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Віталій КЛИЧКО: «У цьому 
опалювальному сезоні ми захистили 
киян від підвищення тарифів»

Однак у великі морози мож-
ливі віялові відключення 
тепла. Щоб цьому запобігти 

Україна має збільшити видобуток 
власного газу.

Київ виділив 2 мільярди гривень, 
аби покрити різницю вартості газу 
теплопідприємствам та не підвищу-
вати тарифи на тепло та гарячу воду 
нинішнього опалювального сезону.

Про це мер Києва Віталій Кличко 
заявив у ток-шоу на телеканалі 
«Україна 24».

«Але у нас є інша критична ситу-
ація. Ми знаємо, що з дванадцяти 
великих теплогенеруючих під-
приємств країни на десяти — не-

достатні запаси енергоносіїв. І ця 
ситуація, у разі великих морозів, 
може призвести до віялових від-
ключень, чого не було багато ро-
ків», — наголосив Віталій Кличко.

На думку столичного мера, Укра-
їна сьогодні може збільшити ви-
добуток власного газу і менше 
залежати від світової ціни на нього.

«Чому ми маємо залежати від 
європейських цін на газ, інших 
енергоносіїв? Які потягнуть за 
собою здорожчання продуктів та 
всього іншого, тобто вдарять по 
кишенях українців. Тому, вважаю, 
повинен зібратися енергетичний 
штаб і ухвалити важливі рішення. 

Так, збільшення видобутку займе 
чимало зусиль та часу, але ми по-
винні й можемо це зробити», — 
підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у жовтні нинішнього 
року на позачерговому пленарному 
засіданні Київрада збільшила роз-
мір статутного капіталу КП «Київте-
плоенерго» на 2 мільярди гривень. 
Це з тим, щоб забезпечити стабільне 
проходження опалювального сезону 
в столиці. Та найголовніше, аби не 
допустити зростання тарифів на 
тепло і гарячу воду для киян.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

У Києві реконструювали і розширили 
безкоштовний центр для дітей з інвалідністю
При центрі дітки із важкими формами інвалідності можуть безкоштовно 
залишатися на цілий день чи кілька діб, проходити реабілітацію 
та проводити час з однолітками.

Сьогодні у Києві мешкає 12 тисяч 
дітей з інвалідністю. Сумна статис-
тика говорить про те, що кількість 
діток, на долю яких випало непро-
сте випробування, з роками тільки 
збільшується…

Відтак, одним із найважливіших 
соціальних викликів для міста нині  
є створення гідних умов для життя 
цих дітей та підтримка їхніх батьків, 
які часто через особливість дитини 
мають «зв’язані» руки та не можуть 
ані ходити на роботу, ані навіть ви-
йти з дому на кілька годин.

В останні роки столична влада 
тримає впевнений курс на розбудову 
закладів реабілітації та догляду для 
киян з інвалідністю. Нині такі центри 
реконструюють та відкривають прак-
тично у кожному із десяти районів 
міста. Водночас міська влада не при-
ховує — попереду ще чимало роботи. 
І для того, щоб покрити потреби усіх 
районів, знадобиться і час, і ресурси.

Добре, що проблеми сімей, де 
ростуть дітки з важкими формами 
ДЦП чи психічними розладами, 
турбують ще й громадськість. Так, 
Спілка Самаритян України за під-
тримки Посольства та організацій 
Німеччини понад десять років тому 
відкрила унікальний Центр «Особли-
ва дитина». Цей заклад працює на 
території Київської міської дитячої 
лікарні №1, на вулиці Богатирській, 
30 на Оболоні.

12 листопада Центр презенту-
вав нові приміщення, в яких діти 
з важкою інвалідністю зможуть зали-
шатися навіть цілодобово. Ремонт та 
облаштування у приміщенні площею 

173 кв. м зробили за підтримки По-
сольства ФРН в Україні, об’єднання 
«Міст до Києва» (м. Мюнхен), фонду 
«Ітцеля» та мерії міста Мюнхен. 
Участь у відкритті взяла заступниця 
голови КМДА Марина Хонда.

«Специфіка цього центру 
у постійному денному догляді дітей 
з інвалідністю. Мова про дітей, які 
ніколи не потраплять до школи. Про 
дітей із важкими формами захворю-
вань, яким важко пересуватися або 
які взагалі лежачі. На жаль, сьогодні 
не лише Київ, а й вся Україна тільки 
починає розбудовувати цю систему. 
Дуже дякую громадським органі-
заціям, які так фахово і серйозно 
підходять до надання соціальних 
послуг», — зазначила Марина Хонда.

На початку 2020-го набрав чин-
ності ЗУ «Про соціальні послуги», 
який дозволяє місцевій владі закупо-
вувати потрібні послуги у приватних, 

в тому числі громадських органі-
зацій. Так, зараз місцева влада за-
купила послугу денного догляду та 
догляду вдома у Спілки Самаритян. 
Працює це так: місто виділяє кошти, 
а організація надає цю послугу дітям 
з інвалідністю, які мешкають у Києві.

«На сьогодні 80 дітей із інвалід-
ністю отримують послугу догляду 
вдома, яку надає Амбулаторна мо-
більна служба Спілки Самаритян. 
Ще 20 дітей отримують у їхньому 
центрі послугу денного догляду. 
Діти мають можливість проходити 
різноманітні процедури додатково 
до основного курсу терапії, отриму-
ють п’ятиразове харчування. Центр 
також має інклюзивний дитячий 
ігровий майданчик», — зазначила 
Марина Хонда.

Керівниця Спілки розповіла, що 
центр взялися розширювати, оскільки 
кількість вихованців постійно зростає. 

Німеччина була готова надавати під-
тримку, відтак вирішили облаштувати 
потрібними умовами ще 173 кв. м.

«Діти можуть у нас при потребі 
залишатись до 14 днів. Важливо, 
що це не лише підтримка батьків, 
яким зовсім не просто ростити та-
ких дітей, а й соціалізація самих 
вихованців. Вони хочуть до нас при-
ходити, вони розвиваються і навіть 
у найважчих випадках ми помічаємо 
прогрес у реабілітації», — розповіла 
в.о. директора Спілки Самаритян 
Яніна Левковська.

Радіють відкриттю нових при-
міщень Центру і батьки дітей, які 
хворіють. Кажуть, коли виховуєш 
таку дитину, дуже важливо мати 
змогу хоча б колись її на когось 
лишити. А якщо є постійний денний 
догляд — це навіть дозволяє влашту-
ватися на роботу та могти оплатити 
лікування у кращих спеціалістів.

«Маю сина з ДЦП. І хоч зараз Гліб 
вже дорослий і йому 26 років, проте 
я добре пам’ятаю, як важко буває 
матері, яка самостійно виховує таку 
дитину, без батька. А нещодавно 
в одній знайомій сім’ї померла мама, 
яка сама виховувала сина з ДЦП. 
Якби не такі центри, то навіть не 
знаю, як би він давав собі раду», — 
коментує киянка Олена Оксак.

До слова, і керівниця Центру, 
і працівники відзначають, що у 90% 
сім’ї, в яких народжують хворі діти, 
розпадаються. На жаль, матері за-
лишаються без підтримки батька 
дитини. А такі центри дають мож-
ливість родинам не руйнуватися.

«Батьки тоді не розгублені, 
а знають, що їм є куди віддати ди-
тину. Обоє батьків можуть працювати 
та мати вільний час. Це допомагає 
підтримувати у родинах здорову 
атмосферу. Це як дитячий садочок. 

Єдиною відмінністю є те, що нашими 
вихованцями є не лише дітки до шести 
років, а усі, кому ще не виповнилося 
18», — уточнює Яніна Левковська.

Повноважний Посол ФРН в Україні 
Анка Фельдгузен, яка також долучила-
ся до відкриття, відзначила, наскільки 
колосально змінилась медицина та 
реабілітація в Україні в останні роки.

«Я була в Україні у 90-х і повір-
те — маю з чим порівняти. Сьогодні 
у цьому центрі ми бачимо послуги 
європейського зразка, ми бачимо 
грамотний підхід працівників та гар-
ний ремонт. Мені приємно, що уряд 
Німеччини, який я представляю, 
причетний до цього», — зазначила 
Анка Фельдгузен.

Раніше у Дарницькому районі 
запрацювало нове відділення тру-
дової реабілітації, в якому молодь 
з інвалідністю зможе освоювати 
професії та проводити будні. Невдо-
взі в Оболонському (вул. Вишгород-
ська, 54) та Дарницькому (Харківське 
шосе, 156) районах запрацюють ще 
два таких відділення.

Також розпочалася реконструк-
ція будівель за адресами: проспект 
Правди, 4 та вулиці Закревського, 
3, де створять нові сучасні центри 
комплексної реабілітації для дітей 
та дорослих з інвалідністю.

«У 2022 році також почнеться ство-
рення нового Центру комплексної 
реабілітації в Солом’янському районі 
на вул. Михайла Донця, 18-А, про-
єктування та реконструкція центру 
у Святошинському районі на вул. Якуба 
Коласа, 8-А, а також капітальний ре-
монт нового відділення реабілітації 
в Шевченківському районі на вул. Зооло-
гічній, 3», — запевнила Марина Хонда.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Зліва-направо: Анка Фельдгузен, Марина Хонда та Яніна Левковська
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Повідомлення про проведення 
конкурсу з відбору пропозицій 
учасників щодо будівництва 

житла для військовослужбовців 
та членів їх сімей на земельних 

ділянках за адресами:
– військове містечко № 1, с.м.т. Гостомель 

Київської області,
вулиця Остромирська (колишня Рад-

госпна);
– військове містечко № 1, с.м.т. Гостомель 

Київської області.

Центральне територіальне управління 
капітального будівництва виступає організа-
тором 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 будівництва житла 
для військовослужбовців та членів їх сімей 
на земельних ділянках, які розташовані на 
території військового містечка № 1:

– с.м.т. Гостомель Київської області (в/ч 
А0565), вулиця Остромирська (колишня Рад-
госпна), орієнтовна площа – 0,50 га;

– с.м.т. Гостомель Київської області, пло-
ща – 0,60 га.

Конкурсні пропозиції щодо забудови 
земельних ділянок повинні бути викладені 
українською мовою.

Конкурсна пропозиція має містити на-
ступні відомості:

1) Ескізний проект (передпроектні про-
позиції) щодо забудови земельної ділянки, 
що відображатиме схему генерального плану 
ділянки з благоустроєм, фасади будівель з 
кольоровим рішенням, плани будівель, пер-
спективне 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 неру-
хомості (квартир), яка підлягатиме передачі 
Міністерству оборони України (кількість квар-
тир, загальна площа) та повинна складати 
максимальний відсоток від загальної площі 
збудованого житла.

3) Строк будівництва (прийняття в експлу-
атацію) та передачі житла Міністерству обо-
рони 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-підпри-
ємець.

Учасник конкурсу на момент подання 
конкурсної пропозиції та укладення з ним від-
повідного договору як з переможцем повинен 
відповідати таким обов’язковим вимогам:

– підтвердити свої інвестиційні та еконо-
мічні можливості та переваги

– не перебувати у стані ліквідації (при-
пинення) 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 кон-
курсу, і (або) уповноважена ним особа (пред-
ставник у разі наявності) не повинні мати 
судимості;

– мати повноваження на укладення до-
говору про будівництво житла на умовах, 
визначених у конкурсній пропозиції;

– не мати простроченої заборгованості (не-

виконання зобов’язань) перед Міністерством 
оборони України та/або організатором конкур-
су, 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 на-
явності 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 відо-
мостей 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 за-
пропонована максимально можлива поверхо-
вість забудови земельної ділянки, виходячи 
із обмежень, що встановлюються:

– містобудівними умовами та обмежен-
нями забудови земельної ділянки;

– встановленими санітарними і технічними 
вимогами та умовами;

– відповідною містобудівною документаці-
єю (генеральним планом, зонінгом, детальним 
планом території тощо).

Житло (квартири), що передається, по-
винно 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 жит-
лових кімнат
1 2 3

Площа квартири,  
не менше кв. м

34 48 63

Площа квартири, не 
більше кв. м

46 63 83

Примітка 1. Площі квартир дано без ураху-
вання площі літніх приміщень та Порядку 
прийняття в експлуатацію закінчених бу-
дівництвом об’єктів, затвердженого По-
становою Кабінету Міністрів України від 
13.04.2011 р. № 461.

У квартирах повинно бути виконано:
1. Опорядження та покривання стін, пе-

регородок та стель житлових приміщень, 
коридорів у квартирах, кухонь, ванних кімнат 
та туалетів, інших підсобних приміщень, а 
також вбудовано-прибудованих приміщень 
клейовими та іншими видами фарб, шпале-
рами, декоративними плитами, панелями, 
іншими оздоблювальними матеріалами та 
виробами.

2. Покривання підлог житлових кімнат, 
коридорів, кухонь, ванних кімнат, туалетів та 
інших підсобних приміщень, а також вбудо-
вано-прибудованих приміщень лінолеумом, 
облицювальною плиткою, іншими оздоблю-
вальними матеріалами і виробами.

3. Установлення внутрішніх дверних по-
лотен з коробками, елементів вбудованих 
шаф та антресолей у приміщеннях квартир 
та вбудовано-прибудованих приміщеннях.

4. Установлення сантехнічного обладнан-
ня 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 духо-
вою шафою) за умови забезпечення норма-
тивних 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 елек-
трообладнання та газопостачання вбудовано-
прибудованих приміщень.

9. Здійснення оздоблювальних робіт бал-
конів та лоджій.

Житло (квартири) повинно бути підключе-
но до відповідних інженерних мереж і забезпе-
чено електроенергією, опаленням, холодним 
і гарячим водопостачанням, каналізацією 
і, якщо це буде передбачено відповідною 
проектною документацією – також і до газо-
постачання.

Вимога (якщо така буде мати місце) органів 
місцевого самоврядування щодо передачі 
житла (квартир), що будуватимуться на за-
значеній земельній ділянці, до комунальної 
власності територіальної громади, викону-
ється за рахунок частки житла, що належа-
тиме переможцю конкурсу за результатами 
будівництва житла, та не впливає на частку 
або не відшкодовується Міністерством обо-
рони України та/або організатором конкурсу.

Усі витрати пов’язані з отриманням техніч-
них умов, містобудівних обмежень, дозвільних 
документів тощо здійснюється за рахунок 
переможця конкурсу та не впливає на частку 
або не відшкодовується Міністерством обо-
рони України та/або організатором конкурсу.

4. Дата та місце прийняття конкурс-
ної документації, проведення конкурсів

Прийняття конкурсної документації про-
водиться 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. 19.11.2021 року.

Конкурс відбуватиметься 19.11.2021 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 осо-
би на участь у конкурсі виконує уповноважена 
особа (представник) заявника. Фізична осо-
ба-підприємець може брати участь у конкурсі 
особисто або через уповноважену ним особу 
(представника).

Повноваження представника підтверджу-
ються документом, що засвідчує повноваження 
особи на участь у конкурсі від імені юридичної 
особи (копія установчого, статутного або за-
сновницького документу або відомості про 
діяльність на підставі модельного статуту, 
копію протоколу, наказу тощо про призначення 
керівника юридичної особи) чи фізичної осо-
би-підприємця (належним чином оформлені 
довіреність (доручення).

При поданні заяви фізична особа-підпри-
ємець 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 засно-

вницьких 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, 
фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань;

– копії паспорта фізичної особи – під-
приємця 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 мож-
ливостей фінансового та організаційного 
забезпечення реалізації проектів;

– документи, що підтверджують призна-
чення 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 про-
позиції підписує (засвідчує) не керівник, а 
інша особа, яку уповноважено представля-
ти 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 про-
цедури, 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 недо-
стовірність та/або неактуальність інформації 
в поданих документах згідно із чинним за-
конодавством 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 повідо-
мляється про кримінальну відповідальність.

Конкурсна пропозиція учасника в запе-
чатаному 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 на-
явності) юридичної особи або фізичної особи-
підприємця із зазначенням назви предмета 
конкурсу відповідно до повідомлення про його 
проведення і повного найменування юридич-
ної особи або фізичної особи-підприємця та 
нанесеним маркуванням: «Не відкривати до 
13.00 годин «19 листопада 2021 року» (зазна-
чаються 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 уповно-
важеної 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 кон-
курсу заповнюються в друкованому вигляді і 
дублюються прописом.

Усі документи повинні бути охайно оформ-
лені 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 кон-
курсну документацію, є розбіжності між позна-
ченням прописом і цифрами, то до розгляду, 
як виняток, приймається позначення, що 
зазначено прописом.

Конкурсна пропозиція учасника пови-
нна 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 від-
кликана особою, що її подала, до моменту 
початку розкриття пропозицій учасників.

Критеріями визначення переможця кон-
курсу є максимальна кількість (за загальною 
площею квартир) об’єктів житлової нерухо-
мості, що може отримати Міністерство обо-
рони 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 про-
позицій, які не були відхилені.

Рішення про визначення переможця при-
ймається 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 пере-

можця.
Протокол про проведення конкурсу скла-

дається 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 про-
позиції. До договору обов’язково вноситься 
умова про те, що в ході його виконання не 
допускається зменшення максимальної кіль-
кості 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 подаль-
шої 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 учас-
никами конкурсу особисто або через уповно-
важених 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 при-
ймається до 12.00 год «19» листопада 2021 
року. Результати проведення конкурсу ого-
лошуються в місцевому ЗМІ, визначеному 
конкурсною комісією.

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,телефон 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 оголо-
шення результатів конкурсу. Скарги надси-
лаються поштовим відправленням з описом 
вкладення на адресу організатора конкурсу.

Скарги розглядаються у п’ятиденний строк 
з моменту закінчення строку оскарження ре-
зультатів конкурсу, а інформація про розгляд 
скарги у триденний строк з моменту складення 
протоколу про її розгляд надсилається учас-
никові конкурсу, який подав скаргу.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу.

Секретаріат Київської міської ради оголо-
шує конкурс на заміщення вакантної посади 
головного спеціаліста відділу забезпечен-
ня діяльності постійних комісій Київської 
міської ради управління з питань розвитку 
механізмів прямої демократії, регіональ-
ного та міжнародного співробітництва у 
сфері розвитку місцевого самоврядування 
(V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата 
встановлюються відповідно до Порядку проведен-
ня конкурсу на заміщення вакантних посад дер-
жавних службовців, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 
(зі змінами), та Типових професійно-кваліфіка-
ційних характеристик посадових осіб місцевого 
самоврядування, затверджених наказом Націо-
нального агентства України з питань державної 
служби від 07.11.2019 № 203-19.

Особи, які відповідають основним кваліфіка-
ційним вимогам, подають до конкурсної комісії 
такі документи: заяву на участь у конкурсі, в якій 
зазначається про ознайомлення заявника із уста-
новленими 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 законодавством порядку; копії 
першої та другої сторінок паспорта громадянина 
України, засвідчені у встановленому законодав-
ством порядку; копію трудової книжки, засвідчену 
у встановленому законодавством порядку; копію 
облікової картки платника податків, засвідчену у 
встановленому законодавством порядку; відо-
мості 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 де-
кларацій; копію військового квитка, засвідчену у 
встановленому законодавством порядку; копію 
документа про повну загальну середню освіту 
за умови, що такий документ підтверджує ви-
вчення 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 до-
датково.

Документи приймаються за адресою: вул. 
Хрещатик, 36, м. Київ, 01044 (на конкурс). Теле-
фон для довідок: 202-72-29.

Секретаріат Київської міської ради ого-
лошує конкурс на заміщення вакантної по-
сади головного спеціаліста відділу з питань 
розвитку механізмів прямої демократії 
управління з питань розвитку механізмів 
прямої демократії, регіонального та між-
народного співробітництва у сфері розвитку 
місцевого самоврядування (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата 
встановлюються відповідно до Порядку прове-
дення конкурсу на заміщення вакантних посад 
державних службовців, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 
№ 169 (зі змінами), та Типових професійно-
кваліфікаційних характеристик посадових осіб 
місцевого самоврядування, затверджених на-
казом Національного агентства України з питань 
державної служби від 07.11.2019 № 203-19.

Особи, які відповідають основним кваліфіка-
ційним вимогам, подають до конкурсної комісії 
такі документи: заяву на участь у конкурсі, в 
якій зазначається про ознайомлення заявника 
із установленими законодавством обмеження-
ми 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 законодав-

ством 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 (дис-
ципліни), 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 до-
датково.

Документи приймаються за адресою: вул. 
Хрещатик, 36, м. Київ, 01044 (на (на конкурс). 
Телефон для довідок: 202-72-29.
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Михайло ІЩЕНКО: «Збільшення видатків 
на ЖКГ захистить киян від зростання тарифів»
Депутат Київради, член бю-

джетної комісії Михайло 
Іщенко в інтерв’ю «Вечір-

ньому Києву» розповів про пер-
спективи столичного бюджету-2022 
та свою депутатську діяльність.

Професійний управлінець та 
економіст, депутат Київради (фрак-
ція «УДАР»), член постійної комісії 
Київради з питань бюджету та со-
ціально-економічного розвитку 
Михайло Іщенко у Київраді вже 
вдруге представляє інтереси ви-
борців Деснянського району.

В інтерв’ю нашому виданню він 
розповів про свою депутатську 
діяльність та роботу в профільній 
комісії.

«На Троєщині тепер 
є один з найкращих 
дитсадків столиці»

— Михайле Володимировичу, 
в Київраді ви працюєте не пер-
ше скликання. Отож, свій округ 
і його проблеми знаєте добре. 
Що глобального завдяки вам 
як депутату вдалося зробити 
у рідному районі?

— У попередньому скликан-
ні міськради система виборів 
була іншою. Тоді у Деснянському 
районі налічувалося 16 округів 
і відповідно — 16 депутатів. Мене 
обрали депутатом округа №34.

Насамперед доводилося постій-
но розв’язувати поточні питання. 
Найперше ті, що стосуються жит-
лово-комунального господарства — 
утеплення фасадів будинків, ремонт 
внутрішньобудинкових мереж, замі-
на ліфтів, благоустрій під’їздів та ін.

З глобального, за сприяння місь-
кої влади та депутатського корпусу 
вдалося збудувати дитячий садочок 
на вулиці Радунській. Про його 
будівництво говорили упродовж 15 
років, але ніяк не могли розпочати.

Раніше тут була стихійна пар-
ковка. Тепер це — один із най-

кращих дитячих садків у Києві. 
Тут є басейн, спортивний та му-
зичний зали, танцювальний клас, 
кабінети логопеда і психолога, 
інтерактивна кімната. Також за-
клад оснастили найсучаснішим 
харчоблоком, є медичний пункт. 
Будівля утеплена, повністю енер-
гоефективна, обладнана сучас-
ними системами вентиляції та 
опалення.

А ще у Деснянському районі 
вдалося відкрити новий сквер «До-
броволець».

— А чому сквер має таку назву?
— Саме звідси у 2014 році на фронт 

вирушили перші добровольці Дес-
нянського району. Фактично відтоді 
й розпочалося створення та облашту-
вання цього скверу. Але основні робо-
ти були проведені у 2017–2018 роках.

У центрі скверу встановили 
пам’ятник із зображеннями добро-
вольця АТО та шевронами доброба-
тів. Це — данина шани мешканців 
Деснянського району добровольцям-
киянам, які віддали своє життя за 
незалежність та суверенітет нашої 
держави на Сході України.

Також у сквері розміщені прапори 
добровольчих батальйонів. Їх понад 
30. Навколо висаджені дерева і кущі, 
клумби з квітами. Аби вшанувати 
пам’ять загиблих героїв сюди по-
стійно приходять люди. Сквер «До-
броволець» та пам’ятник вдалося 
створити завдяки спільним зусиллям 
громади та міської влади. А ще, якщо 
говорити про досягнення, на вулиці 
Милославській завдяки підтримці 
мера Віталія Кличка та депутатського 
корпуса вдалося капітально від-
ремонтувати велику частину доріг.

«Наступного року 
розпочнемо будувати 
школу»

— Що в планах зробити для сво-
їх виборців у найближчі 4 роки?

— Завдання номер один — розпо-
чати будівництво школи на вулиці 
Радунській (її планували паралель-
но з будівництвом дитячого садочка, 
про який я розповідав).Вже навіть 
затвердили проєкт та кошторис. 
Цього року плануємо прокласти 
комунікації, а наступного — роз-
почати будівництво.

Також продовжуватимемо капі-
тальні ремонти будинків за прин-
ципом співфінансування, заміну 
ліфтів, благоустрій прибудинкових 
територій.

І, звичайно, — асфальтування доріг 
та міжквартальних переїздів. Йдеть-
ся не про латання ям, а про повну 
заміну асфальтного покриття. Такі 
роботи розпочали нинішнього року 
й продовжуватимемо їх наступного.

«Пріоритетною 
галуззю 
у Бюджеті-2022 
залишається охорона 
здоров’я»

— Зараз бюджетна комісія пра-
цює над основним документом — 
Бюджетом-2022. Як оцінюєте 
перспективи міського кошторису 
на наступний рік?

— Пандемія, на жаль, вносить 
корективи, як в економіку країни, 
так і в бюджет столиці.

Формування бюджету на 2022 
рік зараз відбувається в режимі по-
передніх показників, які доводимо 
районам. Звідти, відповідно, над-
ходять пропозиції з фінансування 
тих чи інших галузей та об’єктів.

Пріоритетною на наступний 
рік у місті залишається охорона 
здоров’я. Адже необхідно боротися 
з викликами, які нам створила пан-
демія. Тому вся увага міської влади 
спрямована на максимальне забез-
печення необхідним обладнанням 
(зокрема, для кисневої терапії) та 
ліками столичних лікарень.

В економічній категорії витрат 
передусім буде профінансована 
виплата заробітної плати працівни-
кам бюджетної сфери. Збільшаться 
видатки на соціальний захист. Не 
залишиться обділеною й освіта.

І, звичайно, будуть збільше-
ні видатки на ЖКГ. Попри те що 
ціни на газ та енергоносії постійно 
зростають, міська влада знаходить 
шляхи, щоб захистити киян від 
підняття тарифів. Так, нещодавно 
з цією метою депутати Київради 
прийняли рішення по коригуванню 
бюджету, щоб виділити додаткові 
кошти Київтеплоенерго для за-
купівлі газу. Опалювальний сезон 
у столиці має пройти без проблем.

— А що з капітальним бу-
дівництвом?

— В пріоритеті — закінчення будів-
ництва об’єктів, які вже розпочали. 
Це стосується метро на Виноградар, 
Подільського мостового переходу та 
ін. Також вже сформований перелік 
об’єктів (школи, дитсадки, лікарні), 
на які виділять кошти на будівництво 
або капітальні ремонти.

Будуть закладені кошти й на 
реконструкцію доріг.

— На вашу думку, чи вчасно 
Київрада прийме бюджет? Адже 
часу залишилося небагато…

— Раніше, ніж Верховна Рада 
ухвалить бюджет України, ми не 
вправі затверджувати свій. Адже 
нам будуть доведені показники по 
субвенції, згідно з якими маємо 
корегувати міський бюджет. Відпо-
відного до чинного законодавства, 
Київрада має прийняти бюджет за 
основу до 1 грудня.

Сьогодні над цим важливим до-
кументом продовжують працювати 
Департамент фінансів КМДА, наша 
бюджетна комісія та розпорядни-
ки коштів.

«Нинішній 
законопроєкт про 
столицю — нехтування 
інтересами виборців»

— У Верховній Раді незабаром 
розпочнуть розглядати новий 
закон про столицю. Які ваші вра-
ження від цього законопроєкту?

— Звісно, новий закон про столи-
цю має політичну складову. Адже, 
зрозуміло, у першу чергу його зби-
раються прийняти, аби розділити 
повноваження мера та міського 
голови. На мою думку, це — пряме 
нехтування інтересами виборців.

Громада обирає мера, якому 
делегує певні повноваження. Але 
у нього їх хочуть відібрати та наді-
лити обов’язками, образно кажучи, 
весільного генерала.

Новий закон не повинен перед-
бачати скасування власних виконав-
чих органів Київської міської ради 
та запровадження позасудового 
державного втручання в роботу 
органу місцевого самоврядування.

Неконституційними є й норми, 
які послаблюють повноваження 
місцевого самоврядування у місті 
Києві, надані йому на момент міс-
цевих виборів, та які скорочують 
термін роботи діючої ради.

Є і багато інших моментів, які 
суперечать Конституції України. 
Тому мер Києва Віталій Кличко 
надіслав текст законопроєкту про 
столицю на розгляд Венеційської 
комісії та Ради Європи. Вони мають 
дати висновок — чи цей закон від-
повідає ключовим європейським 
демократичним вимогам.

— Ви маєте великий досвід 
роботи у районних адміністра-
ціях. На вашу думку, чи доцільно 
повертати райради?

— Вважаю, доцільно. Київ занад-
то велике місто, щоб кияни могли 
особисто знати свого депутата та 
постійно з ним спілкуватися. А от 
депутати районних рад будуть на 
постійному зв’язку зі своїми меш-
канцями, зможуть більш оперативно 
реагувати на їхні проблеми.

Але з 2010 року, відколи лікві-
дували райради, змінилося багато 
законодавчих норм. І ми розуміємо, 
що повноважень, які колись були 
у райрад, вже не повернути. Напри-
клад, це стосується виділення зе-
мельних ділянок, будівництва та ін.

Однозначно, я — за повернення 
райрад, але треба чітко визначити 
їх функціонал, обов’язки, відпові-
дальність. І щоб все це відповідало 
вимогам чинного законодавства.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Департамент культури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київ-
ської міської державної адміністрації) 
відповідно до ст. 21 Закону України 
«Про культуру» оголошує конкурс на 
заміщення посади директора-худож-
нього керівника комунального теа-
трально-концертного закладу культури 
«Циганський академічний музично-
драматичний театр «Романс».

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, стаж 
роботи у сфері культури не менше трьох 
років, володіння державною мовою та 
здатність за своїми діловими і моральними 
якостями, освітнім і професійним рівнем 
виконувати відповідні посадові обов’язки.

Документи: заява про участь у конкурсі 
з наданням згоди на обробку персональних 
даних; автобіографія, що містить прізви-
ще, ім’я та по батькові, число, місяць, рік 
і місце народження, інформацію про гро-
мадянство, відомості про освіту, трудову 
діяльність, посаду, місце роботи, гро-
мадську роботу (у тому числі на виборних 
посадах), контактний номер телефону та 
адресу електронної пошти чи іншого за-
собу зв’язку, відомості про наявність чи 
відсутність судимості; копія документа, 

що посвідчує особу, копії документів про 
вищу освіту; два рекомендаційні листи 
довільної форми, мотиваційний лист до-
вільної форми.

Додатково просимо подати копії доку-
ментів про трудову діяльність та проекти 
програм розвитку комунального театраль-
но-концертного закладу культури «Циган-
ський академічний музично-драматичний 
театр «Романс» на один і п’ять років.

Початок прийому документів від канди-
датів з 12 листопада 2021 року протягом 
30 днів з дня оголошення конкурсу, по 11 
грудня 2021 року включно.

Початок формування конкурсної комісії 
з 12 листопада 2021 року.

Конкурсна комісія проводить перше 
засідання через 10 днів після закінчення 
строку приймання документів.

Пропозиції від громадських організацій 
у сфері культури відповідного функціо-
нального спрямування щодо кандидатів 
до складу конкурсної комісії Департамент 
культури приймає до 06 грудня 2021 року 
включно.

Прийом документів здійснюється за 
адресою: м. Київ, бульв. Т.Г.Шевченка, 3, 
е-пошта – dk@kievcity.gov.ua. Довідки за 
тел. 279-52-82, 279-72-51.

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що за резуль-
татами інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації 
проєкту «Облаштування парку активного сімейного відпочинку в парку 
«Совки» у Святошинському районі» переможцем визначено ФІЗИЧНУ 
ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ БУДНІК ВІКТОРІЮ ВАСИЛІВНУ, результати за-
тверджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації 
від 11.11.2021 № 2347.

Національна академія аграрних 
наук України оголошує конкурс на 
зайняття посади директора Інституту 
продовольчих ресурсів Національ-
ної академії аграрних наук України 
(02002, м.Київ, вул. Євгена Сверстюка, 
4-а).

У конкурсі можуть брати участь грома-
дяни України, які є фахівцями з основного 
напряму діяльності установи, вільно 

володіють державною мовою, мають на-
уковий ступінь доктора наук або доктора 
філософії (кандидата наук), стаж роботи 
на посадах наукових працівників та (або) 
науково-педагогічних працівників не 
менше 10 років, зокрема досвід роботи 
на керівних посадах не менше 5-ти років.

Строк подання заяв до 10 січня 2022 
року. Подробиці на сайті ІПР НААН або 
за телефоном (044) 517-2688.

Раніше тут була стихійна парковка. 
Тепер це — один із найкращих дитячих 
садків у Києві.
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Сім кілометрів пішки та «шопінг» на «Новій 
пошті»: як живеться невакцинованим киянам
Мешканці столиці, які не зробили щеплення, 
розповіли про те, в яких реаліях нині 
їм доводиться жити і як змінилося їхнє 
ставлення до вакцинації.

З 1 листопада столиця перейшла 
у «червону» зону — у транспорті 
почали перевіряти тести та COVID-
сертифікати, у заклади впускають 
також лише тих, хто або вакцинова-
ний, або ж має негативний результат 
тесту на коронавірус.

На сьогодні вакцинована лише 
половина мешканців Києва. Іншим 
доводиться відмовлятися від гро-
мадського транспорту та обходити 
торговельні центри, адже постійно 
робити тести — дорого і втомливо. 
Ми запитали у невакцинованих 
киян про те, які корективи вніс 
карантин у їхні будні та за яких 
умов вони б все-таки погодилися 
на щеплення проти COVID-19.

Киянин Денис Прокопенко, 
менеджер у будівельній компанії:

— Я маю власний автомобіль, 
тому, коли дізнався про всі ці ка-
рантинні обмеження, не сильно 
засмутився. Але в житті ні від чого не 
можна бути застрахованим на 100%. 
Тільки-но ввели ці обмеження — 
у мене зламався двигун в машині. 
І зараз авто на ремонті. У цьому мі-
сяці, зважаючи на вартість ремонту, 
за кермо вже не сяду…

У громадському транспорті також 
не можу їздити. Інколи викликаю 
таксі, а інколи товариші можуть 
підвезти. Відверто кажучи, мені 

незручно. Не можу себе віднести 
до запеклих антивакцинаторів, 
тому все-таки планую найближчим 
часом зробити щеплення. Віддам 
перевагу сироватці CoronaVaс.

Олена Андрощук, бух-
галтер одного зі столичних 
магазинів:

— З початку обмежень дово-
диться ходити пішки на роботу 
по сім кілометрів, бо громадський 
транспорт для мене зачинений, 
а добиратися на таксі — дорого. 
Таке собі задоволення…

Крім того, мій п’ятирічний 
син віднедавна почав займатися 
карате, і в нього невдовзі відбу-
дуться перші змагання. Батьків 
вже попередили, що без сертифі-
ката про вакцинацію не зможемо 
підтримувати дітей на трибуні. 
До змагань сина ще є час і, мож-
ливо, я таки подолаю свої страхи 
та упередження щодо щеплення 
від коронавірусу та наважуся на 
вакцину.

Чому досі не вакцинувалася? 
У дитинстві мала анафілактичний 
шок від щеплення. Мама тоді так 
злякалася, що після цього ви-
падку уникала всіх щеплень для 
мене. І зараз, коли я теж стала 
мамою, то переживаю й за сина. 
Адже страшно подумати, якщо 

зі мною щось станеться… Вод-
ночас маю страх і захворіти на 
COVID-19. Можливо, я занадто 
мало часу приділила вивченню 
теми вакцини і повелася на на-
строї у фейсбуці. Найближчими 
днями планую все-таки проана-
лізувати усі думки щодо застере-
жень та довіритися перевіреним 
джерелам. Маю надію, що зможу 
прийняти рішення.

Киянин Анатолій Опанасенко, 
програміст:

 — На роботу їду на власному авто 
і насправді це єдине, що мене тішить 
під час карантинних обмежень. Напри-

клад, мені терміново потрібно купити 
зимовий одяг. Замовляти онлайн 20 
курток — не дуже класна ідея. На сайті 
дивишся наче хороша річ, але щойно 
отримуєш її посилкою — розумієш, що 
якість її не варта вказаних грошей або 
ж розмір не підходить. Та й «шопінг» 
за стійкою на «Новій пошті» приносить 
мені мало задоволення.

Також пригнічує й той факт, що 
друзі пропонують відпочити в кафе, 
а мені доводиться відмовляти, адже 
я без сертифіката. Постійно ро-
бити тест — теж немає бажання. 
Зрештою, це й дорого. Звичайний 
експрес-тест, який діятиме всього 
три дні, вартує від 300 грн. Місяць 

життя з експрес-тестами обійдеться 
у щонайменше 3000 грн. Та й робити 
їх дискомфортно: сама процеду-
ра  —не з найприємніших.

Тому тут маю два варіанти: або 
змиритися з онлайн-шопінгом 
і замовляти доставку їжі додому, або 
вакцинуватися. Остаточного рішення 
ще не прийняв, проте можу впевнено 
сказати, що після введення суворих 
обмежень, принаймні, почав більше 
цікавитися темою вакцинації та трохи 
критично аналізувати думки тих, хто 
дуже категоричний до щеплення.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Інформаційне повідомлення
про намір зміни тарифів на теплову енергію (її виробництво, тран-

спортування, постачання), на постачання теплової енергії, на послуги з 
постачання теплової енергії для категорій споживачів: бюджетні установи, 
інші споживачі, релігійні організації по ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

На виконання вимог пункту 2 розділу II Порядку інформування спожива-
чів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням 
такої необхідності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
05.06.2018 №130, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» інформує споживачів, що 
15.11.2021 року до Виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) надано для розгляду та встановлення 
пакет документів з розрахунками нових тарифів на теплову енергію (її 
виробництво, транспортування, постачання), на постачання теплової 
енергії, послуги з постачання теплової енергії для категорій споживачів: 
бюджетні установи, інші споживачі та релігійні організації.

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» доводить до відома споживачів обґрун-
тування щодо встановлення тарифів на теплову енергію (її виробництво, 
транспортування, постачання), постачання теплової енергії, послуги з 
постачання теплової енергії для категорій споживачів: бюджетні установи, 
інші споживачі та релігійні організації.

Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг Постановою від 07.07.2021 № 1085 
«Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господар-
ської діяльності у сфері теплопостачання» внесено зміни до Ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, 
затверджених Постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 308.

Відповідно до внесених змін ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» з липня 
2021 року знаходиться під регулюванням Київської міської державної 
адміністрації (Департамент економіки та інвестицій).

НКРЕКП передало оригінали ліцензійної справи з постачання теплової 
енергії до Київської міської державної адміністрації.

Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг для ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (по-
станова НКРЕКП від 13.01.2021 №40) з 15.01.2021 року були встановлені 
тарифи на теплову енергію для всіх категорій споживачів на рівні:

для бюджетних установ — 1 173,51 грн./Гкал; без ПДВ;
для інших споживачів — 1 166,49 грн./Гкал; без ПДВ;
для релігійних організацій — 1 163,48 грн./Гкал; без ПДВ.

Цією ж постановою були встановлені з 15.01.2021 року тарифи на по-
слуги з постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів на рівні:

для бюджетних установ — 1 408,21 грн./Гкал; з ПДВ;
для інших споживачів — 1 399,79 грн./Гкал; з ПДВ;
для релігійних організацій — 1 396,18 грн./Гкал; з ПДВ;

У відповідності до статей 28, 30, 52 та 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законів України «Про житлово-комунальні 
послуги», «Про теплопостачання», Постанови КМУ від 01.06.2011р. 
№869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 
комунальні послуги» (із змінами), Наказів Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
від 05.06.2018р. №130 « Про затвердження Порядку інформування 
споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з 
обґрунтуванням такої необхідності» та від 12.09.2018 № 239 «Про за-
твердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування 
розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспор-
тування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні 
послуги, поданих для їх встановлення», ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» 
розраховано планові одноставкові тарифи на теплову енергію (її 
виробництво, транспортування, постачання), на постачання 
теплової енергії, на послуги з постачання теплової енергії для 
категорій споживачів: бюджетні установи, інші споживачі та 
релігійні організації.

Розрахункові тарифи на теплову енергію її виробництво, 
транспортування та постачання ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» 

на плановий період (без ПДВ)

Категорія 
спожи-вачів Показники

Тарифи на теплову енергію її виробництво, 
транспортування та постачання

Діючий 
тариф, 

Розра-
хункові 

тарифи, 
Відхилення, 

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал %

Релігійні 
організації

Тариф на теплову енергію всього, 
в т.ч. 1163,48 1554,10 +390,62 +33,6%

Тариф на виробництво теплової 
енергії 781,32 983,39 +202,07 +25,9%

Тариф на транспортування теплової 
енергії з врахування компенсації 
втрат ( вста-новленому для КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

378,32 565,90 +187,58 +49,6%

Тариф на постачання теплової 
енергії 3,84 4,81 +0,97 +25,3%

Бюджетні 
установи

Тариф на теплову енергію всього, 
в т.ч. 1173,51 1569,56 +396,05 +33,7%

Тариф на виробництво теплової 
енергії 791,35 998,85 +207,5 +26,2%

Тариф на транспортування теплової 
енергії з врахування компенсації 
втрат ( вста-новленому для КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

378,32 565,90 +187,58 +49,6%

Тариф на постачання теплової 
енергії 3,84 4,81 +0,97 +25,3%

Інші спо-
живачі

Тариф на теплову енергію всього, 
в т.ч. 1166,49 1559,81 +393,32 +33,7%

Тариф на виробництво теплової 
енергії 784,33 989,10 +204,77 +26,1%

Тариф на транспортування теплової 
енергії з врахування компенсації 
втрат ( вста-новленому для КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

378,32 565,90 +187,58 +49,6%

Тариф на постачання теплової 
енергії 3,84 4,81 +0,97 +25,3%

Відповідно до статті 21 Закону України № 2189 та відповідно до п.59 
Постанови КМУ від 01.06.2011 року №869, а саме «Порядку формування 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та поста-
чання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води»:

вартістю послуги з постачання теплової енергії є тариф на теплову 
енергію для споживача, який визначається як сума тарифів на виробни-
цтво, транспортування та постачання теплової енергії.

Проект розрахунків тарифів на послуги з постачання теплової 
енергії за категоріями споживачів

 

Діючі тарифи на послугу з 
постачання теплової енергії, 

грн/Гкал

Розрахункові тарифи на по-
слугу з постачання теплової 

енергії, грн/Гкал

Відхилення та-
рифів на послуги 

з постачання 
теплової енергії

тариф на 
теплову 
енергію, 
без ПДВ

податок 
на 

додану 
вартість 

(ПДВ)

Тарифи на 
послугу з 

постачання 
теплової 
енергії з 

ПДВ

тариф на 
теплову 
енергію, 
без ПДВ 

податок 
на 

додану 
вартість 

(ПДВ)

Тарифи 
на по-
слугу з 
поста-
чання 

теплової 
енергії з 

ПДВ

грн/Гкал %

для потреб 
релігійних 

організацій, 
грн/Гкал

1163,48 232,70 1396,18 1554,10 310,82 1864,92 +468,74 +33,6%

для потреб 
бюджетних 

установ, грн/
Гкал

1173,51 234,70 1408,21 1569,56 313,91 1883,47 +475,26 +33,7%

для потреб 
інших спо-

живачів (крім 
населення),  

грн/Гкал

1166,49 233,30 1399,79 1559,81 311,96 1871,77 +471,98 +33,7%

Встановлення тарифів забезпечить надійність теплопостачання спожи-
вачам ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».

Детальна інформація щодо обґрунтування необхідності встановлення 
тарифу, структури тарифу та інша додаткова інформація розміщена на 
офіційному сайті підприємства за посиланням: https://tec4.kiev.ua/.

Зауваження та пропозиції по суті питань, від фізичних та юридичних осіб 
подаються впродовж 7 календарних днів з дня публікації повідомлення 
про намір зміни тарифів:

 — у письмовому вигляді за адресою: вул. Гната Хоткевича, 20, Київ, 02094;
 — у електронному вигляді на адресу електронної пошти: darntec4@

gmail.com 
(із зазначенням в темі листа «Зауваження і пропозиції до тарифів»).


