
КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 21.08.2003 р. N 1546

Київ

Про проведення конкурсів із залучення інвесторів для реалізації
інвестиційних проектів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженнями Київської міської державної адміністрації

 від 14 квітня 2004 року N 603,
 від 20 січня 2005 року N 48

(У тексті розпорядження слова "комунальна корпорація "Київавтодор" у всіх відмінках замінено словами "комунальне підприємство 
"Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" комунальної корпорації "Київавтодор" у відповідних відмінках згідно з 
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 14 квітня 2004 року N 603)

Відповідно до Положення про проведення інвестиційного конкурсу та укладення інвестиційних договорів
на залучення інвесторів до фінансування будівництва або реконструкції станцій метрополітену, підземних 
переходів, автошляхів, площ та інших об'єктів соціальної інфраструктури міста, в проектах яких 
передбачається розташування об'єктів сфери послуг та торговельного обслуговування населення, 
затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 05.11.2002 N 2017, та з 
метою залучення інвесторів до будівництва об'єктів та поліпшення сервісного обслуговування населення:

1. Постійно діючій міській комісії, утвореній розпорядженням Київської міської державної адміністрації 
від 05.11.2002 N 2017 "Про порядок залучення інвесторів до фінансування будівництва або реконструкції 
станцій метрополітену, підземних переходів, автошляхів, площ та інших об'єктів соціальної інфраструктури
міста, в проектах яких передбачається розташування об'єктів сфери послуг та торговельного 
обслуговування населення", у встановленому порядку провести конкурс із залучення інвесторів для 
реалізації наступних інвестиційних проектів:

- будівництво торговельно-розважального комплексу на перетині вулиць Червоногвардійської та 
Червоноткацької в Деснянському районі;

- будівництво торговельно-розважального комплексу на вулиці Ольжича у Шевченківському районі;
- абзац четвертий пункту 1 виключено

(згідно з розпорядженням Київської міської
 державної адміністрації від 14.04.2004 р. N 603)

- будівництво торговельно-розважального комплексу по Червонозоряному проспекту, 113 (територія 
Совських ставків);

- будівництво торговельно-розважального центру на Оболонському проспекті (від вулиці Озерної до 
станції метро "Героїв Дніпра";

- будівництво багатофункціонального готельного та торговельно-розважального центру в районі затоки 
Десенка у Дніпровському районі.

(абзац пункту 1 в редакції розпорядження Київської
 міської державної адміністрації від 20.01.2005 р. N 48)

2. Головному управлінню економіки та розвитку міста:
2.1. Укласти з комунальним підприємством "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. 

Києва" комунальної корпорації "Київавтодор" угоду на проведення робіт з розробки передпроектних 
пророблень з визначенням орієнтовних техніко-економічних показників будівництва об'єктів, зазначених у 
п. 1 цього розпорядження.

2.2. Профінансувати роботи, зазначені у п. 2.1, за рахунок коштів, передбачених на передінвестиційну 
діяльність.



3. Комунальному підприємству "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" 
комунальної корпорації "Київавтодор":

3.1. На тендерній основі визначити розробника передпроектних пророблень з визначенням орієнтовних 
техніко-економічних показників будівництва об'єктів, зазначених у п. 1 цього розпорядження.

3.2. Після розробки передпроектних пророблень надати їх Головному управлінню економіки та розвитку 
міста для підготовки конкурсної документації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської 
державної адміністрації - начальника Головного управління економіки та розвитку міста Борисова В. Д.

 
Міський голова О. Омельченко 
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