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Допомога 24/7:  
як працює столична 
гаряча лінія

На Троєщині ліквідували 
незаконний стихійний 
ринок

Запали свічку:  
українці вшанували 
пам’ять жертв Голодомору 
1932-33 років 

У Києві створили 
найвищій в Європі  
мурал

 стор. 3

 стор. 3

 стор. 4

 стор. 4

Віталій Кличко наполягає на базперебійній 
роботі метро та наземного транспорту 
навіть при умові локдауну
Мер Києва Віталій 
Кличко переконаний, 
що при запровадженні 
локдауну, якщо таке 
рішення буде ухвале-
не, мають бути чітко 
сформульовані всі 
його умови: детально 
визначені заходи, що 
запроваджуються для 
того, аби розірвати 
ланцюг захворюванос-
ті, і повинен бути суво-
рий контроль за до-
триманням обмежень, 
а правила мають бути 
однаковими для всіх.

Про це він заявив в ефірі теле-
каналу «Україна 24», повідомили 
в пресслужбі КМДА.

«Хочу нагадати, що запро-
ваджує суворий карантин ви-
ключно Уряд своїм рішенням. 
І я переконаний, якщо локдаун 
таки запровадять, нам потріб-
ні чітко сформульовані умови 
і правила дотримання каранти-
ну. Вони повинні бути визначені 
завчасно і доведені до кожного. 
Вкрай важливо також контролю-

вати дотримання цих правил. Бо, 
на жаль, у нас багато випадків, 
коли рішення ухвалюють, але 
їх не виконують», — сказав Ві-
талій Кличко.

Також він наголосив, що напо-
лягатиме у випадку запровадження 
локдауну, щоб Уряд не зупиняв 
роботу громадського транспорту.

«Я буду наполягати, якщо лок-
даун таки буде введений, щоб ні 
в якому разі не зупиняли роботу 
метро і наземного громадського 

транспорту», — наголосив Віта-
лій Кличко.

Він нагадав, що метро не за-
кривали в багатьох містах світу 
в умовах суворого карантину. 
Бо чималій кількості людей, що 
працюють у сферах життєзабез-
печення міста, доведеться їздити 
на роботу. Головне, що повинні 
розуміти кияни, — транспорт 
працюватиме для тих, хто їде на 
роботу і в справді невідкладних 
справах. Усі ж інші повинні бути 

свідомими і не наражатися на 
небезпеку.

До слова, міська влада ініціює 
продовження пільг і спрощення 
процедур для підтримки малого 
і середнього бізнесу, які прийня-
ла Київрада у березні 2020 року. Та-
кий же пакет документів винесуть 
на розгляд депутатів новообраної 
Київської міської ради.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

На Софіївській площі у Києві почали 
встановлювати головну ялинку країни
Столиця активно готується до новорічно- 
різдвяних свят. Сьогодні, 27 листопада, 
на Софіївській площі почали монтувати 
головну ялинку країни. Зокрема, працівники 
вже встановили основну конструкцію – 
підставку, на якій кріпитиметься дерево.

Цьогорічна головна ялинка буде 
31-метровою – на один метр ви-
щою, ніж торішня. Центральна 
красуня буде штучною. Її при-
красять 10-кілометровою гірлян-
дою та 1 500 іграшками. Відомо 
також, що ялинку підсвітять зе-
леним світлом, а поруч розмісять 
святкових двометрових святкових 
героїв казкового лісу. Нагадаємо, 
що тематикою Нового року-2021 
буде «Чарівний ліс».

Поруч з ялинкою вже встано-
вили ятки святкового ярмарку. 
Через пандемію цього року не буде 
фудкортів, але можна буде при-
дбати сувеніри та напої. До входу 
в ярмарок розташують три величез-

ні арки, які підсвітять яскравими 
вогниками.

Відомо також, що новорічні 
ялинки встановлять в кожному 
районі столиці.

Цього року столична влада та-
кож презентує святковий, ново-
річний маршрут від Арки Дружби 
народів, через пішохідно-велоси-
педний міст, парк Володимирська 
гірка, Алею художників, Андріїв-
ський узвіз та до Контрактової 
площі. На цьому маршруті киян 
очікуватимуть смаколики та гарні 
краєвиди.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»



2 1 грудня 2020 р. 
№ 77 (5356)РЕКЛАМА

Київська міська державна 
адміністрація оголошує конкурс 

із залучення інвестора
Конкурс проводиться Департаментом еко-

номіки та інвестицій виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) відповідно до рішення Київської 
міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про за-
твердження Положення про порядок проведення 
інвестиційних конкурсів для будівництва, рекон-
струкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного 
будівництва, інженерно-транспортної інфраструк-
тури міста Києва» (зі змінами), розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 
22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу 
постійно діючої конкурсної комісії по залученню 
інвесторів до фінансування будівництва, рекон-
струкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного 
будівництва, інженерно-транспортної інфраструк-
тури міста Києва» (зі змінами), розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 
08.01.2020 № 10 «Про питання щодо проведення 
інвестиційного конкурсу із залучення інвестора 
для будівництва медичного закладу на бульварі 
Ігоря Шамо, 15-а у Дніпровському районі» та 
рішення Київської міської ради від 30.07.2020 
№ 423/9502 «Про майнові питання, пов’язані 
з будівництвом медичного закладу на бульварі 
Ігоря Шамо, 15-а у Дніпровському районі».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єктом інвестування є будівництво ме-

дичного закладу на бульварі Ігоря Шамо, 15-а у 
Дніпровському районі (далі – Об’єкт інвестування).

1.2. Будівництво Об’єкта інвестування – ро-
боти по створенню Об’єкта інвестування (з 
орієнтовними показниками, визначеними в п. 
1.5 цих Умов).

1.3. Земельна ділянка, на якій здійснюється 
будівництво Об’єкта інвестування (далі – Земель-
на ділянка), загальною площею 0,1466 га, має 
кадастровий номер 8000000000:63:081:0016, 
розташована на бульварі Ігоря Шамо, 15-а у 
Дніпровському районі міста Києва та рішенням 
Київської міської ради від 02.12.2010 №296/5108 
«Про надання земельної ділянки поліклініці сі-
мейного лікаря «Русанівка» Дніпровського району 
м. Києва для експлуатації та обслуговування 
дитячої поліклініки на бульварі Давидова, 15-а 
у Дніпровському районі м. Києва» передана в 
постійне користування комунальному некомер-
ційному підприємству «Центр первинної медико-
санітарної допомоги «Русанівка» Дніпровського 
району м. Києва». Право постійного користування 
Замовника на Земельну ділянку з кадастровим 
номером 8000000000:63:081:0016 зареєстроване 
в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно та їх обмежень Державним реєстратором 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), рішення про державну 
реєстрацію прав та їх обтяжень № 43452399 
від 10.10.2018.

1.4. На Земельній ділянці розташовано об’єкт 
комунальної власності: нежитлова окремо-
стояча будівля загальною площею 690,80 кв.м 
на бульварі Ігоря Шамо, 15-а у Дніпровському 
районі м. Києва, яка належить до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва 
в особі Київської міської ради і закріплена на 
праві оперативного управління за комунальним 
некомерційним підприємством «Центр первин-
ної медико-санітарної допомоги «Русанівка» 
Дніпровського району м. Києва» (далі – Об’єкт 
комунальної власності).

Знесення та списання вказаного Об’єкта 
комунальної власності за рахунок коштів інвес-
тора здійснюється згідно з рішенням Київської 
міської ради від 30.07.2020 № 423/9502 «Про 
майнові питання, пов’язані з будівництвом ме-
дичного закладу на бульварі Ігоря Шамо, 15-а 
у Дніпровському районі».

Знесення та списання Об’єкта комунальної 
власності можливе виключно після визначення 
переможця інвестиційного конкурсу, укладення 
з ним Інвестиційного договору та відшкодування 
інвестором вартості зазначеного Об’єкта ко-
мунальної власності в порядку, встановленому 
рішенням Київської міської ради від 30.07.2020 
№ 423/9502 та цими Умовами.

1.5. Орієнтовні техніко-економічні показники 
Об’єкта інвестування відповідно до розроблених 
передпроєктних пропозицій:

№
п/п Показник Одиниця 

виміру Всього

1 Площа земельної 
ділянки га 0,1466

2 Площа забудови м2 395,0

3 Загальна площа 
приміщень м2 1430,3

4 Загальна площа 
будівлі м2 1580,0

5 Поверховість поверхів 4

6

Площа приміщень 
медичного закладу, 

призначених без-
посередньо для 
використання в 
медичних цілях

м2 931,9

7

Площа примі-
щень загального 

користування (хол, 
коридори, сходи)

м2 498,4

1.6. Орієнтовна загальна вартість будівництва 
Об’єкта інвестування – 34 265 460,00 грн (Трид-
цять чотири мільйони двісті шістдесят п’ять 
тисяч чотириста шістдесят гривень 00 коп.) з 
урахуванням ПДВ, в т.ч. ПДВ – 5 710 910,00 грн 
(П’ять мільйонів сімсот десять тисяч дев’ятсот 
десять гривень 00 коп.).

1.7. Остаточні техніко-економічні показники 
Об’єкта інвестування та детальна інформація 
щодо Об’єкта інвестування, у тому числі оста-
точна (загальна) вартість будівництва Об’єкта 
інвестування, визначатимуться на підставі роз-
робленої та затвердженої в установленому 
порядку проєктної документації.

2. Укладення з переможцем конкурсу ін-
вестиційного договору та окремі його умови:

2.1. Переможець конкурсу (Інвестор) визнача-
ється рішенням постійно діючої конкурсної комісії 
по залученню інвесторів до фінансування будів-
ництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів 
житлового та нежитлового призначення, неза-
вершеного будівництва, інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва (далі – Комісія), яке 
затверджується розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

2.2. Замовник будівництва Об’єкта інвесту-
вання – комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги 
«Русанівка» Дніпровського району м. Києва» (код 
ЄДРПОУ 01981655, юридична адреса: 02147, 
м. Київ, Дніпровський район, вул. Ентузіастів, 
49), (далі – Замовник).

2.3. Замовник підготовчих (передінвестицій-
них) робіт – комунальне підприємство виконавчо-
го органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) «Київське інвестиційне 
агентство» (код ЄДРПОУ 21655857, адреса: 
01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А, № IBAN 

рахунку UA813226690000026008300769262 в 
Головному управлінні по м. Києву та Київській 
області АТ «Ощадбанк», код банку (МФО) 322669; 
індивідуальний податковий № 216558526599) 
(далі – Замовник підготовчих робіт).

2.4. Інвестор зобов’язаний відшкодувати 
вартість Об’єкта комунальної власності в по-
рядку, встановленому рішенням Київської міської 
ради від 30.07.2020 № 423/9502 та Умовами, до 
моменту проведення знесення цього Об’єкта 
комунальної власності.

2.5. Вартість Об’єкта комунальної власності 
визначається відповідно до Звіту про оцінку 
майна (об’єкт оцінки – нежитлова окремо стояча 
будівля загальною площею 690,80 кв.м, розта-
шована за адресою: м. Київ, бул. Ігоря Шамо, 
15-а) від 01.09.2020, затвердженого директором 
ПП «САНАТА», сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 28.08.2020 № 833/17, виданий 
Фондом державного майна України (надалі – «Звіт 
про оцінку майна від 01.09.2020»), згідно з яким 
станом на 01.09.2020 вартість нежитлової окремо 
стоячої будівлі, що знаходиться за адресою: м. 
Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 
15-а, становить 2 517 197,00 грн (Два мільйони 
п’ятсот сімнадцять тисяч сто дев’яносто сім 
гривень 00 коп.).

В разі якщо на момент відшкодування Інвес-
тором вартості Об’єкта комунальної власності 
згідно з пунктом 2.4. цих Умов «Звіт про оцінку 
майна від 01.09.2020» втратив чинність, Інвестор 
спільно із Замовником забезпечує проведен-
ня нової оцінки вартості Об’єкта комунальної 
власності. Тоді відшкодування вартості Об’єкта 
комунальної власності Інвестором проводиться 
згідно з новою оцінкою.

2.6. Будівництво Об’єкта інвестування від-
бувається у встановленому законодавством 
України порядку відповідно до укладеного ін-
вестиційного договору, який укладається між 
Інвестором, Замовником та Організатором 
конкурсу (Департаментом економіки та інвес-
тицій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)) та у 
разі необхідності інших договорів, пов’язаних з 
реалізацією інвестиційного проєкту.

2.7. Умовами інвестиційного договору в межах 
законодавства України може бути передбачене 
делегування Замовником Інвестору частини 
прав та обов’язків, необхідних для будівництва 
Об’єкта інвестування.

2.8. Після укладення інвестиційного дого-
вору у разі необхідності Інвестор спільно із 
Замовником укладають інші угоди, необхідні 
для реалізації інвестиційного проєкту, згідно із 
законодавством України.

2.9. Строк будівництва Об’єкта інвестування 
повинен бути не більше нормативного, що ви-
значається затвердженою проєктною докумен-
тацією, але не більше 5 (п’яти) років з моменту 
підписання інвестиційного договору.

І н в е с т о р  ( п е р е м о ж е ц ь  к о н к у р с у ) 
зобов’язується розробити та надати Замовни-
ку для затвердження у встановленому порядку 
проєктну документацію не пізніше ніж через 18 
(вісімнадцять) місяців з моменту підписання 
інвестиційного договору.

Інвестор (переможець конкурсу) не несе 
відповідальності за порушення строків будів-
ництва Об’єкта інвестування (як в частині, так і 
в цілому), якщо це є наслідком невиконання або 
неналежного виконання Організатором конкурсу, 
Замовником, іншими структурними підрозділами 
Київської міської державної адміністрації та (або) 
Київської міської ради їх обов’язків та функцій, 
що випливають з цих умов, інвестиційного до-
говору або передбачені законодавством України 
й стосуються цього інвестиційного проєкту.

У разі неможливості з причин, що не залежать 
від Інвестора, дотримання строків, передбачених 
абзацами 1 та 2 цього пункту, Замовник до спливу 
зазначених строків письмово з обґрунтуванням 
та наданням підтверджувальних документів, 
матеріалів звертається до Організатора конкурсу 
щодо подальшого винесення на розгляд Комісії 
питання подовження строків, передбачених 
абзацами 1 та 2 цього пункту.

2.10. Замовник зобов’язаний розглянути та 
затвердити надану Інвестором для затвердження 
проєктну документацію протягом 10 (десяти) 
робочих днів з дня її отримання або в цей же 
строк повернути її Інвестору для опрацювання 
з обґрунтованими зауваженнями до складу та 
змісту проєктної документації.

2.11. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту 
затвердження проєктної документації Інвестор 
спільно із Замовником та Організатором конкурсу 
визначають графік реалізації інвестиційного 
проєкту шляхом підписання додаткової уго-
ди до інвестиційного договору, яка буде його 
невід’ємною частиною.

2.12. Протягом 90 (дев’яноста) днів після 
реєстрації за Інвестором права власності на 
Об’єкт інвестування Інвестор зобов’язується 
вчинити всі необхідні дії щодо оформлення у 
встановленому порядку права користування/
власності Земельною ділянкою, а Замовник – 
надати нотаріально посвідчену письмову згоду 
на припинення права постійного користування 
Земельною ділянкою. В разі, якщо законодав-
ством України будуть встановлені інші строки 
переоформлення права користування/власності 
Земельною ділянкою, застосовуються строки, 
встановлені законодавством України.

2.13. Земельні питання вирішуються Замов-
ником спільно із Інвестором у встановленому 
законодавством України порядку.

2.14. Строк дії інвестиційного договору – 15 
(п’ятнадцять) років. Протягом строку дії Інвес-
тиційного договору Інвестору забороняється:

 – змінювати функціональне призначення 
Об’єкта інвестування;

– відчужувати Об’єкт інвестування (його 
частину) без попереднього взяття набувачем 
зобов’язань Інвестора, передбачених цими 
Умовами та інвестиційним договором;

 – без згоди Організатора конкурсу переда-
вати Об’єкт інвестування в заставу або іншим 
чином обтяжувати Об’єкт інвестування правами 
третіх осіб;

 – змінювати цільове призначення Земельної 
ділянки, на якій знаходиться Об’єкт інвестування;

 – припиняти надання медичних послуг за-
кладом, вживати заходів (в тому числі шляхом 
бездіяльності), наслідком яких буде припинення 
надання медичних послуг;

 – споруджувати/розміщувати на Земельній 
ділянці будь-які об’єкти, не передбачені проєк-
тною документацією або іншою документацією, 
розробленою на виконання цих Умов.

2.15. Інвестор зобов’язується протягом строку 
дії інвестиційного договору утримувати та вжи-
вати інших заходів, необхідних для експлуатації 
Об’єкта інвестування, а також утримувати та 
забезпечувати благоустрій Земельної ділянки 
відповідно до вимог законодавства України. 
До початку експлуатації Об’єкта інвестування 
в порядку, передбаченому цими Умовами, Ін-
вестор зобов’язаний отримати усі передбачені 
законодавством України документи, необхідні 
для його експлуатації.

2.16. Після введення в експлуатацію Об’єкта 
інвестування та отримання відповідних дозвіль-
них документів Інвестор зобов’язаний надавати 
первинну медичну допомогу згідно з рішенням 
Київської міської ради від 30.07.2020 № 423/9502.

2.17. У випадку необхідності демонтажу існую-
чих інженерних мереж, які належать до комуналь-
ної власності територіальної громади м. Києва і 
знаходяться на Земельній ділянці, такі інженерні 
мережі в установленому порядку демонтуються 
і замість них за кошти Інвестора створюються 
нові, які безоплатно передаються до комунальної 
власності територіальної громади м. Києва.

Правовідносини з отримання містобудівних 
умов та обмежень, технічних умов щодо інженер-
ного забезпечення Об’єкта інвестування регу-
люються відповідно до чинного законодавства, 
зокрема в частині фінансування відповідних робіт.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (у 

тому числі понесених Замовником та Замовником 
підготовчих робіт), пов’язаних з реалізацією 
інвестиційного проєкту, протягом періоду часу 
з моменту набрання чинності інвестиційним 
договором і закінчуючи моментом повного ви-
конання сторонами інвестиційного договору своїх 
зобов’язань, зокрема, але не виключно: витрат, 
пов’язаних із отриманням вихідних даних для 
проєктування, проєктуванням, будівництвом, 
прийняттям в експлуатацію Об’єкта інвестування, 
сплатою інших обов’язкових платежів, перед-
бачених законодавством України, вирішенням 
земельних питань, в тому числі пов’язаних з 
відведенням, оформленням/переоформленням 
Земельної ділянки (в тому числі, але не ви-
ключно, розробкою та затвердженням проєкту 
землеустрою/технічної документації), державною 
реєстрацією права користування Земельною 
ділянкою, утриманням Земельної ділянки (в 
тому числі, але не виключно, нарахуванням 
та сплатою земельного податку та/або інших 
платежів за право користування земельною 
ділянкою, виготовленням експертної грошової 
оцінки земельної ділянки), державною реєстра-
цією права власності на Об’єкт інвестування.

3.2. Після прийняття в експлуатацію Об’єкта 
інвестування Інвестор в установленому порядку 
оформлює на нього право власності.

3.3. Сплата Організатору конкурсу коштів на 
створення соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 
2 500 000,00 грн (Два мільйони п’ятсот тисяч 
гривень 00 коп.) без урахування ПДВ у разі визна-
ння учасника конкурсу переможцем. Зазначені 
кошти Інвестором сплачуються:

 – 1 250 000,00 грн (Один мільйон двісті 
п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) не пізніше 
10 (десяти) робочих днів з моменту набрання 
чинності інвестиційним договором;

 – 1 250 000, 00 грн (Один мільйон двісті 
п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) не пізніше 
одного року з моменту набрання чинності ін-
вестиційним договором.

Кошти, сплачені Інвестором на створення 
соціальної та інженерно-транспортної інфра-
структури міста Києва, поверненню не підлягають.

3.4. Компенсація Замовнику підготовчих 
робіт витрат, пов’язаних із виконанням під-
готовчих (передінвестиційних) робіт у розмірі, 
що становить 1 381 088,52 грн (Один мільйон 
триста вісімдесят одна тисяча вісімдесят вісім 
гривень 52 коп.) з урахуванням ПДВ, у разі ви-
знання учасника переможцем. Вказані кошти 
сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) 
робочих днів з моменту набрання чинності 
інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.
3.5. Надання учасником конкурсу конкурсного 

забезпечення – гарантій банку щодо забезпечення 
виконання ним фінансових зобов’язань перед 
міським бюджетом (пункт 3.3. цих Умов – Гарантія 
1), Замовником підготовчих робіт (пункт 3.4. цих 
Умов – Гарантія 2).

Гарантія 1 зі строком дії не менше 1,5 (півтора) 
року має передбачати:

 – сплату банком коштів (визначених цими 
Умовами сум) Організатору конкурсу у разі, 
якщо інвестиційний договір не укладено про-
тягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання 
переможцем конкурсу запрошення на пере-
говори для узгодження умов інвестиційного 
договору та кінцевого варіанта інвестиційного 
договору, у випадку, коли переможець конкурсу 
відмовляється від підписання інвестиційного до-
говору, висуває неприйнятні умови підписання 
інвестиційного договору;

 – сплату банком коштів / несплаченої частини 
коштів (визначених цими Умовами сум) Органі-
затору конкурсу у разі прострочення Інвестором 
оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої 
в інвестиційному договорі дати її здійснення.

Гарантія 2 зі строком дії не менше 1 (одного) 
року має передбачати:

 – сплату банком коштів (визначених цими 
Умовами сум) Замовнику підготовчих робіт у 
разі, якщо інвестиційний договір не укладено 
протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отри-
мання переможцем конкурсу запрошення на 
переговори для узгодження умов інвестиційного 
договору та кінцевого варіанта інвестиційного 
договору, у випадку, коли переможець конкурсу 
відмовляється від підписання інвестиційного до-
говору, висуває неприйнятні умови підписання 
інвестиційного договору;

 – сплату банком коштів / несплаченої частини 
коштів (визначених цими Умовами сум) Замовнику 
підготовчих робіт у разі прострочення Інвестором 
оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої 
в інвестиційному договорі дати її здійснення.

3.6. У разі, якщо площа Об’єкта інвестування 
(загальна площа будівлі), визначена проєктною 
документацією, буде більшою, ніж орієнтовна 
площа Об’єкта інвестування (загальна площа 
будівлі), визначена в пункті 1.5. цих Умов, Інвестор 
звертається до Організатора конкурсу з прохан-
ням розглянути питання щодо зміни (збільшення) 
площі Об’єкта інвестування (загальної площі 
будівлі) на засіданні Комісії.

Таке звернення Інвестора розглядається 
Комісією на найближчому засіданні. На підставі 
рішення Комісії Сторони письмово погоджують 
розмір додаткового внеску Інвестора на ство-
рення соціальної та інженерно-транспортної інф-
раструктури міста Києва шляхом пропорційного 
збільшення розміру внеску на створення соціаль-
ної та інженерно-транспортної інфраструктури 
міста Києва, визначеного у пункті 3.3. цих Умов (з 
урахуванням інфляції), у зв’язку зі збільшенням 
техніко-економічних показників Об’єкта інвес-
тування шляхом укладення додаткової угоди 
до інвестиційного договору. При цьому розмір 
додаткового внеску визначається із врахуванням 
вартості 1 кв.м площі Об’єкта інвестування, що 
розраховується на основі орієнтовної загальної 
вартості будівництва Об’єкта інвестування (п. 
1.6 Умов, з урахуванням індексу споживчих цін) 
та орієнтовних техніко-економічних показників 
(загальної площі будівлі), визначених пунктом 
1.5 цих Умов.

3.7. Сплата Організатору конкурсу (код ЄД-
РПОУ 04633423) реєстраційного внеску в розмірі 
2 550,00 грн (Дві тисячі п’ятсот п’ятдесят гривень 
00 коп.) без ПДВ за наступними реквізитами: 
отримувач – ГУК у м. Києві, банк отримува-
ча – Казначейство України (ЕАП), код доходів – 
50110002, код ЄДРПОУ – 37993783, рахунок IBAN 
UA508999980314131934000026001.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості 
реєстраційного внеску, поверненню не під-
лягають.

3.8. Інвестиційний договір укладається про-
тягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання 
переможцем конкурсу запрошення на пере-
говори для узгодження умов інвестиційного 
договору та кінцевого варіанта інвестиційного 
договору. Якщо протягом зазначеного строку 
переможець конкурсу відмовився від підписання 
інвестиційного договору, висуває неприйнятні 
умови підписання інвестиційного договору, 
рішення про визначення переможця конкурсу 
скасовується у встановленому порядку.

З моменту скасування рішення про визначення 
переможця конкурсу Організатор конкурсу про-
тягом 5 (п’яти) днів готує відповідне розпоря-
дження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) про 
скасування результатів інвестиційного конкурсу 
та надає право Комісії розпочати переговори з 
іншими учасниками з числа тих, хто запропонував 
найкращі умови здійснення інвестицій під час 
проведення конкурсу

3.9. Інвестор зобов’язаний забезпечити від-
повідність проєктної документації цим Умовам. 
З цією метою Інвестор зобов’язаний надати на 
затвердження проєктну документацію та зміни/
коригування до неї Замовнику, здійснювати бу-
дівництво виключно відповідно до затвердженої 
Замовником проєктної документації.

3.10. Інвестор (переможець конкурсу) 
зобов’язується щоквартально, до 10 (десятого) 
числа місяця, наступного за звітним кварталом, 
в письмовій формі подавати Організатору кон-
курсу та Замовнику інформацію щодо стану 
реалізації інвестиційного проєкту в цілому та 
окремих його етапів за формою, наданою Ор-
ганізатором конкурсу.

3.11. Інвестор (переможець конкурсу) 
зобов’язується на вимогу Організатора конкурсу 
та Замовника надавати документально підтвер-
джену інформацію щодо виконання Умов конкурсу 
та умов інвестиційного договору протягом 5 
(п’яти) робочих днів з моменту отримання запиту.

3.12. Контроль за реалізацією інвестиційного 
проєкту здійснює Замовник; за виконанням умов 
інвестиційного конкурсу – Організатор конкурсу.

3.13. Організатор конкурсу має право розі-
рвати інвестиційний договір в односторонньому 
порядку у випадку невиконання або неналежного 
виконання Інвестором зобов’язань, передбачених 
пунктами 2.4, 2.9, 3.1, 3.3, 3.4, 3.9.-3.11 цих Умов.

3.13.1. У разі невиконання Інвестором 
зобов’язань за інвестиційним договором, пи-
тання розірвання інвестиційного договору за 
пропозицією Організатора конкурсу та/або 
Замовника виносяться на розгляд Комісії.

3.13.2. Після розгляду Комісією та прийняття 
нею рішення Організатор конкурсу повідомляє 
Інвестора про:

 – необхідність безумовного виконання умов 
інвестиційного договору протягом 30 (трид-
цяти) днів;

 – терміни розірвання інвестиційного договору у 
разі неусунення Інвестором порушення його Умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов 
інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти 
семи) календарних днів з дня направлення Органі-
затором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену 
в інвестиційному договорі, повідомлення про 
розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.13.3. У разі усунення Інвестором порушень 
умов інвестиційного договору Інвестор листом 
повідомляє Організатора конкурсу про виконання 
зобов’язань та надає інформацію з копіями під-
тверджуючих документів про фактичне виконання 
робіт згідно з умовами інвестиційного договору.

3.13.4. Замовник у письмовому вигляді надає 
Організатору конкурсу підтвердження виконання 
Інвестором зобов’язань згідно з умовами інвес-
тиційного договору.

3.14. Інвестиційним договором встановлюють-
ся штрафні санкції, що підлягають сплаті, за не-
виконання або неналежне виконання Інвестором 
своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

3.14.1. За виконання робіт по будівництву 
Об’єкта інвестування з порушенням вимог пункту 
2.9. цих Умов – штраф у розмірі 10% (десяти 
відсотків) від остаточної (загальної) вартості 
будівництва Об’єкта інвестування на користь 
Замовника з урахуванням індексу споживчих цін 
на момент підтвердження Замовником такого 
порушення. До визначення остаточної (загальної) 
вартості будівництва Об’єкта інвестування згідно 
з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується 
виходячи із суми орієнтовної загальної вартості 
будівництва Об’єкта інвестування, встановленої 
в пункті 1.6 цих Умов.

3.14.2. За порушення зобов’язання щодо за-
борони вчиняти дії, встановленого пунктом 2.14 
цих Умов – штраф, в розмірі 100% (ста відсотків) 
від остаточної (загальної) вартості будівництва 
Об’єкта інвестування на користь Організатора 
конкурсу з урахуванням індексу споживчих цін 
на момент підтвердження Замовником такого 
порушення. До визначення остаточної (загальної) 
вартості будівництва Об’єкта інвестування згідно 
з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується 
виходячи із суми Орієнтовної загальної вартості 
будівництва Об’єкта інвестування, встановленої 
в пункті 1.6 цих Умов.

Факт здійснення порушення зобов’язання, 
встановленого пунктом 2.14 цих Умов, підтвер-
джує Замовник шляхом письмового інформування 
Організатора конкурсу.

3.14.3. У випадку виявлення фактів порушення 
зобов’язання, встановленого пунктом 2.16. цих 
Умов, Замовник письмово з наданням підтвер-
джувальних документів, матеріалів звертається 
до Інвестора з вимогою усунення порушення. У 
разі неусунення порушення у строки, зазначені у 
зверненні, до Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання щодо надання 
первинної медичної допомоги після введення 
в експлуатацію Об’єкта інвестування згідно з 
пунктом 2.16. цих Умов – штраф у розмірі 10% 
(десяти відсотків) від остаточної (загальної) вар-
тості будівництва Об’єкта інвестування на користь 
Замовника з урахуванням індексу споживчих цін 
на момент підтвердження Замовником такого 
порушення. До визначення остаточної (загальної) 
вартості будівництва Об’єкта інвестування згідно 
з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується 
виходячи із суми орієнтовної загальної вартості 
будівництва Об’єкта інвестування, встановленої 
в пункті 1.6 цих Умов.

3.14.4. За порушення грошових зобов’язань, 
передбачених пунктом 3.3 цих Умов, та/або 
строків виконання зазначених зобов’язань, 
Інвестор сплачує на користь Організатора кон-
курсу пеню у розмірі подвійної облікової ставки 
НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний 
день прострочення.

3.14.5. За порушення грошових зобов’язань, 
передбачених пунктом 3.4 цих Умов, та/або 
строків виконання зазначених зобов’язань, 
Інвестор сплачує на користь Замовника підго-
товчих (передінвестиційних) робіт пеню у розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно 
сплаченої суми за кожний день прострочення.

3.14.6. У випадку ненадання Інвестором ін-
формації у строки, визначені у пункті 3.10 цих 
Умов, Організатор конкурсу та/або Замовник 
звертається до Інвестора з вимогою виконання 
зобов’язання, передбаченого пунктом 3.10 цих 
Умов. У разі невиконання зобов’язання, передба-
ченого пунктом 3.10 цих Умов, у строки, зазначені 
у зверненні, до Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, передбаченого 
пунктом 3.10. цих Умов, Інвестор сплачує на ко-
ристь Організатора конкурсу та/або Замовника 
штраф у розмірі 0,1 % (одна десята відсотку) 
від остаточної (загальної) вартості будівництва 
Об’єкта інвестування з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвердження Орга-
нізатором конкурсу та/або Замовником такого 
порушення. До визначення остаточної (загальної) 
вартості будівництва Об’єкта інвестування згідно 
з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується 
виходячи із суми орієнтовної загальної вартості 
будівництва Об’єкта інвестування, встановленої 
в пункті 1.6 цих Умов.

3.14.7. У випадку ненадання Інвестором ін-
формації у строки, визначені у пункті 3.11 цих 
Умов, Організатор конкурсу та/або Замовник 
звертається до Інвестора з вимогою виконання 
зобов’язання, передбаченого пунктом 3.11 цих 
Умов. У разі невиконання зобов’язання, передба-
ченого пунктом 3.11 цих Умов, у строки, зазначені 
у звернені, до Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, передбаченого 
пунктом 3.11. цих Умов, Інвестор сплачує на ко-
ристь Організатора конкурсу та/або Замовника 
штраф у розмірі 0,01 % (одна сота відсотку) від 
остаточної (загальної) вартості будівництва 
Об’єкта інвестування з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвердження Орга-
нізатором конкурсу та/або Замовником такого 
порушення. До визначення остаточної (загальної) 
вартості будівництва Об’єкта інвестування згідно 
з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується 
виходячи із суми орієнтовної загальної вартості 
будівництва Об’єкта інвестування, встановленої 
в пункті 1.6 цих Умов.

3.14.8. За ненадання або несвоєчасне надання 
Замовнику інформації про зміни/коригування в 
проєктній документації – штраф, в розмірі 0,05% 
(п’ять сотих відсотку) від остаточної (загальної) 
вартості будівництва Об’єкта інвестування за 
кожен день прострочення на користь Замовника 
з урахуванням індексу споживчих цін на момент 
підтвердження Замовником такого порушення. 
До визначення остаточної (загальної вартос-
ті) будівництва Об’єкта інвестування згідно з 
пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується 
виходячи із суми орієнтовної загальної вартості 
будівництва Об’єкта інвестування, встановленої 
в пункті 1.6 цих Умов.

3.14.9. За невиконання вимог чинного за-
конодавства щодо закладення документації до 
Страхового фонду документації України, Інвестор 
сплачує на користь Замовника штраф в розмірі 
0,01% (одна сота відсотку) від остаточної (загаль-
ної) вартості будівництва Об’єкта інвестування 
з урахуванням індексу споживчих цін на момент 
підтвердження Замовником такого порушення. 
До визначення остаточної (загальної) вартості 
будівництва Об’єкта інвестування згідно з пункту 
пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується 
виходячи із суми Орієнтовної загальної вартості 
будівництва Об’єкта інвестування, встановленої 
в пункті 1.6 цих Умов.

3.14.10. За невиконання обов’язку, перед-
баченого п. 2.4. цих Умов – штраф у розмірі 10% 
(десяти відсотків) від остаточної (загальної) вар-
тості будівництва Об’єкта інвестування на користь 
Замовника. До визначення остаточної (загальної) 
вартості будівництва Об’єкта інвестування згідно 
з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується 
виходячи із суми Орієнтовної загальної вартості 
будівництва Об’єкта інвестування, встановленої 
в пункті 1.6 цих Умов.

4. Додаткові умови конкурсу:
4.1. Учасник конкурсу має право надати до-

даткові пропозиції, спрямовані на найбільш 
ефективну реалізацію інвестиційного проєкту.

4.2. Учасник має право надати додаткові 
пропозиції, спрямовані, зокрема на створення 
соціальної та інженерно-транспортної інфра-
структури міста Києва.

5. Основний критерій визначення пере-
можця конкурсу:

5.1. Найкраща пропозиція щодо розміру 
внеску на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури міста Києва, 
передбаченого пунктом 3.3. Умов.

6. Додаткові критерії визначення пере-
можця:

6.1. Найбільш вигідна та надійна схема фі-
нансування проєкту.

6.2. Найбільша частка власних коштів, що 
вкладаються учасником у фінансування Об’єкта 
інвестування.

6.3. Надійність учасника, яка визначається 
на підставі представленої фінансової звітності.

6.4. Найкращі умови використання Об’єкта 
інвестування.

7. До участі в конкурсі не допускаються 
особи, які:

7.1. Визнані банкрутами, або стосовно яких 
порушено справу про банкрутство.

7.2. Не надали відповідні фінансові документи, 
які б підтверджували їх фінансові можливості 
щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

7.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припи-
нення).

7.4. Майно (частина майна) яких перебуває 
в податковій заставі або на це майно накла-
дено арешт.

7.5. Мають прострочену заборгованість у 
сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів).

7.6. Не виконали або виконали неналежним 
чином умови попередніх інвестиційних договорів, 
або пов’язані з особами, що не виконали або 
виконали неналежним чином умови попередніх 
інвестиційних договорів, або інших договорів, які 
були підписані з Київською міською державною 
адміністрацією.

7.7. Підпадають під визначення: «підприємства 
і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської 
ради № 9/2231 від 16.03.2017.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу 
видається за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хре-
щатик, 12, кім. 1 (відділ залучення інвестицій), 
тел. 202 60 82, 202 79 34 (понеділок – п’ятниця з 
10.00 до 16.00) протягом 28 (двадцяти восьми) 
днів з дня оголошення конкурсу при наявності 
документа, що підтверджує сплату учасником 
реєстраційного внеску. День опублікування 
оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ 
вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками 
конкурсу особисто або через уповноважених 
осіб протягом 28 (двадцяти восьми) днів з дня 
оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 36, кім. 618, тел. 202 60 82, 202 
79 34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). 
День опублікування оголошення про проведення 
конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової 
інформації щодо об’єкта інвестування звертатись 
за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12, 
кім. 1 (відділ залучення інвестицій), тел. 202 60 82, 
202 79 34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу 
учаснику конкурсу в обов’язковому порядку 
надсилається повідомлення про дату прове-
дення конкурсу.



31 грудня 2020 р. 
№ 77 (5356) МІСТО

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

08.12.2020 о 9.00 встановлюватимуть межі земельної ділянки гр. Андреєву О.В. на вул. Селянській, 32, 
у Оболонському р-ні м.Києва. Просимо суміжних землекористувачів Крижанівська Ю.М., Кірсенко А.А., 
Опулицький К.Ф. бути присутніми. У разі відсутності межі земельної ділянки вважаються погодженими.

Втрачене свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів реєстраційний № 658/10/1/99, ви-
дане 04.08.1999 р. Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві 
та Київській області емітенту АТЗТ «ГАЗБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24928577), вважати недійсним.

ТОВ «Перший український експертний центр» повідомляє, що до Департаменту 
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) подано 
на коригування тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та по-
стачання, а також тарифи на комунальну послугу з постачання теплової енергії для 
розрахунків зі споживачами категорії «населення», «інші споживачі» для житлових 
будинків за адресою пр. Правди, 41-Г, пр. Правди, 41-Д, пр. Правди, 41-Є, м. Київ.

Тарифи коригуються з метою надання мешканцям вказаних житлових будинків 
комунальної послуги з постачання теплової енергії в опалювальний період 2020-
2021 років.

Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та по-
стачання, а також на комунальну послугу з постачання теплової енергії 
для розрахунків зі споживачами категорії «населення», «інші споживачі», 
подані на коригування:

З більш детальною інформацією можна ознайомитися офіційному сайті ТОВ 
«Перший український експертний центр»: http://www.puec.com.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються з 01.12.2020 протягом 7 календарних 
днів від моменту публікації даного оголошення за адресою: вул. Саперне поле, 
14/55, офіс 1004, м. Київ, 01042, (тел. 359-10-51) та на електронну адресу:  
puec.ukr@gmail.com.

Найменування
Споживачі 

Населення Інші  
споживачі

Виробництво теплової енергії,  
грн за 1 Гкал, без ПДВ 999,06 999,06

Транспортування теплової енергії,  
грн за 1 Гкал, без ПДВ 35,91 35,91

Постачання теплової енергії,  
грн за 1 Гкал, без ПДВ 83,56 83,56

Теплова енергія, грн за 1 Гкал, з ПДВ 1 342,24 1 342,24
Комунальна послуга з постачання теплової 
енергії, грн за 1 Гкал, з ПДВ 1 342,24 1 342,24

На Троєщині ліквідували 
стихійний ринок

Міські служби ліквідували сти-
хійний ринок на вулиці Електротех-
нічній, що в Деснянському районі.
Там торгували без дозвільних до-
кументів та порушували санітарні 
норми та правила. У Департаменті 
міського благоустрою КМДА розпо-
віли, що під час рейду евакуювали 
13 автівок, з яких велася торгівля.

На штрафмайданчик забрали 
й інші автомобілі, що були при-
парковані з порушенням. Крім 
того, демонтували вісім об’єктів 
стихійної торгівлі, з них три – 
автолавки.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ» 

Допомога 24/7: як працює 
столична гаряча лінія 15–51
Куди можна телефонувати цілодобово,  
коли немає гарячої води, кіт заліз на дерево  
або ви не потрапили до лікаря в поліклініці.

«У нашому будинку, на вулиці 
Осиповського, на верхніх поверхах 
періодично зникала гаряча вода, 
оскільки були проблеми з помпою. 
Ми звернулися до контакт-центру 
15–51, зареєстрували звернення. 
І за кілька днів прийшли ремонт-
ники й усунули несправність. Тепер 
гаряча вода є постійно. 15–51 – 
це дійсно працює!» – поділилася 
з нашим виданням своєю малень-
кою радістю киянка Вікторія Качур.

З якими проблемами 
кияни найчастіше 
звертаються 
до контакт-центру  
15-51

«Допоможіть, я сьогодні зайшов 
у підвал, а там щури, бігають неначе 
коні…», «У нас вже дві години як 
холодні батареї…», «Що робити, 
чоловік зранку постійно чхає, може 
у нього коронавірус?..», «Наш кіт 
заліз на дерево і дуже кричить...»

Щодня за номером телефону 
15-51 оператори КБУ «Контактний 
центр міста Києва» приймають 
скарги й пропозиції від мешканців 
міста, щоб покращити якість життя 
у столиці. Куди ще поскаржитися 
на відсутність гарячого водопос-
тачання, погано прибраний двір, 
неякісний сервіс у поліклініці чи 
байдуже ставлення вихователя 
у дитячому садочку до дитини? 
Звичайно, за номером 15–51.

Потім оперативно, в режимі 
онлайн, оператори центру над-
силають звернення громадян до 
відповідних структурних підроз-
ділів адміністрації м. Києва, щоб 
ті вжили заходів та надали ком-
петентну та розгорнуту відповідь 
заявникам.

«Розвалені стіни під’їзду, «ро-
зібраний» ущент асфальт, неза-
конний МАФ прямо під вікнами 
будинку. Ми все запам’ятовуємо 
і пропускаємо через себе, і нам 
все болить, так само як і киянам. 
Звалюємо на свої плечі будь-які 
проблеми жителів міста, навіть 
якщо потрібно знайти батареї, 

які «зникли разом із водою», а на 
вулиці Хрещатик «почали прода-
вати морозиво “Хрещатик”» або 
треба «зловити щурів, які літають, 
як пацюки, по оселі». Приймаємо 
всі звернення та направляємо до 
відповідного виконавця. Карантину 
ми не по зубах, бо ми продовжуємо 
працювати 24/7», – розповідають у 
«Контактному центрі міста Києва».

ТОП звернень 
за листопад

«Лише за один день листо-
пада надійшло 4000 дзвінків, 
а зареєстрованих питань – 4600. Зима 
все ближче, й людям хочеться біль-
ше тепла в оселі. Тому проблеми із 
опаленням і гарячою водою очолили 
список ТОП-5 запитань останнього 
місяця. Ми реєструємо звернення, 
щоб швидше усунути ці проблеми», – 
кажуть у контакт-центрі.

Отож, трохи статистики. За 
останні 30 днів на першому міс-
ці – відсутність опалення  (22 723), 
на другому – відсутність опалення 
по стояку (15 012), на третьому – 
відсутність гарячого водопос-
тачання (11 317), на четверто-
му – незадовільна температура 
опалення (4 380), на п’ятому – не 
працює пасажирський ліфт (3 477).

За останні 30 днів всього звер-
нень в роботі – 8 827, виконаних 
звернень – 33 137.

Загалом, за добу до контак-
тного центру 15-51 надходить 
в середньому близько 4 тисяч звер-
нень, а в «пікові» дні – вдвічі більше.

Як подати звернення
Для розв’язання порушеного 

питання можна зареєструвати звер-
нення за допомогою офіційного 
вебпорталу (https://new.1551.gov.
ua/), мобільного застосунку «15-51» 
або зателефонувати за номером 15-
51 (зі стаціонарного та мобільного); 
(044) 205-73-37 (з міжміського).

Контакт-центр працює ці-
лодобово 24/7, без вихідних та 
у святкові дні.

Відповідно до статті 20 Закону 
України «Про звернення грома-

дян», звернення розглядаються 
і вирішуються невідкладно, але не 
пізніше 15 днів від дня їх отриман-
ня – ті, які потребують додаткового 
вивчення. Загальний термін роз-
гляду звернень не повинен пере-
вищувати одного місяця від дня 
їх реєстрації.

Отримайте назад 
вашого папугу

Окрім як подати звернення, на 
сайті 15-51 також введені додаткові 
сервіси – «Інформування киян», 
«Пошук втрачених речей», інфор-
маційно-довідковий ресурс «База 
знань», на якому можна отримати 
відповіді на найбільш поширені 
питання про роботу комунальних 
служб, по тарифах, оплаті послуг 
та інші.

А ще «Контактний центр міста 
Києва» долучився до проєкту «Бюро 
знахідок», підписавши відповід-
ний меморандум про співпра-
цю з громадською організацією 
«LuckFind».

Онлайн-сервіс «Бюро знахі-
док» вже став ефективною пло-
щадкою для пошуку загублених 
документів, ключів та інших цін-
них речей.

«Переважно кияни звертаються 
щодо загублених документів, та-
ких як «Картка киянина», паспорт, 
водійські та пенсійні посвідчення, 
дипломи тощо. Окрім того, надхо-
дили дзвінки стосовно загублених 
гаманців, мобільних телефонів 
та обручки. Найцікавішою стала 
знахідка папуги, про втрату якого 
повідомила його господарка. Та-
кож серед оголошень про втрату 
реєстрували дрони, велосипеди, 
запчастини від моторного човна, 
ксерокопії рецептів», – розповіли 
у контакт-центрі.

Інна БІРЮКОВА
За матеріалами  

сайту «Вечірній Київ»
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У Києві намалювали 
найвищий в Європі мурал

Поблизу станції метро «Харків-
ська» у Дарницькому районі створи-
ли найвищий у Києві і Європі мурал. 
Про це повідомили в Дарницькій 
РДА. Мурал намалювали на од-
ній із багатоповерхівок худож-
ник з Хотина Володимир Пас-
тушак разом з криворізькою 
майстринею Юлією Мастерс.

«Ми подолали новий бар’єр – 25 
поверхів! На це знадобилося 24 
дні. Часом доводилося працювати 
в екстремальних умовах, на сильному 
вітрі або при ліхтарях. На виконання 

проєкту знадобилося майже 300 
годин і 343 літри лаку і фарби», – 
розповів Володимир Пастушак.

Мурал присвячений темі «Мате-
ринство», на ньому зображені матір 
з новонародженою дитиною, над 
якими пролітають лелеки. Висота 
муралу становить 78 м, а загальна 
площа 1155 кв.м, що робить його 
найвищою подібною роботою 
в Європі.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

100 тисяч тюльпанів 
посадили у центрі Києва

У центрі Києва висадили 100 
тисяч тюльпанів, подарованих 
Королівством Нідерланди.

Ініціатор і меценат проєк-
ту – Почесний консул України 
в Нідерландах Еміль Бернар де 
Севрен Жакет. В церемонії взяв 
участь, зокрема, заступник голови 
КМДА Олександр Харченко. Між-
народні авіалінії України стали 
партнером заходу та забезпечили 
транспортування цибулин тюль-
панів із Нідерландів до України.

Почесний консул пояснив, що 
він захоплюється мужністю укра-
їнського народу під час Революції 

Гідності. І 100 тисяч тюльпанів 
символізують повагу нідерландців 
до героїв та героїнь Небесної сотні.

Так, нідерландські тюльпани 
зацвітуть у квітні-травні на клум-
бах Майдану Незалежності та біля 
будівлі Міністерства закордонних 
справ. Сорти були підібрані по 
кольорах – жовті, жовтогарячі та 
червоні. Це Negrita Purple, Banjaluka, 
Blushing Apeldoorn, Jan Seignette, 
Orange Lion, Oranje van Eijk, Oranje 
Breeze, Salmon van Eijk.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»

Три будівлі у Києві можуть стати 
об’єктами культурної спадщини
У столиці кілька будівель претендують на внесення до Переліку об’єктів 
культурної спадщини м. Києва. Всі три будівлі розташовані у центрі 
міста, в Шевченківському районі. Про це нашому виданню повідомили 
у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

Будинок Бернера 
Бул. Тараса Шевченка, 1-а

Колишня особиста резиденція 
київського магната, купця 
1-ї гільдії Якова Бернера. 

Він був власником цегельних за-
водів і особливо розбагатів під 
час перших будівельних «бумів» 
у Києві. Також Бернер був щедрим 
меценатом і жертвував гроші на 
будівництво храмів і притулків.

Цей будинок на бульварі, який 
у ті роки називався Бібіков-
ським, був зведений у1886 році. 
Його творець – відомий київський 
архітектор Володимир Ніколаєв. 
Споруда є двоповерховою з вулиці 
і триповерховою з двору. Над його 
карнизом досьогодні можна поба-
чити ініціали власника «ЯБ» і дату 
побудови «1886».

Садиба Фалера
Вул. Велика  
Васильківська, 10

Недалеко від будинку Берне-
ра розташований і другий «пре-
тендент» на визнання об’єктом 
культурної спадщини.

У другій половині ХІХ сторіччя 
тутешня ділянка належала німець-
кому підданому Генріху Фалеру – 
засновникові меблевої фабрики. 
Його син, також Генріх, у 1897 року 
розпочав спорудження будинку 
в стилі неоренесансу та флігеля. 
Будівництвом керував технік Ан-
дрій-Фердінанд Краусс.

Мешкав Фалер разом із роди-
ною у шестикімнатній квартирі 
на другому поверсі флігеля № 10-
б. Три великі зали другого по-
верху головного будинку займала 
меблева крамниця. У флігелі роз-
міщувалися склади та столярна 
майстерня.

На початку ХХ ст. у садибі меш-
кав лікар-стоматолог Григорій Бур-
вассер, який відкрив тут приватну 
зубну лікарню. У радянські часи 
на першому поверсі тут містились 
крамниці й установи, інші при-
міщення використовувалися під 
житло. 1998-го будинок викупи-
ли у приватну власність, а через 
8 років відреставрували.

Будинок поліклініки 
Спілки Письменників 
Вул. Рейтерська, 15

Один із яскравих прикладів ра-
дянського архітектурного модер-
нізму. На його місці у 1873 році 
стояв двоповерховий будинок, 
в якому розміщався готель «Рим». 
Його знесли у 1979 році. А будинок, 
який ми бачимо зараз, було зведено 
у 1986 році за проєктом столичних 
архітекторів Авраама Мілецького 
та Володимира Шевченка.

Представники архітектурного 
угрупування Ukrainian Modernism 
стверджують, що будівлю вивели 
з державної власності і зараз вона 
належить ТОВ «Бракераж». З часом 
будівля почала поступово руйну-
ватися. Нові власники вирішили 
провести капремонт – і заразом 
добудувати ще поверх.

Автор проєкту Володимир Шев-
ченко виступив різко проти над-
будови і до нього приєдналися 
активісти та громадські організації. 
Зрештою власники відмовились 
від надбудови поверху.

Щоб потрапити до Реєстру за 
категорією місцевого значення, 
будівлі повинні не втратити сво-
єї автентичності: пам’ятка має 
значною мірою зберігати свою 
форму та історичні та культурні 
нашарування, а також мати одну 
або більше з таких ознак:

 ● вплив на розвиток культури 
певного населеного пункту чи 
регіону;

 ● пов’язані з історичними по-
діями, життями і діяльністю 
людей, які зробили значний 
внесок у розвиток культури 
населеного пункту;

 ● є культурною спадщиною на-
ціональної меншини чи регіо-
нальної етнічної групи.

Дослідженням об’єктів займаєть-
ся Київський науково-методичний 
центр з охорони, реставрації та 
використанню пам’яток історії, 
культури і заповідних територій. 
Саме в цій організації визначать, чи 
відповідають ці будівлі критеріям 
включення до об’єктів культурної 
спадщини.

Минулого місяця знаменитий 
будинок «Літаюча тарілка», що 
знаходиться поблизу метро «Либід-
ська» на вулиці Антоновича, офі-
ційно став пам’яткою архітектури.

Ольга КОСОВА 
За матеріалами  

сайту «Вечірній Київ»

Свічки і яблука: тисячі 
киян прийшли до Музею 
Голодомору вшанувати 
пам’ять невинних жертв

28 листопада в Україні вшанову-
вали жертв Голодомору-Геноциду 
1932–33 років. Із самого ранку 
і до пізнього вечора тисячі киян 
приходили до пам’ятників Голо-
домору на Михайлівській площі 
та до Меморіалу жертв Голодомору 
у парку Вічної слави, щоб запалити 
лампадки, покласти квіти, яблучка, 
колоски чи окрайці хліба.

Пом’янути жертв приходили по-
літики, служби за упокій правили 
священники різних конфесій – 
українці не забули мільйони людей, 
убитих голодом.

Коли сутеніло, то скульптура ді-
вчинки «Гірка пам’ять дитинства» 
наче пливла у вогнях від лампадок. 
Батьки приводили маленьких дітей, 
щоб ті поклали до зворушливого 
пам’ятника яблучко, і обережно 
поставили свічечку.

Цьогоріч через карантин вперше 
був обмежний вхід у Національний 
музей Голодомору. Тож, щоб показати 
свідчення чоловіків та жінок, які 
в дитинстві пережили Голодомор 
1932–1933 років, на вулиці встано-
вили екран. Люди, які практично 
все життя мовчали про голод, роз-
повідали страшні історії про те, як 
вижили, і про тих, кому це не вдалося.

Також цього дня у вікнах своїх 
осель українці запалювали свічки 
у пам’ять про жертв Голодомору, 

який зачепив практично кожну 
українську родину. Радянська влада 
зробила все можливе, щоб прихо-
вати наслідки свого злочину. Тому 
й досі відкрите питання кількості 
людських втрат України від Голо-
домору. Історики говорять, що 
йдеться про щонайменше від 4 до 
7–10 мільйонів людей. Українці ви-
мирали сім’ями і селами… І лише 
нині в Україні відроджується істо-
рична правда, а нащадки щороку 
вшановують безневинних жертв ра-
дянського терору та організованого 
більшовиками великого голоду.

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»


