
На Троєщині готуються 
відкрити восени новий 
дитячий садок

На початку нового навчального року в Деснянському районі 
відкриється сучасний дитячий садочок на вулиці Радунській 
(24 мікрорайон).

Наразі триває спорудження дитячого закладу на 260 
місць (14 груп).

Як повідомляє Деснянська РДА, у мікрорайоні проживає 
близько 15 тисяч мешканців, тому потреба у місцях в дитячих 
садочках – надзвичайно висока. Водночас, для мешканців 
мікрорайону в пішій доступності працює тільки один дитя-
чий садок на 160 місць. Новий садок по вулиці Радунській 
зводиться на ділянці, яку раніше займала стихійна парковка.

«Садок відповідатиме всім вимогам: будуть облаштовані 
пандуси, ліфт, заїзди з пониженими бордюрами», – уточнив 
перший заступник голови РДА Сергій Снопков.

Проєктом заплановані:
•  дитячий басейн;
•  спортивний та актовий зали з сучасним обладнанням;
•  просторий харчовий та медичний блоки;
•  адміністративні приміщення;
•  кабінети логопеда та психолога.
Продумані заходи безпеки – буде встановлена система зо-

внішнього і внутрішнього відеоспостереження, домофонний 
зв’язок на вході на територію саду та в будівлю  

У Києві щодоби усувають 
більше 40 пошкоджень 
на теплотрасах

За тиждень від початку гідравлічних випробувань у столиці 
тепловики виявили 164 пошкодження, з них усунули більше 
50%. Переважна частина ремонтних робіт першої черги випро-
бувань виконана на Лісовому і Мінському масивах, Троєщині, 
Воскресенці, Виноградарі, Оболоні, Відрадному.

Про це повідомляє КП «Київтеплоенерго».
Завершення першої черги гідравлічних випробувань 

тепломереж в Києві очікується 25 травня.
«Травневі зливи не впливають на темпи ремонтів мереж, 

де були виявлені пошкодження. Усі 32 аварійні бригади 
Київтеплоенерго працюють позмінно 24/7. В середньому 
вони усувають більше 40 експлуатаційних та «гідравлічних» 
пошкоджень щодоби. Завчасно виявити пошкодження – 
означає уникнути або мінімізувати час вимкнення опалення 
та гарячої води в квартирах киян взимку», – коментують у 
«Київтеплоенерго»  

Про головні дати послаблення 
карантину повідомив мер столиці 
Віталій Кличко під час традиційного 
брифінгу.

Мер столиці також привітав усіх 
українців із Днем вишиванки.

«Сьогодні одягнув нову, яку мені 
подарували нещодавно. Давайте ша-
нувати свої традиції, свою культуру, 
своє – українське. І показувати, що 
ми – гідні українці. Показувати своїми 
справами і своєю любов’ю до рідного 
міста, до України», – сказав Кличко.

КІЛЬКІСТЬ ХВОРИХ  
ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ

Кількість киян, у яких за минулу 
добу, 20 травня, підтвердили захво-
рювання на коронавірус, – 65 осіб. 
Зокрема, захворіли 7 медиків. Троє 
людей померли. Усього за весь період 
– 57 летальних випадків. На сьогодні 
в столиці вже 2 475 підтверджених 
випадків захворювання на COVID-19.

За добу до лікарень столиці госпіта-
лізували 20 пацієнтів. Інші – лікуються 
на самоізоляції, під контролем лікарів. 
Найбільше нових випадків виявили 
знову в Дарницькому районі – 10 
хворих. У Святошинському – теж 
10. Та в Голосіївському районі – 9 
випадків захворювання. Одужали 
за добу 9 людей. Усього коронавірус 
подолали 315 мешканців столиці.

ЯК КИЇВ ВИХОДИТИМЕ  
З КАРАНТИНУ

«Як бачите, вірус не відступає. І 
дуже важливо, наскільки всі будуть 
дотримуватися правил. Особливо, 
коли ми послаблюємо обмеження. 
Тому не втомлюся звертатися до киян: 
не нехтуйте своєю безпекою, своїм 
здоров’ям та здоров’ям людей, які 
поруч!» – сказав Кличко.

Проте життя триває, і з 23 травня 
у звичайному режимі розпочнуть 
працювати:

•  наземний громадський тран-
спорт (автобус, трамвай, тролейбус);

•  магазини площею до 1 000 кв. м;
•  спортивні та дитячі майданчики 

у парках, скверах, на прибудинкових 
територіях.

Із 25 травня в столиці:
•  відновлять роботу метропо-

літену;
•  відкриються промислові ринки 

та сільськогосподарські ярмарки;
•  рішення щодо дати відкриття 

великих торгових центрів ухвалять 
після того, як метро відновить роботу.

Із 1 червня у столиці розпочнуть 
працювати:

•  дитячі садочки;
•  школи для випускників 11-х 

класів, що складатимуть ЗНО;
•  заклади професійно-технічної 

та вищої освіти для випускників та 
абітурієнтів;

•  дитячо-юнацькі спортивні шко-
ли, спорткомплекси, спортзали та 
фітнес-центри (без роботи басейнів);

•  відкриють зони відпочинку та 
пляжі біля водойм.

ХОЛОДНА ВОДА  
НЕ ПОДОРОЖЧАЄ

20 травня «Київводоканал» опу-
блікував заяву про наміри підви-
щити тарифи компанії на послуги 
водопостачання та водовідведення 
для киян ще на 19 % – із січня 2021 
року.  Проте Віталій Кличко запевнив, 
що міська влада не дозволить підви-
щувати тарифи.

«У ситуації, коли Україна та Київ 
борються з пандемією, коли в країні 
діють обмеження, підвищувати ціну 
на життєво необхідну послугу – не-

припустимо. Я в цьому переконаний», 
– наголосив Кличко.

Також Віталій Кличко подякував 
киянам, які вчасно платять за ком-
послуги. Зокрема, за спожиту холодну 
воду, рівень оплати в місті сьогодні 
– понад 90 %.

ДОПОМОГА ТИМ,  
ХТО ПОТРЕБУЄ

За час карантинних обмежень 
Єдиний координаційний центр, що 
створила міська влада, зібрав та пе-
редав майже 55 тисяч наборів першої 
необхідності малозахищеним киянам.

«Центр об’єднав зусилля волонте-
рів, громадських та благодійних ор-
ганізацій, соціально-відповідального 
бізнесу в допомозі соціально-неза-
хищеним киянам. За час своєї роботи 
центр зібрав та передав майже 55 
тисяч наборів першої необхідності 
мешканцям столиці, які опинилися 
в складних життєвих обставинах», – 
повідомив мер столиці.

Також приватні компанії, які від-
гукнулися на заклик міської влади 
про допомогу незахищеним киянам, 
зібрали понад 250 тонн продуктів 
харчування. Координаційний центр 
забезпечив безкоштовним транспорт-
ним перевезенням понад 150 пацієн-
тів, які потребують гемодіалізу. І під 
час карантину вони змогли їздити на 
процедури. Крім того, центр зібрав 2 
мільйони гривень. Ці кошти спряму-
вали на закупівлю наборів продуктів 
та товарів першої необхідності, а та-
кож засобів індивідуального захисту 
для столичних медиків. 

ЗАПАСІВ СОЛІ ВИСТАЧИТЬ  
НА НАСТУПНИЙ СЕЗОН

Із минулої зими місто зеконо-
мило понад 44,5 тисячі тонн солі. 
І в наступному сезоні дорожники 
витратять значно менше коштів на 
закупівлю посипальних матеріалів. 
Мер зазначив, що підготовка до осін-
ньо-зимового періоду починається 
завчасно, на початку літа. І ніхто 
наперед не знає, якою буде зима – 
сніжною чи ні. 

«Кожне столичне ШЕУ має план 
заготівлі посипальних матеріалів. І 
сіль закуповують протягом літа та 
осені. Минула зима була несніжною 
і, зрозуміло, що не всі запаси солі 
були використані. Вона зберігається 
в сховищах. І залишилася на на-
ступну зиму, а це понад 44,5 тисячі 
тонн. Тому в наступному сезоні 
місто значно менше витратить 
коштів на закупівлю солі», – на-
голосив Кличко. 

Також за кошти, виділені «Київав-
тодору», платили зарплатню праців-
никам ШЕУ, купували паливно-мас-
тильні матеріали. До слова, частину 
грошей направили на закупівлю та 
ремонт комунальної техніки. Вона 
– багатофункціональна. І чимало 
цих машин сьогодні миють столичні 
вулиці  
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НОВИНИ Гібридний карантин:  
які послаблення чекають 
на киян

У Києві відновлять роботу громадський транспорт та 
метро. Відкривають магазини, запрацюють школи та 
університети, проте коронавірус не відступив. Українцям 
доведеться жити із ним – дотримуватися правил.
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Київська міська державна адміністрація 
оголошує конкурс із залучення інвестора

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від-
повідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про 
затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів 
для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та не-
житлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної 
інфраструктури 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, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового 
призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструк-
тури міста Києва» (зі змінами) та розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 17.12.2019 № 2197 «Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до реалізації проєкту «Облаштування розважального 
парку сімейного відпочинку на території регіонального ландшафтного парку 
«Партизанської слави» у Дарницькому районі».

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єктом інвестування є облаштування розважального парку сімейного 

відпочинку на території регіонального ландшафтного парку «Партизанської 
слави» у Дарницькому районі (далі – Об’єкт інвестування). 

1.2. Територія облаштування Об’єкта інвестування знаходиться на території 
регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави» у Дарницькому 
районі та має орієнтовну площу 0,79 га (далі – Територія облаштування). 

1.3. Територія облаштування є частиною території, що на підставі рішень 
Київської міської ради від 28.12.2006 №592/649 та від 17.09.2009 №244/2313 
надана в постійне користування комунальному підприємству по утриманню 
зелених насаджень Дарницького району м. Києва для реконструкції, експлуатації 
та обслуговування регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави» у 
Дарницькому районі м. Києва (державний акт на право постійного користування 
земельною ділянкою від 24.05.2012 №10-9-00067). Набуття Інвестором права 
власності або користування (оренди) Територією облаштування та/або будь-
якою земельною ділянкою на підставі інвестиційного договору заборонено.

1.4. Тимчасова споруда – одноповерхова споруда, що виготовляється з 
полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених 
технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється 
тимчасово, без улаштування фундаменту. Тимчасові споруди, встановлення 
яких передбачено цими Умовами, використовуються Інвестором виключно за 
цільовим призначенням – для утримання та експлуатації Об’єкта інвестування.

1.5. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№ 
п/п Показник Одиниця 

виміру Всього

1. Орієнтовна площа території облаштування га 0,79

2. Загальна площа розважальних зон м2 795,0

3. Орієнтовна довжина маршруту зіплайн м 25,0

4. Дві тимчасові споруди, в тому числі:

Загальна площа двох тимчасових споруд м2 14,0

Висота двох тимчасових споруд м 3,5

Поверховість двох тимчасових споруд поверх 1

5. Альтанки:

5.1. Тип 1 – 2,0х3м шт. 6

Площа альтанки типу 1 м2 6,0

Загальна площа альтанок м2 36,0

6. Пісочниця шт. 1

7. Батут шт. 1

8. Зіплайн м 25,0

9. Гойдалка шт. 36

1.6. Орієнтовна загальна вартість облаштування Об’єкта інвестування –  
1 387 563,39 грн (один мільйон триста вісімдесят сім тисяч п’ятсот шістдесят 
три гривні 39 коп.), з урахуванням ПДВ, в тому числі ПДВ – 231 260,57 грн 
(Двісті тридцять одна тисяча двісті шістдесят гривень 57 коп.). 

1.7. Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація щодо 
Об’єкта інвестування, у т.ч. остаточна (загальна) вартість облаштування Об’єкта 
інвестування, визначатимуться на підставі розробленої та затвердженої в 
установленому порядку проєктної документації або іншої документації, перед-
баченої законодавством України. 

1.8. Інвестор, не пізніше 100 (ста) календарних днів з моменту підписання 
інвестиційного договору, зобов’язується, окрім облаштування Об’єкта інвесту-
вання, для утримання Замовником у належному стані території регіонального 
ландшафтного парку «Партизанської слави» у Дарницькому районі, придбати 
1 (одну) одиницю техніки марки «HERCULES T3 Electro C» або його аналог та 
безкоштовно передати придбане (майно) у власність територіальної громади 
м. Києва.

2. Укладання з переможцем інвестиційного договору та окремі 
його умови:

2.1. Переможець конкурсу (Інвестор) визначається рішенням постійно ді-
ючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, 
реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призна-
чення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури 
міста Києва (далі – Комісія), яке затверджується розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник реалізації проєкту – комунальне підприємство по утриманню 
зелених насаджень Дарницького району м. Києва (код ЄДРПОУ: 31722949, 
юридична адреса: 02121, м. Київ, вул. Горлівська, 220, фактична і поштова 
адреса: 02099, м. Київ, вул. Тростянецька, 58-а, далі – Замовник). 

2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт – комунальне під-
приємство виконавчого 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).  

2.4. Облаштування Об’єкта інвестування відбувається у встановленому 
законодавством України порядку відповідно до інвестиційного договору, 
який укладається між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу 
(Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) та, у разі необхідності, інших 
договорів, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проєкту.

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

2.6. Після укладення інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор 
спільно із Замовником, укладають інші угоди, необхідні для реалізації інвес-
тиційного проєкту, згідно із законодавством України.

2.7. Строк облаштування Об’єкта інвестування повинен бути не більше 
нормативного, що визначається затвердженою проєктною документацією або 
іншою документацією, передбаченою законодавством України, але не більше 
9 (дев’яти) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

У разі неможливості з причин, що не залежать від Інвестора, облаштувати 
Об’єкт інвестування / його частини у строк, передбачений абзацом 1 цього 
пункту, Замовник до спливу зазначеного строку письмово з обґрунтуванням 
та наданням підтверджувальних документів, матеріалів звертається до Ор-
ганізатора конкурсу щодо подальшого винесення на розгляд Комісії питання 
подовження строків, передбачених абзацом 1 цього пункту.

2.8. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту затвердження проєктної до-
кументації або іншої документації, передбаченої законодавством України, 
Інвестор спільно із Замовником, та Організатором конкурсу, визначають графік 
реалізації інвестиційного проєкту шляхом підписання додаткової угоди до 
інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.9. Облаштування Об’єкта інвестування, орієнтовні техніко-економічні 
показники якого визначені у пункті 1.5. цих Умов, здійснюється з урахуванням 
вимог законодавства України, в тому числі земельного, природоохоронного, 
у сфері охорони праці й безпеки виробництва.

2.10. Будівництво капітальних споруд на Території облаштування – забо-
ронено. Облаштування Об’єкта інвестування (його складових) здійснюється 
шляхом встановлення виключно збірно-розбірних тимчасових конструкцій, 

без облаштування фундаментів. Облаштування Об’єкта інвестування здійсню-
ється без завдання шкоди природним об’єктам, розташованим на території 
регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави» у Дарницькому 
районі. Інвестор зобов’язаний забезпечити технічну можливість демонтажу 
всіх складових частин Об’єкта інвестування без завдання шкоди Території об-
лаштування та природним об’єктам, розташованим на території регіонального 
ландшафтного парку «Партизанської слави» у Дарницькому районі.

2.11. Право власності на складові частини Об’єкта інвестування (під час 
дії Договору) належить Інвестору. Об’єкт інвестування та його складові не є 
нерухомим майном та право власності Інвестора на них не підлягає державній 
реєстрації. 

2.12. Строк дії інвестиційного договору – 15 (п’ятнадцять) років з моменту 
набрання ним чинності.

2.13. Протягом строку дії інвестиційного договору, Інвестору забороняється:
– змінювати функціональне призначення Об’єкта інвестування;
– відчужувати Об’єкт інвестування без згоди Організатора конкурсу та 

Замовника;
– без згоди Організатора конкурсу та Замовника передавати Об’єкт інвес-

тування в заставу, оренду або іншим чином обтяжувати Об’єкт інвестування 
правами третіх осіб.

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

2.15. Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територі-
альної громади міста Києва і знаходяться на Території облаштування Об’єкта 
інвестування, у разі необхідності, в установленому порядку, демонтуються, і за 
кошти Інвестора створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва.

У разі виникнення аварійної ситуації інженерних мереж, які належать до 
комунальної власності територіальної громади м. Києва і знаходяться на 
Території облаштування Об’єкта інвестування (його складових – Тимчасових 
споруд/зони відпочинку), Інвестор зобов’язаний здійснити переміщення 
Об’єкта інвестування або окремих його складових за власний рахунок на час 
усунення аварійної ситуації.

2.16. Об’єкти благоустрою, які належать до комунальної власності терито-
ріальної громади м. Києва і знаходяться на Території облаштування Об’єкта 
інвестування (його складових – Тимчасових споруд/зони відпочинку), у разі 
необхідності, в установленому порядку, демонтуються, і за кошти Інвестора 
створюються нові, які безоплатно передаються до комунальної власності тери-
торіальної громади м. Києва. Інвестор зобов’язаний у випадках, передбачених 
законодавством України, забезпечити отримання дозвільних документів на 
порушення об’єктів благоустрою.

2.17. Інвестор має право на отримання прибутку від комерційної діяльності, 
пов’язаної з використанням Об’єкта інвестування, зокрема, надавати супутні 
послуги відвідувачам Об’єкта інвестування (продаж безалкогольних напоїв, 
продуктів харчування тощо). Така діяльність на території Об’єкта інвестування 
здійснюється Інвестором відповідно до законодавства України.

2.18. Інвестор зобов’язаний під час облаштування Об’єкта інвестування 
дотримуватися вимог законодавства України, в тому числі, але не виключно: 
Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045; 
Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих 
об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва»; Закону України «Про 
природно-заповідний фонд України» та Закону України «Про охорону культур-
ної спадщини»; Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, 
затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 
01.03.2006 № 110; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 26.10.2011 №1107 тощо. 

2.19. Не пізніше дати припинення інвестиційного договору (або його до-
строкового розірвання) Інвестор зобов’язаний здійснити за власний рахунок 
демонтаж Об’єкта інвестування (його складових – Тимчасових споруд/зони 
відпочинку), орієнтовні техніко-економічні показники яких визначені у пункті 
1.5 цих умов, та провести відновлення порушеного благоустрою на місцях 
встановлення. У разі нездійснення Інвестором такого демонтажу за власний 
рахунок не пізніше дати припинення інвестиційного договору, в тому числі його 
дострокового розірвання, Департамент міського благоустрою виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ко-
мунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) «Київблагоустрій» або районна в місті Києві 
державна адміністрація вживають заходів щодо такого демонтажу за рахунок 
коштів бюджету міста Києва з подальшим відшкодуванням усіх витрат Інвес-
тором. При цьому Інвестор не має права вимагати сплати будь-яких коштів у 
якості компенсації вартості Об’єкта інвестування або видатків, пов’язаних з його 
облаштуванням і утриманням, а також сплати будь-яких інших сум та платежів.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (у тому числі понесених Замовни-

ком), пов’язаних із реалізацією інвестиційного проєкту, протягом періоду часу 
з моменту набрання чинності інвестиційним договором і закінчуючи моментом 
повного виконання сторонами інвестиційного договору своїх зобов’язань, у тому 
числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із облаштуванням та утриманням 
Об’єкта інвестування, сплатою інших обов’язкових платежів, встановлених за-
конодавством України, вирішенням земельних питань, у тому числі пов’язаних 
з утриманням Території облаштування, утриманням та експлуатацією Об’єкта 
інвестування протягом строку дії інвестиційного договору.

3.2. Інвестор здійснює відшкодування витрат Замовника, пов’язаних з 
реалізацією Інвестиційного проєкту, за умови попереднього погодження 
Інвестором їх здійснення.

Інвестор здійснює компенсацію витрат Замовника з оплати комунальних 
послуг, податків, зборів, інших платежів, пов’язаних з утриманням Території 
облаштування та Об’єкта інвестування на підставі договору, укладеного з 
Замовником.

3.3. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інже-
нерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 150 000,00 
грн (Сто п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.), без урахування ПДВ, у разі визнання 
учасника переможцем. Зазначені кошти сплачуються Інвестором протягом 10 
(десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором. 

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-тран-
спортної інфраструктури міста Києва, поверненню не підлягають.

3.4. Компенсація замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат 
у розмірі, що становить 403 375,14 грн (чотириста три тисячі триста сімдесят 
п’ять гривень 14 коп.), з урахуванням ПДВ, у разі визнання учасника пере-
можцем. Вказані кошти сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) робочих 
днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором. 

Зазначені кошти поверненню не підлягають.
3.5. Інвестор зобов’язується протягом строку дії інвестиційного договору 

щоквартально, до 10 (десятого) числа першого місяця наступного кварталу, 
сплачувати Замовнику платіж на утримання та розвиток території регіонального 
ландшафтного парку «Партизанської слави» у Дарницькому районі у розмірі не 
менше 18 000,00 грн (вісімнадцять тисяч гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Передбачені цим пунктом платежі підлягають збільшенню, з урахуванням 
індексу споживчих цін.

3.6. 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 
(передінвестиційних) робіт (пункт 3.4. цих Умов – Гарантія 2). 

Гарантія 1 зі строком дії не менше 6 (шести) місяців має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими Умовами сум) Організатору кон-

курсу в разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) 
днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори 
для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвести-
ційного договору, у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від 
підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання 
інвестиційного договору; 

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

Гарантія 2 зі строком дії не менше 6 (шести) місяців має передбачати:
– сплату банком коштів (визначених цими Умовами сум) Замовнику під-

готовчих (передінвестиційних) робіт у разі, якщо інвестиційний договір не 
укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем 
конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного 

договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору, у випадку, коли пе-
реможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, 
висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору;

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

3.7. У разі, якщо техніко-економічні показники Об’єкта інвестування будуть 
більшими, ніж орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування, 
визначені в пункті 1.5. цих Умов, Інвестор звертається до Організатора конкурсу 
з проханням розглянути питання щодо зміни техніко-економічних показників 
Об’єкта інвестування на засіданні Комісії. 

Таке звернення Інвестора розглядається Комісією на найближчому за-
сіданні. На підставі рішення Комісії сторони інвестиційного договору пись-
мово погоджують новий розмір внеску Інвестора на створення соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, шляхом пропорційного 
збільшення розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва, визначеного у пункті 3.3. цих Умов (з урахуванням 
інфляції) та інвестиційному договорі, у зв’язку зі збільшенням техніко-еконо-
мічних показників Об’єкта інвестування шляхом укладення додаткової угоди 
до інвестиційного договору.

3.8. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн (одна тисяча сімсот 
гривень 00 коп.), без ПДВ, за наступними реквізитами: отримувач – ГУК у м. 
Києві, банк отримувача – Казначейство України (ЕАП), код доходів: 50110002, 
код ЄДРПОУ: 37993783, рахунок IBAN UA508999980314131934000026001.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, по-
верненню не підлягають.

3.9. Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту 
отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори 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 ска-
совується у встановленому порядку. 

З моменту скасування рішення про визначення переможця конкурсу, Ор-
ганізатор конкурсу протягом 5 (п’яти) днів готує відповідне розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації) про скасування результатів інвестиційного конкурсу та надає право 
Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропо-
нував найкращі умови здійснення інвестицій під час проведення конкурсу.

3.10. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально, до 10 
(десятого) числа першого місяця наступного кварталу, в письмовій формі по-
давати Організатору конкурсу та Замовнику інформацію щодо стану реалізації 
інвестиційного проєкту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою 
Організатором конкурсу.

3.11. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується на вимогу Організатора 
конкурсу та Замовника надавати документально підтверджену 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, 
а за виконанням Умов інвестиційного конкурсу – Організатор конкурсу.

3.13. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в 
односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання 
Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 1.8., 2.7., 2.8., 2.9, 2.10., 
2.13., 2.14., 2.18., 3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.10., 3.11. цих Умов та інших умов 
інвестиційного договору.

3.13.1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним догово-
ром, питання 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 про-
тягом 30 (тридцяти) днів;

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

У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору про-
тягом 37 (тридцяти семи) календарних днів з дня направлення Організатором 
конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідо-
млення 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 підтверджуючих документів про фактичне ви-
конання 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 встановлюються штрафні санкції, що під-
лягають сплаті, за невиконання або неналежне виконання Інвестором своїх 
зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

3.14.1. За виконання робіт по облаштуванню Об’єкта інвестування з пору-
шенням строків, визначених в пункті 2.7. цих Умов, вимог будівельних норм, 
державних стандартів і правил та затверджених проєктних рішень – штраф, у 
розмірі 10% (десяти відсотків) від остаточної (загальної) вартості облаштування 
Об’єкта інвестування на користь Замовника з урахуванням індексу споживчих 
цін на момент підтвердження Замовником такого порушення. До визначення 
остаточної (загальної) вартості облаштування Об’єкта інвестування згідно 
з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи із суми орієнтовної 
загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 
1.6 цих Умов. 

3.14.2. За порушення зобов’язань, встановлених пунктом 2.10. цих Умов, 
– штраф, у розмірі 10% (десяти відсотків) від остаточної (загальної) вартості 
облаштування Об’єкта інвестування на користь Замовника з урахуванням 
індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого пору-
шення. До визначення остаточної (загальної) вартості облаштування Об’єкта 
інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи 
із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, 
встановленої в пункті 1.6 цих Умов. 

Факт здійснення порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.10. цих 
Умов, підтверджує Замовник шляхом письмового інформування Організатора 
конкурсу з наданням підтверджувальних документів, матеріалів.

3.14.3. За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.13. цих Умов, 
– штраф, у розмірі 100% (ста відсотків) від остаточної (загальної) вартості 
облаштування Об’єкта інвестування на користь Організатора конкурсу з ура-
хуванням індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого 
порушення. До визначення остаточної (загальної) вартості облаштування Об’єкта 
інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи 
із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, 
встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

Факт здійснення порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.13. цих 
Умов, підтверджує Замовник шляхом письмового інформування Організатора 
конкурсу з наданням підтверджувальних документів, матеріалів. 

3.14.4. У випадку виявлення фактів порушення зобов’язання, встановленого 
пунктом 2.14. цих Умов, Замовник письмово з наданням підтверджувальних 
документів, матеріалів звертається до Інвестора з вимогою усунення по-
рушення. У разі неусунення порушення у строки, зазначені у зверненні, до 
Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.14. цих Умов, – 
штраф, у розмірі 10% (десяти відсотків) від остаточної (загальної) вартості 
облаштування Об’єкта інвестування на користь Замовника з урахуванням 
індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого пору-
шення. До визначення остаточної (загальної) вартості облаштування Об’єкта 
інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи 
із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, 
встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

3.14.5. У випадку виявлення фактів порушення зобов’язання, встановленого 
пунктом 2.18. цих Умов, Замовник письмово з наданням підтверджувальних 
документів, матеріалів звертається до Інвестора з вимогою усунення по-
рушення. У разі неусунення порушення у строки, зазначені у зверненні, до 
Інвестора застосовується штраф.

За порушення зобов’язання, встановленого пунктом 2.18. цих Умов, – 
штраф, у розмірі 10% (десяти відсотків) від остаточної (загальної) вартості 
облаштування Об’єкта інвестування на користь Замовника з урахуванням 
індексу споживчих цін на момент підтвердження Замовником такого пору-
шення. До визначення остаточної (загальної) вартості облаштування Об’єкта 
інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф обраховується виходячи 
із суми орієнтовної загальної вартості облаштування Об’єкта інвестування, 
встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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3.14.6. За порушення грошових зобов’язань, передбачених пунктом 3.3. цих 
Умов, та/або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвестор сплачує на 
користь Організатора конкурсу пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ 
від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

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

3.14.8. За порушення грошових зобов’язань, передбачених пунктом 3.5. 
цих Умов, та/або строків виконання зазначених зобов’язань, Інвестор сплачує 
на користь Замовника пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від не-
своєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення. 

3.14.9. У випадку ненадання інвестором інформації 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, передбаченого 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 користь Організатора конкурсу та/або Замовника штраф, у розмірі 
0,1% від остаточної (загальної) вартості облаштування Об’єкта інвестування 
на користь Організатора конкурсу та/або Замовника з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвердження Організатором конкурсу та/або За-
мовником такого порушення. До визначення остаточної (загальної) вартості 
облаштування Об’єкта інвестування згідно з пунктом 1.7 цих Умов, штраф 
обраховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

3.14.10. У випадку ненадання інвестором інформації 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, передбаченого пунктом 3.11 цих 

Умов, у строки, зазначені у зверненні, до Інвестора застосовується штраф.
За порушення зобов’язання, передбаченого пунктом 3.11. цих Умов, Інвестор 

сплачує на користь Організатора конкурсу та/або Замовника штраф, у розмірі 
0,1% від остаточної (загальної) вартості облаштування Об’єкта інвестування 
на користь Організатора конкурсу та/або Замовника з урахуванням індексу 
споживчих цін на момент підтвердження Організатором конкурсу та/або За-
мовником такого порушення. До визначення остаточної (загальної) вартості 
облаштування Об’єкта інвестування згідно з пункту 1.7 цих Умов, штраф об-
раховується виходячи із суми орієнтовної загальної вартості облаштування 
Об’єкта інвестування, встановленої в пункті 1.6 цих Умов.

4. Додаткові умови конкурсу:
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані 

на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проєкту.
4.2. Учасник має право надати додаткові пропозиції, спрямовані, зокрема, на 

створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу:
5.1. Найкраща пропозиція щодо розміру платежу на утримання та розви-

ток території регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави» у 
Дарницькому районі, передбаченого пунктом 3.5. цих Умов.

6. Додаткові критерії визначення переможця:
6.1. Найкраща пропозиція щодо розміру платежу на створення соціальної 

та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, визначеного пунктом 
3.3 цих Умов.

6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проєкту.
6.3. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінан-

сування Об’єкта інвестування.
6.4. Надійність учасника, яка визначається на підставі представленої 

фінансової звітності.
6.5. 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 (припинення).
7.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це 

майно накладено арешт.
7.5. Мають прострочену заборгованість у сплаті податків, зборів (обов’язкових 

платежів).
7.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвес-

тиційних 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 адре-
сою: 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) протягом 
30 (тридцяти) 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 30 (тридцяти) 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 проведення конкурсу.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Проєктом передбачено реставрацію, реабілітацію та пристосування нежитло-
вого будинку з частковою реконструкцією прибудинкової споруди під готельно-
адміністративний центр з приміщеннями торгово-громадського призначення на 
вул. Петра Сагайдачного, 29 (Літера «А», «Б») у Подільському районі м. Києва.

Запроєктований центр призначено для забезпечення громадян об’єктами 
соціально-громадського призначення та інфраструктури. Передбачається 
будівництво об’єкта, поверховістю 4 поверхи з мансардним поверхом, із роз-
міщенням офісів, закладів громадського харчування з літньою терасою, готелю 
на 9 номерів, паркінгу на 15 машиномісць.

Інженерне забезпечення (водопостачання, каналізування) – від міських мереж, 
згідно з ТУ. Джерелом теплопостачання для систем опалення і вентиляції є теплові 
насоси типу «повітря-вода». Водовідведення з прилеглої території виконується 
закритою системою з підключенням до існуючої дощової каналізації, згідно з ТУ.

Джерелами впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації об’єкта 
є: ДВЗ автотранспорту, технологічні процеси і обладнання закладів громадського 
харчування. Як джерело забруднення атмосфери об’єкт характеризується такими 
викидами: оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні граничні С12-С19, ангідрид 
сірчистий, сажа, бенз(а)пірен, аміак, акролеїн, натрію гідрооксид, парникові гази 
(метан, діоксид вуглецю). Максимальні приземні концентрації забруднюючих 
речовин від об’єкту значно нижчі ГДК населених місць.

Для зменшення негативного впливу на атмосферне повітря, проєктом перед-
бачається: застосування екологічно-безпечного технологічного обладнання; 
вентиляційні труби виведені на висоту, яка забезпечує ефективне розсіювання 
забруднюючих речовин у атмосферному повітрі; місцеві витяжні системи кухні 
обладнуються фільтрами і жироуловлювачами; впроваджено комплекс заходів 
з енергозбереження та забезпечення пожежної безпеки тощо.

Експлуатація проєктованого об’єкта передбачає утворення таких відходів: 
ТПВ, в т.ч. ресурсоцінні компоненти, харчові відходи, відходи від прибирання 
території; вловлена жирово-білкова фракція; відпрацьовані люмінесцентні 
лампи тощо. Всі види відходів підлягають утилізації відповідно з договорами із 
спеціалізованими організаціями.

Відгуки громадян щодо планованої діяльності приймаються на протязі 2-х 
тижнів з дня виходу публікації, за адресою: Україна, м. Київ, вул. І. Мазепи, буд. 
28, тел./факс: (044) 428-93-13.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Комунальне некомерційне 
підприємство «Консультативно-діагностичний центр» 

Голосіївського району м. Києва
Розпорядження № 662 від 30 квітня 2020 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року 
№ 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських 
рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року  
№ 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах 
охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про 
затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших 
органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Унести зміни до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які на-
дає Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» 
Голосіївського району м. Києва, встановлених розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 
року № 171, зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у місті 
Києві 11 березня 2015 року за № 32/1143 (у редакції розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 січня 
2016 року № 27), виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова Віталій КЛИЧКО

Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному управлінні  
Міністерства юстиції (м. Київ) 18 травня 2020 року за № 109 / 112

Додаток не друкується.  
З додатками можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

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

№ 
з/п

Найменування та площа 
об’єкта оцінки 

Місцезнаходження 
об’єкта оцінки

Мета проведення неза-
лежної оцінки

Орієнтовна дата 
оцінки

Очікувана найбіль-
ша ціна надання 

послуг, грн

1. Нежитлові приміщення, 
площею 327,2 кв.м

м. Київ, вул. Тарасівська, 
23/25, літ. А

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.03.2020 4 500,00

2. Нежитлові приміщення, 
площею 219,5 кв.м

м. Київ, вул. Архипенка 
Олександра, 6, літ. А

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.05.2020 4 500,00

3. Нежитловий будинок, 
площею 135,4 кв.м

м. Київ, вул. Архипенка 
Олександра, 6, літ. Б

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.05.2020 4 500,00

4. Нежитлові приміщення, 
площею 115,0 кв.м

м. Київ, вул. Опришків-
ська, 17, літ. А

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.05.2020 4 500,00

5. Нежитлові приміщення, 
площею 112,3 кв.м

м. Київ, вул. Алматин-
ська, 97/1, літ. А

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.05.2020 4 500,00

6. Нежитлові приміщення, 
площею 96,5 кв.м

м. Київ, вул. Володимир-
ська, 12в, літ. А

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.05.2020 4 500,00

Детальну інформацію розміщено 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 оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності, затвердженого 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, зареєстрованого 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 оціночної діяльності, яким 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеці-
алізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та 
майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі 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 відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та 
оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг 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 використовуватись ознаки подібності, наведені у додатку 2 до Положення.
Конкурсна документація подається безпосередньо за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 10, кім. 509 до 13:00 02.06.2020. Телефон 

загального відділу: 202-61-55. Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних до-
кументів, 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 05.06.2020 в Департаменті комунальної власності м. Києва за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 
10. Телефони для довідок: 202-61-70, 202-61-72.

КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР МІСТА 

КИЄВА

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

УВАГА! Мостовики перевіряють правомірність  
розміщення технічних засобів телекомунікацій,  

кабельних ліній електропередач тощо на конструкціях 
мостових споруд міста Києва

Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів 
і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст» є балансоутримувачем 
мостів і шляхопроводів (далі – мостові споруди) міста Києва, які 
закріплені за ним на праві господарського відання.

8 травня 2020 року підприємством «Київавтошляхміст» про-
ведено комісійний огляд своїх балансових мостових споруд на 
предмет виявлення фактів неправомірного (позадоговірного) 
розміщення на їх конструкціях технічних засобів телекомуніка-
цій, кабельних ліній електропередач і т.п. Під час цього огляду 
виявлено ряд кабелів, правомірність розташування яких на 
спорудах комісія не змогла встановити з причин неможливості 
ідентифікації їх власників. Зокрема:

– 19 кабелів на мосту ім. Є.О. Патона через р. Дніпро;
– 18 кабелів на мосту-метро через р. Дніпро;
– 8 кабелів на мосту-метро через Русанівську протоку.
З огляду на вищевказане, підприємство «Київавтошляхміст» 

пропонує усім суб’єктам господарювання (власникам), які 
розмістили технічні засоби телекомунікацій, кабельні лінії елек-

тропередач тощо на конструкціях мосту ім. Є.О. Патона через 
р. Дніпро, мосту-метро через р. Дніпро та мосту-метро через 
Русанівську протоку і не прийняли участь в їх інвентаризації (7-8 
травня 2020 року), протягом 30 календарних днів з дати опу-
блікування даної інформації в ЗМІ звернутись до підприємства 
«Київавтошляхміст» для підтвердження правомірності розміщення 
своїх технічних засобів на вищевказаних спорудах, їх демонтажу 
або для оформлення відповідних договірних відносин у разі 
необхідності подальшого перебування цих засобів на спорудах.

Якщо протягом 30 календарних днів з дати опублікування цієї 
інформації в місцевих ЗМІ власники технічних засобів телекому-
нікацій, кабельних ліній електропередач не звернуться до підпри-
ємства «Київавтошляхміст» з метою підтвердження правомірності 
їх розміщення на мостових спорудах або здійснення демонтажу, 
підприємство «Київавтошляхміст» буде змушене самостійно їх 
демонтувати та вимагати від власників демонтованих технічних 
засобів (у разі виявлення) відшкодування вартості виконаних 
робіт в установленому законодавством порядку.

Адреса підприємства «Київавтошляхміст»:
м. Київ, вул. Набережно-Печерська дорога, 2.

Телефони для довідок: (044) 286-25-47,  
286-24-86, (067) 209-56-39.
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Локалізовано спалах 
коронавірусу в Київському 
дитячому центрі 
реабілітації

Нещодавно зафіксували три 
нові осередки спалаху COVID-19, 
зокрема у Центрі соціально-пси-
хологічної  реабілітації  дітей  
№ 1 на вул. Маяковського.

Як повідомила заступниця голови 
КМДА Марина Хонда, позитивний 
результат тесту було виявлено в ме-
дичної сестри закладу. Серед контактних осіб – 38 людей з-поміж 
персоналу та 62 дитини.

«Медична сестра самоізолювалася ще 10 травня, як тільки 
дізналася, що її донька контактувала з хворим на коронавірус. 
Процес хвороби в неї проходить безсимптомно, результати тесту 
отримала вчора, про що одразу повідомила заклад. Вона і надалі 
продовжує перебувати на самоізоляції», – зазначила Марина Хонда.

Наразі заклад повністю закрито на вхід і вихід, згідно з реко-
мендаціями. Лікарі обстежили заклад. Симптомів у вихованців та 
персоналу немає. Діти кілька разів на день проходять температур-
ний скринінг. Проводити тестування на коронавірусну інфекцію 
у вихованців, за словами лікарів, необхідності немає  

У Подільському  
районі 4 026 киян 
отримали допомогу

Завдяки роботі Єдиного координаційного центру КМДА, набори 
першої необхідності в Подільському районі отримали 4 026 киян, 
які опинилися в складних життєвих обставинах.

Першочергово, ними забезбечуються особи, які знаходяться 
в, так званій, «групі ризику»: літні люди, люди з інвалідністю.

До роботи Єдиного координаційного центру долучилися пред-
ставники благодійних і громадських організацій та представники 
соціально-відповідального бізнесу: БФ «Майбутній Київ», БФ 
«Життєлюб», Спілка самаритян України, торговельні мережі 
«Новус» та «АТБ», компанія «Розетка». Логістику забезпечують 
компанї «Уклон» та «Нова пошта».

Якщо ви потребуєте допомоги, телефонуйте до районного те-
риторіального центру: (044) 425-05-12, або пишіть на електронну 
адресу: stopcovidkyiv@gmail.com  

У Києві готують пляжі,  
але будуть значні 
обмеження доступу

Влітку кияни, які не 
поїдуть за кордон чи на 
дачу, зможуть відпочити 
на київських пляжах. 
Принаймні МОЗ не буде 
проти, щоб в Україні 
відкрили пляжний сезон. 
У Києві готують пляжі до 
купального сезону. 

У Києві та на курортах України 
відкриють лише ті пляжі, які мають 
санітарні паспорти та дотримувати-
муться нових карантинних правил. 
МОЗ провело відповідні консуль-
тації з Інститутом епідеміології та 
інфекційних хвороб НАМН України. 
Про це повідомив заступник міні-
стра охорони здоров’я-Головний 
державний санітарний лікар 
України Віктор Ляшко.

«Спеціалісти підтвердили, що 
сіль у морській воді, разом із со-
нячним ультрафіолетовим ви-
промінюванням, знищує збудник 
коронавірусної хвороби. Тому в 
Україні буде дозволено відкрити 
пляжний сезон. Незважаючи на 
те, що у прісній воді збудник має 
можливість виживати, за наявними 
у науковців даними, у річках з про-
точною водою інфікуватися досить 
складно. Це можливо тільки при 
близькому контакті», – наголосив 
Віктор Ляшко.

Нагадаємо, попри карантин, 
до літа у столиці готують пляжі та 
зони відпочинку. Водолази спеці-
алізованої аварійної рятувально-
водолазної служби КП «Плесо» 
виконують планові водолазні об-

стеження дна акваторій київських 
муніципальних пляжів. Такі обсте-
ження проводяться щороку перед 

початком купального сезону, аби 
розчистити дно від небезпечних 
предметів  
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