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Віталій КЛИЧКО: «У Києві обладнали 
майже 1200 ліжок з подачею кисню»
Мер столиці розповів про ситуацію із медичною 
сферою у час пандемії та про позицію міста 
щодо карантину вихідного дня.

У Києві для лікування хворих 
на коронавірус подачею кисню 
обладнали майже 1200 ліжкомісць 
у комунальних медзакладах. Також 
додатково закуповують концен-
тратори кисню. Про це мер Києва 
Віталій Кличко заявив під час 
онлайн брифінгу.

  « Хоч у  п о в і д о м и т и , щ о 
з підготованих ліжок подачею кис-
ню обладнані майже 1200. Апаратів 
штучної вентиляції легень сьогодні 
в комунальних медзакладах – по-
над 460. Концентраторів кисню – 
понад 160. І найближчим часом 
закупимо ще 130», – сказав Кличко.

 Він додав, що у кількох лікарнях 
столиці здійснюють капітальний 
ремонт систем киснепостачання. 
Це дозволить забезпечити киснем 
додатково ще понад 600 ліжок.

Загалом Київ на сьогодні вже 
підготував понад 4,5 тисячі ліжок 
для прийому хворих на коронавірус 
у 26-ти комунальних медзакладах.

«Заповненість ліжок в столиці – 
понад 53%», – зазначив Віта-
лій Кличко.

Зокрема, у  міській лікарні 
№ 3 відремонтували два корпу-
си. Тільки для боротьби з COVID-19 
місто закупило для медзакладу об-

ладнання на 1,7 млн грн, а також не-
обхідні медикаменти, медичні ма-
теріали та засоби захисту.

Мер столиці наголосив, що 
сьогодні, на жаль, динаміка роз-
повсюдження вірусу у нас вкрай 
негативна. Найбільше випадків за-
хворювання за останній час вияви-
ли в Дарницькому, Оболонському, 
Подільському та Солом’янському 
районах.

Стрімке зростання кількості 
хворих на коронавірус є складним 
випробуванням для медичної сис-
теми, водночас запровадження 
локдауну ставить на межу ви-
живання бізнес. У цих умовах 
Уряд має невідкладно розробити 
і запропонувати механізми ком-
пенсацій і пільг для бізнесу, вважає 
мер. Віталій Кличко підкреслив, 
що головне сьогодні – зберегти 
здоров’я і життя людей. Тому Київ 
виконуватиме постанову Уряду 
щодо так званого карантину ви-
хідного дня.

«Так, це не ідеальний варіант. 
І є багато питань. Але з такою ди-
намікою розповсюдження вірусу, 
медична система вже невдовзі не 
впорається з такою кількістю хво-
рих. І ми розуміємо, що альтерна-

тивою може бути тільки повний 
локдаун. Щоб розірвати ланцюг 
захворюваності. Але, разом із тим, 
ми розуміємо, що дуже важливо не 
допустити економічного колапсу, 
закриття бізнесу і підприємств. Бо 
люди за період пандемії і так збід-
ніли. Тому Уряд має невідкладно 
розробити і запропонувати меха-
нізми компенсацій і пільг для біз-
несу», – наголосив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що Київ такий 
комплекс заходів для підтримки 
малого і середнього бізнесу за-
провадив у березні. І зараз місто 
перегляне можливості: що ще може 
зробити для підтримки бізнесу 
і збереження робочих місць.

«Ми не хочемо повного лок-
дауну! І сьогодні на селекторі 
з Прем’єр-міністром я також на-
голосив на важливості контролю 
за ізоляцією хворих та контактних 

осіб. Щоб припинити хвилю роз-
повсюдження вірусу. Бо, на жаль, 
система «Дій вдома» не працює. 
І у нас багато прикладів, коли ін-
фіковані та контактні особи продо-
вжують ходити на роботу, в школу, 
відвідують публічні місця. Контроль 
за хворими та тими, хто з ними 
контактує, є одним із основних 
способів розірвання ланцюга пе-
редачі вірусу! І я вкотре закликаю 
всіх дотримуватися елементарних 
правил безпеки. І дотримуватися 
визначених регламентів роботи. 
Подобається нам це чи ні. Давайте 
будемо свідомими і обережними! 
Адже чимало країн уже запровади-
ли суворі карантинні заходи. Ми 
ж поки намагаємося цього уник-
нути», – наголосив Віталій Кличко.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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Руслан СВІТЛИЙ: «У випадку локдауну місто 
одразу розгорне штаб допомоги киянам»
Щодня у світі погіршується 

ситуація з поширенням ко-
ронавірусу. Аби запобігти інфекції, 
деякі країни повторно вводять жор-
сткий карантин. В Україні про такі 
сценарії поки що лише несміливо 
говорять. Проте вже з 14 листопада 
в Україні запроваджують «карантин 
вихідного дня»… Київська влада 
запевняє: навіть на випадок локда-
уну, місто допомагатиме прожити 
непростий період. 

Навесні, коли Україна, разом 
з усім світом, переживала першу 
хвилю пандемії COVID-19, у Києві 
за наказом мера Віталія Кличка 
почав працювати Єдиний коорди-
наційний центр. Тоді міська влада 
об’єдналась з благодійниками, та 
доставляла продуктові набори для 
соціально незахищених киян. Що-
дня тижневий запас їжі отримувала 
понад тисяча мешканців столиці. 
Єдиний координаційний центр 
також забезпечив транспорт для 
киян, які потребують гемодіалізу, 
та допомагав підгузками для дітей 
з інвалідністю.

Журналістка «Вечірнього Києва» 
запитала у директора Департа-
менту соціальної політики КМДА 
Руслана Світлого про готовність 
до можливої другої хвилі суворого 
карантину, про те, яку допомогу 
отримуватимуть незахищені кияни, 
а також про нові проєкти підтримки 
безхатьків, дітей-сиріт, учасників 
бойових дій та стареньких.

«Нам потрібно 
максимум три дні, 
щоб відновити 
роботу Єдиного 
координаційного 
центру»

 – Руслане Валентиновичу, 
цього року під час карантину 
Київ мав шанс довести: навіть 
у кризових ситуаціях готовий 
підтримувати незахищених 
киян. Як думаєте, столиця гідно 
справилась?

Р.С.: Без сумніву, так. Київ став 
фактично єдиним містом в Україні, 
яке за тиждень мобілізувалось 
і налагодило ефективну систе-
му підтримки киян. Здебільшо-
го, допомагали харчами. Щодня 
видавали близько 1000 пакетів 
з їжею – від круп, овочів до консер-
вацій та ковбас. Бо частина людей 
у буквальному сенсі опинились на 
межі бідності через втрату роботи. 
Ми також забезпечували авто-
мобілі для хворих, які залежні від 
гемодіалізу, тому що не усі могли 
платити за таксі, а громадський 
транспорт не курсував.

Практично увесь гострий період 
відпрацювали у дуже напруже-
ному, але злагодженому режимі. 
Добре, що діяв при КМДА Єдиний 
координаційний центр, який узго-
джував роботу волонтерських та 
громадських організацій. Важливо, 
що нам допомагали одразу кілька 
торговельних мереж. Така система 
показала свою ефективність, бо 
ми усі працювали пліч-о-пліч на 
спільний результат.

 – Чи задумуєтесь тепер про 
нюанси, які тоді не врахували?

Р.С.: Межі досконалості немає. 
І зараз, оглядаючись назад, розу-

мію, що хоч і спрацювали дуже 
добре, та через відсутність досвіду 
дещо таки не врахували. Як завжди, 
знаходились ті, хто хотів нажитись 
на біді. Мали випадки, коли нам 
телефонували молоді люди, яким 
забракло чогось до столу – просили 
підвезти. Або дітям не було діла до 
стареньких батьків, і вони говорили 
їм, аби звертались до нас.

– Як цього уникнути? Адже 
витрачаючи час на цих осіб, ви 
не допомагаєте тим, хто справді 
у складній ситуації.

Р.С.: Так, тому в майбутньому 
плануємо сформувати вичерпну 
інформацію по усіх, кому надаємо 
допомогу і хто її потребує. Таким 
чином ми підтримуватимемо лише 
тих, хто залишився у біді. Адже 
були сім’ї, яким справді не було що 
їсти – молодих батьків звільнили 
з роботи, родичі далеко, квартира 
орендована. Як жити?! Ми заносили 
їм по два-три пакети продуктів, 
знали їх особисто і чим могли до-
помагали.

  – А сьогодні місто гото-
ве до другої хвилі тотального 
карантину?

Р.С.: У випадку локдауну, Київ 
одразу розгорне штаб допомоги 
киянам. Нам потрібно максимум 
три дні, щоб відновити роботу 
Єдиного координаційного центру, 
який зараз, можна сказати, «на 
паузі». У біді не залишимо нікого.

«Плануємо 
працювати 
з приватними 
соцробітниками, які 
провідуватимуть 
стареньких»

 – На Вашу думку, загалом ка-
рантин змінив ставлення до со-
ціального працівника? Сьогодні 
говорять, що якраз працівники 
соцзахисту були на передовій 
пандемії…

Р.С.: На жаль, ставлення не 
змінилось. Ми можемо відкрити 
у кожному дворі координаційний 
центр, роздавати усім допомогу, але 

основна проблема, що маємо спра-
ву з людьми, яких, так би мовити, 
образила держава. Образила низь-
кою пенсією, виплатами, пільгами. 
І сьогодні потрібно дуже багато, 
аби компенсувати їм ці «образи». 

 – А новий Закон «Про соціаль-
ні послуги», який діє з початку 
року? Чи можна говорити, що 
він дещо змінить репутацію 
соцзахисту?

Р.С.: Безумовно. По-перше, цей 
Закон – це взагалі дуже глобальна 
реформа соціальної сфери. По-
друге, він дає змогу закуповувати 
професійні послуги у приватних 
компаній. І цей пункт, напевно, 
один із визначальних. Наприклад, 
сьогодні в місті у тестовому режимі 
працює проєкт соціального таксі. 
Забезпечує транспорт організація 
«Київмедспецтранс», яка спеціаль-
но під цю потребу переоблаштовує 
автомобілі. Але з наступного року 
плануємо додатково укладати угоди 
із приватними перевізниками, бо 
не вистачає автомобілів. 

 – І це, вочевидь, вплине на 
якість самої послуги?

Р.С.: Так, бо насамперед змо-
жемо обирати найкращі авто-
мобілі. Не дозволю, аби діток 
з інвалідністю возили на розбитих 
«газельках». Це має бути безпечний 
і комфортний транспорт. Зараз 
розглядаємо варіант брендованих 
«Мерседесів».

Розраховуватись з надавачами 
послуг будемо по факту виконаної 
роботи – в кінці місяця звітують 
і отримують кошти. Якщо якісь 
моменти нас не влаштовують, роз-
риваємо договір і переукладаємо 
з іншою компанією. А якби ми сво-
їм коштом закуповували автопарк, 
то це було б і довше, і дорожче.

 – За таким принципом пра-
цюватимуть й інші проєкти?

Р.С.: Так. Невдовзі плануємо 
працювати з приватними соцробіт-
никами, які провідуватимуть ста-
реньких чи людей з інвалідністю. 
Ми вже познайомились з такими 
компаніями. В них чудово на-
лагоджена система – кожен соц-
працівник матиме GPRS-трекер, 
а на місці зможе виміряти тиск 

у бабусі, і одразу надіслати дані 
сімейному лікарю. При потребі 
лікар призначить ліки, і соціальний 
працівник одразу зможе купити 
їх в аптеці і віддати старенькій. 
Хіба не чудово? І бабуся буде до-
глянута, і соціальний працівник 
отримуватиме достойну зарплатню, 
бо у приватному секторі набагато 
вища оплата.

Аналогічним способом будемо 
вирішувати ситуацію із психічно 
хворими людьми, які сьогодні опи-
нились у надзвичайно складній 
ситуації. Нагадаю, що, за офіцій-
ними даними, у столиці є близько 
12 тис. людей, які страждають че-
рез психічні розлади. В рамках 
медичної реформи ці пацієнти 
можуть лікуватись у психіатричних 
закладах до 14 діб. Більш трива-
ле їх утримання вже держава не 
оплачує. Ми прийняли рішення, 
що укладатимемо угоди із психі-
атричними закладами. І якщо не 
вдається стабілізувати стан хворого 
впродовж 14 днів, його продовжу-
ватимуть лікувати, але вже за кошт 
міста, а не держави. Плануємо, 
що фінансуватимемо психлікарні 
вже з 1 січня наступного року. Бо 
передчасне виписування додому 
добром не закінчиться…

«Під час карантину 
у притулку 
для безхатьків 
не було ажіотажу»

 – А яка ситуація із геріатрич-
ними пансіонатами? Їх достат-
ньо у Києві?

Р.С.: На жаль, ні. Ми також хочемо 
замовляти цю послугу у приватних 
компаній, але вона недешева, і не 
вистачає компаній, які надають 
її легально. Це «приваблива» для 
бізнесу ніша, є приватні геріатрич-
ні заклади, які зараз оцінюють 
1000 грн в день за одну особу. А це 
дорого. Тому ми в пошуках. Чому 
не будуємо нових? Це ще дорожче: 
окрім щоденного утримання, по-
трібно виділяти кошти на капре-
монт, зарплату працівників… Тому 
шукатимемо прийнятні варіанти, 
зокрема, можливо, через співпрацю 
із благодійними фондами.

 – А яка ситуація із київськими 
безхатченками?

Р.С.: Сьогодні у місті багато спе-
куляцій на цю тему. Але у нас на 
цілком достойному рівні працює 
спеціалізований заклад для безпри-
тульних на вулиці Суздальській – 
будинок соціального піклування. 
Він працює безперервно. Там без-
хатьки можуть помитись, поїсти 
чи переночувати.

 – В час карантину там ви-
стачало місць?

Р.С.: Цей заклад завжди на-
півпустий, і під час карантину 
у притулку не було ажіотажу. 
Вважаю, що вирішити ситуацію 
із безхатьками можна лише одним 
способом – спробувати помогти 
їм повернутись до нормального 
життя. Соціалізуватись, маю на 
увазі. Якщо людина цього хоче, 
ми будемо підтримувати її на 
всіх етапах. Але якщо вулиця для 
неї — певна філософія чи спосіб 
життя, – в таких випадках немає 
рішення навіть у найбільш розви-
нених країнах світу.

Ми можемо підтримати із до-
кументами, підшукати роботу. Для 
цього безхатнім достатньо звер-
нутись на Суздальську, 4/6, де їм 
нададуть консультацію і розкажуть 
про можливі варіанти адаптації. 
Визначальне у цьому випадку лише 
одне – бажання.

«Столиця робить 
все, аби діти-сироти 
отримали свою сім’ю»

 – За останні шість років у нас 
з’явилась ще одна незахищена 
верства населення – родини 
учасників АТО/ООС та Небесної 
Сотні. Як їх підтримуєте?

Р.С.: Родини загиблих отри-
мують понад 12 різних виплат 
на рік. Зараз плануємо створити 
єдиний Центр, який координу-
ватиме абсолютно всі види до-
помоги і підтримки ветеранів та 
їхніх сімей. Керуватимуть Центром 
самі ж учасники бойових дій, бо, 
як відомо, вони найкраще знають 
потреби своїх побратимів, і їм 
найбільше довіряють. Цей заклад 
працюватиме на базі теперішньо-
го Київського міського центру 
надання допомоги учасникам 
бойових дій. Думаю, що у такий 
спосіб місто зможе знати потреби 
кожної родини та кожного АТОвця 
і оперативно реагувати.

 – А яка ситуація із розфор-
муванням міських інтернатів 
в рамках реформи деінститу-
ціалізації?

Р.С.: Сьогодні у місті активно 
розбудовують мережу дитячих 
будинків сімейного типу. Це переві-
рена європейська практика, яка до-
помагає дітям рости у нормальних 
умовах та гарній атмосфері. Тому 
сьогодні київська влада купує ав-
томобілі та квартири батькам, 
які беруть на виховання діток 
з інтернатів. У місті постійно від-
кривають нові будинки сімейного 
типу – і це, як ніщо, підтверджує: 
столиця робить все, аби діти-сироти 
отримали свою сім’ю.

Розмовляла Олена ПЕТРИШИН
За матеріалами  

сайту «Вечірній Київ» 
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець.  
Реклама друкується мовою оригіналу.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір зміни тарифів 
на послуги з постачання теплової 

енергії, теплову енергію, 
на комунальні послуги з постачання 

теплової енергії та постачання 
гарячої води

Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління та житлової експлуатації 
«Новосервіс» проведено розрахунок тарифів 
на постачання теплової енергії, на теплову 
енергію, на комунальні послуги з постачання 
теплової енергії та постачання гарячої води 
у зв’язку із зміною ціни на покупну теплову 
енергію для населення та на покупну теплову 
енергію для інших споживачів, ціни на холодне 
водопостачання.

Тарифи розраховані згідно з Порядком, за-
твердженим постановою КМУ від 01.06.2011 
року № 869 (зі змінами) та надано до Київської 
міської державної адміністрації на затвер-
дження.

Дата, коли тарифи востаннє переглядалися та-
рифів на постачання теплової енергії, на теплову 
енергію, на послуги з постачання теплової енер-
гії та постачання гарячої води – 26.02.2019 р. 
Діючі тарифи затверджені 26.02.2019 року 
розпорядженням КМДА № 347.

ТОВ «КУЖЕ «Новосервіс» протягом 5 кален-
дарних днів приймає письмово всі зауваження 
та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, 
їх об’єднань стосовно запропонованих на роз-
гляд тарифів за адресою: 01103, м. Київ, вул. 
Драгомирова, буд. 16, прим. 270, контактний 
телефон: 596-18-00. 

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ

Для розрахунків  
з населенням

Для інших  
споживачів

Вартість, 
грн/ 

за 1 Гкал

Вартість, 
грн/ 

за 1 Гкалтис. грн  
на рік

тис. грн  
на рік

Виробнича собівартість виробленої теплової 
енергії всього, у т.ч.: 50 655,28 1 184,31 9 210,05 1185,66

 прямі матеріальні витрати 49 020,97 1 146,10 8 913,24 1147,45

 прямі витрати на оплату праці 329,34 7,70 59,81 7,70

 інші прямі витрати 1 091,54 25,52 198,24 25,52

 загальновиробничі витрати 213,43 4,99 38,76 4,99

Адміністративні витрати 274,17 6,41 49,79 6,41

Витрати на збут 751,50 17,57 136,48 17,57

Інші операційні витрати    0.00

Фінансові витрати    0.00

Повна планова собівартість теплової енергії 51 680,95 1 208,29 9 396,33 1 209,64

Вартість теплової енергії за відповідним 
тарифом 51 680,96 1 208,29 9 396,33 1 209,64

Тариф на теплову енергію, грн без ПДВ  х 1 208,29  х 1209,64

Прибуток  х 1,89  х 1,89

ПДВ  х 242,04  х 242,31

Планові тарифи з ПДВ  х 1452,22  х 1 453,84

Діючий тариф (розпорядження КМДА №347 
від 26.02.2019) х 1638,82 х 1 840,92

Відсоток зменшення тарифу % 11,0% % 21,0%

НАЙМЕНУВАННЯ

Вартість, грн/куб. м по житловим будинкам за адресами:
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Планована виробнича 
собівартість,  
у тому числі:

57,98 58,11 57,75 58,43 58,13 57,44 57,35 58,07 58,05 59,35 57,99 57,11 56,93 58,57 58,54 63,15 56,38

Прямі матеріальні 
витрати,  
у тому числі:

57,98 58,11 57,75 58,43 58,13 57,44 57,35 58,07 58,05 59,35 57,99 57,11 56,93 58,57 58,54 63,15 56,38

На придбання теплової 
енергії для надання 
послуг з постачання 
гарячої води

48,36 48,49 48,13 48,81 48,51 47,82 47,73 48,45 48,43 49,73 48,37 47,49 47,31 48,95 48,92 53,53 46,76

На питну воду для 
надання послуг з 
постачання гарячої води

9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62

Тарифи на послуги 
з постачання гарячої 
води, без ПДВ

3,40 3,41 3,39 3,43 3,41 3,36 3,36 3,41 3,41 3,50 3,40 3,34 3,33 3,44 3,44 3,77 3,29

Податок на додану 
вартість

12,28 12,30 12,23 12,37 12,31 12,16 12,14 12,29 12,29 12,57 12,28 12,09 12,06 12,41 12,39 13,38 11,94

Тариф на комунальну 
послугу  з постачання 
гарячої води, з ПДВ

73,66 73,82 73,37 74,23 73,85 72,96 72,85 73,77 73,75 75,42 73,67 72,54 72,32 74,42 74,37 80,30 71,61

Діючий тариф 
(розпорядження КМДА 
№347 від 26.02.2019)

77,27 77,27 77,27 77,27 77,27 77,27 77,27 77,27 77,27 77,27 77,27 77,27 77,27 77,27 77,27 77,27 77,27

Відсоток зменшення 
(«-»), збільшення («+»)
тарифу

-4,67 -4,46 -5,05 -3,96 -4,43 -5,58 -5,72 -4,53 -4,56 -2,39 -4,66 -6,12 -6,41 -3,69 -3,75 +3,92 -7,32

З усією необхідною  інформацією можна ознайомитися  за адресою: 01103, м. Київ, вул. М. Драгомирова, 16, прим. 270, тел. 596-18-00 та на сайті «www.novolipki.com».

Структура тарифу на теплову енергію,  
комунальну послугу з постачання теплової енергії

Структура тарифів на комунальну послугу з постачання гарячої води ТОВ «КУЖЕ «НОВОСЕРВІС»  
для здійснення розрахунків з населенням

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації

Детальну інформацію розміще-
но на вебсторінці Департаменту 
комунальної власності м. Києва 
(http://www.gukv.gov.ua/засідання-
конкурсної-комісії/).

Замовник та платник послуг з 
оцінки – Департамент комунальної 
власності м. Києва.

Конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердже-
ного наказом Фонду державного 
майна України 31.12.2015 № 2075, 
зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за 
№ 60/28190 (у редакції наказу 
Фонду від 16.01.2018 № 47, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650) 
(далі – Положення).

До участі у конкурсі допускаються 
претенденти, які діють на підставі 
чинного сертифіката суб’єкта оці-

ночної діяльності, яким передбаче-
но провадження практичної діяль-
ності з оцінки майна за напрямом 
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній 
формі» та спеціалізацією в межах 
цього напряму «Оцінка нерухомих 
речей (нерухомого майна, неру-
хомості), у тому числі земельних 
ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для учас-
ті у конкурсі (учасників конкурсу) 
передбачені пунктом 12 розділу ІІ 
Положення. Вимоги до конкурсної 
документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться 
у Положенні, зокрема у пунктах 5, 
6 розділу ІІ та додатках до нього. 
Заява про участь у конкурсі з від-
бору суб’єктів оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до надання по-
слуг з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, інформація 
про претендента подаються за 

встановленими в додатках 3–5 до 
Положення формами.

Для визначення об’єкта, подібного 
до об’єкта оцінки, будуть вико-
ристовуватись ознаки подібності, 
наведені у додатку 2 до Положення.

Конкурсна документація подається 
безпосередньо за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 10, кім. 509 до 13.00 
01.12.2020. Телефон загального 
відділу: 202-61-55. Конкурсна до-
кументація претендента подається у 
запечатаному конверті з описом під-
твердних документів, що містяться 
в конверті, на кожний об’єкт оцінки 
окремо, з відміткою на конверті «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності» та зазначенням назви 
об’єкта оцінки.

Конкурси відбудуться о 10.00 
04.12.2020 в Департаменті кому-
нальної власності м. Києва за адре-
сою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 
10. Телефони для довідок: 202-61-
70, 202-61-72.

№  
з/п

Найменування та площа 
об’єкта оцінки 

Місцезнаходження 
об’єкта оцінки

Мета 
проведення 
незалежної 

оцінки

Орієнтовна  
дата оцінки

Очікувана 
найбільша ціна 
надання послуг, 

грн

1.
Нежитлові приміщення (літ. А) 

площею 29,2 кв.м
м. Київ, бульвар 
Лесі Українки, 3

визначення рин-
кової вартості 

для приватизації
30.11.2020 4 500,00

2.
Нежитлова будівля (літ. 65)  

площею 168,0 кв.м
м. Київ, просп. Ака-
деміка Глушкова, 1

визначення рин-
кової вартості 

для приватизації
30.11.2020 4 500,00

Втрачений диплом магістра КВ №33145368 від 29.02.2008 р., виданий НАДУ при 
Президентові України на ім’я Сундєєв Віталій Миколайович, вважати недійсним.

Втрачений диплом доктора філософії в галузі права DD №2088 від 28.04.2011 р., виданий 
Міжнародною кадровою академією на ім’я Сундєєв Віталій Миколайович, вважати недійсним. 

Втрачене посвідчення АБ №577760 від 04.10.2005 р., видане МВС 
України на ім’я Курмазенко В. Д., вважати недійсним.

Втрачене посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи 
(Кат. 1) Серія А №126600 с, від 28.10.2014 р. на ім’я Пилішенко Т.М., вважати недійсним.

Посвідчення адвоката, видане Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 
адвокатури від 25.06.2009 р. на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською ді-
яльністю № 3788 від 25.06.2009 р. на ім’я Рачука Олега Олександровича, вважати недійсним. 

Втраченe Cвідоцтво про право власності на житло за адресою: м. Київ, 
пл. Дружби Народів, 5, кв.27, видане фондом комунального майна Мінського 
р-ну у м. Києві 22.11.1993 р. на ім’я Шляпкіна Р.І., вважати недійсним.

Добудований поверх 
збільшив потужність 
київської гімназії 
на 500 учнів

Цього тижня т.в.о. Міністра 
освіти і науки Сергій Шкарлет ра-
зом із заступником Голови КМДА 
Валентином Мондриївським 
та директоркою Департаменту 
освіти і науки КМДА Оленою Фі-
данян відвідали реконструйовану 
гімназію № 315, де було надбудова-
но 4-й поверх. Це дало можливість 
забезпечити місцями ще 540 учнів. 

«Такий проєкт є актуальним 
для щільно забудованих районів 
міста і дає можливість забезпечити 
освітніми послугами родини киян. 
Проєкт є типовим і може бути реа-
лізований в інших закладах освіти. 
Тільки в Дарницькому районі є ще 
11 шкіл, які можуть розширити 
свою потужність завдяки надбудові 
додаткових поверхів», – зазна-
чив очільник МОН Сергій Шкарлет.

Гімназію №315 включено до 
програми «Спроможна школа для 
кращих результатів». Реконструкція 
закладу освіти тривала півроку, 
з травня цього року. Окрім над-
будови 4-го поверху, замінені ві-
кна, зроблено нове освітлення та 
систему опалення, встановлено 
сучасну пожежну сигналізацію 
та систему вентиляції. Також під 
час реконструкції утеплено фасад 
гімназії та прикрашено його зо-
браженням прапорів держав, мови 
яких вивчають у закладі освіти. 
Наразі виконуються внутрішні 
оздоблювальні роботи.

Для дітей з особливими освітні-
ми потребами з метою забезпечен-
ня їх доступу до приміщення всіх 
чотирьох поверхів збудовано ліфт.

Проєктна потужність гімназії 
№ 315 становить 44 класи для 1260 
учнів. Фактична наповнюваність – 
46 класи, 1668 учнів, що є значним 
перевищенням норми наповнюва-
ності класів. Після надбудови 4-го 
поверху кількість класів збільши-
лась на 18 великих кабінетів та 

6 кабінетів для поділу класів на 
групи, що дає можливість забез-
печити місцями ще 540 учнів. Для 
роботи з дітьми з вадами мовлення 
буде обладнано кабінет логопеда. 
Загальна потужність гімназії ста-
новитиме 62 класи для 1800 учнів.

«За таким типовим проєктом по 
Києву можна реконструювати ще 
як мінімум 40 шкіл. Це особливо 
привабливо для густонаселених 
районів столиці, де будівництво но-
вих закладів освіти неможливе. Такі 
ж рішення дають змогу збільшити 
кількість класів та забезпечити 
додатковими місцями від 500 до 
1000 учнів», – підкреслив Вален-
тин Мондриївський.

Історія закладу: Відкриття се-
редньої загальноосвітньої школи 
№ 315 відбулося у 1994 році. У 1999 
році школа отримала статус «Спе-
ціалізована школа з поглибленим 
вивченням іноземних мов». З 2001 
року шкільне наукове товариство 
«Джерело» стало колективним чле-
ном Малої академії наук України. 
У 2003 році школа отримала статус 
гімназії та нову назву «Гімназія 
№ 315 з поглибленим вивченням 
іноземних мов». Гімназія стала 
учасницею проєкту Асоційованих 
шкіл ЮНЕСКО з 2004 року. З 2006 
року в гімназії працює басейн. 
Гімназія з 2007 року є колективним 
членом Української Ради Миру.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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СТОЛИЦЯ – НЕ БАЗАР:  
коли Київ очистять від МАФії
Щотижня в столиці 
демонтується в 
середньому 60–100 
незаконних кіосків.

Підприємець Тамара Дми-
тренко   нещодавно відкрила 
мінікав’ярню. Старт цієї справи 
обійшовся жінці у 157 тисяч гри-
вень. У суму входить оренда кіоску – 
20 тис. грн (за перший і останній 
місяці); вартість обладнання (ка-
вова машина, кавомолка і т.д.) – 
92 тис. грн; реклама (банери, меню 
і т.п.) – 5 тис. грн. Плюс щомісячні 
витрати – єдиний соціальний вне-
сок, податки, електроенергія, за-
робітна плата тощо. Це ще 20 тис. 
грн. Також потрібно закупити необ-
хідний асортимент товару (кава, 
чай, цукор, стаканчики) – 20 тис. 
грн щомісячно.

«Щоб не працювати у збиток, 
продаємо каву по 18 грн», – каже 
Тамара Дмитренко.

Але, вклавши гроші у бізнес, 
коли він буде приносити прибуток, 
жінка ще не знає. Оскільки покупці 
каву у цьому кіоску купувати не 
поспішають. І не тому, що вона 
не смачна.

«Річ у тім, що поряд поставив 
кавову точку, перероблену зі ста-
рої машини дядя Володя (всі його 
так називають). Жодних оренди, 
податків він не платить. Тому, зро-
зуміло, продає каву дешево – по 
9 грн. І всі клієнти – у нього. Де 
ж справедливість?» – запитує жінка.

Вже цієї історії достатньо, щоб 
отримати відповідь на запитання: 
чому в столиці останнім часом 
активно демонтуються нелегаль-
ні кіоски.

МАФіяпад розпочався
Масово зносити незаконні кон-

струкції почали ще у 2016 році. 
Саме тоді минав другий рік каден-
ції Віталія Кличка, який пообіцяв 
киянам звільнити місто від МАФів.

«Коли я балотувався на пост 
мера, одним з ключових моїх за-
вдань була, зокрема, боротьба 
з МАФами. Адже столиця просто 
спотворена торговими кіосками. 

Сучасне місто не повинне нагаду-
вати базар. І моя задача – система-
тизувати торгівлю на вулицях сто-
лиці», – підкреслив міський голова.

Старт у справі був заданий не-
погано – у 2016-му лише за один 
рік демонтували майже 7,5 тисячі 
конструкцій. З того часу в місті 
регулярно зносять незаконні тим-
часові споруди.

Чим «завинили» 
кіоски, що їх 
ліквідують

Причин декілька. Більшість 
МАФів знаходиться поза право-
вим полем. Закони, які регулю-
ють розміщення МАФів є, але для 
«нелегалів» вони не діють. Під-
приємцю вигідніше побудувати 
кіоск самовільно і заробляти на 
ньому гроші, вже потім збираючи 
всі необхідні дозволи. Власнику 
навіть легше штраф заплатити 
(до речі, мізерний!) за порушення.

«Наше завдання – ввести прозо-
рі, єдині для всіх, правила і чесну 
конкуренцію з розміщення МАФів 
у столиці. Щоб повністю прибрати 
елемент корупції, щоб чиновники 
в цю систему не втручалися, щоб 
не було преференцій для окремих 
підприємців. Всі повинні працю-
вати в рівних умовах», – зазначив 
Віталій Кличко.

МАФи загрожують 
життю людей

У підземних переходах, біля 
станцій метро, встановлені неза-

конно конструкції не відповідають 
жодним нормам безпеки.

Зокрема, вони можуть перекри-
вати виходи для евакуації. Також 
власники кіосків часто кустарним 
способом підключають електро-
енергію, внаслідок чого може ви-
никнути пожежа. До речі, за останні 
два роки кілька МАФів вже згоріло. 
На щастя, не в метро.

Неприємне сусідство 
для киян

Кіоски з дешевим алкоголем 
можна знайти у кожному спаль-
ному районі. Сусідство це не 
з приємних: п’яна публіка, шум, 
бійки, нецензурна лайка. Повз «на-
ливайки», зазвичай, буває страш-
но пройти.

« П р и ч и н о ю  д е м о н т а ж у 
є відсутність проєктно-дозвільної 
документації. До того ж, більшість 
незаконно встановлених тимчасо-
вих споруд ще й створювали не-
зручності для городян, оскільки 
були розміщені прямо посеред пі-
шохідних зон або на зупинках гро-
мадського транспорту. Крім цього, 
залишали після себе купи сміття, не 
маючи договорів на його вивезен-
ня», – коментує в.о. директора КП 
«Київблагоустрій» Микола Бойко.

Псують зовнішній 
вигляд міста

Виконані на швидку року по-
творні конструкції різної форми, 
без претензії на дизайн, зовсім 
не вписуються в образ європей-
ського міста.

Не приносять доходу 
бюджету

Незаконно встановлені МАФи 
не приносять відчутного доходу 
до міського бюджету.

«Якщо ти хочеш працювати 
офіційно, ти повинен платити 
за комунальні послуги, повинен 
платити працівникам офіційну 
заробітну плату, платити податки 
в бюджет нашого міста. Власни-
ки ж незаконних МАФів не пла-
тять», – резюмує міський голова 
Віталій Кличко.

Сльозами МАФу 
не допомогти

Потрібно зазначити, що в Києві 
демонтують не всі кіоски, а лише 
ті, які не мають дозволів, не пла-
тять податки до бюджету, які 
підключаються незаконно до 
електромереж і псують зовніш-
ній вигляд міста, які заважають 
людям, стоять на «червоних» лі-
ніях метро.

Знесення незаконних кіос-
ків проходить не «набігами». 
Після виходу офіційного роз-
порядження, співробітники КП 
«Київблаго устрій» власників спо-
чатку попереджають спеціальними 
наліпками – протягом доби вони 
мають надати дозвільну докумен-
тацію, інакше МАФ демонтують. 
Вже після цього приїжджає техніка 
й відбувається демонтаж.

«Було чимало спротиву, по-
гроз інспекторам та навіть фі-
зичного протистояння під час 
демонтажів. Також прибираємо 
авто, що без будь-яких дозволів 
намагаються продавати каву та 
фастфуд, самовільно встановлені 
літні майданчики кафе, барів та 
ресторанів, незаконні огорожі, 
незаконні гаражі, автомийки, 
складські приміщення», – роз-
повідає мер міста.

Сльози, крики, погрози – все 
це супроводжує процес знесення 
МАФу. Процедура не з приємних. 
Але нічого не вдієш – всі підпри-
ємці мають працювати в єдиному 
законодавчому просторі.

Віталій Кличко зауважив, що 
демонтують тільки ті споруди, що 
працюють без дозвільних докумен-
тів. Адже понад 5 тисяч столичних 
МАФів – законні.

За планом, в місті має бути 
6,5 тисяч торгових кіосків, пересув-
них кав’ярень й інших тимчасових 
споруд. Сьогодні на вулицях Києва 

ще залишаються понад 2 тисячі 
незаконних МАФів.

Найбільша їх кількість на Ліво-
му березі, зокрема у Дарницькому 
районі. Що цікаво, МАФи зносять, 
але разом з тим з’являються і нові. 
Схоже, підприємець, заплативши 
якомусь чиновнику «мзду», споді-
вається на «авось пронесе». 

Що споруджують 
на місті кіосків

Мер міста, взявши курс на бо-
ротьбу з МАФією, поставив за мету 
перетворити столицю у місто пар-
ків та скверів.

Зокрема, такий сквер цього року 
відкрили на Оболонській площі, 
поруч з метро «Оболонь». До цього 
площа була захаращена МАФами. 
Їх прибрали, відновили роботу 
фонтану, який був закритий «ар-
хітектурними спорудами». Тепер 
фонтан є родзинкою нового скверу. 
Увечері у теплу пору року він раду-
ватиме оболонців світломузичними 
композиціями.

В сквері встановили сучасні 
лавки і урни, висадили дерева та 
кущі, облаштували доріжки, замі-
нили старе освітлення на сучасне, 
а також облаштували полив газонів 
і встановили систему відеоспос-
тереження.

Сквери облаштували на місці 
«нелегалів» й біля станції метро 
«Тараса Шевченка», на Контракто-
вій площі, біля КПІ, на Печерську, 
у Дарницькому районі та ін.

Прибрали МАФи та зробили 
ремонт і у підземних переходах 
більшості станцій метро. Напри-
клад, в переході Майдану Незалеж-
ності полагодили стелі та підлатали 
стіни. Окремий кут виділено під 
торгівлю квітами. Уздовж стін 
зроблені рівні однакові примі-
щення, які підприємці можуть 
брати в оренду.

Що у найближчій 
перспективі

У Києві хочуть прибрати близько 
70% МАФів до 2024 року. Кіоски 
повинні бути прибрані з територій 
біля станцій метро, біля зупинок 
громадського транспорту і ті, які 
розташовані вздовж основних 
транспортних магістралей.

Інна БІРЮКОВА
За матеріалами  

сайту «Вечірній Київ»

На Оболоні відкриють новий громадський простір
У березні цього року в Києві на базі 

Центру публічної комунікації  
та інформації з’явився перший 
муніципальний відкритий громад-
ський простір VCENTRI HUB, який 
став діалоговим майданчиком для 
представників влади, бізнесу та 
громадськості. Тепер міська влада 
планує відкрити подібні заклади 
в кожному з районів міста. 

«Навіть в умовах карантину хаб 
виявився необхідним для пред-
ставників громадськості. Він став 
додатковим засобом розширення 

можливостей громади. Тому ми ви-
рішили запровадити таку практику 
діалогових майданчиків і в районах. 
Першим стане Оболонський район 
столиці, де вже приступили до об-
лаштування приміщення. Впевнена, 
що найближчими роками районні 
відкриті простори стануть платфор-
мою для співпраці зацікавлених 
у розвитку міста та району. А міська 
влада завжди підтримає локальні 
ініціативи і вже зараз, крім «даху 
над головою», пропонує та надає ак-
тивним громадянам та організаціям 

юридичну, фінансову та експертну 
допомогу», – зазначила заступниця 
голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, на базі таких ра-
йонних громадських просторів від-
буватимуться обговорення міських 
політик, громадські консультації та 
інша громадська активність. Такі 
соціальні ініціативи підсилять 
можливості спільного планування 
та управління містом.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»


