засідання  або  надсилаеться  Учаснику  конкурсу, якщо  
Претендент  або  Уповноважена  особа  Претендента  не  була  присутня  на  засіданні  з  
відкриття  конвертів  з  Пропозиціями . 

Оцінка  Конкурсних  пропозицій  
2.51. На  засіданні  (засіданнях) з  оцінки  Конкурсних  пропозицій, яке  

проводиться  в  день, визначений  відповідно  до  пп. 2.47.3., Конкурсна  комісія  
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розглядае  подані  учасниками  конкурсні  пропозиції, визначае  їх  відповідність  вимогам  
Конкурсної  документації . 

2.52. Під  час  оцінки  Пропозиції  Конкурсна  комісія  може  на  власний  розсуд  
запитати  у  будь-якого  Учасника  конкурсу  роз'яснення  щодо  його  Пропозиції . У  запиті  
на  надання  роз'яснень  не  може  запитуватися, пропонуватися  або  дозволятися  
внесення  жодних  змін  до  Пропозиції . 

2.53. Оцінка  Конкурсних  пропозицій  здійсшоеться  Конкурсною  комісіею  
двома  етапами. 

2.54. На  першій  стадії  Конкурсна  комісія  вивчае  Конкурсні  пропозиції  
учасників  на  предмет: 

	

2.54.1. 	відповідності  їх  оформлення  вимогам  Конкурсної  документації, 
зокрема, відповідність  показників, запропонованих  учасником  Конкурсу, обмеженням  
та  умовам, що  визначені  ціею  Інструкціею; 

	

2.54.2. 	повноти  надання  у  Конкурсній  пропозиції  документів  та  
інформації, що  вимагаються  ціею  Інструкціею, зокрема, наявність  у  складі  
Конкурсної  пропозиції  документів  та  інформації, що  відповідають  вимогам  п. 2.13. 
ціеї  Інструкції, та  повнота  наданої  в  них  інформації; 

	

2.54.3. 	наявності  у  Конкурсній  пропозиції  неправдивої  та  неточної  
інформації  та  даних. 

2.55. Конкурсні  пропозиції, які  не  відповідають  вимогам, визначеним  у  п.2.54. 
Інструкції, не  підлягають  подальшій  оцінці. 

2.56. Конкурсна  комісія  може  на  власний  розсуд  вимагати  від  Учасника  
конкурсу  надання  уточнень, роз'яснень  та/або  додаткової  інформації  стосовно  його  
Пропозиції  з  метою  проведення  перевірки, вивчення  та  оцінки  Пропозиції . 

2.57. Запит  Конкурсної  комісії  про  надання  роз'яснень  повинен  бути  
підготований  та  поданий  Претенденту  або  Уповноваженій  особі  Претендента . 
Учасник  конкурсу  повинен  надати  запитувану  інформацію  Конкурсній  комісії  
протягом  5 (пяти) робочих  днів  з  дня  отримання  запиту. 

Критерії  і  порядок  проведення  оцінки  конкурсних  пропозицій  та  
визначення  переможця  конкурсу. 

2.58. На  другій  стадії  Конкурсні  пропозиції, які  відповідають  вимогам  
Конкурсної  документації, оцішоються  Конкурсною  комісіею  відповідно  до  критеріїв  
оцінки  Конкурсних  пропозицій, визначених  п. 2.59. ціеї  Інструкції . 

2.59. Критеріями  оцінки  конкурсних  пропозицій  е: 

	

2.59.1. 	Критерії  технічного  та  інженерно-конструкторського  характеру; 

	

2.59.2. 	Критерії  фінансового  та  комерційного  характеру; 

	

2.59.3. 	Критерії  екологічного  та  соціального  характеру. 
2.60. Під  час  проведення  оцінки  Конкурсних  пропозицій  члени  Конкурсної  

комісії  оцінюють  кожну  таку  пропозицію  окремо  шляхом  присвоення  кожному  
визначеному  критерію  балів  від  0 до  10, перемноження  присвоеного  балу  і  
відповідного  зваженого  коефіціента  за  кожним  критеріем  окремо  та  сумування  
отриманих  показників  відповідно  до  Додатку  4 до  ціеї  Інструкції . 

2.61. За  результатами  проведення  оцінки  конкурсних  пропозицій  члени  
Комісії, які  беруть  участь  у  засіданні  Комісії, заповшоють  і  підписують  відомості  про  
результати  проведення  оцінки  конкурсних  пропозицій  (далі  - відомості  про  
оцішовання) за  встановленою  комісіею  формою  та  подають  їх  секретареві  Комісії. 

2.62. Після  проведення  перевірки  правильності  розрахунків, наведених  у  
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відомостях  про  оцінювання, та  виправлення  разом  з  відповідними  членами  Комісії  
помилок  секретар  Комісії  за  кожною  Конкурсною  пропозиціею  підсумовуе  бали, 
нараховані  членами  Комісії, складае  та  підписуе  звіт  про  результати  проведення  
оцінки  конкурсних  пропозицій  (надалі  - звіт  про  оцішовання) за  встановленою  
комісіею  формою, який  разом  з  відомостями  про  оцішовання  подае  комісії  для  
розгляду  та  визначення  переможця  конкурсу. 

2.63. За  результатами  розгляду  даних, наведених  у  відомостях  про  оцішовання  
та  звіті  про  оцішовання, Конкурсна  комісія  пропонуе  визначити  переможцем  
учасника, Конкурсна  пропозиція  якого  набрала  найбільшу  кількість  балів. 

2.64. У  разі  рівного  розподілу  балів  Конкурсна  комісія  розглядае  дані, 
наведені  у  відомостях  про  оцішовання, і  пропонуе  визначити  переможцем  учасника, 
Конкурсна  пропозиція  якого  набрала  найбільшу  кількість  балів  за  зваженими  
коефіціентами  з  найбільшим  значенням . 

2.65. За  результатами  розгляду  даних, наведених  у  відомостях  про  оцішовання  
та  звіті  про  оцішовання, Конкурсна  комісія  мае  право  відхилити  всі  Конкурсні  
пропозиції  без  визначення  переможця . 

2.66. У  разі  коли  протягом  строку  надання  Конкурсних  пропозицій  не  
надійшло  жодної  Конкурсної  пропозиції  або  всі  подані  Конкурсні  пропозиції  не  
відповідають  вимогам  Конкурсної  документації, Конкурс  може  бути  оголошеним  
Конкурсною  комісіею  таким, що  не  відбувся. 

2.67. За  результатами  проведення  Конкурсу  Конкурсна  комісія  складае  
протокол  про  результати  Конкурсу  (про  визначення  переможця  Конкурсу  або  про  
відхилення  всіх  Конкурсних  пропозицій  без  визначення  переможця  чи  про  
оголошення  Конкурсу  таким, що  не  відбувся) у  трьох  примірниках . Протокол  
схватпоеться  за  результатами  голосування  більшості  голосів  членів  Конкурсної  
комісії, присутніх  на  засіданні, підписуеться  всіма  присутніми  членами  Конкурсної  
комісії  і  подаеться  на  затвердження  Державному  партнеру. 

2.68. У  протоколі  про  результати  Конкурсу  зазначаються : 

	

2.68.1. 	відомості  про  учасників  Конкурсу; 

	

2.68.2. 	істотні  умови  Конкурсу; 

	

2.68.3. 	конкурсні  пропозиції  його  учасників; 

	

2.68.4. 	кількість  балів, що  набрали  учасники  Конкурсу  під  час  проведення  
оцінки  Конкурсних  пропозицій; 

	

2.68.5. 	обrрунтування  вибору  переможця  Конкурсу  та/або  відхилення  всіх  
Конкурсних  пропозицій; 

	

2.68.6. 	відомості  про  переможця  Конкурсу  або  закінчення  Конкурсу  без  
визначення  переможця, або  про  оголошення  Конкурсу  таким, що  не  відбувся; 

	

2.68.7. 	посилання  на  веб-сторінку  державного  партнера, на  якій  розміщені  
відомості  про  проведення  Конкурсу. 

2.69. До  першого  примірника  протоколу  додаються  відомості  про  оцішовання  
та  звіт  про  оцішовання . 

2.70. Якщо  Конкурсна  комісія  прийме  рішення  за  результатами  Конкурсу  на  
основі  оцінки  лише  одніеї  Пропозиції, то  протокол  Конкурсної  комісії  повинен  чітко  
мотивувати, чи  відповідае  така  Пропозиція, подана  единим  Учасником  конкурсу, 
Умовам  Конкурсу, що  викладені  у  Конкурсній  документації, та  містити  рекомендації  
для  Державного  партнера  стосовно  продовження  переговорів  та  підписання  договору  
з  таким  единим  Учасником  конкурсу. 
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2.71. Державний  партнер  на  найближчому  пленарному  засіданні  після  
підписання  протоколу  затверджуе  відповідний  протокол  (про  визначення  переможця  
Конкурсу, про  відхилення  всіх  Конкурсних  пропозицій  без  визначення  переможця  чи  
про  оголошення  Конкурсу  таким, що  не  відбувся) або  відмовляе  у  затвердженні  
результатів  Конкурсу  з  обrрунтуванням  причини  такої  відмови. 

2.72. Конкурс  може  бути  оголошений  таким, що  не  відбувся, у  разі  коли: 

	

2.72.1. 	протягом  строку  прийняття  Заявок  не  надійшло  жодної  Заявки; 

	

2.72.2. 	за  результатами  попереднього  відбору  претендентів  з  урахуванням  
кваліфікаційних  та  інших  вимог, визначених  ціею  Інструкціею, не  допущено  жодного  
учасника  Конкурсу; 

	

2.72.3. 	протягом  строку  прийняття  Конкурсних  пропозицій  не  надійшло  
жодної  Конкурсної  пропозиції; 

	

2.72.4. 	усі  подані  Конкурсні  пропозиції  не  відповідають  умовам  Конкурсу  
або  оформлені  з  порушенням  умов, визначених  у  цій  Інструкції . 

2.73. Протокол  засідання  Конкурсної  комісії  щодо  визначення  переможця  
Конкурсу  оприлюднюеться  на  веб-сайті  державного  партнера  не  пізніше  ніж  через  
три  дні  після  затвердження  такого  протоколу. 

2.74. Державний  партнер  протягом  трьох  робочих  днів  після  укладення  
договору  в  рамках  державно-приватного  партнерства  надсилае  рекомендованим  
листом  з  повідомленням  про  вручення  завірену  ним  копію  такого  договору  (з  усіма  
додатками  до  нього) до  Міністерства  розвитку  економіки, торгівлі  та  сільського  
господарства  України. 

2.75. У  десятиденний  строк  після  затвердження  результатів  Конкурсу  
Конкурсна  комісія  оприлюднюе  інформацію  про  прийняття  та/або  відхилення  
конкурсних  пропозицій  учасників  Конкурсу  з  відповідним  обrрунтуванням  у  
офіційному  друкованому  засобі  масової  інформації  державного  партнера, а  також  
розміщуе  її  на  офіційному  веб-сайті  державного  партнера. 

Повідомлення  учасників  про  результати  Конкурсу  
2.76. Копія  затвердженого  протоколу  засідання  Конкурсної  комісії  щодо  

визначення  переможця  Конкурсу  надсилаеться  рекомендованим  листом  з  
повідомленням  про  вручення  переможщо  Конкурсу  після  затвердження  Державним  
партнером  відповідного  протоколу  щодо  визначення  переможця  Конкурсу. У  
зазначеному  листі, крім  іншого, зазначаеться  дата, коли  переможцю /представнику  
переможця  необхідно  з'явитися  до  державного  партнера  (уповноваженої  посадової  
особи  державного  партнера) для  проведення  переговорів  щодо  укладення  договору  
ДПП  відповідно  до  пп. 2.79.-2.81. ціеї  Інструкції . 

2.77. У  п'ятиденний  строк  з  дня  затвердження  результатів  конкурсу  
Державний  партнер  направляе  відповідне  письмове  повідомлення  всім  іншим  
учасникам . 

2.78. Кожному  учаснику  в  день  звернення  до  Конкурсної  комісії  видаеться  
копія  протоколу  засідання  Конкурсної  комісії  щодо  визначення  переможця  Конкурсу. 

Порядок  проведення  переговорів  з  переможцем  Конкурсу  для  укладення  
Договору  ДПП  

2.79. Переговори  щодо  умов  договору  ДПП  проводяться  уповноваженою  
державним  партнером  посадовою  особою  (особами) з  переможцем  конкурсу  у  дату, 
визначену  у  повідомленні  про  визначення  переможця . 
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2.80. Переговори  проводяться  виктпочно  щодо  умов  договору  ДПП, які  
можуть  бути  змінені  відповідно  до  умов  Конкурсної  документації . 

2.81. Під  час  проведення  переговорів  умови  договору  ДПП, що  укладаеться  з  
переможцем  Конкурсу, які  визначаються  відповідно  до  Конкурсної  пропозиції  
переможця, не  повинні  відрізнятися  від  показників, досягнення  яких  передбачено  
Конкурсною  пропозиціею  переможця  Конкурсу. 

Укладення  Договору  ДПП  з  переможцем  Конкурсу  
2.82. Договір  ДПП  укладаеться  з  переможцем  Конкурсу  або  із  створеною  ним  

відповідно  до  вимог  Закону  України  «Про  державно-приватне  партнерство» 
юридичною  особою  після  погодження  всіх  умов  договору, які  можуть  бути  змінені  в  
процесі  проведення  переговорів  з  переможцем  Конкурсу, та  схвалення  його  
остаточної  редакції. 

2.83. Умови  договору  ДПП, що  укладаеться  з  переможцем  Конкурсу, не  
повинні  відрізнятися  від  тих  умов, які  запропоновані  в  Конкурсній  пропозиції, на  
підставі  якої  було  визначено  переможця  Конкурсу. 

2.84. Під  час  переговорів  переможець  Конкурсу  та  Державний  партнер  можуть  
вносити  зміни  та  доповнення  до  договору, що  стосуються  положень, які  можуть  бути  
змінені  відповідно  до  умов  Конкурсної  документації . Результати  усіх  переговорів  
щодо  договору  повинні  бути  задокументовані  у  вигляді  відповідних  протоколів . 

2.85. Договір  повинен  бути  підписаний  з  Переможцем  Конкурсу  не  пізніше  
ніж  протягом  2 (двох) місяців  з  дати  Публікації  результатів  Конкурсу. Кінцева  дата  
підписання  може  бути  перенесена  на  пізнішу  дату  Державним  партнером  на  
письмовий  запит  Переможця  Конкурсу. Перенесення  Кінцевої  дати  підписання  
залишаеться  винятково  на  розсуд  Державного  партнера. 

2.86. Переможець  Конкурсу  мае  право  відмовитись  від  переговорів  та  
підписання  договору  за  умови  попереднього  надсилання  письмового  повідомлення  
Державному  партнеру. 

Вирішення  спорів  пов'язаних  з  проведенням  Конкурсу  
2.87. Спори, пов'язані  з  проведенням  Конкурсу, вирішуються  в  судовому  

порядку  відповідно  до  законодавства  України. 
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Додаток  1. 

До  Інструкції  для  претендентів  на  участь  
у  конкурсі  з  визначення  приватного  
партнера  для  здійснення  державно- 

приватного  партнерства  для  реалізації  
Проекту  «Будівництво  багатоповерхового  
житлового  комплексу  із  приміщеннями  
комерційного  призначення  по  вул. 

Львівська, 72 у  м. Киеві» 

Голові  Конкурсної  комісії  

(повне  найменування, організаційно - 

правова  форма) 

(юридична  адреса, та/або  фактичне  
місцезнаходження ) 

(номери  телефонів, факсу) 

(посада, ПІП  представника) 

ЗАЯВКА  
на  участь  у  конкурсі  

1. Заявник  

(прізвище, ім'я, по  батькові  фізичної  особи  або  повне  найменування  юридичної  
особи, що  подае  заявку, місцезнаходження  заявника) 

мае  намір  взяти  участьу  конкурсі  з  визначення  приватного  партнера  для  
здійснення  державно-приватного  партнерства  для  реалізації  Проекту  «Будівництво  
багатоповерхового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  комерційного  призначення  
по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві». 

2. Інформація  про  Заявника: 
повне  найменування, місцезнаходження , номери  телефонів, факсу: 
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дата, місце  та  найменування  органу  державної  реестрації : 

код  за  ЕДРПОУ, організаційно -правова  форма: 

(для  резидентів  — юридичних  осіб) 

реестраційний  номер: 

(для  нерезидентів  — юридичних  осіб) 

загальні  відомості  про  посадових  осіб: 

Банківські  реквізити: п/р 	 у  

З. 	Відомості  про  осіб, уповноважених  діяти  від  імені  Заявника: 

(прізвище, ім'я  та  по  батькові), яка  діе  на  підставі 
	

(назва, 
номер  та  дата  документа  на  право  представляти  інтереси  Заявника) від  « » — р. N~ 

(дата  видачі). 

Паспорт: серія 	Ns 	, виданий 
	

(найменування  
органу, що  видав  паспорт) « » 	 р. (дата  видачі). 

Контактні  телефони  уповноваженої  особи 	, 

Інформацію  від  державного  партнера  відповідно  до  Конкурсної  документації, 
Закону  України  «Про  державно-приватне  партнерство» , Порядку  проведення  
конкурсу  з  визначення  приватного  партнера  для  здійснення  державно-приватного  
партнерства  щодо  об'ектів  державної, комунальної  власності  та  об'ектів, які  належать  
Автономній  Республіці  Крим, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  
від  11 квітня  2011 року  Ns 384, надавати  такими  засобами  зв'язку: 

(номер  телефону, адреса, електронна  адреса, факс) 
Додатки: 
1. Відомості  та  їх  документальне  підтвердження  щодо  відповідності  

претендента  кваліфікаційним  вимогам. 
2. Засвідчені  в  установленому  порядку  копії  статуту  або  інших  установчих  

документів  та  документа, що  підтверджуе  повноваження  особи, яка  підписала  Заявку. 
3. Документи, що  підтверджують  факт  реестрації  (створення) іноземної  

юридичної  особи  у  країні  її  місцезнаходження  (витяг  із  торговельного , банківського  
або  судового  реестру  тощо), та  вищезазначені  фінансові  документи, що  засвідчені  
згідно  із  законодавством  країни, яка  їх  видала, перекладені  українською  мовою  та  
легалізовані  відповідно  до  законодавства  (для  юридичної  особи  — нерезидента). 

4. Довідка  про  відсутність  підстав  для  недопущення  до  участі  у  Конкурсі, 
визначених  п. 1.18. Інструкції, яка  підписана  уповноваженою  особою  та  скріплена  
печаткою  (за  наявності). 
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« 	 » 	2020 р. 
посада, ПІП  

Додаток  2. 

до  Інструкції  для  претендентів  на  участь  у  
конкурсі  з  визначення  приватного  партнера  
для  здійснення  державно-приватного  
партнерства  для  реалізації  Проекту  
«Будівництво  багатоповерхового  житлового  
комплексу  із  приміщеннями  комерційного  
призначення  по  вул. Львівська, 72 у  м. 
Киеві» 

Кваліфікаційні  вимоги  до  учасників  Конкурсу  та  вимоги  щодо  
підтвердних  документів  

для  підтвердження  відповідності  претендента  кваліфікаційним  вимогам  претендент  у  
складі  Заявки  мае  надати  такі  документи: 

Ns Кваліфікаційний  Підтвердний  документ  
критерій  

1.  Наявність  необхідного  для  Довідка  про  наявність  обладнання  та  матеріально - 
реалізації 	Проекту  технічної  бази  та/або  комерційну  пропозицію  від  
обладнання 	 та  постачальника 	відповідного 	обладнання, 	що  
матеріально -технічної  дозволяе  претенденту  або  одній  з  компаній  — 

бази  учасників 	(акціонерів) 	претендента 	виконати  
умови  договору  про  партнерство; 

2.  Можливість  залучити  для  Довідку  про  наявність  в  штаті  претендента  або  
реалізації 	Проекту  одніеї 	з 	компаній 	— 	учасників 	(акціонерів) 
працівників, 	які 	мають  претендента 	(або 	про 	працевлаштування  
необхідні  знання  та  досвід  відповідно 	до 	контрактів) 	або 	можливості  
у  сфері  будівництва  для  залучення  до  виконання  робіт  працівників  та  
реалізації  договору  робітників 	для 	реалізації 	цього 	Проекту. 	За  

бажанням 	надати 	документи 	про 	офіційне  
працевлаштування ; 

З. Досвіду 	у 	сфері  
будівництва 	реалізації  
Проекту: 
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Документи, що  підтверджують  здійснення  
претендентом  або  одніею  з  компаній-учасників  
(акціонерів) претендента  протягом  останніх  3 

(трьох) років  діяльності  у  сфері  будівництва . 

Надати  копії  договорів  виконаних  у  повному  
обсязі/частковому  обсязі  (з  додатками  та  
додатковими  угодами) та  за  наявності  довідки  
форми  КБ-3* (*за  бажанням) та  документи, що  
дають  право  на  виконання  підготовчих  та  
будівельних  робіт  та  у  разі  наявності  засвідчуе  
прийняття  в  експлуатацію  закінченого  
будівництвом  об'екта/реестраційний  номер  
документа. 

А  також  довідка  щодо  того, на  яку  суму  було  
укладено  договори  та  строки  їх  виконання  у  формі  
таблиці  або  звіту: 

Рік  Номер  
договору 	та  Критерій  Критерій  
найменування  сума  строки  
контрагента  з  укладеного  виконання  
яким  укладено  договору  договорів  
догові  

2017 
2018 
2019 
Державний  партнер  залишае  за  собою  право  
вимагати  уточнень  для  перевірки; 

4. Фінансова  спроможність  
реалізувати  Проект  

прийнятний 	розмір  Фінансова  звітність  претендента  та/або  декларація  
чистого 	 доходу  про  сплату  единого  податку  для  податників  
претендента 	 единого  податку  за  останні  3 роки. 

Вільний  грошовий  потік  означае  доступні  грошові  
кошти  без  урахування  усіх  необхідних  інвестицій  
в  оборотні  активи  та  капітальних  інвестицій, а  
також  без  урахування  усіх  витрат  на  виплату  
відсотків  за  кредитами  та  погашення  фінансових  
зобов'язань  

Наявність  фінансування 	підтвердження  наявності  фінансових  ресурсів  у  
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одній  чи  кількох  із  нижчевказаних  форм: 

баланс  підприемства  за  останній  звітний  період, 
звіт  про  фінансові  результати  та/ або  звіт  про  рух  
грошових  коштів  за  останній  звітний  період; 

лист  (листи) від  банку  (банків) із  підтвердженням  
готовності  надати  Учаснику  кредит. Лист  (листи) 
повинні  відображати  готовність  банку  (банків) 
надати  всі  необхідні  акредитиви  та  банківські  
гарантії, які  вимагаються  відповідно  до  договору  
про  партнерство; 

Учасник  повинен  підтвердити  наявність  
фінансування  для  виконання  інвестиційних  вимог  
за  Проектом. для  цього  учасником  повинно  бути  
надане  Учасник  повинен  відповідати  щонайменше  
одному  з  фінансових  критеріїв, наведених  вище. 

для  підтвердження  відповідності  фінансовим  критеріям  Учасник  також  мае  право  
покладатися  на  свої  [афілійовані  особи]. 

Якщо  Учасник  покладаеться  на  свою  Пов'язану  компанію  для  підтвердження  
відповідності  фінансовим  критеріям  окрім  необхідної  фінансової  інформації  про  
відповідну  Пов'язану  компанію  він  мае  подати  також  лист-зобов 'язання  афілійованої  
особи. 
Державний  партнер  залишае  за  собою  право  вимагати  уточнень  для  перевірки  
наданих  підтверджень  відповідності  кваліфікаційним  вимогам. 

Претенденти, які  разом  беруть  участь  у  конкурсі, подають  едину  Заявку  на  участь  у  
ньому  та  документ  для  підтвердження  спільної  відповідності  кваліфікаційним  
вимогам. 

До  Заявки  таких  претендентів  додаються  щодо  кожного  претендента  документи, 
передбачені  ціею  Конкурсною  документаціею, а  також  оригінал  або  нотаріально  
засвідчена  копія  договору, яким  регутпоються  питання  спільної  участі  таких  осіб  у  
конкурсі  та  здійсненні  державно-приватного  партнерства . У  зазначеному  договорі  
визначаються, зокрема, права  та  обов'язки  кожної  сторони  у  процесі  здійснення  ДПП, 
розмір  та  форма  внеску  кожної  сторони  під  час  його  здійснення, підстави  та  порядок  
припинення  договору. 
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Додаток  З. 

до  Інструкції  для  претендентів  на  участь  у  
конкурсі  з  визначення  приватного  партнера  для  
здійснення  державно-приватного  партнерства  для  
реалізації  Проекту  «Будівництво  
багатоповерхового  житлового  комплексу  із  
приміщеннями  комерційного  призначення  по  вул. 

Львівська, 72 у  м. Киеві» 

Повідомлення  про  допущення /недопущення  до  участі  у  Конкурсі  

Киево-Святошинська  районна  ради  Київської  області  повідомляе  Вас  про  те, 
що  за  результатами  проведення  попереднього  відбору  щодо  відповідності  
претендентів  кваліфікаційним  вимогам  до  участі  в  Конкурсі  з  визначення  приватного  
партнера  для  здійснення  державно-приватного  партнерства  для  реалізації  Проекту  
«Будівництво  багатоповерхового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  
комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві» , Киево-Святошинською  
районною  радою  Київської  області  на  основі  протоколу  Конкурсної  комісії  від  
Ns 	, прийнято  рішення  про  допущення  Вас  до  участі  в  Конкурсі. 

Запрошуемо  Вас  подати  Конкурсну  пропозицію  відповідно  до  вимог, 
визначених  Конкурсною  документаціею , до 	 2020 року  до  Конкурсної  
комісії. 

Звертаемо  Вашу  увагу  на  те, що  за  потреби  Ви  можете  отримати  доступ  до  
розширеної  інформації  про  об'ект  державно-приватного  партнерства, а  також  
ознайомитися  з  ним  за  його  місцезнаходженням  для  підготовки  та  подання  
Конкурсної  пропозиції _ Просимо  надсилати  повідомлення  про  необхідність  
отримання  додаткової  інформації  про  об'ект  державно-приватного  партнерства  та  
необхідність  ознайомлення  з  ним  до  Конкурсної  комісії. 

(дата) 	 підпис  

Повідомлення  про  недопущення  до  участі  у  Конкурсі  

Киево-Святошинська  районна  ради  Київської  області  повідомляе  Вас  про  те, що  за  
результатами  проведення  попереднього  відбору  щодо  відповідності  претендентів  
кваліфікаційним  вимогам  до  участі  в  Конкурсі  з  визначення  приватного  партнера  для  
здійснення  державно-приватного  партнерства  для  реалізації  Проекту  «Будівництво  
багатоповерхового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  комерційного  призначення  
по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві» (далі  — Конкурс), Киево-Святошинською  районною  
радою  Київської  області  на  основі  протоколу  Конкурсної  комісії  від 	Ns 	, 

прийнято  рішення  про  недопущення  Вас  до  участі  в  Конкурсі. 
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Відповідно  до  Порядку  проведення  конкурсу  з  визначення  приватного  партнера  для  
здійснення  державно-приватного  партнерства  щодо  об'ектів  державної, комунальної  
власності  та  об'ектів, які  належать  Автономній  Республіці  Крим, затвердженого  
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  11 квітня  2011 року  Ns 384, до  участі  у  
конкурсі  не  допускаються  претенденти, які: 

— наявні  підстави  серед  вказаних  у  п.1.18 ціеї  Інструкції; 
- не  відповідають  кваліфікаційним  вимогам; 
— подали  заявку, що  не  відповідае  вимогам, визначеним  вищевказаним  Порядком  

та  Конкурсною  документаціею . 

За  результатами  розгляду  заявки  на  участь  у  Конкурсі, поданої  Вами 	(дата) до  
Конкурсної  комісії, Киево-Святошинська  районна  ради  Київської  області  прийняла  
рішення  про  недопущення  Вас  до  участі  в  Конкурсі  у  зв'язку  з  
(обrрунтування  підстав  для  недопущення). 

Звертаемо  Вашу  увагу  на  те, що  Ви  маете  право  подати  повторну  заявку  на  участь  у  
Конкурсі  відповідно  до  вимог  Порядку  проведення  конкурсу  з  визначення  приватного  
партнера  для  здійснення  державно-приватного  партнерства  щодо  об'ектів  державної, 
комунальної  власності  та  об'ектів, які  належать  Автономній  Республіці  Крим, 
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  11 квітня  2011 року  Ns 

384, та  Конкурсної  документації . 

(дата) 
	 підпис  
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Додаток  4. 

до  Інструкції  для  претендентів  на  участь  у  
конкурсі  з  визначення  приватного  партнера  для  
здійснення  державно-приватного  партнерства  для  
реалізації  Проекту  «Будівництво  
багатоповерхового  житлового  комплексу  із  
приміщеннями  комерційного  призначення  по  вул. 
Львівська, 72 у  м. Киеві» 

Критерії  та  методика  оцінки  конкурсних  пропозицій  

Оцінка  конкурсних  пропозицій  буде  здійсшоватися  за  критеріями, що  будуть  
поділені  на  3 (три) групи: 

І . Критерії  технічного  та  інженерно-конструкторського  характеру; 
2. Критерії  фінансового  та  комерційного  характеру; 
3. Критерії  екологічного  та  соціального  характеру. 

1. Критерії  технічного  та  інженерно-конструкторського  характеру  

Критерії  технічного  та  інженерно-конструкторського  характеру  передбачають  
оцінку  технічної  спроможності  Учасника  виконати  договір  партнерства  та  реалізувати  
цілі  Проекту  з  технічної  точки  зору. У  рамках  оцінки  ціеї  групи  критеріїв  мае  бути  
оцінено  технічне  рішення, що  пропонуеться  Учасником, план  дій  щодо  виконання  
договору  партнерства, часові  прогнози  етапів  виконання  договору, технічні  та  
операційні  показники, яких  плануе  досягти  Учасником  відповідно  до  конкурсної  
пропозиції . Також, вказана  група  критеріїв  покликана  оцінити  досвід  Учасника  у  
реалізації  подібних  проектів, роботі  над  реалізаціею  схожих  технічних  рішень  та  
управлінні  наданням  послуг. 

Всі  Претенденти  конкурсу  повинні  надати  детальні  відомості  про  свої  
методології  та  операційні  плани  щодо  реалізації  проекту  будівництва  відповідно  до  
вимог  договору  ДПП. 

У  рамках  групи  критеріїв  технічного  та  інженерно-конструкторського  характеру  
визначено  б  (шість) критеріїв, зокрема: 

1.1. Наявне  технічне  обrрунтування  конкурсної  пропозиції, що  повинен  
містити  попередній  примірний  проект  нового  будівництва, що  буде  реалізований  
Учасником. 

Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  поданого  Учасником  бізнес-плану  та  
перевірки  наявності  технічних  характеристик, у  тому  числі  надання  проектно- 
кошторисної  документації  та  обrрунтувань  здійснення  нового  будівництва . 
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Перевага  буде  надана  тому  Учаснику, який  зареестрований  в  Україні  як  суб'ект  
господарювання  не  менше  ніж  5 років  з  дати  публікації  цього  оголошення . 
Учасник, що  надав  технічні  характеристики  у  тому  числі  надання  проектно — 
кошторисної  документації  та  обrрунтувань  здійснення  нового  будівництва  й  
підтвердив  свое  перебування  на  ринку  з  моменту  реестрації  строком  не  менше  ніж  
5 років  отримуе  — 10 балів  за  цим  критеріем . Учасник, що  не  надав  такого  
підтвердження  отримуе  0 балів. 

1.2. Можливість  реалізаqії  у  визначені  строки  запропонованої  конкурсної  
пропозиції  з  будівництва. 
Цей  критерій  оцішоеться  на  основні  листа  або  комерційної  пропозиції  від  
будівельної  організації  та  постачальників  обладнання  з  визначенням  гарантованих  
термінів  проведення  робіт  та  постачання  обладнання . 
Учасник, що  надав  вказані  підтверджуючі  документи  та  забезпечуе  можливість  
здачі  в  експлуатацію  об'екта  нового  будівництва  до  3 кв. 2024 року  отримуе  20 
балів. Учасник, що  не  надав  підтверджуючі  документи  отримуе  0 балів. 

1.3. Рівень  кваліфікаqії  Учасника. 
Цей  критерій  оцішоеться  на  основні  документів, що  підтверджують  здійснення  
претендентом  або  одніею  з  компаній —учасників  (акціонерів) претендента  протягом  
останніх  3 (трьох) років  діяльності  у  сфері  будівництва . Надати  копії  договорів  
виконаних  у  повному  обсязі  (з  додатками  та  додатковими  угодами) разом  з  
довідками  форми  КБ-3 та  документами, що  дають  право  на  виконання  підготовчих  
та  будівельних  робіт  та  засвідчуе  прийняття  в  експлуатацію  закінченого  
будівництвом  об'екта/реестраційний  номер  документа. 
Конкурсна  пропозиція, що  містить  кількість  договорів  по  одному  за  кожен  рік  у  
період  за  останні  три  роки  (2017-2019 роки), які  повністю  виконані, надані  у  
повному  обсязі, укладені  на  суму  не  менше  5 млн  кожен  — отримуе  25 балів. 
Конкурсні  пропозиції  з  іншими  значеннями  (крім  максимального ) оцішоються  за  
формулою : 

Пl 
О1.з  — 	* 10 

Пмакс  

де: 
ONo — оцінка  пропозиції  учасником  за  відповідним  критеріем; 
Пмак~ — максимальна  пропозиція  серед  усіх  пропозицій  учасників; 
ПZ — пропозиція  Учасника. 

1.4. Можливість  передання  конкретно  встановленого  відсотка  площі  будинків  
у  власність  Киево—Святошинській  районній  раді, які  плануеться  збудувати. 
Цей  критерій  оцінюеться  на  основі  поданого  Учасником  листа  із  вказівкою  
відсотка  площі, його  еквівалентом  у  квадратних  метрах  та  розрахунком  примірної  
власності  нерухомості  виходячи  з  оріентовної  середньо  ринкової  вартості  1 

квадратного  метра  житлової  площі  по  місту  Киеву, що  буде  передано  у  власність  
Киево —Святошинській  районній  раді. 
Конкурсна  пропозиція, що  містить  максимальну  площу  житлових  будинків, які  
буде  передано  у  власність  Киево —Святошинській  районній  раді  відповідно  до  
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вимог  договору  про  партнерство, отримуе  25 балів. Конкурсні  пропозиції  з  іншими  
значеннями  (крім  максимального ) оцішоються  за  формулою : 

Пl 
О1.4 = 	* 10 

Пмакс  

де: 

ONo — оцінка  пропозиції  учасником  за  відповідним  критеріем; 

Пмак~ — максимальна  пропозиція  серед  усіх  пропозицій  учасників; 
ПZ — пропозиція  Учасника. 

1.5. Використання  вітчизняних  сировини, матеріалів, технологій, техніки  та  
обладнання  вітчизняного  виробництва. 
Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  поданої  Учасником  заповненої  Форми  
пропозиції  відповідно  до  Додатку  5 до  Інструкції  для  претендентів, щодо  
походження  сировини  та  обладнання, що  використовуватиметься  Учасником  під  
час  будівництва, встановлення  та  облаштування  об'екта  будівництва  та  їх  частки  у  
загальному  обсязі  витрат. 

Конкурсна  пропозиція, що  містить  максимальну  частку  витрат  на  вітчизняні  
сировину, матеріали, технології, техніку  та  обладнання, під  час  будівництва, 
встановлення  та  облаштування, отримуе  3 бали. Конкурсні  пропозиції  з  іншими  
значеннями  (крім  максимального ) оцішоються  за  формулою : 

Пl 
О1.5 = 	* 10 

Пмакс  

де: 

ONo — оцінка  пропозиції  учасником  за  відповідним  критеріем; 

Пмак~ — максимальна  пропозиція  серед  усіх  пропозицій  учасників; 
ПZ — пропозиція  Учасника. 

1.6. Відповідність  Проекту  пріоритетам  державної  політики  України  у  сфері  
енергоефективності  та  стратегії  (плану) соціально —економічного  розвитку  
населеного  пункту, що  плануеться  застосовувати  Учасником  
Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  поданого  Учасником  листа  у  якому  слід  
відобразити, впровадження  системи  енергетичного  менеджменту  та  моніторингу  
енергоспоживання, використання  теплозахисних  та  енергозберігаючих  
характеристик  будівель, впровадження  енергозберігаючих  освіттповальних  
приладів  та  застосування  інших  новітніх  енергоефективних  технологій . 

Конкурсна  пропозиція, що  містить  максимальне  значення  використання  
енергозберігаючих  технологій  допустимого  від  річного  обсягу  споживання, 
отримуе  5 балів. Конкурсні  пропозиції  з  іншими  значеннями  (крім  мінімального ) 

оцішоються  за  формулою : 

Пмін  
01.6 = П  * 10 

і  
де: 

ONo — оцінка  пропозиції  учасником  за  відповідним  критеріем; 

ПмZ, — мінімальна  пропозиція  серед  усіх  пропозицій  учасників; 
ПZ — пропозиція  Учасника. 
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2. Критерії  фінансового  та  комерційного  характеру  

Критерії  фінансового  та  комерційного  характеру  передбачають  оцінку  
фінансових  прогнозів  Учасника  при  виконанні  договору  партнерства, а  саме  доходів  
та  витрат  під  час  виконання  договору, ринкових  умов, фінансових  результатів  
операційної  діяльності  та  показників  рентабельності  та  повернення  інвестицій. 

У  рамках  групи  критеріїв  фінансового  та  комерційного  характеру  визначено  3 

(три) критерії, зокрема: 

2.1. Обсяг  і  форма  фінансової  участі  приватного  партнера. 
Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  документів, що  подаються  Учасником  на  
підтвердження  можливості  профінансувати  виконання  договору  державно- 

приватного  партнерства  у  запропонованому  Учасником  у  конкурсній  пропозиції  
обсязі  за  рахунок  власних  чи  залучених  коштів. Учасник, що  надав  підтвердження  
на  50% від  суми  запропонованих  інвестицій  отримуе  2 бали. Учасник, що  не  надав  
таке  підтвердження  або  надав  його  не  на  всю  суму  запропонованих  інвестицій  
отримуе  0 балів. 

2.2. Щорічні  витрати  на  експлуатацію  та  матеріально-технічне  
обслуговування. 
Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  поданої  Учасником  заповненої  Форми  
пропозиції  відповідно  до  Додатку  5 до  Інструкції  для  претендентів, що  містить  
порядок  фінансування  виконання  договору  про  партнерство, прогнознівитрати  на  
експлуатацію  та  матеріально -технічне  обслуговування  з  урахуванням  рівня  
зростання  цін  (інфляції) та  мінімальний  гарантований  Учасником  обсяг  витрат  на  
матеріально -технічне  обслуговування  об'екту  партнерства  та  території  за  кожен  
рік  дії  договору  про  партнерство, що  не  може  бути  нижчим  ніж  100 тисяч  гривень  
на  рік. На  основі  показників  вказаного  обсягу  мінімально  гарантованих  Учасником  
обсягів  витрат  за  відповідний  рік  виконання  договору  про  партнерство  
розраховуеться  чиста  приведена  вартість  таких  витрат  за  формулою : 

n 
CFt 

NPVe — 
(1 + R)t 

t= 0 

де: 

NPVe — чиста  приведена  вартість  мінімально  гарантованих  витрат  на  
матеріально -технічне  обслуговування ; 

CFt — розмір  мінімально  гарантованих  витрат  на  матеріально -технічне  
обслуговування  за  відповідний  рік; 
t— відповідний  рік  понесення  мінімально  гарантованих  витрат  на  матеріально -

технічне  обслуговування ; 
n— тривалість  договору  про  партнерство  (10 років); 
R— ставка  дисконтування, що  для  цілей  оцінки  визначена  на  рівні  15%. 

Конкурсна  пропозиція, що  містить  максимальний  показник  приведеної  вартості  
мінімально  гарантованих  витрат  на  матеріально -технічне  обслуговування, отримуе  
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2 бали. Конкурсні  пропозиції  з  іншими  значеннями  (крім  максимального ) 
оцішоються  за  формулою : 

Пl 
О23 = 	*10 

Пмакс  
де: 

ONo — оцінка  пропозиції  учасником  за  відповідним  критеріем; 
Пмак~ — максимальна  пропозиція  серед  усіх  пропозицій  учасників; 
ПZ — пропозиція  Учасника. 

2.3. Надійність  запропонованих  механізмів  фінансування  виконання  договору  
державно —приватного  партнерства. 
Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  поданої  Учасником  заповненої  Форми  
пропозиції  відповідно  до  Додатку  5 до  Інструкції  для  претендентів, що  містить  
структуру  фінансування  Проекту, яка  відображаеться  у  відсотковому  
співвідношенні  власного  капіталу  та  залученого  (кредитного) капіталу, що  буде  
інвестований  для  реалізації  Проекту  та  виконання  договору  про  партнерство . 
Конкурсна  пропозиція, що  містить  максимальну  частку  інвестицій, яку  приватний  
партнер  готовий  профінансувати  у  вигляді  власних  грошових  коштів  у  рамках  
реалізації  проекту  отримуе  2 бали. Конкурсні  пропозиції  з  іншими  значеннями  
(крім  максимального) оціuюються  за  формулою : 

Пl 
О24 = 	*10 

Пмакс  
де: 

ONo — оцінка  пропозиції  учасником  за  відповідним  критеріем; 
Пмак~ — максимальна  пропозиція  серед  усіх  пропозицій  учасників; 
ПZ — пропозиція  Учасника. 

3. Критерії  екологічного  та  соціального  характеру  

Критерії  екологічного  та  соціального  характеру  передбачають  оцінку  
екологічного  та  соціального  впливу  партнерства . Ця  група  критеріїв  покликана  
оцінити, який  вплив  матиме  партнерство  на  розвиток  регіону, а  також  додаткові  
переваги  реалізації  партнерства  для  районної  ради. 

У  рамках  групи  критеріїв  екологічного  та  соціального  характеру  визначено  4 
(чотири) критерії, зокрема: 

3.1. Відповідність  здійснення  державно —приватного  партнерства  екологічним  
нормам  і  стандартам. 
Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  поданої  Учасником  заповненої  Форми  
пропозиції  відповідно  до  Додатку  5 до  Інструкції  для  претендентів, що  містить  
інформацію  щодо  відповідності  здійснення  запланованої  діяльності  Учасника, 
відповідно  до  вимог  договору  про  партнерство  при  його  виконанні, екологічним  
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нормам  і  стандартам  України, що  подаеться  Учасником  у  рамках  Конкурсної  
пропозиції . 
Конкурсна  пропозиція, що  вказуе  на  повну  відповідність  екологічним  нормам  і  
стандартам, та  не  мае  винятків, отримуе  1 бал. Конкурсна  пропозиція, яка  вказуе  
на  наявність  винятків  або  ризиків  щодо  відповідності  екологічним  нормам  і  
стандартам  отримуе  0 балів  

3.2. Екологічні  наслідки  здійснення  державно —приватного  партнерства. 
Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  поданої  Учасником  заповненої  Форми  
пропозиції  відповідно  до  Додатку  5 до  Інструкції  для  претендентів, що  містить  
інформацію  щодо  ризиків  негативних  наслідків  для  екології  від  запропонованої  
діяльності  Учасника  відповідно  до  вимог  договору  про  партнерство  при  його  
виконанні, що  подаеться  Учасником  у  рамках  Конкурсної  пропозиції . 
Конкурсна  пропозиція, що  вказуе  на  відсутність  ризиків  негативного  впливу  на  
екологію  отримуе  1 бал. Конкурсна  пропозиція, яка  вказуе  на  присутність  ризиків  
негативного  впливу  на  екологію  отримуе  0 балів. 

3.3. Використання  під  час  здійснення  державно —приватного  партнерства  праці  
громадян  України. 
Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  поданої  Учасником  заповненої  Форми  
пропозиції  відповідно  до  Додатку  5 до  Інструкції  для  претендентів, що  містить  
максимально  гарантовану  частку  працівників —громадян  України  у  відсотках  до  
загальної  кількості  працівників, що  будуть  залучатися  Учасником  при  виконанні  
договору  про  партнерство, яка  подаеться  Учасником  у  рамках  Конкурсної  
пропозиції . 
Конкурсна  пропозиція, що  передбачае  максимальний  рівень  мінімальної  
гарантованої  частки  працівників —громадян  України  у  загальній  кількості  
працівників  отримуе  1 бал. Конкурсні  пропозиції  з  іншими  значеннями  (крім  
максимального ) оцішоються  за  формулою : 

Пl 
* 10 

Пмакс  

де: 
ONo — оцінка  пропозиції  учасником  за  відповідним  критеріем; 
Пмак~ — максимальна  пропозиція  серед  усіх  пропозицій  учасників; 
ПZ — пропозиція  Учасника. 

3.4. Рівень  заробітної  плати  та  соціального  забезпечення  найманих  
працівників. 
Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  поданої  Учасником  заповненої  Форми  
пропозиції  відповідно  до  Додатку  5 до  Інструкції  для  претендентів, що  містить  
розмір  фонду  оплати  праці  за  кожен  календарний  рік  партнерства  з  урахуванням  
прогнозованої  індексації . На  основі  показників  фонду  оплати  праці  за  кожен  рік  
виконання  договору  про  партнерство  розраховуеться  чиста  приведена  вартість  
фонду  оплати  праці  за  формулою : 
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n 
t 

NPVP = 	
CF 

(1 + R)t 
t= 0 

де: 
NPVP — чиста  приведена  вартість  фонду  оплати  праці; 
CFt — розмір  фонду  оплати  праці  за  кожен  рік; 
t— відповідний  рік  понесення  витрат; 
n— тривалість  договору  про  партнерство  (10 років); 
R— ставка  дисконтування, що  для  цілей  оцінки  визначена  на  рівні  15%. 

Конкурсна  пропозиція, що  передбачае  максимальне  значення  чистої  приведеної  
вартості  фонду  оплати  праці  отримуе  1 бал. Конкурсні  пропозиції  з  іншими  
значеннями  (крім  максимального ) оцішоються  за  формулою : 

Пl 
 *10 

Пмакс  

де: 
ONo — оцінка  пропозиції  учасником  за  відповідним  критеріем; 
Пмак~ — максимальна  пропозиція  серед  усіх  пропозицій  учасників; 
ПZ — пропозиція  Учасника. 

3.5. Вплив  на  рівень  соціально —економічного  розвитку  адміністративно — 
територіальної  одиниці, регіону. 
Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  поданої  Учасником  заповненої  Форми  
пропозиції  відповідно  до  Додатку  5 до  Інструкції  для  претендентів, що  містить  
інформацію  щодо  впливу  діяльності  Учасника  при  виконанні  договору  про  
партнерство  на  соціально —економічний  розвиток  міста. 
Конкурсна  пропозиція, яка  вказуе  на  позитивний  вплив  на  соціально —економічний  
розвиток  міста  отримуе  2 бали. Конкурсна  пропозиція, яка  не  вказуе  на  
позитивний  вплив  отримуе  0 балів. 

Визначення  сумарної  оцінки  пропозиції  

Пропозиції  кожного  Учасника  оцінюються  відповідно  зважених  коефіціентів  за  
кожним  критеріем  (від  0% до  100%; 0% — мінімально  значимий  критерій, 100% — 

максимально  значимий  критерій) відповідно  до  таблиці  нижче. Сума  зважених  
коефіціентів  за  критеріями  одного  виду  дорівшое  100%. 

Під  час  проведення  оцінки  Конкурсних  пропозицій  члени  Конкурсної  комісії  
оцішоють  кожну  Конкурсну  пропозицію  окремо  шляхом  присвоення  кожному  
визначеному  критерію  балів  від  0 до  10 (стовпчик  4 таблиці  нижче), перемноження  
присвоеного  балу  і  відповідного  зваженого  коефіціента  за  кожним  критеріем  окремо  
(стовпчик  5 таблиці  нижче) та  сумування  отриманих  показників  на  таких  принципах. 

Зважений  Оцінка  Загальна  
Ns Характеристики  критерію  коефіціент, характеристики  кількість  

% (від  0°/о  членом 	комісії  балів 	за  
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до  100%) (від  0 до  10) критеріем  
(3)*(4) 

(1) (2) (33 (4) (5) 

Кріітерії 	текнічного 	та  
1 інженерно-конструкто nського  gg 

характеnу  

Наявне  технічне  обrрунтування  
конкурсної 	пропозиції, 	що  

1.1 
повинен 	містити 	попередній  

10 
примірний 	проект 	нового  
будівництва, 	що 	буде  
реалізований  Учасником . 

Можливість 	реалізації 	у  
визначені  строки  запропонованої  

12 
конкурсної  пропозиції  (частини  

20 
• робіт 	з 	будівництва 	та  

обладнання 	об' екту 	ДПП 	та  
початку  операційної  діяльності) 

1.3 Рівень  кваліфікації  Учасника  25 

Можливість 	передання  
конкретно 	встановленого  

1.4 
відсотка 	площі 	будинків 	у  25 
власність 	Киево-Святошинській  
районній 	раді, 	які 	плануеться  
збудувати. 

Використання 	вітчизняних  
сировини, 	 матеріалів, 

1.5 технологій, 	техніки 	та  3 
обладнання 	вітчизняного  
виробництва  

Відповідність 	 Проекту  
пріоритетам  державної  політики  
України 	у 	сфері  

1.6 енергоефективності  та  стратегії  5 

(плану) 	соціально-економічного  
розвитку  населеного  пункту, що  
плануеться 	застосовувати  
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Учасником  

., Кріітерії 	фінансового 	та  
6 комерційного  карактеру  

Обсяг  і  форма  фінансової  участі  2 
2 1 

приватного  партнера  

Щорічні 	витрати 	на  
2.2 експлуатацію 	та 	матеріально - 2 

технічне  обслуговування  

Надійність 	запропонованих  
механізмів 	фінансування  2 

2 3 
виконання  договору  державно- 
приватного  партнерства  

3 Кріітерії 	еко.nогічного 	та  6 

соціа.nьного  карактеру  

Відповідність 	здійснення  

3.1 
державно-приватного  1 

партнерства  екологічним  нормам  
істандартам  

Екологічні  наслідки  здійснення  
3.2 державно-приватного  1 

партнерства  

Використання  під  час  здійснення  

3.3 
державно-приватного  1 

партнерства 	праці 	громадян  
України  

Рівень 	заробітної 	плати 	та  
3.4 соціального 	забезпечення  1 

найманих  працівників  

Вплив 	на 	рівень 	соціально- 
3 5 економічного 	розвитку  2 

адміністративно -територіальної  
одиниці, регіону  

Всього  100 

36 



Оцінка  Конкурсних  пропозицій  здійсшоеться  кожним  членом  Комісії  у  
письмовому  вигляді. 

За  результатами  проведення  оцінки  Конкурсних  пропозицій  члени  Конкурсної  
комісії, які  беруть  участь  у  її  засіданні, заповшоють  і  підписують  Відомості  про  
оцішовання  та  подають  їх  Секретарю  Конкурсної  комісії. 

Після  проведення  перевірки  правильності  розрахунків, наведених  у  Відомостях  
про  оцішовання, та  виправлення  разом  з  відповідними  членами  Конкурсної  комісії  
помилок  Секретар  Конкурсної  комісії  за  кожною  Конкурсною  пропозиціею  
підсумовуе  бали, нараховані  членами  Конкурсної  комісії, складае  та  підписуе  Звіт  про  
оцішовання, який  разом  з  Відомостями  про  оцішовання  подае  Конкурсній  комісії  для  
розгляду  та  визначення  переможця  Конкурсу. 

За  результатами  розгляду  даних, наведених  у  Відомостях  про  оцішовання  та  
Звіті  про  оцішовання, Головуючий  на  засідання  Конкурсної  комісії  пропонуе  
визначити  переможцем  учасника, Конкурсна  пропозиція  якого  набрала  найбільшу  
кількість  балів. 

У  разі  рівного  розподілу  балів  Конкурсна  комісія  розглядае  дані, наведені  у  
Відомостях  про  оцішовання, і  пропонуе  визначити  переможцем  учасника, Конкурсна  
пропозиція  якого  набрала  найбільшу  кількість  балів  за  зваженими  коефіціентами  з  
найбільшим  значенням . 
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Додаток  5. 

До  Інструкції  для  претендентів  
на  участь  у  конкурсі  з  визначення  
приватного  партнера  для  здійснення  
державно-приватного  партнерства  для  
реалізації  Проекту  «Будівництво  
багатоповерхового  житлового  
комплексу  із  приміщеннями  
комерційного  призначення  по  вул. 
Львівська, 72 у  м. Киеві» 

Форма  пропозиції  

Щодо: подання  пропозиції  на  участь  у  конкурсі  з  визначення  приватного  
партнера  для  здійснення  державно-приватного  партнерства  для  реалізації  Проекту  
«Будівництво  багатоповерхового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  
комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві». 

Кому: Киево-Святошинській  районній  раді  Київської  області. 
[Ім'я  (найменування) Учасника  конкурсуJ подае  у  складі  своеї  Пропозиції  для  

участі  у  конкурсі  з  визначення  приватного  партнера  для  здійснення  державно-
приватного  партнерства  для  реалізації  Проекту  «Будівництво  багатоповерхового  
житлового  комплексу  із  приміщеннями  комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 
72 у  м. Киеві» що  Форму  пропозиції  відповідно  до  вимог  Конкурсної  документації  та  
просить  прийняти  її  до  розгляду. 

[Ім'я  (найменування) Учасника  конкурсуJ підтверджуе, що  наведені  у  цій  Формі  
пропозиції  показники  і  пропозиції  відповідають  конкурсній  документації, а  також  
приймае  на  себе  усі  ризики, які  пов'язані  з  невідповідністю  ціеї  Форми  пропозиції  
умовам  конкурсу  та  вимогам  Конкурсної  документації, у  тому  числі  відхилення  
Пропозиції  відповідно  до  Конкурсної  документації . 

[Ім'я  (найменування) Учасника  конкурсуJ підтверджуе, що  наведені  у  цій  Формі  
пропозиції  показники  і  пропозиції  покладають  на  [ім'я  (найменування) Учасника  
конкурсуJ зобов'язання, які  він  повинен  буде  виконувати  згідно  з  умовами  Договору  
про  партнерство, у  разі  визначення  [ім'я  (найменування) Учасника  конкурсуJ 
Переможцем  конкурсу. 

Запропоновані  [ім'я  (найменування) Учасника  конкурсуJ показники  і  пропозиції  
для  виконання  критеріїв  оцінки  Пропозиції  [ім'я  (найменування) Учасника  конкурсуJ 
наводяться  нижче. 

Інженерно-конструкторські  пропозиції  

Запропонована  частка  передання  конкретно  встановленого  відсотка  площі  будинків  у  
власність  Киево-Святошинській  районній  раді, які  плануеться  збудувати. 

Запропонована  нами, відповідно  до  критерію  оцінки  конкурсних  пропозицій  1.4, 
частка  передання  конкретно  встановленого  відсотка  площі  будинків  у  власність  
Киево-Святошинській  районній  раді, об'екта  партнерства  , становить  [вказати  
заnроnоновану  nлощу  у  метрах  квадратних  та  відсотках  від  зага✓аьної  площі ]. 
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Розмір  витрати  на  сировину  та  обладнання  вітчизняного  виробництва. 

Запропонована  нами, відповідно  до  критерію  оцінки  конкурсних  пропозицій  1.5, 
частка  витрат  на  сировину  та  обладнання  вітчизняного  виробництва, що  
використовуватиметься  під  час  будівництва  в  рамках  договору  про  партнерство  
становитиме  [вказати  заnроnоновану  мінімальну  частку  витрат  на  сировину  та  
обладнання  вітчизняного  виробництва  за  Проектом  у  відсотках ]. 

Запропонований  максимальний  допустимий  обсяг  споживання  електроенергії  
обектом  будівництва. 

Запропонований  нами, відповідно  до  критерію  оцінки  конкурсних  пропозицій  
1.6, максимальний  допустимий  обсяг  споживання  електроенергії, що  плануеться  
використовувати  для  виконання  договору  про  партнерство, за  1 (один) рік  виконання  
договору  про  партнерство  становить  [вказати  заnроnонований  максимальний  
доnустимий  обсяг  сnоживання  електроенергії  за  1 (одіін) рік  виконання  договору  про  
nартнерствоу  кВт*год]. 

Фінансові  пропозиції  

Запропонована  частка  приватного  партнера  у  спільній  діяльності. 

Запропонована  нами, відповідно  до  критерію  оцінки  конкурсних  пропозицій  2.1, 
частка  приватного  партнера  у  спільній  діяльності  становить  [вказати  частку  у  
сnільній  діяльності  nриватного  nартнерау  відсотках ]. 

Запропоновані  витрати  на  експлуатацію  та  матеріально-технічне  
обслуговування. 

Запропонована  нами, відповідно  до  критерію  оцінки  конкурсних  пропозицій  2.3, 
сума  витрат  на  експлуатацію  та  матеріально -технічне  обслуговування  та  мінімальний  
гарантований  рівень  витрат  на  експлуатацію  та  матеріально -технічне  обслуговування  
становлять  [заnовнити  таблицю  за  календарний  кожен  рік  у  гривнях  без  урахування  
nодатку  на  додану  вартість  з  урахування  зростання  цін  (інфляції) у  номінальному  
вираженні ] : 

Календарний  рік  

Сума  витрат  на  
експлуатацію  та  

матеріально -технічне  
обслуговування, тис  грн  

(Без  ПДВ) 

Мінімальна  гарантована  сума  
витрат  на  експлуатацію  та  

матеріально -технічне  
обслуговування, тис  грн  (Без  
ПДВ, не  менше  100 тис. грн.) 

2020 

2021 

2022 

2023 

[Для  цілей  оцінки  nроnозицій  сума  витрат  на  ексnлуатацію  та  матеріально- 
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технічне  обслуговування  no роках  буде  nриведена  до  nоточної  вартості  з  
урахуванням  ставки  дисконтування  15%]. 

Мінімальна  частка  власного  капіталу  у  структурі  фінансування  проекту. 

Ми  підтверджуемо  свою  спроможність  профінансувати  всю  запропоновану  нами  
суму  інвестицій  за  Проектом, а  саме  [вказати  всю  запропоновану  суму  інвестицій ] у  
такий  спосіб: [вказати  мінімальну  гарантовану  частку  у  відсотках ] за  рахунок  
власного  капіталу  та  [вказати  залишкову  частку  у  відсотках ] за  рахунок  залучення  
кредитних  коштів. 

для  підтвердження  нашої  спроможності  профінансувати  всю  запропоновану  
нами  суму  інвестицій  за  Проектом, а  саме  [вказати  всю  запропоновану  суму  
інвестицій ] ми  надаемо  у  складі  своеї  пропозиції  [вказати  далі  nідтвердні  документи  
залежно  від  виnадку; nідтвердні  документи  надаються  окремо ]. 

Екологічні  та  соціальні  пропозиції  

Інформація  щодо  відповідності  здійснення  запланованої  діяльності  екологічним  
нормам  і  стандартам  

Ми  підтверджуемо , що  запропонована  нами  діяльності  відповідно  до  вимог  
договору  про  партнерство  при  його  виконанні, відповідно  до  критерію  оцінки  
конкурсних  пропозицій  3.1, відповідатиме  екологічним  нормам  і  стандартам  України. 
[Вказати  винятки  або  ризики  якщо  такі  nередбачаютьсяJ. 

Інформація  щодо  ризиків  негативних  наслідків  для  екології  від  запропонованої  
діяльності  

Запропонована  нами  діяльності  відповідно  до  вимог  договору  про  партнерство  
при  його  виконанні, відповідно  до  критерію  оцінки  конкурсних  пропозицій  3.2, 
[вказати  "мае  ризики" чи  "не  мае  ризиків'J негативних  наслідків  для  екології. 
[Вказати  додаткову  інформацію  щодо  ризиків  у  разі  наявностіJ. 

Запропонована  мінімальна  частка  працівників-громадян  України. 

Запропонована  нами, відповідно  до  критерію  оцінки  конкурсних  пропозицій  3.3, 
мінімальна  гарантована  частка  працівників -громадян  України, що  залучатимуться  
при  виконанні  договору  про  партнерство, становить  [вказати  мінімальну  частку  
nрацівників-громадян  України, що  залучатимуться  npu виконанні  договору  про  
nартнерство, у  відсотках  до  загальної  кількості  nрацівників. Заnроnонований  
коефіціент  мае  бути  мінімальним  доnустимим  рівнем  залучення  nрацівників- 
громадян  України  npu виконанні  договору  про  nартнерство ]. 

Запропонований  рівень  заробітної  плати  та  соціального  забезпечення  
працівників. 

Запропонований  нами, відповідно  до  критерію  оцінки  конкурсних  пропозицій  
3.4, мінімальний  розмір  фонду  оплати  праці  становить  [вказати  мінімальний  
гарантований  розмір  номінального  (з  урахуванням  індексації) фонду  onnaniu nраці  у  
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гривні  за  кожен  ка✓аендарний  рік1: 

Рік  Фонд  оплати  праці, тис  грн  

2019 

2020 

2021 

2022 

[Для  цілей  оцінки  nроnозицій  сума  фонду  onnamu nраці  no роках  буде  nриведена  
до  nоточної  вартості  з  урахуванням  ставки  дисконтування  15%]. 

Запропонована  нами  діяльності  відповідно  до  вимог  договору  про  партнерство  при  

Інформація  щодо  впливу  на  соціально-економічний  розвиток  міста  

Виконання, відповідно  до  критерію  оцінки  конкурсних  пропозицій  3.5, матиме  
[вказати  який  вnлив  матиме  діяльністьJ вплив  на  соціально-економічний  розвиток  
міста. 

В.о. голови  районної  ради 	 О. М. Однороманенко  
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Додаток  б  
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  03.09.2020 року  Ns 737-48-VII 

Кваліфікаційні  вимоги  до  учасників  Конкурсу  для  визначення  приватного  
партнера  у  межах  здійснення  державно-приватного  партнерства  з  метою  

реалізації  Проекту  «Будівництво  багатоповерхового  житлового  комплексу  із  
приміщеннями  комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві» 

Кваліфікаційні  вимоги  до  учасників  Конкурсу  
1.1. до  участі  в  Конкурсі  допускаються  Претенденти, які  самі  або  один  з  їх  

учасників  (акціонерів): 
• можуть  забезпечити  необхідне  для  реалізації  Проекту  обладнання  та  

матеріально -технічну  базу, що  дозволяе  виконати  умови  договору  про  партнерство; 
• можуть  залучити  для  реалізації  Проекту  працівників  та  підрядників  

відповідної  кваліфікації, які  мають  необхідні  знання  та  досвід; 
• мають  досвід  у  сфері  здійснення  будівельної  діяльності, зокрема: 
о  здійснення  протягом  останніх  3 (трьох) років  діяльності  ведення  

безперебійної  роботи  у  сфері  будівництва; 
• мають  фінансову  спроможність  реалізувати  Проект, зокрема: 
о  прийнятний  рівень  грошових  надходжень, що  підтверджуеться  

розміром  грошових  потоків  Учасника; 
о  підтвердження  наявності  фінансування, що  підтверджуеться  наявністю  

ліквідних  активів  або  підтвердженнями  банку  готовності  надати  Учаснику  кредит. 
1.2. Не  допускаються  до  участі  в  конкурсі  особи, визначені  частиною  

четвертою  статті  12 Закону  України  "Про  концесію": 
— на  дату  подання  заявки  визнані  банкрутом  або  щодо  яких  порушено  

провадження  у  справі  про  банкрутство; 
— 	перебувають  у  стадії  ліквідації  або  реорганізації; 
— контротпоються  один  одним, перебувають  під  спільним  контролем  або  

е  пов'язаними  особами  (у  разі  подання  заявки  окремо  кожним  претендентом ); 
— не  надали  повної  інформації  про  осіб, які  здійсшоють  безпосередній  

або  опосередкований  контроль  над  ними, вктпочаючи  кінцевих  бенефіціарних  
власників  (контролерів); 

— е  юридичними  особами, власниками  10 відсотків  і  більше  акцій  
(часток) та/або  кінцевим  бенефіціарним  власником  (контролером) яких  е  резидент  
держави, визнаної  Верховною  Радою  України  державою-агресором, чи  держава, 
визнана  Верховною  Радою  України  державою-агресором; 

— е  особами, зареестрованими  в  офшорній  зоні, або  особами, акції  
(частки) яких  у  сукупності  більш  як  на  50 відсотків  належать  прямо  або  
опосередковано  таким  особам  (перелік  таких  зон  визначае  Кабінет  Міністрів  
України), чи  зареестрованими  в  країнах, вктпочених  Групою  з  розробки  фінансових  
заходів  протидії  відмиваншо  коштів  та  фінансуваншо  тероризму  (FATF) до  
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переліку  країн, що  не  співпращоють  у  сфері  протидії  відмиваншо  доходів, 
одержаних  злочинним  шляхом; 

— е  особами, які  прямо  чи  опосередковано  перебувають  під  контролем  
осіб, кінцевим  бенефіціарним  власником  (контролером) яких  е  особи, визначені  
ціею  частиною, або  е  пов'язаними  особами  таких  осіб; 

— е  юридичними  особами  чи  пов'язаними  з  ними  особами, 
зареестрованими  у  державі, визнаній  Верховною  Радою  України  державою- 
агресором, або  щодо  яких  застосовано  санкції  відповідно  до  законодавства  України  
або  міжнародного  права; 

— е  державними  підприемствами, установами, організаціями, власником  
яких  е  держава  Україна, чи  комунальними  підприемствами, установами, 
організаціями; 

— е  радниками, залученими  для  підготовки  проекту, який  здійснюеться  
на  умовах  концесії; 

— е  особами, які  прямо  чи  опосередковано  перебувають  під  контролем  
осіб, кінцевим  бенефіціарним  власником  (контролером) яких  е  особи, які  прямо  чи  
опосередковано  пов'язані  відносинами  контротпо  з  оператором  електронного  
майданчика, через  який  проводиться  концесійний  конкурс, конкурентний  діалог  
або  публікація  документів  у  процедурі  прямих  переговорів  з  орендарем  державного  
майна, що  передаеться  в  концесію; 

— е  особами, консультанти  яких  (фізичні, юридичні  особи, які  надають  
претенденту  юридичні, фінансові  чи  інші  консультаційні  послуги) прямо  чи  
опосередковано  пов'язані  відносинами  контротпо  з  оператором  електронного  
майданчика, через  який  проводиться  концесійний  конкурс, конкурентний  діалог  
або  публікація  документів  у  процедурі  прямих  переговорів  з  орендарем  державного  
майна, що  передаеться  в  концесію . 

Відсутність  підстав  для  недопущення  до  участі  у  Конкурсі, визначених  цим  
пунктом, підтверджуеться  відповідною  довідкою, наданою  Претендентом, яка  
підписана  уповноваженою  особою  та  скріплена  печаткою  (за  наявності). 

1.3. Надання  будь-якої  інформації  чи  документів, які  не  передбачені  
Інструкціею  (додаток  5 до  рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  від  
03.09.2020 року  Ns 737-48-VII), зокрема  будь-яких  маркетингових  матеріалів , 
технічних  або  фінансових  пропозицій  щодо  реалізації  Проекту, або  будь-яких  
інших  технічних, фінансових  чи  інших  документів  або  інформації, не  допускаеться . 
Надання  такої  інформації  чи  документів  у  складі  Заявки  не  впливае  на  результати  її  
розгляду. 

1.4. Претенденти, які  разом  беруть  участь  у  Конкурсі, подають  едину  
Заявку  на  участь  у  ньому  та  документ  для  підтвердження  спільної  відповідності  
кваліфікаційним  вимогам. 

1.5. до  Заявки  Претендентів, що  подають  едину  Заявку, додаються  щодо  
кожного  Претендента  документи, передбачені  Інструкціею, а  також  оригінал  або  
нотаріально  засвідчена  копія  договору, яким  регутпоються  питання  спільної  участі  
таких  осіб  у  конкурсі  та  здійсненні  ДПП. У  зазначеному  договорі  визначаються, 
зокрема, права  та  обов'язки  кожної  сторони  у  процесі  здійснення  ДПП, розмір  та  
форма  внеску  кожної  сторони  під  час  його  здійснення, підстави  та  порядок  
припинення  договору. 
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1.6. Юридична  особа  - нерезидент  подае  разом  із  заявкою  документи, що  
підтверджують  факт  реестрації  (створення) іноземної  юридичної  особи  у  країні  її  
місцезнаходження  (витяг  із  торговельного, банківського  або  судового  реестру  
тощо), та  зазначені  в  п. 1.15 Інструкції . документи, що  засвідчені  згідно  із  
законодавством  країни, яка  їх  видала, перекладені  українською  мовою  та  
легалізовані  відповідно  до  законодавства . 

1.7. Заявка  та  документи, надання  яких  передбачено  п. 1.15. Інструкції, 
прошиваються . Кожна  сторінка  Заявки  та  супровідних  документів  
пронумеровуеться , підписуеться  претендентом  або  Уповноваженою  особою  
претендента  та  скріптпоеться  печаткою  претендента  (за  наявності). На  зворотній  
стороні  останнього  аркуша  Заявки  з  документами, що  подаються  разом  з  Заявкою, 
мае  бути  зроблений  запис, в  якому  вказуеться  загальна  кількість  пронумерованих  
сторінок, який  засвідчуеться  підписом  Претендента  або  уповноваженої  особи  
Претендента, із  зазначенням  дати  підпису  та  печаткою  претендента  (за  наявності). 

1.8. Копії  документів, що  додаються  до  заявки, засвідчуються  
претендентом  наступним  чином: відмітка  про  засвідчення  копії  документа  
складаеться  зі  слів  «Згідно  з  оригіналом» , назви  посади, особистого  підпису  особи, 
яка  засвідчуе  копію, її  ініціалів  та  прізвища, дати  засвідчення  копії  і  проставляння  
нижче  печатки  (у  разі  наявності). Копії  документів  мають  бути  засвідчені  особою, 
що  підписала  Заявку. 

1.9. Відповідальність  за  помилки  друку  у  Заявці  та  документах, що  
подаються  разом  з  Заявкою, одноособово  несе  Претендент . 

1.10. Подані  Заявки  рееструються  Конкурсною  комісіею  у  день  їх  
надходження  за  умови, що  форма  їх  подання  відповідае  тій, яка  визначена  
Інструкціею . За  умови  подання  Заявок  на  участь  у  Конкурсі  без  дотримання  вимог, 
визначених  Інструкціею  в  частині  пакування, нанесення  надписів, опечатування  та  
способу  їх  доставки, зазначені  документи  не  рееструються  та  повертаються  без  
розгляду. 

1.11. Про  подання  Заявки  робиться  відповідний  запис  у  Журналі  реестрації  
з  зазначенням  дати  та  часу  подання  Заявки, номеру  Заявки, назви  (прізвища, імені, 
по  батькові) Претендента, що  подав  Заявку, імені, прізвища  та  по  батькові  
Уповноваженої  претендентом  особи, даних  щодо  невідповідності  Заявки  вимогам  
до  її  оформлення, які  передбачені  пп. 1.15.,1.1б., 1.23. Інструкції . 

1.12. На  копії  Заявки  вказуеться  реестраційний  номер, дата  та  час  реестрації  
Заявки, а  також  ім'я, прізвище  та  по  батькові  особи, яка  подала  Заявку. 

1.13. Не  приймаються  та  не  рееструються : 
1.13.1. Заявки, надіслані  електронною  поштою, поштою  або  

факсимільним  повідомленням . У  разі  надходження  Заявки  поштою  конверт  із  
Заявкою  не  розкриваеться  і  повертаеться  поштою  відправнику  з  повідомленням  про  
відмову  у  прийнятті  Заявки. У  разі  надходження  Заявки  електронною  поштою  або  
факсимільним  повідомленням  така  Заявка  не  розглядаеться, а  повідомлення  про  
відмову  у  прийнятті  Заявки  надсилаеться  відправнику  відповідно  електронною  
поштою  або  за  допомогою  факсимільного  зв'язку; 

	

1.13.2. 	Заявки, подані  після  закінчення  строку  подання  Заявок, 
повертаються  Претендентам  без  розкриття  конвертів  із  Заявками  та  разом  із  
повідомленням  про  відмову  у  прийнятті  Заявки; 

	

1.13.3. 	Заявки, подані  без  дотримання  вимог  пп. 1.15., 1.16., 1.23., а  
також  Заявки, подані  особою  або  особами, які  не  пред'явили  документи  на  
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представництво  секретарю  Конкурсної  комісії. У  разі  надходження  таких  Заявок  
вони  повертаються  без  розкриття  конверта  разом  із  повідомленням  про  відмову  у  
прийнятті  Заявки  особисто  Заявнику  та  Уповноваженій  особі  Заявника  та/або  особі  
або  особам, які  не  пред'явили  Документи  на  представництво  (залежно  від  випадку). 

1.14. Заявки  для  участі  в  Конкурсі  та  інші  документи, пов'язані  з  
проведенням  Конкурсу, подаються  українською  мовою  до  Конкурсної  комісії  
особисто . 

1.15. Заявник  може  відкликати  свою  Заявку  в  будь-який  час  до  прийняття  
рішення  про  допущення  його  до  участі  у  Конкурсі  відповідно  до  Інструкції  для  
Заявників . Письмове  повідомлення  про  відкликання  Заявки  у  довільній  формі  
(українською  мовою) подаеться  особисто  Претендентом  або  Уповноваженою  
особою  Претендента  секретареві  Конкурсної  комісії. 

Допущення  до  участі  у  Конкурсі  
1.16. Конкурсна  комісія  протягом  п'яти  робочих  днів  після  надходження  

Заявки  розглядае  її  на  предмет  відповідності  вимогам  Інструкції  і  за  результатами  
такого  розгляду, Заявки, які  не  відповідають  зазначеним  вимогам, відхиляються . 

1.17. За  результатами  попереднього  відбору  щодо  відповідності  
кваліфікаційним  вимогам, до  участі  у  Конкурсі  не  допускаються  Претенденти  які: 

	

1.17.1. 	визнані  банкрутом  або  стосовно  яких  порушено  справу  про  
банкрутство; 

1 . 1 7.2.перебувають  у  стадії  ліквідації; 

	

1.17.3. 	контротпоються  один  одним, перебувають  під  спільним  
контролем  або  е  пов'язаними  особами  згідно  із  Законом  України  «Про  захист  
економічної  конкуренції» (у  разі  подання  Заявки  окремо  кожним  таким  
Претендентом); 

	

1.17.4. 	не  відповідають  кваліфікаційним  вимогам  відповідно  до  п. 1.17. 
та  вимогам  п. 1.18. Інструкції . 

1.18. За  результатами  попереднього  відбору  Конкурсна  комісія  складае  
протокол  щодо  відповідності  Претендентів  кваліфікаційним  вимогам  і  подае  в  
дводенний  строк  Державному  партнеру  на  затвердження  проект  рішення  про  
допущення  (недопущення) Претендентів  до  участі  в  Конкурсі  відповідно  до  
Положення  про  Конкурсну  комісію, яке  затверджене  рішенням  Киево- 
Святошинської  районної  ради  VII скликання  від  03.09.2020 року  Ns 737-48-VII; 

1.19. Конкурсна  комісія  протягом  трьох  робочих  днів  після  затвердження  
Державним  партнером  рішення  інформуе  Претендента  про  допущення  
(недопущення) до  участі  в  Конкурсі. 

1.20. Претендент  вважаеться  учасником  Конкурсу  з  дати  прийняття  
Державним  партнером  рішення  про  допущення  Претендента  до  участі  в  Конкурсі  
та  Запрошення  до  участі  в  Конкурсі. 

1.21. Претендент, якого  не  допущено, може  повторно  подати  Заявку  на  
участь  у  Конкурсі  до  закінчення  граничного  строку  подачі  Заявок, визначеного  
Інструкціею, у  разі  усунення  обставин, що  стали  причиною  відхилення . 

1.22. У  разі  якщо  після  оголошення  Конкурсу  на  участь  у  Конкурсі  подав  
Заявку  лише  один  Претендент, який  був  допущений  до  участі  в  Конкурсі, або  лише  
одного  з  Претендентів, які  подавали  Заявку, допущено  до  участі  у  Конкурсі, 
Договір  ДПП  може  бути  укладений  з  цим  учасником  Конкурсу  у  визначеному  
Інструкціею  порядку. 
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Комунікація  
1.23. Уповноваженими  особами  Державного  партнера  е  голова  та  секретар  

Конкурсної  комісії. 
1.24. Вся  комунікація, що  передбачена  Інструкціею  для  Заявників  (у  тому  

числі  подання  Заявок, надання  додаткової  інформації  щодо  Заявок  та  уточнення  
Заявок), повинна  здійсшоватися  Уповноваженими  особами  Претендента  та  
Уповноваженими  особами  Державного  партнера, зазначеними  у  Заявці, якщо  в  
Інструкції  не  зазначено  інше. 

1.25. для  спрощення  чи  прискорення  процедур, передбачених  Інструкціею  
інформація  та  документи  можуть  бути  додатково  подані  та/або  отримані  за  
Інструкціею  в  електронній  формі, електронною  поштою. У  разі  будь-яких  
розбіжностей  між  інформаціею  та  документами  у  паперовій  формі  та  інформаціею  
та  документами  в  електронній  формі, які  були  подані  та/або  отримані  відповідно  до  
Інструкції, перевагу  мають  інформація  та  документи  у  паперовій  формі. 

Кваліфікаційні  вимоги  до  учасників  Конкурсу  та  вимоги  щодо  
підтвердних  документів  

для  підтвердження  відповідності  претендента  кваліфікаційним  вимогам  
претендент  у  складі  Заявки  мае  надати  такі  документи: 
Ns Кваліфікаційний  Підтвердний  документ  

к  ите  ій  
1.  Наявність  необхідного  для  Довідка  про  наявність  обладнання  та  матеріально - 

реалізації 	Проекту  технічної  бази  та/або  комерційну  пропозицію  від  
обладнання 	 та  постачальника 	відповідного 	обладнання, 	що  
матеріально -технічної  дозволяе  претенденту  або  одній  з  компаній  — 
бази  учасників 	(акціонерів) 	претендента 	виконати  

умови  договору  про  партнерство; 
2.  Можливість  залучити  для  Довідку  про  наявність  в  штаті  претендента  або  

реалізації 	Проекту  одніеї 	з 	компаній 	— 	учасників 	(акціонерів) 
працівників, 	які 	мають  претендента 	(або 	про 	працевлаштування  
необхідні  знання  та  досвід  відповідно 	до 	контрактів) 	або 	можливості  
у  сфері  будівництва  для  залучення  до  виконання  робіт  працівників  та  
реалізації  договору  робітників 	для 	реалізації 	цього 	Проекту. 	За  

бажанням 	надати 	документи 	про 	офіційне  
працевлаштування ; 

3.  Досвіду 	у 	сфері  
будівництва 	реалізації  
Проекту: 

документи, 	що 	підтверджують 	здійснення  
претендентом  або  одніею  з  компаній-учасників  
(акціонерів) 	претендента 	протягом 	останніх 	3 
(трьох) років  діяльності  у  сфері  будівництва . 
Надати  копії  договорів  виконаних  у  повному  
обсязі/частковому 	обсязі 	(з 	додатками 	та  
додатковими  угодами) та  за  наявності 	довідки  
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форми  КБ-3* (*за  бажанням) та  документи, що  
дають  право  на  виконання  підготовчих  та  
будівельних  робіт  та  у  разі  наявності  засвідчуе  
прийняття  в  експлуатацію  закінченого  
будівництвом  об'екта/реестраційний  номер  
документа. 
А  також  довідка  щодо  того, на  яку  суму  було  
укладено  договори  та  строки  їх  виконання  у  формі  
таблиці  або  звітv: 
Рік  Номер  

договору  та  Критерій  Критерій  
найменування  сума  строки  
контрагентаз  укладеного  виконання  
яким  укладено  договору  договорів  

договір  
2017 
2018 
2019 
Державний  партнер  залишае  за  собою  право  
вимагати  уточнень  для  перевірки; 

4. Фінансова  спроможність  
реалізvвати  Проект  
прийнятний 	розмір  Фінансова  звітність  претендента  та/або  декларація  
чистого 	 доходу  про  сплату  единого  податку  для  податників  
претендента 	 единого  податку  за  останні  3 роки. 

Вільний  грошовий  потік  означае  доступні  грошові  
кошти  без  урахування  усіх  необхідних  інвестицій  
в  оборотні  активи  та  капітальних  інвестицій, а  
також  без  урахування  усіх  витрат  на  виплату  
відсотків  за  кредитами  та  погашення  фінансових  
зобов'язань  

Наявність  фінансування 

	

	підтвердження  наявності  фінансових  ресурсів  у  
одній  чи  кількох  із  нижчевказаних  форм: 
баланс  підприемства  за  останній  звітний  період, 
звіт  про  фінансові  результати  та/ або  звіт  про  рух  
грошових  коштів  за  останній  звітний  період; 
лист  (листи) від  банку  (банків) із  підтвердженням  
готовності  надати  Учаснику  кредит. Лист  (листи) 
повинні  відображати  готовність  банку  (банків) 
надати  всі  необхідні  акредитиви  та  банківські  
гарантії, які  вимагаються  відповідно  до  договору  
про  партнерство; 
Учасник  повинен  підтвердити  наявність  
фінансування  для  виконання  інвестиційних  вимог  
за  Проектом. для  цього  учасником  повинно  бути  
надане  Учасник  повинен  відповідати  щонайменше  
одному  з  фінансових  критеріїв, наведених  вище. 

~ 



для  підтвердження  відповідності  фінансовим  критеріям  Учасник  також  мае  
право  покладатися  на  свої  [афілійовані  особи]. 

Якщо  Учасник  покладаеться  на  свою  Пов'язану  компанію  для  підтвердження  
відповідності  фінансовим  критеріям  окрім  необхідної  фінансової  інформації  про  
відповідну  Пов'язану  компанію  він  мае  подати  також  лист-зобов 'язання  
афілійованої  особи. 

Державний  партнер  залишае  за  собою  право  вимагати  уточнень  для  
перевірки  наданих  підтверджень  відповідності  кваліфікаційним  вимогам. 

Претенденти, які  разом  беруть  участь  у  конкурсі, подають  едину  Заявку  на  
участь  у  ньому  та  документ  для  підтвердження  спільної  відповідності  
кваліфікаційним  вимогам. 

До  Заявки  таких  претендентів  додаються  щодо  кожного  претендента  
документи, передбачені  ціею  Конкурсною  документаціею, а  також  оригінал  або  
нотаріально  засвідчена  копія  договору, яким  регутпоються  питання  спільної  участі  
таких  осіб  у  конкурсі  та  здійсненні  державно-приватного  партнерства . У  
зазначеному  договорі  визначаються, зокрема, права  та  обов'язки  кожної  сторони  у  
процесі  здійснення  ДПП, розмір  та  форма  внеску  кожної  сторони  під  час  його  
здійснення, підстави  та  порядок  припинення  договору. 

В.о. голови  районної  ради 	 О. М. Однороманенко  
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Додаток  7 
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  03.09.2020 року  Ns 737-48-VII 

Критерії  і  порядок  проведення  оцінки  конкурсних  пропозицій  та  визначення  
переможця  конкурсу  для  здійснення  державно-приватного  партнерства  для  
реалізації  Проекту  «Будівництво  багатоповерхового  житлового  комплексу  із  
приміщеннями  комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві» 

1. Критерії  технічного  та  інженерно-конструкторського  характеру  
Критерії  технічного  та  інженерно-конструкторського  характеру  

передбачають  оцінку  технічної  спроможності  Учасника  виконати  договір  
партнерства  та  реалізувати  цілі  Проекту  з  технічної  точки  зору. У  рамках  оцінки  
ціеї  групи  критеріїв  мае  бути  оцінено  технічне  рішення, що  пропонуеться  
Учасником, план  дій  щодо  виконання  договору  партнерства, часові  прогнози  етапів  
виконання  договору, технічні  та  операційні  показники, яких  плануе  досягти  
Учасником  відповідно  до  конкурсної  пропозиції . Також, вказана  група  критеріїв  
покликана  оцінити  досвід  Учасника  у  реалізації  подібних  проектів, роботі  над  
реалізаціею  схожих  технічних  рішень  та  управлінні  наданням  послуг. 

Всі  Претенденти  конкурсу  повинні  надати  детальні  відомості  про  свої  
методології  та  операційні  плани  щодо  реалізації  проекту  будівництва  відповідно  до  
вимог  договору  ДПП. 

У  рамках  групи  критеріїв  технічного  та  інженерно-конструкторського  
характеру  визначено  б (шість) критеріїв, зокрема: 

1.1. Наявне  технічне  обrрунтування  конкурсної  пропозиції, що  
повинен  містити  попередній  примірний  проект  нового  будівництва, що  буде  
реалізований  Учасником. 

Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  поданого  Учасником  бізнес-плану  та  
перевірки  наявності  технічних  характеристик, у  тому  числі  надання  проектно- 
кошторисної  документації  та  обrрунтувань  здійснення  нового  будівництва . 
Перевага  буде  надана  тому  Учаснику, який  зареестрований  в  Україні  як  суб'ект  
господарювання  не  менше  ніж  5 років  з  дати  публікації  цього  оголошення . 

Учасник, що  надав  технічні  характеристики  у  тому  числі  надання  проектно- 
кошторисної  документації  та  обrрунтувань  здійснення  нового  будівництва  й  
підтвердив  свое  перебування  на  ринку  з  моменту  реестрації  строком  не  менше  ніж  
5 років  отримуе  - 10 балів  за  цим  критеріем . Учасник, що  не  надав  такого  
підтвердження  отримуе  0 балів. 

1.2. Можливість  реалізації  у  визначені  строки  запропонованої  
конкурсної  пропозиції  з  будівництва. 

Цей  критерій  оцінюеться  на  основні  листа  або  комерційної  пропозиції  від  
будівельної  організації  та  постачальників  обладнання  з  визначенням  гарантованих  
термінів  проведення  робіт  та  постачання  обладнання . 

Учасник, що  надав  вказані  підтверджуючі  документи  та  забезпечуе  
можливість  здачі  в  експлуатацію  обекта  нового  будівництва  до  3 кв. 2024 року  
отримуе  20 балів. Учасник, що  не  надав  підтверджуючі  документи  отримуе  0 балів. 



1.3. Рівень  кваліфікації  Учасника. 
Цей  критерій  оцішоеться  на  основні  документів, що  підтверджують  

здійснення  претендентом  або  одніею  з  компаній —учасників  (акціонерів) 
претендента  протягом  останніх  3 (трьох) років  діяльності  у  сфері  будівництва. 
Надати  копії  договорів  виконаних  у  повному  обсязі  (з  додатками  та  додатковими  
угодами) разом  з  довідками  форми  КБ-3 та  документами, що  дають  право  на  
виконання  підготовчих  та  будівельних  робіт  та  засвідчуе  прийняття  в  експлуатацію  
закінченого  будівництвом  об'екта/реестраційний  номер  документа. 

Конкурсна  пропозиція, що  містить  кількість  договорів  по  одному  за  кожен  
рік  у  період  за  останні  три  роки  (2017-2019 роки), які  повністю  виконані, надані  у  
повному  обсязі, укладені  на  суму  не  менше  5 млн  кожен  — отримуе  25 балів. 
Конкурсні  пропозиції  з  іншими  значеннями  (крім  максимального ) оцішоються  за  
формулою : 

Пl 
О1.з  — 	* 10 

Пмакс  
де: 
ONo — оцінка  пропозиції  учасником  за  відповідним  критеріем; 
Пмак~ — максимальна  пропозиція  серед  усіх  пропозицій  учасників; 
ПZ — пропозиція  Учасника. 
1.4. Можливість  передання  конкретно  встановленого  відсотка  площі  

будинків  у  власність  Киево—Святошинській  районній  раді, які  плануеться  
збудувати. 

Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  поданого  Учасником  листа  із  вказівкою  
відсотка  площі, його  еквівалентом  у  квадратних  метрах  та  розрахунком  примірної  
власності  нерухомості  виходячи  з  оріентовної  середньо  ринкової  вартості  1 
квадратного  метра  житлової  площі  по  місту  Киеву, що  буде  передано  у  власність  
Киево —Святошинській  районній  раді. 

Конкурсна  пропозиція, що  містить  максимальну  площу  житлових  будинків, 
які  буде  передано  у  власність  Киево —Святошинській  районній  раді  відповідно  до  
вимог  договору  про  партнерство, отримуе  25 балів. Конкурсні  пропозиції  з  іншими  
значеннями  (крім  максимального ) оцішоються  за  формулою : 

Пl 
О1.4 — 	* 10 

Пмакс  
де: 
ONo — оцінка  пропозиції  учасником  за  відповідним  критеріем; 
Пмак~ — максимальна  пропозиція  серед  усіх  пропозицій  учасників; 
ПZ — пропозиція  Учасника. 
1.5. Використання  вітчизняних  сировини, матеріалів, технологій, 

техніки  та  обладнання  вітчизняного  виробництва. 
Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  поданої  Учасником  заповненої  Форми  

пропозиції  відповідно  до  Додатку  5 до  Інструкції  для  претендентів, щодо  
походження  сировини  та  обладнання, що  використовуватиметься  Учасником  під  
час  будівництва, встановлення  та  облаштування  об'екта  будівництва  та  їх  частки  у  
загальному  обсязі  витрат. 

Конкурсна  пропозиція, що  містить  максимальну  частку  витрат  на  вітчизняні  
сировину, матеріали, технології, техніку  та  обладнання, під  час  будівництва, 
встановлення  та  облаштування, отримуе  3 бали. Конкурсні  пропозиції  з  іншими  
значеннями  (крім  максимального ) оцішоються  за  формулою : 
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П. 
О1.5 = 	* 10 

Пмакс  
де: 
ONo — оцінка  пропозиції  учасником  за  відповідним  критеріем; 
Пмак~ — максимальна  пропозиція  серед  усіх  пропозицій  учасників; 
ПZ — пропозиція  Учасника. 
1.6. Відповідність  Проекту  пріорптетам  державної  політпкп  Українп  у  

сфері  енергоефективності  та  стратегії  (плану) соціально —економічного  
розвитку  населеного  пункту, що  плануеться  застосовувати  Учасником  

Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  поданого  Учасником  листа  у  якому  слід  
відобразити, впровадження  системи  енергетичного  менеджменту  та  моніторингу  
енергоспоживання , використання  теплозахисних  та  енергозберігаючих  
характеристик  будівель, впровадження  енергозберігаючих  освіттповальних  
приладів  та  застосування  інших  новітніх  енергоефективних  технологій . 

Конкурсна  пропозиція, що  містить  максимальне  значення  використання  
енергозберігаючих  технологій  допустимого  від  річного  обсягу  споживання, 
отримуе  5 балів. Конкурсні  пропозиції  з  іншими  значеннями  (крім  мінімального ) 
оцішоються  за  формулою : 

Пмін  
01.6 = П  * 10 

і  
де: 
ONo — оцінка  пропозиції  учасником  за  відповідним  критеріем; 
ПмZ, — мінімальна  пропозиція  серед  усіх  пропозицій  учасників; 
ПZ — пропозиція  Учасника. 
2. Критерії  фінансового  та  комерційного  характеру  
Критерії  фінансового  та  комерційного  характеру  передбачають  оцінку  

фінансових  прогнозів  Учасника  при  виконанні  договору  партнерства, а  саме  
доходів  та  витрат  під  час  виконання  договору, ринкових  умов, фінансових  
результатів  операційної  діяльності  та  показників  рентабельності  та  повернення  
інвестицій . 

У  рамках  rрупи  критеріїв  фінансового  та  комерційного  характеру  визначено  
3 (три) критерії, зокрема: 

2.1. Обсяг  і  форма  фінансової  участі  прпватного  партнера. 
Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  документів, що  подаються  Учасником  на  

підтвердження  можливості  профінансувати  виконання  договору  державно — 
приватного  партнерства  у  запропонованому  Учасником  у  конкурсній  пропозиції  
обсязі  за  рахунок  власних  чи  залучених  коштів. Учасник, що  надав  підтвердження  
на  50% від  суми  запропонованих  інвестицій  отримуе  2 бали. Учасник, що  не  надав  
таке  підтвердження  або  надав  його  не  на  всю  суму  запропонованих  інвестицій  
отримуе  0 балів. 

2.2. Щорічні  витрати  на  експлуатацію  та  матеріально —технічне  
обслуговування. 

Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  поданої  Учасником  заповненої  Форми  
пропозиції  відповідно  до  Додатку  5 до  Інструкції  для  претендентів, що  містить  
порядок  фінансування  виконання  договору  про  партнерство, прогнозні  витрати  на  
експлуатацію  та  матеріально —технічне  обслуговування  з  урахуванням  рівня  
зростання  цін  (інфляції) та  мінімальний  гарантований  Учасником  обсяг  витрат  на  
матеріально —технічне  обслуговування  об'екту  партнерства  та  території  за  кожен  рік  
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дії  договору  про  партнерство, що  не  може  бути  нижчим  ніж  100 тисяч  гривень  на  
рік. На  основі  показників  вказаного  обсягу  мінімально  гарантованих  Учасником  
обсягів  витрат  за  відповідний  рік  виконання  договору  про  партнерство  
розраховуеться  чиста  приведена  вартість  таких  витрат  за  формулою : 

n 
t 

	

NPVe — 	
CF 

(1 + R)t 
t= 0 

де: 
NPVe — чиста  приведена  вартість  мінімально  гарантованих  витрат  на  

матеріально —технічне  обслуговування ; 
CFt — розмір  мінімально  гарантованих  витрат  на  матеріально —технічне  

обслуговування  за  відповідний  рік; 
t— відповідний  рік  понесення  мінімально  гарантованих  витрат  на  

матеріально —технічне  обслуговування ; 
n— тривалість  договору  про  партнерство  (10 років); 
R— ставка  дисконтування, що  для  цілей  оцінки  визначена  на  рівні  15%. 
Конкурсна  пропозиція, що  містить  максимальний  показник  приведеної  

вартості  мінімально  гарантованих  витрат  на  матеріально —технічне  обслуговування, 
отримуе  2 бали. Конкурсні  пропозиції  з  іншими  значеннями  (крім  максимального ) 
оцішоються  за  формулою : 

П. 

	

О23 = 	
*10 

Пмакс  
де: 
ONo — оцінка  пропозиції  учасником  за  відповідним  критеріем; 
Пмак~ — максимальна  пропозиція  серед  усіх  пропозицій  учасників; 
ПZ — пропозиція  Учасника. 
2.3. Надійність  запропонованих  механізмів  фінансування  виконання  

договору  державно —приватного  партнерства. 
Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  поданої  Учасником  заповненої  Форми  

пропозиції  відповідно  до  Додатку  5 до  Інструкції  для  претендентів, що  містить  
структуру  фінансування  Проекту, яка  відображаеться  у  відсотковому  
співвідношенні  власного  капіталу  та  залученого  (кредитного) капіталу, що  буде  
інвестований  для  реалізації  Проекту  та  виконання  договору  про  партнерство . 

Конкурсна  пропозиція, що  містить  максимальну  частку  інвестицій, яку  
приватний  партнер  готовий  профінансувати  у  вигляді  власних  грошових  коштів  у  
рамках  реалізації  проекту  отримуе  2 бали. Конкурсні  пропозиції  з  іншими  
значеннями  (крім  максимального ) оцішоються  за  формулою : 

Пl 

	

О24 = 	ж 10 
Пмакс  

де: 
ONo — оцінка  пропозиції  учасником  за  відповідним  критеріем; 
Пмак~ — максимальна  пропозиція  серед  усіх  пропозицій  учасників; 
ПZ — пропозиція  Учасника. 

3. Критерії  екологічного  та  соціального  характеру  
Критерії  екологічного  та  соціального  характеру  передбачають  оцінку  

екологічного  та  соціального  впливу  партнерства . Ця  група  критеріїв  покликана  
4 



оцінити, який  вплив  матиме  партнерство  на  розвиток  регіону, а  також  додаткові  
переваги  реалізації  партнерства  для  районної  ради. 

У  рамках  групи  критеріїв  екологічного  та  соціального  характеру  визначено  4 
(чотири) критерії, зокрема: 

3.1. Відповідність  здійснення  державно —приватного  партнерства  
екологічним  нормам  і  стандартам. 

Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  поданої  Учасником  заповненої  Форми  
пропозиції  відповідно  до  Додатку  5 до  Інструкції  для  претендентів, що  містить  
інформацію  щодо  відповідності  здійснення  запланованої  діяльності  Учасника, 
відповідно  до  вимог  договору  про  партнерство  при  його  виконанні, екологічним  
нормам  і  стандартам  України, що  подаеться  Учасником  у  рамках  Конкурсної  
пропозиції . 

Конкурсна  пропозиція, що  вказуе  на  повну  відповідність  екологічним  
нормам  і  стандартам, та  не  мае  винятків, отримуе  1 бал. Конкурсна  пропозиція, яка  
вказуе  на  наявність  винятків  або  ризиків  щодо  відповідності  екологічним  нормам  і  
стандартам  отримуе  0 балів  

3.2. Екологічні  наслідки  здійснення  державно —приватного  
партнерства. 

Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  поданої  Учасником  заповненої  Форми  
пропозиції  відповідно  до  Додатку  5 до  Інструкції  для  претендентів, що  містить  
інформацію  щодо  ризиків  негативних  наслідків  для  екології  від  запропонованої  
діяльності  Учасника  відповідно  до  вимог  договору  про  партнерство  при  його  
виконанні, що  подаеться  Учасником  у  рамках  Конкурсної  пропозиції . 

Конкурсна  пропозиція, що  вказуе  на  відсутність  ризиків  негативного  впливу  
на  екологію  отримуе  1 бал. Конкурсна  пропозиція, яка  вказуе  на  присутність  
ризиків  негативного  впливу  на  екологію  отримуе  0 балів. 

3.3. Використання  під  час  здійснення  державно —приватного  
партнерства  праці  громадян  України. 

Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  поданої  Учасником  заповненої  Форми  
пропозиції  відповідно  до  Додатку  5 до  Інструкції  для  претендентів, що  містить  
максимально  гарантовану  частку  працівників —громадян  України  у  відсотках  до  
загальної  кількості  працівників, що  будуть  залучатися  Учасником  при  виконанні  
договору  про  партнерство, яка  подаеться  Учасником  у  рамках  Конкурсної  
пропозиції . 

Конкурсна  пропозиція, що  передбачае  максимальний  рівень  мінімальної  
гарантованої  частки  працівників —громадян  України  у  загальній  кількості  
працівників  отримуе  1 бал. Конкурсні  пропозиції  з  іншими  значеннями  (крім  
максимального ) оцішоються  за  формулою : 

Пl 
* 10 

Пмакс  
де: 
ONo — оцінка  пропозиції  учасником  за  відповідним  критеріем; 
Пмак~ — максимальна  пропозиція  серед  усіх  пропозицій  учасників; 
ПZ — пропозиція  Учасника. 
3.4. Рівень  заробітної  плати  та  соціального  забезпечення  найманих  

працівників. 
Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  поданої  Учасником  заповненої  Форми  

пропозиції  відповідно  до  Додатку  5 до  Інструкції  для  претендентів, що  містить  
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розмір  фонду  оплати  праці  за  кожен  календарний  рік  партнерства  з  урахуванням  
прогнозованої  індексації . На  основі  показників  фонду  оплати  праці  за  кожен  рік  
виконання  договору  про  партнерство  розраховуеться  чиста  приведена  вартість  
фонду  оплати  праці  за  формулою : 

n 
t 

NPVP = 
(1

CF 

+ R)t 
t= 0 

де: 
NPVP — чиста  приведена  вартість  фонду  оплати  праці; 
CFt — розмір  фонду  оплати  праці  за  кожен  рік; 
t— відповідний  рік  понесення  витрат; 
n— тривалість  договору  про  партнерство  (10 років); 
R— ставка  дисконтування, що  для  цілей  оцінки  визначена  на  рівні  15%. 
Конкурсна  пропозиція, що  передбачае  максимальне  значення  чистої  

приведеної  вартості  фонду  оплати  праці  отримуе  1 бал. Конкурсні  пропозиції  з  
іншими  значеннями  (крім  максимального ) оцішоються  за  формулою : 

Пl 
 *10 

Пмакс  
де: 
ONo — оцінка  пропозиції  учасником  за  відповідним  критеріем; 
Пмак~ — максимальна  пропозиція  серед  усіх  пропозицій  учасників; 
ПZ — пропозиція  Учасника. 
3.5. Вплив  на  рівень  соціально —економічного  розвитку  

адміністративно —територіальної  одиниці, регіону. 
Цей  критерій  оцішоеться  на  основі  поданої  Учасником  заповненої  Форми  

пропозиції  відповідно  до  Додатку  5 до  Інструкції  для  претендентів, що  містить  
інформацію  щодо  впливу  діяльності  Учасника  при  виконанні  договору  про  
партнерство  на  соціально —економічний  розвиток  міста. 

Конкурсна  пропозиція, яка  вказуе  на  позитивний  вплив  на  соціально — 
економічний  розвиток  міста  отримуе  2 бали. Конкурсна  пропозиція, яка  не  вказуе  
на  позитивний  вплив  отримуе  0 балів. 

Визначення  сумарної  оцінки  пропозиції  
Пропозиції  кожного  Учасника  оцішоються  відповідно  зважених  коефіціентів  

за  кожним  критеріем  (від  0% до  100%; 0% — мінімально  значимий  критерій, 100% — 

максимально  значимий  критерій) відповідно  до  таблиці  нижче. Сума  зважених  
коефіціентів  за  критеріями  одного  виду  дорівшое  100%. 

Під  час  проведення  оцінки  Конкурсних  пропозицій  члени  Конкурсної  комісії  
оцішоють  кожну  Конкурсну  пропозицію  окремо  шляхом  присвоення  кожному  
визначеному  критерію  балів  від  0 до  10 (стовпчик  4 таблиці  нижче), перемноження  
присвоеного  балу  і  відповідного  зваженого  коефіціента  за  кожним  критеріем  
окремо  (стовпчик  5 таблиці  нижче) та  сумування  отриманих  показників  на  таких  
принципах. 

Зважений  Оцінка  Загальна   

Ns Характеристики  критерію  
коефіціент, характеристики  кількість  

балів  за  
°/о  (від  0°/о  членом  комісії  
до  100°о) (від  0 до  10) 

критеріем  
3*4 

(2) (3) (4) (5) 

~ 



1) 
Крптерії 	технічного 	та  

інженерно-конструкторського  88 
ха  акте  

Наявне 	 технічне  
обrрунтування 	конкурсної  
пропозиції, що  повинен  містити  

10 
.1 попередній 	примірний 	проект  

нового 	будівництва, 	що 	буде  
реалізований  Учасником . 

Можливість 	реалізації 	у  
визначені  строки  запропонованої  
конкурсної  пропозиції  (частини  

20 
.2 робіт 	з 	будівництва 	та  

обладнання 	об' екту 	ДПП 	та  
початку  операційної  діяльності) 

Рівень 	кваліфікації  
25 

.3 Учасника  
Можливість 	передання  

конкретно 	встановленого  
відсотка 	площі 	будинків 	у  25 

.4 власність 	Киево-Святошинській  
районній 	раді, 	які 	плануеться  
збудувати. 

Використання  вітчизняних  
сировини, 	 матеріалів, 

5 технологій, 	техніки 	та  3 
• обладнання 	вітчизняного  

виробництва  
Відповідність 	Проекту  

пріоритетам  державної  політики  
України 	у 	сфері  
енергоефективності  та  стратегії  5 

.б  (плану) 	соціально-економічного  
розвитку  населеного  пункту, що  
плануеться 	застосовувати  
Учасником  
Крнтерії 	фінансового 	та  б  
коме  ційного  ха  акте  

Обсяг  і  форма  фінансової  2 
1 участі  приватного  партнера  

Щорічні 	витрати 	на  
2 експлуатацію 	та 	матеріально- 2 

технічне  обслуговування  
Надійність  

3 запропонованих 	механізмів  2 
фінансування 	виконання  



договору 	державно-приватного  
партнерства  
Кріітерії 	екологічного 	та  ~ 
соціального  ка  акте  

Відповідність 	здійснення  
державно-приватного  1 

.1 партнерства  екологічним  нормам  
і  стандартам  

Екологічні 	наслідки  
2 здійснення  державно-приватного  1 

партнерства  
Використання 	під 	час  

здійснення  державно-приватного  1 
.3 партнерства 	праці 	громадян  

України  
Рівень  заробітної  плати  та  

4 соціального 	забезпечення  1 
найманих  працівників  

Вплив 	на 	рівень  
соціально-економічного  2 

.5 розвитку 	адміністративно - 
територіальної  одиниці, регіону  

Всього  100 

Оцінка  Конкурсних  пропозицій  здійснюеться  кожним  членом  Комісії  у  
письмовому  вигляді. 

За  результатами  проведення  оцінки  Конкурсних  пропозицій  члени  
Конкурсної  комісії, які  беруть  участь  у  її  засіданні, заповшоють  і  підписують  
Відомості  про  оцішовання  та  подають  їх  Секретарю  Конкурсної  комісії. 

Після  проведення  перевірки  правильності  розрахунків, наведених  у  
Відомостях  про  оцішовання, та  виправлення  разом  з  відповідними  членами  
Конкурсної  комісії  помилок  Секретар  Конкурсної  комісії  за  кожною  Конкурсною  
пропозиціею  підсумовуе  бали, нараховані  членами  Конкурсної  комісії, складае  та  
підписуе  Звіт  про  оцішовання, який  разом  з  Відомостями  про  оцінювання  подае  
Конкурсній  комісії  для  розгляду  та  визначення  переможця  Конкурсу. 

За  результатами  розгляду  даних, наведених  у  Відомостях  про  оцішовання  та  
Звіті  про  оцішовання, Головуючий  на  засідання  Конкурсної  комісії  пропонуе  
визначити  переможцем  учасника, Конкурсна  пропозиція  якого  набрала  найбільшу  
кількість  балів. 

У  разі  рівного  розподілу  балів  Конкурсна  комісія  розглядае  дані, наведені  у  
Відомостях  про  оцішовання, і  пропонуе  визначити  переможцем  учасника, 
Конкурсна  пропозиція  якого  набрала  найбільшу  кількість  балів  за  зваженими  
коефіціентами  з  найбільшим  значенням . 

б. Відомості  щодо  наявності  обмежень  та/або  обтяжень  щодо  об'екта  
державно-приватного  партнерства  

Обтяження  та/або  обмеження  
партнерства  відсутні. 

щодо  об'екта  державно-приватного  

FЭ  



7. Інформація  про  обсяг  і  форму  фінансової  участі  приватного  партнера  
у  здійсненні  партнерства  

Приватний  партнер  буде  зобов 'язаний  внести  інвестиції  у  відповідності  до  
плану  здійснення  приватним  партнером  інвестицій  (Інвестиційної  програми, яка  
буде  визначена  за  результатами  проведення  конкурсу  з  визначення  приватного  
партнера). 

В.о. голови  районної  ради 	 О. М. Однороманенко  
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Додаток  8 
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  03.09.2020 року  Ns 737-48-VII 

ІСТОТПІ  УМОВИ  ДОГОВОРУ  (ПОЕКТ  ДОГОВОРУ) 

м. Київ 	 « » 	 2020 року  

Киево-Святошинська  районна  рада  Київської  області  (далі  — Державний  
партнер), в  особі  Голови  Киево-Святошинської  районної  ради  Гусятинського  Д.М., який  діе  
на  підставі  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», з  одніеї  сторони  та  

, (далі  — Приватний  партнер), в  
особі  директора 	 , який  діе  на  підставі  Статуту, з  другої  сторони, 
далі  по  тексту  - Сторони, уклали  цей  Договір  з  урахуванням  переліку  заходів, які  необхідні  
для  реалізації  Проекту  державно-приватного  партнерства  «Будівництво  багатоповерхового  
житлового  комплексу  із  приміщеннями  комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 72 у  м. 
Киеві» , у  формі  змішаного  договору, який  включатиме  окремі  елементи  договору  про  
спільну  діяльність, договору  про  передачу  функцій  Державний  партнера  в  будівництві  та  
інвестиційного  договору. 

1. Визначення  термінів  
1.1. Терміни, що  застосовуються  в  цьому  Договорі  означають  наступне : 
1.1.1. Державний  партнер  — юридична  особа, що  е  землекористувачем  земельної  

ділянки  для  обслуговування  майнового  комплексу  типографії  по  вул. Львівська,72 в  м. 
Киеві. 

1.1.2. Приватний  партнер  — юридична  особа, яка  забезпечуе  інвестування  грошових  
коштів, матеріальних  цінностей, робіт  та  послуг  для  здійснення  будівництва  Об'екту  та  
виконання  всього  комплексу  будівельних  робіт, передбачених  цим  Договором. 

1.1.3. Об'ект  (Об'ект  будівництва) — об'ект, що  мае  бути  збудований  на  Земельній  
ділянці . 

1.1.4. Земельна  ділянка  - земельна  ділянка, яка  перебувае  у  фактичному  користуванні  
Державний  партнера  та  використовуеться  з  метою  обслуговування  майнового  комплексу  
типографії  по  вул. Львівська,72 в  м. Киеві. 

1.1.5. Будівельний  майданчик  - земельна  ділянка, визначена  у  п. п. 1.1.4 цього  
договору. 

1.1.6. Проектування  Будівництва  Об'екта  — комплекс  усіх  дій, пов'язаних  із  
забезпеченням  Будівництва  Об'екту  усіма  необхідними  документами, зокрема  (але  не  
виключно): вихідними  даними, технічними  умовами, завданням  на  проектування, 
контрольно -геодезичною  зйомкою, проектною  документаціею  на  усіх  стадіях  проекту, тощо. 

1.1.7. Будівництво  Об'екта  — комплекс  усіх  дій, спрямованих  на  будівництво, 
експлуатацію  та  обслуговування  багатоповерхового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  
комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 72 в  м. Киеві, зокрема  (але  не  виключно), 
знесення  існуючої  будівлі, закупівля  будівельних  та  інших  матеріалів, забезпечення  
обладнанням, виконання  будівельних, будівельно -монтажних, пусконалагоджувальних , 
проектно-вишукувальних  робіт  тощо. 

Будівництво  Об'екта  мае  проводитись  у  відповідності  до  умов  договору. 
1.1.8. Проектна  (проектно-кошторисна) документація  - затверджені  у  встановленому  

порядку  текстові  та  графічні  матеріали, якими  визначаються  містобудівні, об'емно- 
планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні  рішення, графік  виконання  
будівельних  робіт, а  також  кошториси  Об'екту. 

1.1.9. Договір  — цей  Договір  з  усіма  додатками, доповненнями, узгодженнями  та  
змінами  до  нього, укладеними  Сторонами  в  письмовій  формі. 
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1.1.10. Законодавство  України  - означае  чинні  акти  цивільного  законодавства  
України, інші  чинні  нормативно -правові  акти, включаючи, але  не  обмежуючись, будь-які  
правила, порядки, розпорядження  прийняті  (видані) Київською  міською  радою  (її  
виконавчим  органом). 

1.1.11. Об`екти  інвестування  - житлові  і  нежитлові  приміщення, машиномісця, які  
входять  до  складу  Об`екту  та  розподіляються  між  Сторонами  у  порядку, визначеному  цим  
Договором . 

1.2. Визначення  інших  понять, що  зустрічаються  в  Договорі, ідентичні  визначенням, 
передбаченим  законодавством  України. 

2. Предмет  Договору  

2.1. За  цим  Договором  Приватний  партнер  зобов 'язуеться  за  рахунок  власних  та/або  
залучених  коштів  забезпечити  фінансування  та  організацію  робіт  по  будівництву  Об'екта  
відповідно  до  затвердженої  проектної  документації  та  спільно  з  Державним  партнером  
ввести  його  в  експлуатацію . Державний  партнер  зобов 'язуеться  затвердити  та  передати  
Приватному  партнеру  розроблену  проектну  документацію , надати  будівельний  майданчик, а  
також  передати  функції  Замовника  будівництва  відповідно  до  умов  цього  договору. 

2.2. Предметом  даного  договору  е  участь  Сторін  у  будівництві, експлуатації  та  
обслуговуванні  багатоповерхового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  комерційного  
призначення  по  вул. Львівська, 72 в  м. Киеві. 

2.3. Державний  партнер  здійснюе  інвестування  в  будівництво  Об'екту  шляхом: 
2.3.1. передачі  (делегування) Приватному  партнеру  функцій  Замовника  будівництва : 
оформлення  у  встановленому  законом  порядку  прав  на  земельну  ділянку  за  Державним  
партнером, надання  дозволу  на  знесення  у  встановленому  законом  порядку  існуючої  будівлі  
по  вул. Львівська, 72 в  м. Киеві  (із  забезпеченням  виконання  порядку  відшкодування  
балансової  вартості), укладення  та  виконання  договору  про  пайову  участь  Державного  
партнера  у  створенні  і  розвитку  соціальної  та  інженерно-транспортної  інфраструктури  міста  
Киева, розробка  проектної  документації, укладення  договорів  на  здійснення  технічного  та  
авторського  нагляду, а  також  договору  генерального  підряду; 
2.3.2. надання  Будівельного  майданчику  для  будівництва  Об'екту  та  виконання  інших  умов  
цього  договору. 

2.4. Приватний  партнер  здійснюе  інвестування  в  будівництво  Об'екту  шляхом: 
2.4.1. виконання  переданих  йому  за  цим  Договором  функцій  Замовника; 
2.4.2. своечасного  фінансування  робіт  по  виготовленню  проекту  будівництва, будівельних, 
монтажних, пусконалагоджувальних  робіт, що  передбачені  проектною  документаціею ; 
2.4.3. забезпечення  об'екта  будівництва  матеріалами  та  механізмами, а  також  відповідно  до  
інших  умов  цього  договору; 
2.4.4. укладення  договорів  генерального  підряду, підряду  та  контролю  за  їх  належним  
ВИКОНаННЯМ. 
2.4.5. укладення  та  виконання  договору  про  пайову  участь  Державного  партнера  у  створенні  
і  розвитку  соціальної  та  інженерно-транспортної  інфраструктури  міста  Киева. 
2.4.6 приведення  земельної  ділянки  у  придатний  для  виконання  вимог  даного  договору  стан. 

2.5. В  рамках  цього  договору  Державний  партнер  е  Замовником  будівництва  Об'екту. 
2.6. В  рамках  цього  договору  Приватний  партнер  е  Генеральним  Інвестором  

будівництва . для  реалізації  цього  договору  Державний  партнер  передае, а  Приватний  
партнер  приймае  частину  функцій  Замовника . Обсяг  прав  та  обов'язків, що  передаються  
Приватному  партнеру  для  виконання  функцій  Замовника  будівництва  Об'екту, визначено  
цим  Договором . 

2.7. Кожна  зі  Сторін  діе  в  межах  функцій  та  обов'язків, визначених  даним  Договором . 
2.8. Фінансування  будівництва  здійснюеться  Приватним  партнером . 
2.9. Джерелом  фінансування  будівництва  Об'екту  е  кошти  Приватного  партнера  та  

залучені  ним  кошти  фізичних  та  юридичних  осіб. У  разі  залучення  коштів  фізичних  та  

2 



юридичних  осіб  Приватний  партнер  діе  виключно  від  свого  імені  та  приймае  на  себе  всі  
ризики  невиконання  або  неналежного  виконання  зобов 'язань  перед  такими  особами. 

2.10. Сторони  зобов 'язуються  проводити  спільні  консультації  та  наради  для  обговорення  
питань  будівництва  Об'екту, надавати  одна  одній  допомогу, що  е  необхідною  для  досягнення  
мети  цього  договору. 

З. Об'ект  забудови  

3.1. Об'ектом  будівництва  е  будівництво  багатоповерхового  житлового  комплексу  із  
приміщеннями  комерційного  призначення  по  вул. Львівська,72 в  м. Киеві. 

3.2. Цільове  призначення  Земельної  ділянки, після  оформлення  у  встановленому  
законом  прав  на  неї, дозволяе  Сторонам  здійснювати  її  забудову, а  також  утримувати  і  
обслуговувати  завершений  будівництвом  06 єкт. 

3.3. Приватний  партнер  мае  право  використовувати  Будівельний  майданчик  відповідно  
до  цілей  цього  договору  та  вимог  законодавства  України  у  сфері  містобудування  та  
земельного  законодавства  на  підставі  договорів, укладених  у  рамках  цього  договору. 

4. Права  та  обов'язки  Сторін  

4.1. Права  та  обов'язки  Приватного  партнера: 
4.1.1 Приватний  партнер  приймае  на  себе  виконання  частини  функцій  Замовника  

будівництва  Об'екта, у  тому  числі: 
1) оформлення  у  встановленому  законом  порядку  прав  на  земельну  ділянку  по  вул. 

Львівська,72 в  м. Киеві, яка  на  даний  час  перебувае  у  фактичному  користуванні  Державного  
партнера; 

2) знесення  існуючої  будівлі  та  приведення  території  у  придатний  для  будівництва  
стан; 

3) отримання  вихідних  даних  на  проектування, розроблення  та  погодження  проектно- 
кошторисної  документації, забезпечення  будівництва  проектно-кошторисною  
документаціею , за  винятком  прав, які  виконуе  Державний  партнер  згідно  п.4.2.1. договору; 

4) укладання  договору  підряду  на  виконання  Генпроектних  робіт  за  погодженням  з  
Державним  партнером, будівельно -монтажних  робіт, фінансування  будівельних  робіт  та  
інших  витрат, пов'язаних  з  будівництвом  Об'екту, уточнення  обсягів  виконаних  робіт  і  
проведення  розрахунків  з  підрядниками  будівництва; 

5) забезпечення  будівництва  Об'екту  будівельними  матеріалами, устаткуванням, 
обладнанням, конструкціями  і  комплектуючими  виробами; 

6) ведення  технічного  нагляду  за  будівництвом, підписання  актів  виконаних  робіт  та  
інших  документів  щодо  обсягу, якості, строку  виконання  та  вартості  робіт, здійснення  
контролю  за  своечасним  виконанням  пусконалагоджувальних  робіт, визначення  балансової  
вартості  Об' екту; 

7) оформлення  прав  власності  на  частину  Об'екта, яка  буде  належати  Приватному  
партнеру; 

8) виконання  інших  функцій  за  виключенням  тих, виконання  яких  покладено  на  
Державного  партнера. 

4.1.2. Зобов 'язаний  у  повному  обсязі  за  рахунок  власних  та/або  залучених  від  третіх  
осіб  коштів  фінансувати  всі  витрати, пов  язані  з  будівництвом  Об  екта  в  тому  числі  витрати, 
пов  язані  з  отриманням  вихідних  даних, дозвільних  документів, виконанням  проектно- 
вишукувальних, будівельно -монтажних  і  спеціальних  робіт, укладенням  та  виконанням  
договору  про  пайову  участь  Державного  партнера  у  створенні  і  розвитку  соціальної  та  
інженерно-транспортної  інфраструктури  міста  Киева, введенням  Об  екту  в  експлуатацію , 
технаглядом  та  авторським  наглядом  за  будівництвом  тощо. 

4.1.3. За  погодженням  з  Державним  партнером  укладае  договір  із  Генеральним  
проектувальником , на  проектування  Об  екта, ініціюе  внесення  змін  до  проекту. Приватний  
партнер  проводить  розрахунки  з  Генеральним  проектувальником  за  виконану  ним  роботу. 
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4.1.4. За  погодженням  із  Державним  партнером  укладае  договір  генерального  підряду  
на  капітальне  будівництво  з  будівельною  організаціею  - генеральним  підрядником, умови  
якого  визначаються  Приватним  партнером  самостійно  з  дотриманням  строків  Будівництва  
06 екту. 

4.1.5. Зобов 'язуеться  здійснювати  будівництво  Об'екту  відповідно  до  рішень  та  
дозволів  уповноважених  державних  органів  та  органів  місцевого  самоврядування . 

4.1.6. Зобов 'язуеться  надавати  Державному  партнеру  інформацію  про  хід  виконання  
цього  Договору, договорів  на  проектування  та  будівництва  Об  екту  інших  договорів  
(контрактів ), укладених  Приватним  партнером  для  досягнення  мети  цього  Договору; 

4.1.7. Замовляе  та  затверджуе  разом  з  Державним  партнером  проектно-кошторисну  
документацію, організовуе  експертизу  проектно-кошторисної  документації  та  її  коригування  
відповідно  до  висновків  експертизи . 

4.1.8. Зобов 'язуеться  використовувати  при  здійсненні  будівництва  Об  екту  власні  
матеріали  та  кошти  та/або  матеріали  і  кошти, залучені  від  інших  осіб. 

4.1.9. Не  відповідае  за  зобов  язаннями  Державного  партнера, які  стосуються  
будівництва  Об  екта, перед  третіми  особами, які  виникли  до  підписання  цього  Договору. 

4.1.10. При  провадженні  робіт  дотримуеться  на  будівельному  майданчику  всіх  
необхідних  заходів  протипожежної  безпеки, техніки  безпеки, з  охорони  праці  та  охорони  
довкілля  протягом  всього  терміну  проведення  робіт  і  до  здачі  Об'екта  в  експлуатацію , 
відповідно  до  законів, норм  та  правил, що  діють  в  Україні  та  несе  відповідальність  за  їх  
порушення . 

4.1.11. Виконуе  усі  роботи  за  цим  Договором  з  дотриманням  законів, будівельних  норм  
і  правил, що  діють  в  Україні. 

Оформляе  відповідно  до  норм  законодавства  України  виконавчу  документацію, акти  
прихованих  робіт, протоколи  випробувань  та  інші  документи, що  знаходяться  в  межах  
компетенції  Державного  партнера, необхідні  для  здачі  Об'екта  в  експлуатацію . 

4.1.12. Забезпечуе  збереження  матеріалів, устаткування, обладнання, конструкцій, 
комплектуючих  виробів, а  також  всіх  результатів  виконаних  робіт  до  передачі  частки  
Об' екта  Державному  партнеру. 

4.1.13. Зобов 'язуеться  протягом  строку  виконання  будівельних  робіт  та  по  ії  закінченню  
вивозити  з  будівельного  майданчика  техніку, невикористані  матеріали, відходи, допоміжні  
споруди  тощо. 

4.1.14. Зобов 'язуеться  виконувати  роботи  у  відповідності  з  вимогами  проектної  
документації, будівельних  норм  та  правил, умов  договору  тощо. 

4.1.15. до  здачі  частки  Об'екта  Державному  партнеру  охороняе  майно  і  виконані  
роботи  на  будівельному  майданчику, відповідае  за  його  освітлення  та  огорожу, виконуе  всі  
необхідні  природоохоронні  заходи  та  заходи  пожежної  безпеки, забезпечуе  належну  чистоту  
на  будівельному  майданчику . 

4.1.16. Веде  всю  виконавчу  документацію, передбачену  діючим  законодавством  
України  та  будівельними  нормами  і  правилами . 

4.1.17. На  запит  Державного  партнера  надае  йому  документи, що  підтверджують  якість  
матеріалів, устаткування, обладнання, конструкції  і  комплектуючих  виробів, що  
використовуються  у  будівництві  Об'екта  Приватним  партнером . Контролюе  та  гарантуе  
відповідну  якість  матеріалів, устаткування, обладнання, конструкцій  і  комплектуючих  
виробів  тощо, що  використовуються  для  виконання  робіт. 

4.1.18. Після  виконання  всіх  передбачених  проектом  робіт  готуе  Об' ект  до  здачі  в  
експлуатацію. 

4.1.19. Після  введення  Об'екту  в  експлуатацію  складае  із  Державний  партнером  Акт  
приймання-передачі  приміщень, відповідно  до  часток, визначених  п. 7.1 даного  Договору. 

4.1.20. Протягом  10 (десяти) робочих  днів  від  дати  введення  Об'екта  в  експлуатацію  
передае  Державному  партнеру  всі  документи, необхідні  для  подальшого  оформлення  права  
власності  Державного  партнера  на  належну  йому  частку  в  Об'екті. 
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4.1.21. Контролюе  та  гарантуе  надійність, якість  та  своечасність  виконаних  робіт  по  
кожному  окремому  етапу, а  також  своечасність  завершення  будівництва  Об'екту  в  цілому. 

4.1.22. Пред'являе  рекламації, претензії, позови  продавцям, постачальникам , 
підрядникам, виконавцям  стосовно  неякісності, некомплектності  або  інших  недоліків  
отриманих  матеріалів, устаткування, обладнання, конструкції  і  комплектуючих  виробів, 
тощо  або  виконаних  робіт. 

4.1.23. Несе  відповідальність  перед  третіми  особами  за  шкоду, нанесену  останнім  під  
час  проведення  будівельних  робіт. 

4.1.24. Мае  право  отримувати  від  Державного  партнера  документи  та  відомості, які  е  в  
його  розпорядженні  та  необхідні  для  належного, повного  та  своечасного  виконання  даного  
договору. 

4.1.25. для  належного  виконання  даного  договору, отримувати  від  Державного  
партнера  Довіреності  на  представництво  інтересів  Державного  партнера  в  усіх  державних, 
громадських, господарських  та  інших  підприемствах, організаціях, незалежно  від  їх  
підпорядкування , форм  власності . 

4.1.26. На  підставі  цього  договору  або  виданих  Довіреностей  представляти  інтереси  
Державного  партнера  в  усіх  державних, громадських, господарських  та  інших  
підприемствах, організаціях, незалежно  від  їх  підпорядкування , форм  власності . 

4.1.27. Прийняти  протягом  10 (десяти  днів) Будівельний  майданчик  за  актом  
приймання-передачі . 

4.1.28. З  метою  виконання  цього  договору  Приватний  партнер  на  період  будівництва  
мае  право  використовувати  Будівельний  майданчик  за  цільовим  призначенням, укладати  та  
підписувати  будь-які  договори, пов'язані  з  виконанням  цього  договору  (в  т.ч. з  третіми  
особами) і  самостійно  визначати  їх  умови, розпоряджатися  (в  тому  числі  обтяжувати  будь- 
яким  способом) частиною  належних  Приватному  партнеру  майнових  прав  на  об' екти  
інвестування. 

4.1.29. Приватний  партнер  отримуе  виключне  право  інвестування  та/або  залучення  
коштів  від  третіх  осіб  для  завершення  будівництва  Об  екта, а  також  на  придбання  
будівельних  матеріалів, устаткування, обладнання, тощо. 

4.1.30. Приватний  партнер  зобов `язуеться  дотримуватись  норм  чинного  земельного  
законодавства, не  порушувати  прав  власників  суміжних  земельних  ділянок  та  
землекористувачів , дотримуватися  правил  добросусідства . 

4.2. Права  та  обов'язки  Державного  партнера: 
4.2.1. Державний  партнер  залишае  за  собою  виконання  частини  функції  Замовника : 
1) З  моменту  введення  об'екту  в  експлуатацію  та  отримання  Сторонами  права  власності  

на  належні  їм  частки  у  Об'екті, Державний  партнер  мае  право  припинити  землекористування  
в  порядку, встановленому  чинним  законодавством  України; 

2) отримуе  разом  із  Приватним  партнером  та  за  його  рахунок  містобудівні  умови  та  
обмеження  забудови  земельної  ділянки  та  всі  необхідні  дозвільні  документи  для  здійснення  
будівництва; 

3) оформлюе  право  власності  на  частину  Об'екта, яка  належить  Державному  партнеру, 
за  сприяння  Приватного  партнера. 

4.2.2. Державний  партнер  передае  Приватному  партнеру  Будівельний  майданчик  
вільний  від  майна  третіх  осіб  за  актом  приймання-передачі . 

4.2.3. Державний  партнер  підписанням  цього  договору  передае  Приватному  партнеру  
функції  Замовника  із  будівництва  Об  екта, у  тому  числі  стосовно : 

1) отримання  вихідних  даних  на  проектування, розроблення  та  погодження  проектно- 
кошторисної  документації, забезпечення  будівництва  проектно-кошторисною  
документаціею , укладення  та  виконання  договору  про  пайову  участь  Державного  партнера  у  
створенні  і  розвитку  соціальної  та  інженерно-транспортної  інфраструктури  міста  Киева. 

2) укладання  договору  підряду  на  виконання  генпроектних  робіт, будівельно - 
монтажних  робіт, фінансування  будівельних  робіт  та  інших  витрат, пов'язаних  з  
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будівництвом  Об'екту, уточнення  обсягів  виконаних  робіт  і  проведення  розрахунків  з  
підрядниками  будівництва; 

3) забезпечення  будівництва  Об'екту  будівельними  матеріалами, устаткуванням, 
обладнанням, конструкціями  і  комплектуючими  виробами; 

4) ведення  технічного  та  авторського  нагляду  за  будівництвом, підписання  актів  
виконаних  робіт  та  інших  документів  щодо  обсягу, якості, строку  виконання  та  вартості  
робіт, здійснення  контролю  за  своечасним  виконанням  пусконалагоджувальних  робіт, 
визначення  балансової  вартості  Об' екту; 

5) оформлення  прав  власності  на  частину  Об'екта, яка  буде  належати  Приватному  
партнеру. 

6) виконання  інших  функцій  за  виключенням  тих, виконання  яких  покладено  на  
Державного  партнера. 

4.2.4. Оформляе  спільно  із  Приватним  партнером  матеріали  (документи) та  отримуе  всі  
необхідні  дозволи  на  будівництво . 

4.2.5. Протягом  10 (десяти) календарних  днів  з  моменту  підписання  цього  Договору  та  
отримання  дозволу  на  виконання  будівельних  робіт  надати  Приватному  партнеру  
Будівельний  майданчик  за  актом  приймання-передачі  будівельного  майданчика  для  
здійснення  Будівництва  Об'екта. 

4.2.6. Разом  з  Приватним  партнером  бере  участь  у  здачі  Об  екта  в  експлуатацію . 
4.2.7. Отримуе  на  свое  ім'я  висновки, дозволи, погодження, інші  документи, необхідні  

для  здійснення  підготовчих  та  будівельних  робіт. 
4.2.8. Спільно  з  Приватним  партнером  здае  Об'ект  в  експлуатацію , бере  участь  в  роботі  

робочої  та  Державної  приймальної  комісії  по  прийманню  закінченого  будівництвом  Об'екту, 
спільно  з  Приватним  партнером  вирішуе  питання  з  органами  державної  влади  та  місцевого  
самоврядування , іншими  державними  та  комунальними  службами, що  виникають  при  
введені  Об' екту  в  експлуатацію ; 

4.2.9. Підписуе  разом  із  Приватним  партнером, у  встановлені  цим  Договором  порядку  
та  строки, Акт  прийманняі-передачі  приміщень  Об  екта  Протокол  розподілу  об`ектів  
інвестування. 

4.2.10. Державний  партнер  зобов 'язуеться  оформити  у  встановленому  законом  порядку  
права  на  земельну  ділянку, не  передавати  права  на  земельну  ділянку  та  проведення  
будівельних  робіт  будь-яким  третім  особам, не  вчиняти  жодних  дій  щодо  обтяження  
зазначеної  земельної  ділянки  будь-якими  зобов 'язаннями, окрім  тих, які  передбачені  цим  
Договором . Положення  цього  пункту  припиняють  дію  у  випадку  порушення  Приватним  
партнером  строків  визначених  цим  Договором  більш  ніж  на  5 (пять) місяців . 

4.3. Майнові  права  Державного  партнера  на  частину  Об'екту  (об'екти  фінансування ), 
що  належить  Державному  партнеру  відповідно  до  п. 7.1. цього  Договору, не  можуть  бути  
передані  в  заставу  (іпотеку) або  відчужені  Приватним  партнером, фінансовою  установою  або  
будь-якими  іншими  юридичними  чи  фізичними  особами  на  користь  будь-яких  третіх  осіб. 

4.4. З  метою  виконання  зобов 'язань  Приватного  партнера  за  цим  Договором, 
Державний  партнер  підписанням  цього  договору, надае  згоду  на  укладання  Приватним  
партнером  відповідної  угоди  (угод) з  будь-якою  фінансовою  установою  для  залучення  
коштів  від  фізичних  та  юридичних  осіб  - майбутніх  власників  об' ектів  інвестування, у  
спосіб  та  на  умовах, передбачених  чинним  законодавством  України, а  також  на  укладання  
інших  договорів  і  угод, в  тому  числі  на  проведення  рекламних  заходів  (кампаній), 
визначених  законодавством  України . 

Передача  в  заставу  (іпотеку) фінансовій  установі  отриманих  від  Державного  партнера  
за  цим  договором  майнових  прав, визначені  як  Об'екти  інвестування  проводиться  за  
письмовим  погодженням  із  Державним  партнером . 

5. Строки  виконання  робіт  

б  



5.1. Строк  будівництва  Об'екту  Приватним  партнером  становить  не  більше 	років  
з  моменту  реестрації  органом  державного  архітектурно -будівельного  контролю  Дозволу  на  
виконання  будівельних  робіт  і  буде  остаточно  визначений  проектно-кошторисною  
документаціею . 

5.2. Календарний  план-графік  будівництва  Об' екту  визначаеться  Додатком  Ns 1, який  е  
невід 'емною  частиною  цього  Договору. 

5.3. Строк  державно-приватного  партнерства  становить  10 (десять) років  з  дня  
підписання  цього  Договору. 

б. Порядок  розрахунків  

6.1. Приватний  партнер  виконуе  оплату  всіх  витрат  відповідно  до  умов  цього  Договору  
шляхом  сплати  коштів  безпосередньо  на  рахунки  виконавців  робіт, постачальників  товарів  
чи  надавачів  послуг  відповідно  до  укладених  з  ними  договорів . 

6.2. Державний  партнер  не  мае  права  вимагати  сплати  будь-яких  коштів  на  свої  
рахунки, якщо  такі  не  передбачені  даним  Договором . 

6.3. Сторони  розподіляють  Об  ект  в  порядку, в  кількості  та  на  умовах  цього  Договору, 
згідно  до  Актів  розподілу  площ  (приміщень) Об' екта  між  Сторонами . 

7. Частки  Сторін  в  Об'екті  

7. L Сторони  домовились, що  за  виконання  частини  функцій  Замовника, Державний  
партнер  отримуе  у  власність  частину  Об' екту: 	% Об' екту, Приватний  партнер  отримуе  
іншу  частину  Об'екту. 

7.2. Сторони  домовились, що  за  виконання  частини  функцій  Замовника, Приватний  
партнер  отримуе  майнові  права, а  після  закінчення  будівництва  Об' екта, право  власності  на  
частину  Об'екту  будівництва, за  виключенням  належної  Державному  партнеру  вказаної  в  п. 
7.1. Договору. 

7.3. Протягом  10 (десяти) робочих  днів  з  дати, отримання  дозволу  на  будівництво  
Об'екту, Сторони  підписують  Протокол  розподілу  майнових, в  якому  визначаеться  перелік  
та  попередні  характеристики  окремих  об' ектів  інвестування  в  Об' екті, які  закріплюються  за  
кожною  із  Сторін. За  погодженням  Сторін  в  розподілені  між  ними  об'ектів  інвестування  
можливе  застосування  принципу  «поверховості» — коли  кожна  із  Сторін  отримуе  належні  їй  
об'екти  інвестування  на  певному  поверсі  (поверхах). 

7.4. Остаточна  площа 	приміщень, визначених  Протоколом  розподілу  площ, 
визначаеться  Сторонами  в  Акті  прймання-передачі  приміщень  на  підставі  обмірів  після  
введення  Об'екту  в  експлуатацію . 

7.5. Акти  приймання-передачі  приміщень  е  остаточним  документом, що  підтверджуе  
права  сторін  на  відповідні  приміщення  Об'екту, е  підставою  для  оформлення  документів  про  
право  власності  на  відповідні  приміщення  Об' екту  та  не  потребуе  будь-яких  інших  
документів  стосовно  передачі  часток  Об'екту  відповідним  сторонам  Договору. 

8. Форс-мажор  

8.1. Сторони  звільняються  від  відповідальності  за  невиконання  або  неналежне  
виконання  зобов 'язань  за  цим  Договором, якщо  це  невиконання  е  наслідком  обставин  
непереборної  сили  (форс-мажор), які  виникли  після  підписання  цього  Договору  та  не  
залежать  від  волі  сторін. Сторона, для  якої  внаслідок  обставин  непереборної  сили  створилася  
неможливість  виконання  зобов 'язань  за  цим  Договором, повинна  протягом  5 (пяти) робочих  
днів  письмово  повідомити  іншу  Сторону  про  настання  та  припинення  таких  обставин . 

8.2. Сторони  погоджують, що  форс-мажорними  обставинами  (обставинами  непереборної  
сили) визнаються  надзвичайні  та  невідворотні  обставини, що  об'ективно  унеможливлюють  
виконання  Сторонами  зобов 'язань, передбачених  умовами  цього  Договору, а  саме: збройний  
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конфлікт  або  серйозна  погроза  такого  конфлікту, включаючи  але  не  обмежуючись  ворожими  
атаками, блокадами, військовим  ембарго, дії  іноземного  ворога, загальна  військова  
мобілізація, військові  дії, акти  тероризму, диверсії, масові  заворушення, введення  
комендантської  години, карантину, встановленого  Кабінетом  Міністрів  України, страйк, 
протиправні  дії  третіх  осіб, тривалі  перерви  в  роботі  транспорту, регламентовані  умовами  
відповідних  рішень  та  актами  державних  органів  влади. 

8.3. Додатково  форс-мажорними  обставинами  за  цим  Договором  визнаються : випадкове  
знищення  майна  або  його  частини, що  використовуеться  для  виконання  Сторонами  умов  
договору, істотна  зміна  економічної  ситуації, що  унеможливлюе  виконання  умов  договору, 
реквізиція, конфіскація, інший  спосіб  примусового  відчуження  майна, необхідного  для  
виконання  умов  договору, яке  Приватному  партнеру  створюе  або  набувае  в  установленому  
порядку  і  яке  належить  йому  на  праві  власності, відмова  (зволікання) органів  місцевого  
самоврядування , та/або  органів  Держгеокадастру  у  прийнятті  рішень, видачі  документів, що  
посвідчують  право  користування  земельною  ділянкою, для  цілей  виконання  умов  цього  
договору, відмова  у  видачі  органами  державної  влади  дозвільних  документів  на  
будівництво, необхідних  для  виконання  умов  цього  договору. 

8.4. Строки  виконання  зобов 'язань  за  цим  Договором  продовжуються  пропорційно  
часу, протягом  якого  будуть  діяти  обставини  форс-мажору. Якщо  форс-мажор  буде  
продовжуватися  більше  6 (шести) місяців, то  будь-яка  із  сторін  може  припинити  дію  цього  
договору  стосовно  невиконаних  зобов 'язань. 

9. Відповідальність  сторін  

9.1. У  випадку  невиконання  або  неналежного  виконання  своїх  обов  язків  Сторони  
несуть  відповідальність  відповідно  до  чинного  законодавства  України  

9.2. Розірвання  договору  в  односторонньому  порядку  не  допускаеться  крім  випадків  
передбачених  цим  Договором . 

9.3. Державний  партнер  мае  право  розірвати  Договір  в  односторонньому  порядку  у  
випадку  порушення  Приватним  партнером  строків  визначених  цим  Договором  (додатками  до  
нього) більш  ніж  на  6 (шість) місяців  без  сплати  будь-яких  штрафних  санкцій . 

9.4. Державний  партнер  мае  право  розірвати  Договір  в  односторонньому  порядку  у  
випадку  виконання  робіт  (надання  послуг) в  обсязі, меншому, ніж  передбачено  договором, або  
неналежної  якості, а  також  залучення  інвестицій  в  обсязі, недостатньому  для  виконання  умов  
договору  зі  сплатою  Приватним  партнером  штрафних  санкцій  у  розмірі  нанесених  збитків . 

9.5 Договір  вважаеться  розірваним  в  односторонньому  порядку  на  30-й  день  з  моменту  
відправлення  Державним  партнером  відповідного  письмового  повідомлення  Приватному  
партнеру  крім  випадків  прямо  передбачених  Договором . 

9.6. У  випадку  пред'явлення  претензій, позовів, вимог  до  Сторін  договору  фізичними  
або  юридичними  особами, Сторони  здійснюють  розрахунки  з  такими  фізичними  та  
юридичними  особами  виключно  за  рахунок  власних  коштів  або  належних  їм  за  умовами  
цього  договору  часток. 

9.7. Ніякі  обставини, окрім  передбачених  чинним  законодавством  України, зокрема  
форс-мажорних, не  звільняють  Сторони  від  виконання  взятих  на  себе  зобов 'язань  за  цим  
Договором  і  від  відповідальності  за  їхне  невиконання . Суперечки, що  при  цьому  можуть  
виникнути, повинні  вирішуватись  у  відповідності  з  цим  Договором  в  рамках  чинного  
законодавства  України . 

9.8. Сторони  звільняються  від  матеріальної  відповідальності  за  порушення  договірних  
зобов 'язань, якщо  вони  виникли  не  з  вини  Сторін  та  зумовлені  обставинами  непереборної  
сили, за  умови, що  одна  зі  Сторін  письмово  повідомила  іншу  Сторону  в  5 (пяти) денний  
строк  після  їх  появи. Несвоечасність  повідомлення  позбавляе  Сторони  права  посилатися  на  
них  надалі. 

9.9. Виплата  санкцій  і  компенсація  збитків  не  звільняе  винну  Сторону  від  виконання  
договірних  зобов 'язань. 
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10. Регулювання  відносин  

10.1. Сторони  вживають  усіх  необхідних  заходів, щоб  вирішувати  суперечки  і  
розбіжності, що  виникли  в  ході  виконання  даного  Договору, шляхом  переговорів . 

10.2. У  випадку  неможливості  врегулювання  суперечок  та  розбіжностей  шляхом  
переговорів, такі  суперечки  та  розбіжності  підлягають  вирішенню  в  передбаченому  
чинним  законодавством  порядку  відповідним  судом. 

10.3. Сторони  домовились  застосовувати  до  правовідносин  за  цим  Договором  
положення  глави  61 Цивільного  кодексу  України. 

11. Гарантії  

11.1. Гарантійний  термін  щодо  якості  виконаних  робіт, капітальних  і  некапітальних  
конструкцій, встановлюеться  з  дати  передачі  частки  Об' екта  Державному  партнеру, згідно  з  
Актом  розподілу  площ  (приміщень) Об'екта  між  Сторонами, після  введення  Об'екта  в  
експлуатацію , відповідно  до  чинного  законодавства . 

11.2. Перелік  недоліків  визначаеться  дефектним  актом, складеним  Сторонами, в  якому  
фіксуються  дата  виявлення  недоліків  і  терміни  їх  усунення . 

11.3. Включенню  до  дефектного  акта  підлягають  недоробки, зумовлені  діяльністю  
Приватного  партнера  та/або  підрядних /субпідрядних  організацій . Якщо  недоробки  зумовлені  
вказівками  Державного  партнера, або  неправильною  експлуатаціею  Об' екта, Приватний  
партнер  звільняеться  від  відповідальності  за  них. 

11.4. У  разі  виявлення  недоробок  та  дефектів  протягом  гарантійного  терміну, та  
технічної  неможливістю  усунути  відповідні  недоробки  (дефекти) Приватним  партнером  
та/або  силами  залучених  ним  підрядних  організацій, Державний  партнер  мае  право  на  
відшкодування  витрат, пов  язаних  з  усуненням  таких  недоробок  та  дефектів  або, у  випадку, 
неможливості  відшкодування  таких  витрат, на  отримання  від  Приватного  партнера  суми  
знецінення  Об'екта, що  виникло  у  зв'язку  з  такими  недоробками  та  дефектами, в  порядку, 
передбаченому  чинним  законодавством . 

11.5. Державний  партнер  підтверджуе, що  на  момент  укладення  даного  Договору  
Земельна  ділянка  не  перебувае  під  арештом  чи  забороною  відчуження, не  заставлена, у  
податковій  заставі  не  перебувае, відносно  неї  не  укладено  будь-яких  договорів  відчуження  з  
іншими  особами . Треті  особи  не  мають  прав  на  Земельну  ділянку . Обмеження  та  сервітути  
щодо  Земельної  ділянки  на  день  підписання  цього  Договору  відсутні . 

12. Інші  умови  

12.1. Сторони  зобов 'язуються  не  розголошувати  будь-яким  чином  без  згоди  іншої  
сторони  зміст  цього  Договору  разом  з  додатками  та  інформацію  щодо  його  виконання, яку  
вони  визначають  як  конфіденційну, крім  випадків, передбачених  чинним  законодавством  
України. За  розголошення  без  згоди  іншої  Сторони  умов  даного  Договору  та  інформації  
щодо  його  виконання  винна  Сторона  несе  майнову  та  іншу  відповідальність , передбачену  
чинним  законодавством  України . 

12.2. Всі  зміни, доповнення, додатки  до  Договору  набувають  чинності, якщо  вони  
вчинені  у  письмовій  формі, підписані  уповноваженими  на  те  представниками  Сторін. 

12.3. Погодження  Державного  партнера, передбачені  цим  Договором, визнаються  
отриманими  Приватний  партнером  з  моменту  підписання  керівником  Державного  партнера  
/або  уповноваженою  на  те  особою/ і  скріплення  печаткою  Державного  партнера  відповідного  
договору, або  отримання  від  Державного  партнера  згоди  на  вчинення  певних  дій  у  
письмовому  вигляді  . 

12.4. Сторони  не  мають  права  передавати  свої  права  за  даним  Договором  іншим  особам  
без  письмової  згоди  іншої  Сторони . 
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12.5. В  разі  передачі  Державний  партнером  своїх  прав  та  обов'язків  за  даним  
Договором  третім  особам, умови  договору  е  обов'язковими  для  третіх  осіб  щодо  виконання  
умов  договору  по  зобов 'язанням  перед  Приватним  партнером . 

12.6. У  правовідносинах, не  врегульованих  даним  Договором, Сторони  керуються  
чинним  законодавством  України . 

12.7. Після  підписання  даного  договору  всі  попередні  переговори  за  ним, листування, 
попередні  угоди  та  протоколи  про  наміри, що  стосуються  даного  договору, втрачають  
юридичну  силу. 

12.8. Усі  виправлення  тексту  даного  договору  мають  юридичну  силу  лише  у  випадку  їх  
письмового  посвідчення  повноважними  представниками  Сторін  у  кожному  окремому  
випадку. 

12.9. Цей  Договір  набувае  чинності  з  моменту  його  підписання  уповноваженими  
представниками  Сторін  та  діе  до  повного  виконання  покладених  на  Сторони  зобов 'язань. 

12.10. Цей  Договір  складено  у  2 (двох) примірниках, які  мають  однакову  юридичну  
силу, по  одному  примірнику  для  кожної  Сторони . 

13. Юридичні  адреси  та  реквізити  Сторін  

ДЕРЖАВНИЙ  ПАРТНЕР 	 ПРИВАТНИЙ  ПАРТНЕР  

Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області  
Код  СДРПОУ  04054748, 
юридична  адреса: 03170, м. Київ, 
вул. Янтарна, 12 

Голова  
Киево-Святошинської  районної  ради  

Д.М.Гусятинський  
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Додаток  Ns 1 
До  договору  Ns 	від  

Киево-Святошинська  районна  рада  Київської  області  (далі  — Державний  
партнер), в  особі  Голови  Киево-Святошинської  районної  ради 	 ., який  
діе  на  підставі  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», з  одніеї  сторони  та  

, (далі  — Приватний  партнер), в  особі  
директора 	 , який  діе  на  підставі  Статуту, з  другої  сторони, далі  по  
тексту  - Сторони, уклали  цей  Додаток  Ns 1 про  наступне : 

L Сторони  погодили, що  нормативний  термін  будівництва  Об'екта  складае  36 місяців, при  
цьому  введення  Об'екта  в  експлуатацію  відбуватиметься  посекційно . 
2. Сторони  погодили  наступні  оріентовні  строки  для  будівництва  першої  секції  Об'екта: 

Початок  будівництва  2 кв.2021 року  
Введення  в  експлуатацію  2 кв. 2023 року. 

Передача  першої  частини  активів  
Державному  партнеру  

2 кв. 2023 року  

3. Сторони  погодили  наступні  оріентовні  строки  для  будівництва  другої  секції  Об'екта: 

Початок  будівництва  2 кв.2022 року  
Введення  в  експлуатацію  2 кв. 2024 року. 

Передача  другої  частини  активів  
Державному  партнеру  

2 кв. 2024 року  

4. Цей  Додаток  складено  у  двох  автентичних  примірниках  по  одному  для  кожної  із  Сторін. 
5. Цей  Додаток  е  невід 'емною  частиною  Основного  Договору. 

б. Юридичні  адреси  та  реквізити  Сторін  

ДЕРЖАВНИЙ  ПАРТНЕР 	 ПРИВАТНИЙ  ПАРТНЕР  

Киево-Святошинська  районна  рада  
Київської  області  
Код  СДРПОУ  04054748, 
юридична  адреса: 03170, м. Київ, 
вул. Янтарна, 12 

Голова  
Киево-Святошинської  районної  ради  

Д.М.Гусятинський  

В.о. голови  районної  ради 	 О. М. Однороманенко  
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Додаток  9 
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  03.09.2020 року  Ns 737-48-VII 

ОГОЛОШЕННЯ  
про  проведення  конкурсу  з  визначення  приватного  партнера  для  здійснення  
державно-приватного  партнерства  для  реалізації  Проекту  «Будівництво  
багатоповерхового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  комерційного  

призначення  по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві» 

Відповідно  до  рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  VII 

скликання  від  03.09.2020 року  Ns 737-48-VII «Про  доцільність  здійснення  державно-
приватного  партнерства  та  проведення  конкурсу  щодо  Проекту  державно-приватного  
партнерства  «Будівництво  багатоповерхового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  
комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 72 у  м. Киеві» , Киево-Святошинська  районна  
рада  запрошуе  усіх  бажаючих  взяти  участь  у  Конкурсі  з  визначення  приватного  партнера. 

Мета  здійснення  державно-приватного  партнерства  (далі  — ДПП): будівництво  
багатоповерхового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  комерційного  призначення  по  вул. 

Львівська, 72 в  м. Киеві. 

Об'ект  ДПП: майновий  комплекс  типографії  по  вул. Львівська,72 в  м. Киеві  (колишня  Киево- 

Святошинська  міська  друкарня), зобов 'язання  щодо  зобов 'язання  з  фінансування, організації  
проектування  та  будівництва  багатоповерхового  житлового  комплексу  із  приміщеннями  
комерційного  призначення  по  вул. Львівська, 72 в  м. Киеві, а  також  оформлення  прав  
державного  партнера  на  земельну  ділянку  покладаеться  на  приватного  партнера, на  умовах  
визначених  договором, укладеним  в  рамках  державно-приватного  партнерства . 

Строк  ДПП: 10 (десять) років . 

Найменування  державного  партнера : Киево-Святошинська  районна  ради  Київської  області . 

Вид  договору, що  буде  укладено  в  рамках  ДПП: змішаний  договір . 

Строк  подання  заявок  на  участь  у  конкурсі: 60 календарних  днів  з  дати  публікації  
оголошення  про  проведення  конкурсу . 

Порядок  подання  заявок: особисто . 

Місце  подання  заявок  за  адресою  Конкурсної  комісії: вул. Янтарна, буд. 12, м. Київ, 03170, 

контактний  телефон: +38 (044) 450-04-96. 

Строк  проведення  конкурсу : не  більш  ніж  45 календарних  днів  з  дати  закінчення  строку  
подання  заявок  на  участь  у  конкурсі . 

для  отримання  додаткової  інформації  про  проведення  Конкурсу  слід  звертатись  до  секретаря  
Конкурсної  комісії: Тяло  Ілля  Анатолійович, перший  заступник  генерального  директора  
Киево-Святошинського  ВУЖКГ; 

Конкурсна  документація  оприлюднена  на  офіційному  сайті  Киево-Святошинської  районної  
ради  за  наступним  посиланням : 

https://ksrr. gov.ua/documents/pravova-baza  



ANNOUNCEMENT 
of the Tender 

to determine a Private Partner for the Public-Private Partnership (PPP) 

to implement the project of public-private partnership for the construction of a multi-storey 
residential сотрlех  with commercial premises on the street. Lvivska, 72 in the city of Kyiv 

According to the decision of Kyiv-Sviatoshynskyi district council of Kyiv region of the VII 
convocation dated 03.09.2020 Ns 737- 48-VII "On expediency of public-private partnership and 
holding a tender for the Public-private partnership project for construction of a multi-storey 
residential complex with commercial premises on the street. Lvivska, 72 in Kyiv », Kyiv- 

Sviatoshynskyi District Council invites everyone to take part in the Competition for determining a 
private partner. 

The aim of puЫic-private partnership (hereinafter referred to as PPP): construction of a multi- 
storey residential complex with commercial premises on the street. Lvivska, 72 in the city of Kyiv. 

PPP Object: property complex of the printing house on the street Lvivska, 72 in Kyiv (former Kyiv- 
Sviatoshynskyi City Printing House), a commitment to finance, organize the design and construction 
of a multi-storey residential complex with commercial premises on the street. Lvivska, 72 in Kyiv, as 

we11 as the registration of the rights of the state partner to the land is entrusted to a private partner, on 
the terms specified in the agreement concluded within the framework of puЫic-private partnership. 

PPP Duration: 10 (ten) years. 

Name of the PuЫic Partner: Kyiv-Sviatoshynskyi district council of Kyiv region.. 

Туре  of contract to be concluded: agreement on joint activity. 

The deadline for submission of applications: 60 calendar days from the date of puЫication of this 
tender announcement. street Yantarna, house 12, Kyiv, 03170, contact phone: +38 (044) 450-04-96. 

Tender period: 45 calendar days from the date the deadline for submission of applications for 
participation in the tender. 

For more information on the Tender, please contact the secretary of the Tender Commission: Tyalo 
І11ау  Anatoliyovich first deputy general director of Kyiv-Sviatoshynskyi production department of 
housing and communal services 

The tender documents are available at the official web-page of, Kyiv-Sviatoshynskyi district council 
of Kyiv region by the 1ink: 

httbs://ksrr. иоv.иа/documents/bravova-baza 

В.о. голови  районної  ради 	 О. М. Однороманенко  

~ 


