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АНОНСИ

Ремонт Південного
мосту призупинили
і продовжать навесні
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Кияни зможуть
безкоштовно проходити
діагностику організму
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У Києві школи переходять на дистанційне,
а в транспорті перевірятимуть сертифікати
Через
погіршення ситуації
із захворюваністю
на коронавірус,
міський голова Віталій
Кличко повідомив
про запровадження
суворих обмежень
з 1 листопада.
Cтолиця запроваджує суворі
обмеження, оскільки за критеріями досягла показників «червоної зони». Запровадять нові
правила з понеділка, 1 листопада.
З найважливішого — у транспорті
перевірятимуть сертифікати або
негативні ПЛР-тести, а школи переходять на дистанційне навчання.
Це рішення місто ухвалило після консультацій з Міністерством
освіти та Міністерством охорони
здоров’я.
Так, тільки з негативним ПЛРтестом або COVID-сертифікатом
можна буде працювати і відвідувати:
заклади харчування,
готелі,
установи і заклади соціального
захисту,
спортзали та фітнес-центри,
ЦНАПи,
управління праці та соцзахисту,
управління пенсійного фонду.

У транспорті перевірятимуть сертифікати або негативні тести на COVID-19. Фото: Борис Корпусенко

Діти і підлітки відвідують ТРЦ
тільки з батьками, які щеплені або
мають негативний ПЛР-тест.
Із важливого те, що столичні
школярі з понеділка за парти не
повертаються. Після канікул, з 1 листопада навчальний процес відновиться в дистанційному режимі.
Це стосується всіх учнів: з першого
до одинадцятого класу. В такому
режимі школи працюватимуть до
поліпшення епідеміологічної ситуації в місті. Що стосується садочків,
то вони продовжать працювати, але

дотримуючись правил «червоної
зони» — за умови вакцинації 100%
персоналу. Громадський транспорт
буде працювати, але з обмеженнями.
«Їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про
вакцинацію або негативний ПЛРтест. Перевіряти ці документи
будуть не на вході в транспорт,
а вибірково — спеціальні групи
правоохоронців», — наголосив Віталій Кличко.
Мер підкреслив, що обмеження запроваджують, щоб зберегти

здоров’я і життя людей та не допустити колапсу медичної системи,
яка може не витримати такого напливу хворих. Він також закликав
невакцинованих робити вибір на
користь антиковідного щеплення:
«Вакцинуйтеся! Бережіть себе!».
Також мер повідомив, що столична влада звертається до Уряду
ухвалити рішення про переведення
столиці у «червону» зону.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

У столиці достатньо газу для проведення
опалювального сезону
На скільки за три роки
зросте середня зарплата
киян?
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Інститут Нацпам’яті
розвінчав радянські міфи
про День визволення
України
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Тарифи на тепло та розповсюдження коронавірусу — дві теми,
які зараз найбільш активно обговорюють у медіа. І у цих двох
питаннях влада столиці робить усе
можливе, щоб тримати ситуацію
під контролем.
Так, щоб тарифи на тепло та гаряче водопостачання для населення
цього опалювального сезону не
зросли, довелося передбачити додаткові кошти із міського бюджету.
«Київ завчасно закупив газ, тобто блакитного палива у нас достатньо. Також ми уклали меморандум
з Урядом і «Нафтогазом» щодо
врегулювання питань у сфері постачання тепла та гарячої води», — про
це в інтерв’ю телеканалу «Прямий»
заявив мер Києва Віталій Кличко.
Як голова Асоціації міст України
він повідомив, що з виконанням
меморандуму непроста ситуація
по всій країні. Оскільки чимало
постачальників газу відмовляються
відпускати газ за тими цінами,
що обумовлені в меморандумі.
Зокрема — для бюджетної сфери.
Тому у деяких регіонах складається
критична ситуація.

Щодо тарифів для населення
в Києві, то місто зробило все для
того, щоб вони не зросли. Це коштує
бюджету міста великих грошей —
аби компенсувати різницю між
ціною для населення і реальною
ціною, яка на сьогодні є на ринку
через здорожчання газу.
Нагадаємо, із 23 жовтня у Києві
розпочали підключення житлових
будинків до тепла. Вже увімкнули
опалення майже в 6 тисячах житлових будинків, що обслуговуються
комунальними керуючими компаніями. Це — 70%. Також до тепла
підключені понад 700 будинків
ОСББ, ЖБК, відомчих, інвестиційних та інших.
У жовтні Київська міська рада
ухвалила рішення про збільшення
розміру статутного капіталу комунального підприємства «Київтеп
лоенерго» на 2 млрд грн, щоб забезпечити стабільне проходження
опалювального сезону в столиці і не
допустити зростання тарифів на
тепло та гарячу воду для населення.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»
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Повідомлення про проведення конкурсу з відбору
пропозицій учасників щодо будівництва житла для
військовослужбовців та членів їх сімей на земельній
ділянці військового містечка № 210 по вул. 11 лінія
в місті Ірпінь Київської області.
Центральне територіальне управління капітального будівництва виступає організатором
конкурсу і повідомляє про проведення конкурсу з
відбору пропозицій учасників щодо будівництва
житла для військовослужбовців та членів їх сімей
на земельних ділянках, цільове призначення
яких до початку будівництва має дозволяти
таке будівництво.
Конкурс проводиться відповідно до вимог
Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних
ділянках, цільове призначення яких до початку
будівництва має дозволяти таке будівництво
(далі – Порядок), затвердженого наказом начальника ЦТУКБ від 22.02.2021 р. № 2-к/тр.
1. Опис конкурсної пропозиції
Центральне територіальне управління капітального будівництва проводить конкурс на
визначення переможців конкурсу для будівництва
житла для військовослужбовців та членів їх сімей
на території військового містечка № 210 по вул.
11 лінія в місті Ірпінь Київської області, земельна
ділянка 12,00 га.
Конкурсні пропозиції щодо забудови земельної ділянки повинні бути викладені українською
мовою.
Конкурсна пропозиція має містити наступні
відомості:
1) Ескізний проект (передпроектні пропозиції) щодо забудови земельної ділянки, що
відображатиме схему генерального плану ділянки
з благоустроєм, фасади будівель з кольоровим рішенням, плани будівель, перспективне
зображення та техніко-економічні показники
об’єкта будівництва, інші орієнтовні дані щодо
будівництва житла;
2) Розрахункову частку житла у відсотках від
загальної площі об’єктів житлової нерухомості
(квартир), яка підлягатиме передачі Міністерству
оборони України (кількість квартир, загальна
площа) та повинна складати максимальний
відсоток від загальної площі збудованого житла.
3) Строк будівництва (прийняття в експлуатацію) та передачі житла Міністерству оборони України і окремо організатору конкурсу
не повинен перевищувати термін визначений
експертним звітом та проектно – кошторисною
документацією на об’єкт будівництва.
2. Кваліфікаційні вимоги до учасників
конкурсу
Учасником конкурсу може бути будь-яка
юридична особа та фізична особа-підприємець.
Учасник конкурсу на момент подання конкурсної пропозиції та укладення з ним відповідного
договору як з переможцем повинен відповідати
таким обов’язковим вимогам:
– підтвердити свої інвестиційні та економічні
можливості та переваги
– не перебувати у стані ліквідації (припинення)
та/або не бути таким, стосовно якого розпочато
процедуру банкрутства чи відновлення платоспроможності
– не мати заборгованості за нарахованими
податками, зборами й іншими обов’язковими
платежами до бюджету за останній квартал;
– особа, яка є керівником учасника конкурсу,
і (або) уповноважена ним особа (представник у
разі наявності) не повинні мати судимості;
– мати повноваження на укладення договору
про будівництво житла на умовах, визначених у
конкурсній пропозиції;
– не мати простроченої заборгованості (невиконання зобов’язань) перед Міністерством
оборони України та/або організатором конкурсу,
а також не мати прострочення виконання або
неналежного виконання зобов’язань в частині
будівництва багатоквартирних будинків перед
третіми особами.
Конкурсна комісія має право в будь – який
час відмовити учаснику конкурсу від участі в
конкурсі у випадку підтвердження інформації

щодо невідповідності учасника вимогам, установленим цим розділом, або щодо наявності в
поданих документах недостовірних відомостей.
Якщо після укладення з переможцем конкурсу договору про будівництво житла будуть
встановлені обставини щодо нього, які невідповідність такого учасникам вказаним вище
вимогам, організатор конкурсу має право розірвати цей договір в односторонньому порядку
та не відшкодовувати пов’язані з розірванням
договору витрати інших сторін чи завдані їм
через це збитки.
Конкурсна комісія має право усунути учасника
конкурсу від участі в конкурсі на будь-якому етапі
його проведення, у тому числі і до укладення договору про будівництво житла, у таких випадках:
– ненадання документів, долучених до заяви
на участь в конкурсі, чи за наявності в поданих документах недостовірних відомостей про учасника
конкурсу або в поданій ним конкурсній пропозиції;
– невідповідність цим вимогам та умовам,
установленим організатором конкурсу.
3. Вимоги щодо забудови земельної
ділянки
Проектними рішеннями повинна бути запропонована максимально можлива поверховість забудови земельної ділянки, виходячи із
обмежень, що встановлюються:
– містобудівними умовами та обмеженнями
забудови земельної ділянки;
– встановленими санітарними і технічними
вимогами та умовами;
– відповідною містобудівною документацією
(генеральним планом, зонінгом, детальним
планом території тощо).
Житло (квартири), що передається, повинно
відповідати встановленим санітарним, технічним
вимогам та відповідати нормам забезпечення
житлом відповідно до вимог ДБН для соціального житла.
Орієнтовна площа квартир в залежності від
кількості кімнат в межах:
Кількість житлових
кімнат
1
2
3
Площа квартири,
не менше кв. м
Площа квартири,
не більше кв. м

34

48

63

46

63

83

Примітка 1. Площі квартир дано без урахування
площі літніх приміщень та Порядку прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 13.04.2011 р. № 461.
У квартирах повинно бути виконано:
1. Опорядження та покривання стін, перегородок та стель житлових приміщень, коридорів
у квартирах, кухонь, ванних кімнат та туалетів,
інших підсобних приміщень, а також вбудованоприбудованих приміщень клейовими та іншими видами фарб, шпалерами, декоративними
плитами, панелями, іншими оздоблювальними
матеріалами та виробами.
2. Покривання підлог житлових кімнат, коридорів, кухонь, ванних кімнат, туалетів та інших
підсобних приміщень, а також вбудовано-прибудованих приміщень лінолеумом, облицювальною плиткою, іншими оздоблювальними
матеріалами і виробами.
3. Установлення внутрішніх дверних полотен
з коробками, елементів вбудованих шаф та
антресолей у приміщеннях квартир та вбудовано-прибудованих приміщеннях.
4. Установлення сантехнічного обладнання
та приладів (мийка, умивальник, унітаз, ванна),
сантехнічної арматури (водорозбірні крани, змішувачі), а також засобів обліку води в квартирах
та вбудовано-прибудованих приміщеннях.
5. Установлення електро – та/або газових

плит (чотириконфорочна з вбудованою духовою
шафою) за умови забезпечення нормативних
вимог з електробезпеки, пожежної безпеки та
техніки безпеки у будівництві.
6. Влаштування внутрішніх перегородок у
вбудовано-прибудованих приміщеннях.
7.Штукатурення внутрішніх перегородок у
вбудовано-прибудованих приміщеннях.
8. Влаштування внутрішніх систем електрообладнання та газопостачання вбудовано-прибудованих приміщень.
9. Здійснення оздоблювальних робіт балконів та лоджій.
Житло (квартири) повинно бути підключено
до відповідних інженерних мереж і забезпечено
електроенергією, опаленням, холодним і гарячим
водопостачанням, каналізацією і, якщо це буде
передбачено відповідною проектною документацією – також і до газопостачання.
Вимога (якщо така буде мати місце) органів
місцевого самоврядування щодо передачі житла
(квартир), що будуватимуться на зазначеній
земельній ділянці, до комунальної власності
територіальної громади, виконується за рахунок частки житла, що належатиме переможцю
конкурсу за результатами будівництва житла,
та не впливає на частку або не відшкодовується
Міністерством оборони України та/або організатором конкурсу.
Усі витрати пов’язані з отриманням технічних умов, містобудівних обмежень, дозвільних
документів тощо здійснюється за рахунок переможця конкурсу та не впливає на частку або не
відшкодовується Міністерством оборони України
та/або організатором конкурсу.
4. Дата та місце прийняття конкурсної
документації, проведення конкурсів
Прийняття конкурсної документації проводиться конкурсною комісією за адресою: 04050,
м. Київ, вул. Герцена, буд. 35,у робочі дні тижня
з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00.
Роз’яснення і додаткова інформації щодо
предметів конкурсу надається засобами зв’язку,
телефон 099 795 5989
Конкурсна документація приймається
до 12.00 год. «03» листопада 2021 року.
Конкурс відбуватиметься: «03» листопада
2021 року о 13.00 год. за адресою: 04050, м.
Київ, вул. Герцена, буд. 35
5. Вимоги до конкурсної документації
та строк її прийняття.
Для участі в конкурсі учасники подають заяву
за довільною формою із зазначенням відомостей
та доданням копій документів, що передбачені
цим повідомленням.
Усі дії, пов’язані із заповненням заяви на
участь у конкурсі, виконуються безпосередньо
заявником або уповноваженою ним особою
(представником).
Усі дії щодо подання заяви юридичної особи
на участь у конкурсі виконує уповноважена особа
(представник) заявника. Фізична особа-підприємець може брати участь у конкурсі особисто або
через уповноважену ним особу (представника).
Повноваження представника підтверджуються документом, що засвідчує повноваження
особи на участь у конкурсі від імені юридичної
особи (копія установчого, статутного або засновницького документу або відомості про
діяльність на підставі модельного статуту, копію протоколу, наказу тощо про призначення
керівника юридичної особи) чи фізичної особи-підприємця (належним чином оформлені
довіреність (доручення).
При поданні заяви фізична особа-підприємець або уповноважена особа (представник)
заявника пред’являє паспорт і документ, що
посвідчує повноваження щодо участі в конкурсі
та укладення договору про будівництво житла
на умовах, визначених у конкурсній пропозиції.
До заяви на участь у конкурсі додаються:
– копії установчих, статутних або засновницьких документів (із актуальними змінами
та доповненнями), засвідчені учасником в установленому порядку, або відомості про діяльність
на підставі модельного статуту;
– завірена Учасником Виписка (Витяг) з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб,

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
проєкту Комплексної міської цільової програми «Столична культура: 2022–2024 роки»
Відповідно до Закону України України «Про стратегічну екологічну електронна адреси та строки подання
«Про стратегічну екологічну оцінку» оцінку»: громадське обговорення зауважень і пропозицій: Департамент
з метою одержання та врахування розпочато з дня її оприлюднення на культури виконавчого органу Київзауважень і пропозицій громадськості сайті Управління екології та природних ської міської ради (Київської міської
Департамент культури виконавчого ресурсів виконавчого органу Київ- державної адміністрації).
органу Київської міської ради (Київ- ської міської ради (Київської міської
Адреса для подання зауважень
ської міської державної адміністрації) державної адміністрації), строк гро- та пропозицій у письмовій формі:
оприлюднює заяву про визначення мадського обговорення – 15 днів з бульв. Т. Шевченка, 3, м. Київ, 01024.
обсягу стратегічної екологічної оцінки дня її оприлюднення.
Електронна адреса: 323guk@gmail.com
проєкту Комплексної міської цільоГромадськість в межах зазначеного
Відповідальна особа Яворовський
вої програми «Столична культура: строку має право подати в письмовій Геннадій, контактні телефони: 0442022–2024 роки».
формі (у т.ч. на електронну адресу) за- 278-42-62.
Орган, що прийматиме рішення уваження та пропозиції до заяви про
Строк подання зауважень та пропро затвердження документа дер- визначення обсягу стратегічної еко- позицій – не пізніше 15 днів з дня
жавного планування: Київська міська логічної оцінки проєкту Комплексної оприлюднення заяви про визнарада.
міської цільової програми «Столична чення обсягу стратегічної екологічної
Передбачувана процедура гро- культура: 2022–2024 роки».
оцінки.
мадського обговорення відповідно
Орган, до якого подаються зауваНеобхідність проведення трандо частини четвертої статті 10 Закону ження і пропозиції, його поштова та скордонних консультацій відсутня.
Ухвалою Дніпропетровського Окружного адміністративного суду міста Києва
від 19.10.2021 відкрито провадження
у справі № 160/19012/21 за позовною
заявою Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія ВІТА» до Київської
міської ради, Державної інспекції архітектури та містобудування України про:
– визнання протиправним та нечинним рішення Київської міської ради
від 28.03.2002 року № 340/1804 «Про
затвердження Генерального плану міста
Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року»
в частині зміни (встановлення) функціонального призначення земельної
ділянки за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 32-В.;
– визнання протиправним і скасування рішення Головного інспектора
будівельного нагляду відділу нагляду
за діяльністю уповноваженого органу

з питань архітектури та містобудування
Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві
Подимайло Євгенії Володимирівни від
08.11.2019 року про скасування містобудівних умов та обмежень забудови
земельної ділянки для проектування
об’єкта – будівництво житлового будинку
на вул. Гоголівській, 32-В у Шевченківському районі м. Києва від 28.02.2013
року № 2403/0/12/009-13;
– визнання протиправним та скасування рішення Головного інспектора
будівельного нагляду відділу методології
та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Департаменту
дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції Ткачук О. від
14.11.2019 року №28 «Про анулювання
дозволу на виконання будівельних робіт», згідно якого анульовано дозвіл
на виконання будівельних робіт: «Бу-

дівництво житлового будинку на вул.
Гоголівська, 32-в у Шевченківському
районі міста Києва» №ІУ 113192280670,
замовник будівництва – ПрАТ «Авіакомпанія «ВІТА»;
– визнання протиправним та скасування наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від
14.11.2019 року №28-Д «Про анулювання
дозволу на виконання будівельних робіт»
на об’єкт будівництва «Будівництво
житлового будинку на вул. Гоголівська,
32-в у Шевченківському районі міста
Києва» №ІУ 113192280670, замовник
будівництва – ПрАТ «Авіакомпанія «ВІТА».
Судове засідання відбудеться 09
листопада 2021 року об 11:20 в приміщенні Дніпропетровського окружного
адміністративного суду за адресою: м.
Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 4, зала
судових засідань № 16. Суддя Голобутовський Р.З.

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
– копії паспорта фізичної особи – підприємця і
реєстраційного номера облікової картки платника
податків, засвідчені підписом власника (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу державної
фіскальної служби і мають відмітку в паспорті);
– відомості щодо наявності досвіду і можливостей фінансового та організаційного забезпечення реалізації проектів;
– документи, що підтверджують призначення та повноваження керівника: протокол
установчих (загальних) зборів або зборів акціонерів тощо та наказ (розпорядження) про
призначення (для суб’єктів підприємницької
діяльності – фізичних осіб за наявності). У разі
якщо один із вищезазначених документів не передбачений (необов’язковий), Учасник повинен
надати довідку у довільній формі з викладенням
обставин, що обґрунтовують відсутність у нього
такого документу та надати інший документ, що
підтверджує повноваження керівника.
У разі, якщо документи конкурсної пропозиції підписує (засвідчує) не керівник, а інша
особа, яку уповноважено представляти інтереси
Учасника, подається належним чином посвідчена довіреність на таку особу (із зазначенням
її посади тощо) про надання повноважень цій
особі представляти інтереси учасника під час
проведення конкурсної процедури, підписувати
(засвідчувати) документи конкурсної пропозиції, а також надається копія паспорту та картки
платника податків (РНОКПП) цієї особи.
– письмова і безвідклична згода заявника (у
разі визнання його переможцем конкурсу) щодо
укладання відповідного договору про будівництво
житла, надана у довільній формі;
Учасник несе відповідальність за недостовірність та/або неактуальність інформації в поданих
документах згідно із чинним законодавством
України.
У разі надання Учасником недостовірної
інформації при складанні довідок у довільній
формі, він особисто несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.
За підроблення документів конкурсної пропозиції згідно з статтею 358 Кримінального кодексу
України Учасник конкурсу повідомляється про
кримінальну відповідальність.
Конкурсна пропозиція учасника в запечатаному конверті (позначається відповідно «На
конкурс»), підписаному тією особою, що підписала
заяву, який у місцях склеювання повинен містити
підпис уповноваженої особи (представника)
або відбитки печатки (за наявності) юридичної
особи або фізичної особи-підприємця із зазначенням назви предмета конкурсу відповідно до
повідомлення про його проведення і повного
найменування юридичної особи або фізичної
особи-підприємця та нанесеним маркуванням:
«Не відкривати до 13.00 годин «03» листопада
2021 року» (зазначаються дата та час проведення
відповідного конкурсу). Усі сторінки конкурсної
пропозиції повинні бути прошиті, пронумеровані
та містити підпис керівника юридичної особи
чи фізичної особи-підприємця або уповноваженої особи (представника), завірений печаткою
(фізичної особи-підприємця) (за наявності), а на
зворотній стороні останнього аркуша повинен
бути зроблений запис, в якому вказується кількість
пронумерованих аркушів, який засвідчується
підписом та печаткою (за наявності) Учасника.
Цифри в пропозиції за критеріями конкурсу
заповнюються в друкованому вигляді і дублюються прописом.
Усі документи повинні бути охайно оформлені
та заповнені розбірливо, без виправлень та помилок. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені
будь-які окремі записи або правки, позначаються
підписом особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у
документах, надісланих до Конкурсної комісії
та підписаних відповідним чином, несе Учасник.
Якщо в документах, що складають конкурсну
документацію, є розбіжності між позначенням
прописом і цифрами, то до розгляду, як ви-

няток, приймається позначення, що зазначено
прописом.
Конкурсна пропозиція учасника повинна
містити опис доданих до неї документів (їх копій).
Заява і згода заявника, що подаються юридичною особою або фізичною особою-підприємцем (уповноваженими особами (представниками) заявника), підписуються цими особами, і
завіряються печаткою (за наявності).
Конкурсна документація може бути відкликана особою, що її подала, до моменту початку
розкриття пропозицій учасників.
Критеріями визначення переможця конкурсу
є максимальна кількість (за загальною площею
квартир) об’єктів житлової нерухомості, що може
отримати Міністерство оборони України, а також
мінімальні прогнозні строки закінчення його
будівництва і здачі в експлуатацію. Засідання
конкурсної комісії є відкритим. На засіданні
конкурсної комісії можуть бути присутні учасники
конкурсу або уповноважені ними особи.
Конкурсна комісія визначає переможця за
результатами розгляду конкурсних пропозицій,
які не були відхилені.
Рішення про визначення переможця приймається більшістю голосів присутніх на засіданні
членів конкурсної комісії, У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
За результатами засідання конкурсної комісії
складається протокол про проведення конкурсу,
в якому зазначаються:
– відомості про учасників конкурсу;
– результати голосування;
– обґрунтування щодо визначення переможця.
Протокол про проведення конкурсу складається та підписується у триденний строк усіма
членами конкурсної комісії, які брали участь у
голосуванні.
Після оголошення результатів конкурсу, організатор конкурсу в 10-ти денний строк укладає
з переможцем договір про будівництво житла на
умовах, визначених у конкурсній пропозиції. До
договору обов’язково вноситься умова про те,
що в ході його виконання не допускається зменшення максимальної кількості об’єктів житлової
нерухомості (кількості, загальної площі квартир),
що може отримати Міністерство оборони України
та організатор конкурсу.
Конкурс може бути відмінено або визнано
таким, що не відбувся, у разі відсутності подальшої потреби у проведенні конкурсу; виявлення
факту змови учасників; подання для участі у
ньому менше двох конкурсних пропозицій; якщо
до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох
учасників; відмови переможця від підписання
договору про будівництво житла.
Конкурсна документація подається учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом календарних днів з дня
оголошення конкурсу за адресою: 04050, м. Київ,
вул. Герцена, буд. 35, у робочі дні тижня з 10.00
до 12.00 та з 14.00 до 17.00.
Конкурсна документація учасників приймається до 12.00 год «03» листопада 2021 року.
Результати проведення конкурсу оголошуються
в місцевому ЗМІ, визначеному конкурсною
комісією.

Секретаріат Київської міської
ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного
спеціаліста відділу забезпечення діяльності постійних комісій
Київської міської ради з питань
гуманітарної політики управління
забезпечення діяльності постійних
комісій Київської міської ради (V
категорія).
Основні кваліфікаційні вимоги до
кандидата встановлюються відповідно
до Порядку проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 15.02.2002 № 169 (зі змінами), та
Типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених
наказом Національного агентства
України з питань державної служби
від 07.11.2019 № 203-19.
Особи, які відповідають основним
кваліфікаційним вимогам, подають до
конкурсної комісії такі документи: заяву
на участь у конкурсі, в якій зазначається
про ознайомлення заявника із установленими законодавством обмеженнями
щодо прийняття на службу та проходження служби в органах місцевого
самоврядування; заповнену особову
картку (форма П-2ДС) з відповідними
додатками; копії документів про освіту,
засвідчені у встановленому законо-

давством порядку; копії першої та
другої сторінок паспорта громадянина
України, засвідчені у встановленому
законодавством порядку; копію трудової книжки, засвідчену у встановленому законодавством порядку; копію
облікової картки платника податків,
засвідчену у встановленому законодавством порядку; відомості про
доходи та зобов’язання фінансового
характеру щодо себе та членів своєї
сім’ї за 2020 рік (декларація); копію
повідомлення про подання декларації до Єдиного державного реєстру
декларацій; копію військового квитка,
засвідчену у встановленому законодавством порядку; копію документа
про повну загальну середню освіту за
умови, що такий документ підтверджує
вивчення особою української мови як
навчального предмета (дисципліни),
або копію державного сертифіката про
рівень володіння державною мовою,
що видається Національною комісією
зі стандартів державної мови; дві фотокартки розміром 4×6 см.
Термін подання документів – 30
календарних днів від дня публікації
оголошення про конкурс. Інформація щодо конкретних функціональних
обов’язків та умов оплати праці надається додатково.
Документи приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044,
(на конкурс). Телефон для довідок:
202-72-29.

6. Адреса, номер телефону і режим
роботи конкурсної комісії
Засідання конкурсної комісії проводяться за
адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 35,
Контактна особа – СОБАН Сергій Анатолійович,
тел. 099 795 5989
7. Відомості щодо строку оскарження
результатів конкурсу
У разі незгоди з результатами конкурсу його
учасник може подати скаргу до конкурсної комісії у п’ятиденний строк з моменту оголошення
результатів конкурсу. Скарги надсилаються
поштовим відправленням з описом вкладення
на адресу організатора конкурсу.
Скарги розглядаються у п’ятиденний строк з
моменту закінчення строку оскарження результатів конкурсу, а інформація про розгляд скарги у
триденний строк з моменту складення протоколу
про її розгляд надсилається учасникові конкурсу,
який подав скаргу.

Атестат № 609689 виданий 27 червня 1986 року середньою школою №3 ім. К.В. Заборовського м. Фастів на ім’я Шевченко Світлани Василівни вважати недійсним.

За зміст рекламних оголошень відповідає
рекламодавець.
Реклама друкується мовою оригіналу.
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У КМДА озвучили, наскільки
Ремонт Південного
у найближчі три роки зростатиме мосту призупинили
середня зарплата у Києві
і продовжать навесні
Столична влада
підписала
територіальну угоду
з організаціями
роботодавців
та профспілками на
найближчі три роки.

Будівельники
відремонтували
частину
деформаційних швів,
але через погодні
умови змушені
перенести роботи.

Київська міська державна адміністрація підписала Територіальну
угоду зі Спільним представницьким
органом сторони роботодавців на
територіальному рівні в місті Києві
та Спільним представницьким
органом профспілок та об’єднань
профспілок Києва на 2021–2023
роки. Підписав угоду від міста мер
Києва Віталій Кличко.
Підписання угоди свідчить про
завершення переговорного процесу між КМДА та соціальними
партнерами — представниками
роботодавців і профспілок.
«Укладення територіальної угоди
між міською владою, організаціями
роботодавців та профспілками на
новий термін є одним із важливих
питань у соціально-економічній та
трудовій сферах міста. І для цього
нам потрібне узгоджене рішення всіма сторонами соціального
діалогу. Угода укладена на тристоронній основі та спрямована
на удосконалення регіональної
соціально-економічної політики
на партнерських засадах», — відзначив у коментарі міський голова
Віталій Кличко.
Територіальна угода складається
із п’яти розділів: економічний роз-

Південний міст, який з’єднує
Столичне шосе з проспектом Бажана, ремонтують почергово з кінця
серпня. За цей час будівельники
відремонтували частину деформаційних швів, зробили гідроізоляцію
і застелили нове покриття. Перший
етап робіт тривав менше місяця.
А на початку жовтня у КК «Київавтодор» приступили до другого етапу,
під час якого мали відремонтувати
шви у напрямку лівого берега.
Ремонтники виконали частину
робіт і призупинили їх через похолодання.
У пресслужбі КК «Київавтодор»
пояснюють, що заміна деформаційних швів на мості вимагає певних
погодних умов, оскільки під час
цього виконується бетонування.
Відтак, аби витримати усі технології робіт, ремонт перенесли на
теплу пору.
Зараз дорожники досі продовжують ремонтувати опори під
мостом у напрямку з лівого на
правий берег (зі сторони станції
метро «Славутич»). Однак при цьому рух транспорту по переправі не
обмежують.
Цей міст взялися відновлювати, тому що шляхопровід був

виток, збереження робочих місць
та питання зайнятості; охорона та
умови праці; оплата праці; соціальний захист і соціальні гарантії; соціальний діалог. Зокрема, в розділі
«Оплата праці» йдеться про забезпечення зростання середньомісячної заробітної плати: у 2021
році — 6,7%, у 2022 році — 13,0%,
у 2023 році — 11,0% (відповідно до
попереднього року).
У розділі «Соціальний захист
і соціальні гарантії» рекомендують
передбачати в колективних договорах встановлення мінімальної
тарифної ставки (окладу) за просту
некваліфіковану працю не нижче
рівня мінімальної заробітної плати, визначеного на відповідний
бюджетний рік.
А також радять встановити для
працюючих жінок, які виховують
неповнолітніх дітей, скорочену
тривалість робочого часу зі збе-

реженням оплати праці за повний
робочий час і надавати додаткову
оплачувану відпустку матерям, які
мають малолітніх дітей та дітей
шкільного віку (вихідний день на
1 вересня тощо).
«Ця угода стане дієвим інструментом соціального захисту. Шлях,
який обрали, — це перший крок для
подолання бідності та створення
середнього класу. Про це багато
говорять, але нічого не роблять.
І Київ стане першим у цьому напрямі. Відповідна угода — дорожня
карта та стратегічний план розвитку
соціально-економічних відносин
в столиці для депутатів Київради», — наголосив голова об’єднання
профспілок, організацій профспілок
у місті Києві «Київська міська рада
профспілок» Валентин Мельник.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

в аварійному стані через перевантаженість транспортом, відсутність вагового контролю і проїзд
вантажівок. Кияни зверталися до
міської влади з проханням почати
ремонт, бо розбиті ділянки затримували рух авто. Аби пришвидшити
ремонт, будівельники працювали
цілодобово.
До слова, Південний міст почали
будувати у 1983 році. Автомобільний рух тут почався у 1990 році.
Міст вважався найсучаснішим на
території колишнього СРСР — на
будівництво витратили близько
112 мільйонів карбованців (200
мільйонів доларів). Довжина мосту — 1256 метрів, ширина — 41 метр.
Переправа з’єднує Столичне шосе
із проспектом Миколи Бажана.
Мостом проходить «зелена» гілка
київського метрополітену.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

Кияни зможуть безкоштовно
проходити діагностику організму
Це передбачили положеннями нової міської цільової програми
«Громадське здоров’я», яка діятиме з 2022 року.
У жовтні нинішнього року депутати Київради на пленарному
засіданні затвердили нову міську
цільову програму «Громадське
здоров’я» на 2022–2025 роки.
Мета цієї програми просто чудова — профілактика та запобігання
захворюванням, збереження та
зміцнення здоров’я киян, збільшення тривалості їхнього життя, пропаганда здорового способу життя
тощо. Також варто зазначити, що
згаданий документ є своєрідним
столичним ноу-хау, адже в жодному
регіоні України нічого подібного
ще не впроваджується.

Як працюватиме
програма

Програма розрахована на чотири
роки. На її фінансування загалом
виділили 834,1 млн грн. Ці кошти
пропорційно розділили по роках: у 2022 році — 189,2 млн грн,
2023 році — 198,9 млн грн, 2024
році — 214,6 млн грн, 2025 році —
231,4 млн грн.
У рамках програми одним із
пріоритетів є рання діагностика та
виявлення хвороб. З цією метою,
зокрема, проводитимуть скринінги
населення для визначення рівня

холестерину, на гепатит В та С за
групами ризику.
Також збираються розширити
неонатальний скринінг новонароджених дітей, під час якого виявлятимуть спадкові та вроджені
захворювання, впроваджуватимуть
програми з раннього виявлення
раку шийки матки та раку молочної
залози у жінок. Організовуватимуть вакцинацію дівчат проти
папіломи-вірусу.
І, звичайно, проводитимуть ранню діагностику цукрового діабету,
оскільки ця хвороба останнім часом
стала прогресувати.
До програми також увійшли заходи щодо діагностики та лікування
туберкульозу, реалізація ініціативи
FAST TRACK CITIES і виконання
цілей «90–90-90» — безперервного
каскаду заходів із профілактики,
догляду та лікування, спрямованих на протидію епідемії ВІЛінфекції/СНІДу.

Запобігти хворобі
легше, ніж її лікувати
Важливою складовою програми
є роз’яснювальна робота. Кожен киянин має знати, як дбати про своє
здоров’я, до кого і коли звернутися,

аби вчасно пройти діагностику
організму та уберегтися від занедбаних форм захворювань.
Адже раннє виявлення навіть
небезпечної для життя хвороби
дає великі шанси на одужання.
Про це розповідатимуть сімейні
лікарі та можна буде дізнатися
з відповідних агітаційних матеріалів, які поширюватимуть у місті.

Коментар
Валентина Гінзбург, директорка Департаменту охорони
здоров’я КМДА:
— Тривалий час на благо мешканців столиці ефективно працює
програма «Здоров’я киян». Щороку
до неї додають нові пункти, які
дозволяють наближувати медичну
допомогу до населення, покращувати її якість та доступність. Та,
зрозуміло, що поняття «здоров’я»
вміщує в себе дещо більше, аніж
«лікування».
До цільової програми «Громадське здоров’я» увійшли абсолютно нові заходи. Наприклад,
розширення неонатального скринінгу новонароджених дітей на
спадкові хвороби обміну речовин
у новонароджених з 4 до 31 по-

зиції. Забезпечення безоплатного
скринінгу гепатитів В та С за групами ризику, програми з раннього
виявлення раку шийки матки,
раку молочної залози, остеопорозу тощо.
Завдання міста — створити для
киян максимально сприятливі умови, зокрема, для вчасної діагнос-

тики та профілактики. А задача
кожного з нас — проявляти свідомість, коли йдеться про найдорожче — здоров’я. Користуйтеся
створеними можливостями самі та
закликайте до цього своїх близьких.

ТОВ «Міжнародно-діловий центр»
повідомляє, що тарифи на комунальні
послуги з постачання теплової енергії
та постачання гарячої води для розрахунків з населенням розраховані
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 (зі
змінами), та надані до виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) для
встановлення (повний перегляд) на
планований період до 30.09.2022 у
наступних розмірах:
тариф на послугу з постачання теплової енергії без урахування витрат
на утримання та ремонт центральних
теплових пунктів, з урахуванням витрат
на утримання та ремонт індивідуальних
теплових пунктів, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами

комерційного обліку – 1381,08 грн з
ПДВ за 1 Гкал;
тариф на послугу з постачання гарячої води без урахування витрат на
утримання та ремонт центральних теплових пунктів, з урахуванням витрат
на утримання та ремонт індивідуальних
теплових пунктів, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами
комерційного обліку – 83,70 грн з ПДВ
за 1 куб. м.
З детальною інформацією щодо
тарифів та з їх структурами можна ознайомитись на офіційному сайті підприємства: http://mdc.kiev.ua/.
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 10 календарних днів
з дня виходу оголошення за адресою:
м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 30, тел./
факс. (044) 531 50 70.

За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»
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В Українському інституті національної пам’яті
спростували міфи про День визволення України
Щороку 28 жовтня відзначають День визволення України
від фашистських загарбників. Український інститут національної
пам’яті підготував низку міфів і спростувань, що пов’язані із цією датою.
Зокрема у інституті пропонують
використовувати термін «вигнання
нацистських окупантів із України» замість сполучення «визволення України від фашистських
загарбників». Кліше «фашистські
загарбники» нав’язане радянською
пропагандою і широко використовувалося в науковій і художній
літературі, кіно, радіо і телебаченні,
пресі. Правильно вживати «нацистські окупанти».

Міфи, пов’язані
з вигнанням
нацистських
окупантів із України
МІФ 1: 28 жовтня 1944 року було
днем, коли німецькі війська остаточно залишили територію України.
Спростування. Вигнання нацистських окупантів з України відбулося наприкінці листопада 1944
року. Для відзначення цього факту
28 жовтня було обрано не зовсім
коректно. В СРСР склалася традиція
відзначати цю подію 8 жовтня,
оскільки саме цього дня в 1944-му
радянські війська вибили німців
з території Радянської України
в її тодішніх кордонах. Улітку 1945
року згідно з міждержавним договором Чехословаччина передала
Радянському Союзу Закарпаття, яке
увійшло до складу УРСР. Зважаючи
на це, згодом вирішили перенести
урочисті святкування на дату, коли
ворог залишив останні населені
пункти сучасної Закарпатської
області. Але 28 жовтня 1944 року
радянські війська лише розпочали бої за Чоп. Остаточно вибили

противника із Закарпаття лише
25–26 листопада.
МІФ 2: Вигнання німецьких окупантів було визволенням України
Спростування. Визволення
означає здобуття волі, але в 1944
році цього не трапилося. Визволення України відбулося тільки
24 серпня 1991 року з розвалом
Радянського Союзу. Радянський
Союз до 1941 року був тоталітарною державою, нею він залишився
і після 1944-го. Партійна диктатура
і політичні репресії не зникли.
Під час війни радянське керівництво намагалося заохотити народ
України до боротьби, апелюючи до
патріотичних почуттів та обіцянок
послабити політичний режим після
перемоги. Українській інтелігенції,
митцям дозволили писати на теми,
затавровані доти як «буржуазний
націоналізм»; чотири армійські
фронти назвали «українськими»;
запровадили орден Богдана Хмельницького; заснували республіканські міністерства оборони та
закордонних справ. Проте після
війни обіцяне було згорнуто, засуджено або просто не реалізовано.
Включення ж УРСР до ООН аж
ніяк не свідчило суверенну позицію України на міжнародній арені,
а слугувало політичним цілям СРСР.
Не вважаючи вигнання німецьких
окупантів визволенням, українське
націоналістичне підпілля продовжило боротьбу за незалежність
України.
З поверненням радянської влади
на територію України сталінське
керівництво суттєво збільшило
масштаби депортацій до віддале-

них регіонів СРСР великих груп населення — поляки Західної України,
а також підозрювані в допомозі
українському підпіллю та УПА,
кримськотатарський народ, греки,
болгари, вірмени Криму. Різних
правових обмежень і переслідувань
зазнали ті, хто перебував на окупованій території, остарбайтери,
полонені червоноармійці.
МІФ 3: Росія могла перемогти
німецьких окупантів і без України
Спростування. Внесок України
у розгром гітлерівської Німеччини
та її союзників важко переоцінити. Мешканці УРСР взяли активну
участь у протидії гітлерівській агресії. За весь час війни між СРСР та
Третім Рейхом жителі УРСР складали приблизно 7 мільйонів (23%) особового складу Збройних сил СРСР,
що більше війська Великої Британії,
яка мобілізувала до 6 мільйонів громадян. Українці воювали у складі
Червоної армії і партизанських
загонів, були відзначені багатьма
високими нагородами.
Вихідці з України були і серед
командного складу збройних сил
СРСР. За оцінками Інституту історії НАНУ, прямі людські втрати
України становили 8–10 мільйонів
осіб, що більше, ніж сукупні втрати Великої Британії, Сполучених
Штатів Америки, Франції, Польщі
та Канади (близько 7,4 мільйона).
Для потреб фронту працювала потужна промисловість УРСР, значну
частину якої евакуювали в тил — до
Росії та Середньої Азії. Україна
була серед республік СРСР, які
перші прийняли удар гітлерівських військ.

Бої на території України тривали понад рік, розтягнулися на
понад тисячу кілометрів із заходу
на схід. Це дало змогу зосередити
військові та промислові ресурси
у внутрішніх регіонах СРСР, підготуватися до контрнаступу взимку
1942 року. В будь-якому разі спроби
моделювання дій РСЧА без українських людських і промислових
ресурсів радше ставлять під сумнів
твердження Владіміра Путіна про
перемогу «і без України». Загалом до антигітлерівської коаліції
входило 58 держав і суверенних
територій. Внесок більшості з них
був значно менш вагомим, ніж
українського народу.
МІФ 4: Всі заслуги у вигнанні
німецьких окупантів належать
радянським збройним силам
і партизанам.
Спростування. Перемога над
нацистськими окупантами — спільне досягнення антигітлерівської
коаліції та визвольних рухів. Друга
світова війна — глобальний конфлікт, і всі її учасники були тісно
пов’язані між собою. Можна говорити про різний внесок держав
у перемогу, однак неправильно

приписувати усі заслуги одній
країні. Радянський Союз користувався військово-технічною та
іншою підтримкою союзників по
антигітлерівській коаліції. За програмою ленд-лізу, СРСР отримав
значні обсяги військової техніки,
озброєння, продовольства та інших матеріалів, необхідних для
підтримки економіки і ведення
бойових дій. Німеччина не могла
зосередити всі наявні сили проти
радянських військ, оскільки була
змушена одночасно воювати із
союзниками на інших фронтах,
у тилу, на морі та в повітрі.
Не варто забувати, що опір гітлерівцям чинили українці різних
політичних спрямувань. Внесок
у боротьбу з німецькими окупантами зробив також український
національно-визвольний рух. Українські націоналісти, згуртовані
в лавах підпілля, УПА та інших
повстанських формувань, вступали
у бої, протидіяли репресивній та
грабіжницькій політиці окупаційної адміністрації, проводили
антигітлерівську пропаганду.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

У Києві пройшов інклюзивний показ українського дизайнера
У межах Junior Fashion Week Олексій
Залевський презентував колекцію ZALEVSKIY
«НЕЗАЛЕЖНІ». Моделями стали 30 українців
та українок віком від 1 по 30 років, частина
з них долає різні діагнози.
Колекцію представили на імпровізованому подіумі, враховуючи
безпеку учасників, зокрема маленьких дітей та людей з інвалідністю.
«Мій показ — інклюзивний. Частина моделей долає різні діагнози,
але не здаються. Я хочу, аби такі
люди були видимими в нашому
суспільстві. Їхнє повноправне місце
є серед звичайних людей, в школах,
на робочих місцях, в театрах і на
подіумах», — розповів Олексій Залевський.
Серед моделей показу — чемпіонка Європи з художньої гімнастки
Валерія Юзьвяк, 22 роки, що завершила кар’єру через онкологічну

хворобу, але не полишила боротьбу
за життя; 7-річний одеський шахіст
Максим Криштофор, який народився передчасно з екстремально
низькою вагою, а вже у 13 років став
юним гросмейстером та шаховим
генієм; 12-річна Анна Михайлова, дівчина із синдромом Дауна,
що навчається в звичайній школі
і займається жіночим футболом;
Анастасія Опанасенко, 12 років,
абсолютна чемпіонка України
з художньої гімнастики, чемпіонка міжнародних конкурсів, що
з 3-х років бореться з алопецією,
патологічним випадінням волосся;
14-річна балерина Софія Науменко,

учениця Київського хореографічного коледжу, лауреат численних
європейських та українських конкурсів; 15-річний Матвій Яскевич,
що позбавлений зору з народження
та має аутизм; 21-річний Павло
Хоньків, який попри ДЦП активно
займається плаванням; Вероніка
Дідусенко, Міс Україна 2018, мо-

дель, мама, активістка в області
захисту прав жінок; акторка та телеведуча денного шоу «Твій день» на
1+1 Стася Ровінська; супер фіналістка шоу «Співають всі» Дарія Ковтун
(ODARA), яка досягла рекордної
кількості переглядів відеовиступів.
«За 30 років незалежності
в Україні виросло ціле поколін-

ня нових, незалежних людей. Всі
вони — різні, але поєднанні однією рисою — вони можуть бути
вільними, розвиватись та досягати
своїх цілей в нашій країні. Моя
колекція про різноманітність та
водночас про спільний культурний
код, який може стати орієнтиром
для молодих людей», — зазначив
дизайнер.
Він виступив водночас
і постановником свого шоу, відтак
глядачів чекало епатажне та яскраве шоу — що є «візитівкою» бренду
ZALEVSKIY. Музичний супровід до
дефіле підготував композитор та
музикант Євген Хмара.
Загалом на п’ятому ювілейному
Junior Fashion Week було представлено понад 20 колекцій українських
та світових брендів. На подіум
вийшли понад 600 дітей-моделей.
За матеріалами
сайту «Вечірній Київ»

