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Служба порятунку
гарантує безпеку

íîâèíè
Пунктами обігріву
в столиці вже
скористалися близько
тисячі осіб
Станом на ранок понеділка, пунктами
обігріву в місті уже скористалися 965
осіб. Про це телефоном в прямому ефірі
радіо «Голос столиці» повідомив член
постійної комісії Київради з питань
охорони здоров’я Юрій Крикунов. За
його словами, сьогодні в Києві діє 44
об’єкти. 18 з них працюють у цілодобовому режимі, інші – з 8.00 до 18.00.
«У зв’язку з різким похолоданням,
міська влада продовжила роботу пунктів
обігріву. Згідно з прогнозами, мінусова
температура триматиметься у столиці
ще мінімум тиждень. Тому вони працюватимуть до моменту, поки ситуація з
погодними умовами не покращиться»,
– зауважив Юрій Крикунов.
Нагадаймо, що пункти обігріву – стаціонарні місця, де люди можуть відпочити, зігрітися, випити чаю, скористатися,
за потреби, аптечками та додатковим
одягом.
За даними Департаменту міського
благоустрою КМДА, з початку різкого
похолодання (з 23 лютого) до міських
пунктів обігріву звернулися 137 осіб.
Інформація про розташування пунктів розміщена на офіційних сайтах
КМДА, райдержадміністрацій, на дошках
оголошень у територіальних центрах
управлінь соціального захисту тощо.

1 березня о 18.30 у муніципальній галереї «Лавра» (вул. Лаврська, 1) стартує
мультимедійний проект «Life must go
on», що об’єднає живопис, цифрове
мистецтво, поезію та музику. Глядачам
покажуть справжнє мультимедійне шоу,
створене на основі поезії Ліни Костенко.
Філософську складову поезії буде передано у візуальних образах цифрового
мистецтва.
Одночасно тут презентуватимуть
серію живопису «Ніч» львівської художниці Лілії Студницької. Всю кольорову
гаму робіт, за словами автора, можна
побачити тільки в повній темряві.
«Сьогодні ми позиціонуємо галерею
«Лавра» як сучасний digital-комплекс
– простір, в якому мистецтво стирає
будь-які межі. Завдяки новій панорамній
відеопроекції картини можна почути, а
музику – побачити. У поєднанні класичних напрямів мистецтва та цифрових
технологій народжується нова художня
мова сучасного арту. Наш проект «Life
must go on» саме про це», – розповіла директор Київської муніципальної
галереї «Лавра» Тетяна Миронова.
Автори проекту – столична digitalгрупа Skilz та львівська художниця Лілія
Студницька. Команда Skilz посіла перше
місце на минулорічному фестивалі світла
та медіа-мистецтва в Києві.
Виставка триватиме до 31 березня
включно.

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

У галереї «Лавра»
покажуть унікальне
3D-шоу Lifemustgoon

I Столичні рятувальники демонструють вміння професійно діяти
у будь-якій надзвичайній ситуації – від пожежі до кібератаки

У столиці відбулися планові командно-штабні навчання з ліквідації надзвичайної ситуації, що сталася внаслідок кібератаки та знеструмлення низки будівель.
А рятувальні підрозділи ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій у м. Києві отримали від міської влади 109 комплектів бойового одягу та 8 апаратів зі стисненим повітрям

Днями у столиці відбулися планові командноштабні навчання з ліквідації надзвичайної
ситуації, що склалася внаслідок кібератаки та
знеструмлення низки будівель у Подільському
районі. Зокрема у ході тренувань рятувальники
здійснили підключення резервного
електроживлення у приміщенні Київського
міського пологового будинку № 2, ліквідували
затор через зупинку тролейбуса та евакуювали
людей, які застрягли в ліфті житлового будинку
через знеструмлення.
Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ «Хрещатик»
УЧАСТЬ у п’ятничних командно-штабних навчаннях взяли
структурні підрозділи КМДА,
представники комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» (КАРС),
ГУ Державної служби України з
надзвичайних ситуацій (ДСНС), КК
«Київавтодор», КП «Київпастранс»,
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського
району м. Києва» та інші.
«Навчання покликані допомогти
відпрацювати практичні дії сил
цивільної оборони в умовах масового відключення електроенергії.

Фахівці повинні забезпечити життєдіяльність медичних закладів,
об’єктів житлової інфраструктури
тощо. Київ – великий мегаполіс,
столичні рятувальники мають щодоби 40 викликів на ліквідацію надзвичайних ситуацій, тобто понад
14 тисяч на рік. Аби спецпідрозділи
перебували у постійній бойовій
готовності та швидко реагували
на будь-яку загрозу, ми проводимо
такі навчання. Вони дозволяють
тримати наші служби у тонусі.
Ми повинні бути готові навіть до
ситуації, коли о 2.00 ночі трапляється відключення 500 об’єктів

одночасно, – розповів заступник
голови КМДА Петро Пантелеєв.
– Такі навчання проводяться системно. Ми регулярно виконуємо
практичні випробування, що стосуються ліквідації пожеж у лісах, на
торфовищах, порятунку людей на
водоймищах, у разі епідемій тощо».
Він зазначив, що рятувальним
службам столиці необхідно удосконалити питання оповіщення і
оперативної реакції усіх учасників
ліквідаційного процесу.
«Необхідно, щоб усі відповідальні за ту чи іншу будівлю мали
між собою чіткий контакт. У місті
придбане програмне забезпечення,
що покликане підвищити оперативність інформування в подібних
ситуаціях, і ми плануємо його
впровадити протягом наступних
місяців», – сказав Петро Пантелеєв.
До слова, днями ГУ Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій у м. Києві отримало від
столичної влади 109 комплектів
бойового одягу та 8 апаратів зі
стисненим повітрям (Drager PSS).
Їх уже одержали пожежні частини
Голосіївського та Солом’янського
районів. Під час вручення комплектів заступник голови КМДА
Петро Пантелеєв заявив, що міська
держадміністрація і цього року

продовжуватиме оновлення матеріально-технічної бази аварійнорятувальних служб.
«Сьогодні наші рятувальники
мають величезне робоче навантаження – майже 40 виїздів щодоби – і
повинні бути готові до щоденних
ризиків. Наше завдання створити
їм належні умови роботи. Мова йде
про зручний і надійний робочий
одяг, інвентар і автомобільну техніку. Торік місто виділило 6 мільйонів
гривень на потреби ГУ ДСНС у м.
Києві. Серед усього іншого, саме за
ці кошти і придбані 109 комплектів
сучасного бойового одягу вітчизняного виробництва, які за якістю не
поступаються німецьким зразкам.
Також рятувальники отримали 8
апаратів зі стисненим повітрям
німецького виробництва, що дають
змогу працювати в умовах задимленості», – заявив Петро Пантелеєв.
За його словами, цього року планується оновити парк техніки для
пожежогасіння.
«Це буде або кілька одиниць
автомобілів, або спеціальний автомобіль для гасіння пожеж у висотках. Для Києва це дуже актуально,
адже лише протягом 2017 року
рятувальники ліквідували 5810
пожеж», – зазначив заступник голови КМДА I
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РЕКЛАМА

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ – íåæèëîãî áóäèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 460,1 êâ. ì íà âóë. Òðóõàí³âñüê³é, 3-à, ë³ò. "À"
Íàçâà îá’ºêòà: Íåæèëèé áóäèíîê çàãàëüíîþ äâ³ òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò îäèíàäöÿòü) ãðèâåíü 20 êîï³éîê, º äîäàòêàìè äî çàÿâ, ïîäàþòüñÿ â åëåêòðîííîìó âèïëîùåþ 460,1 êâ.ì.
ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ.
ãëÿä³ íà ñàéò Òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Òðóõàí³âñüêà, 3-à, ë³ò. "À".
4. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) á³ðæà": (https://kapb.in.ua).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, çà ðåºñòðàö³þ çàÿâè ñïëà÷óºòüñÿ
Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ äëÿ ó÷àñò³ â àóêïî îõîðîí³, óòðèìàííþ òà åêñïëóàòàö³¿ çåìåëü âîäíîãî íà ðàõóíîê ¹ 26005500086817 â ÏÀÒ "Êðåä³ Àãð³- ö³îí³ – 23 áåðåçíÿ 2018 ðîêó äî 17.00 ãîä.
ôîíäó ì. Êèºâà "Ïëåñî".
êîëü Áàíê" ì. Êèºâà, ÌÔÎ 300614, êîä çà ªÄÏÐÎÓ
Ïðîòÿãîì äâîõ êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ðåºñòðàö³¿
Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
23243248, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà "Êè¿âñüêà àãðî- çàÿâè ó÷àñíèêè àóêö³îíó çîáîâ’ÿçàí³ íàä³ñëàòè íà
Íåæèëèé áóäèíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 460,1 êâ.ì. ïðîìèñëîâà á³ðæà".
àäðåñó îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (01004, ì. Êè¿â, âóë.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ –
5. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 1 182 511,20 ãðèâåíü, Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà (×åðâîíîàðì³éñüêà), 5, êîðï.
11 825 112 (îäèíàäöÿòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò äâàäöÿòü ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá’ºêòà 6-á, 5-é ïîâåðõ, Òîâàðíà á³ðæà "Êè¿âñüêà àãðîïðîï’ÿòü òèñÿ÷ ñòî äâàíàäöÿòü) ãðèâåíü.
ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26005500086817 ìèñëîâà á³ðæà") îðèã³íàëè çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè â ÏÀÒ "Êðåä³ Àãð³êîëü Áàíê" ì. Êèºâà, ÌÔÎ 300614, ó òðüîõ ïðèì³ðíèêàõ òà íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åí³
îá’ºêòà, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 1 182 511 (îäèí ì³ëü- êîä çà ªÄÏÐÎÓ 23243248, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà êîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâè, à òàêîæ
éîí ñòî â³ñ³ìäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò îäèíàäöÿòü) "Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà".
äîêàçè íàäñèëàííÿ öèõ äîêóìåíò³â.
ãðèâåíü 20 êîï³éîê.
6. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ
Ïðèéìàííÿ òà ðåºñòðàö³ÿ çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³
Çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä îá’ºêòîì îêðåìî íå âèä³ëåíà.
îñ³á
–
ãðîøîâ³
êîøòè.
â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
Îá’ºêò ðîçòàøîâàíèé â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
7. Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ çà ìåòîäîì çíè- Ïîðÿäêó ïîäàííÿ òà ðîçãëÿäó çàÿâè ïðî âêëþ÷åííÿ
ïëîùåþ 18 594,93 êâ.ì (îáë³êîâèé êîä 66:438:0051).
Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà çåìëåâ³äâåäåííÿ æåííÿ ö³íè Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ áóäå ïðîâåäåíî 27 äî ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ùî ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿,
òà çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³, êîíêóðñ³ ùîäî îá’ºêò³â
âèð³øóºòüñÿ íîâèì âëàñíèêîì ñàìîñò³éíî ó âñòàíîâ- áåðåçíÿ 2018 ðîêó.
Ïðîäàâåöü – Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ãðóï À, Ä òà Æ, çàòâåðäæåíîãî
ëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó.
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ¹ 772
ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ :
1. Óòðèìàííÿ îá’ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ì. Êè¿â, â³ä 17.04.1998, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿
âóë. Õðåùàòèê, 10, òåë.: (044) 202-61-85.
Óêðà¿íè 26.06.1998 çà ¹ 400/2840.
íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó – Òîâàðíà á³ðæà "Êè¿âñüêà
Ïåðåìîæåöü àóêö³îíó, ÿêèé â³äìîâèâñÿ â³ä ï³ä2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç ñïëàòîþ âèíàãîðîäè
ïèñàííÿ ïðîòîêîëó àóêö³îíó, ïîçáàâëÿºòüñÿ ïðàâà
îðãàí³çàòîðó àóêö³îíó, ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà" òåë.: (044) 230-95-49.
Àóêö³îí
òðèâàòèìå
ç
12.00
(ïî÷àòîê
ïîäàííÿ
íà
ïîäàëüøó
ó÷àñòü â öüîìó àóêö³îí³.
– ïðîäàæó îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì
8. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá’ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³
ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é) äî 14.00 (çàê³í÷åííÿ ïîäàííÿ
ö³íîâèõ
ïðîïîçèö³é).
çà
àäðåñîþ:
ì.
Êè¿â, âóë. Òðóõàí³âñüêà, 3-à, ë³ò. "À".
îá’ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.
Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîÔîòîìàòåð³àëè, òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ, ³íø³ ìà3. Êðîê àóêö³îíó:
– ðîçì³ð çíèæêè (êðîê àóêö³îíó íà çìåíøåííÿ â³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ òåð³àëè ïðî îá’ºêò ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó
ö³íè) – 5 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, ïðîäàæó îá’ºêò³â ìàëî¿ ïðèâàòèçàö³¿ íà àóêö³îí³, ó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà (ðîçä³ë "Ïðèâàòèçàùî ñêëàäàº 591 255 (ï’ÿòñîò äåâ’ÿíîñòî îäíà òè- òîìó ÷èñë³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè, çàòâåðäæå- ö³ÿ" (www.gukv.gov.ua/âèñòàâëåíî-íà-ïðîäàæ) òà íà
ñÿ÷à äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò ï’ÿòü) ãðèâåíü 60 êîï³éîê, ç íîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè â³ä ñàéòàõ îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (www.visnik.kiev.ua òà
óðàõóâàííÿì ÏÄÂ;
09.09.2015 ¹ 1325, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ https://kapb.in.ua).
– ðîçì³ð íàäáàâêè (êðîê àóêö³îíó íà çá³ëüøåííÿ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 25.09.2015 çà ¹ 1147/27592.
Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà â ðîáî÷³
ö³íè) – 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿,
Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ çà äí³ ç 11.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00,
ùî ñêëàäàº 1 182 511 (îäèí ì³ëüéîí ñòî â³ñ³ìäåñÿò ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè òà ôîòîêîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî çà òåëåôîíîì îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (044) 230-95-49.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ – íåæèëèõ ïðèì³ùåíü
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 322,30 êâ.ì íà âóë. Ìóðàøêà Ìèêîëè, 4/2, ë³ò. "À'"
Íàçâà îá’ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ áàíê", êîä áàíêó: 351005, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32069037,
Ïðîòÿãîì äâîõ êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ðåºñòðàö³¿
ïëîùåþ 322,30 êâ.ì.
îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà "Óí³âåðñàëüíà òîâàðíî- çàÿâè ó÷àñíèêè àóêö³îíó çîáîâ’ÿçàí³ íàä³ñëàòè íà
Àäðåñà: 04050, ì. Êè¿â, âóë. Ìóðàøêà Ìèêîëè, ñèðîâèííà á³ðæà".
àäðåñó îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (01054, ì. Êè¿â, âóë.
4/2, ë³ò. "À'".
5. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ – 615 028,80 ãðè- Áóëüâàðíî-Êóäðÿâñüêà (Âîðîâñüêîãî), 51, îô. 11,
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ Òîâàðíà á³ðæà "Óí³âåðñàëüíà òîâàðíî-ñèðîâèííà
"Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ".
ö³íè Îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê á³ðæà") îðèã³íàëè çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ó òðüîõ
Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
¹ 26006562666800 ó ÏÀÒ "ÓêðÑèááàíê", êîä áàíêó: ïðèì³ðíèêàõ òà íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åí³ êîï³¿
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ç ¹ 1 ïî ¹ 33 (ãðóïè ïðè- 351005, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32069037, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà äîêóìåíò³â, ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâè, à òàêîæ
ì³ùåíü ¹ 127) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 322,30 êâ.ì.
äîêàçè íàäñèëàííÿ öèõ äîêóìåíò³â.
á³ðæà "Óí³âåðñàëüíà òîâàðíî-ñèðîâèííà á³ðæà".
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ –
Ïðèéìàííÿ òà ðåºñòðàö³ÿ çàÿâ íà ó÷àñòü â àóê6. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ
6 150 288 (ø³ñòü ì³ëüéîí³â ñòî ï’ÿòäåñÿò òèñÿ÷ äâ³ñò³ îñ³á – ãðîøîâ³ êîøòè.
ö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî
â³ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì) ãðèâåíü.
äî
âèìîã Ïîðÿäêó ïîäàííÿ òà ðîçãëÿäó çàÿâè ïðî
7. Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ çà ìåòîäîì çíèÃðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç æåííÿ ö³íè Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ áóäå ïðîâåäåíî âêëþ÷åííÿ äî ïåðåë³êó îá'ºêò³â, ùî ï³äëÿãàþòü
óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 615 028 (ø³ñòñîò ï'ÿòíàäöÿòü 27 áåðåçíÿ 2018 ðîêó.
ïðèâàòèçàö³¿, òà çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³, êîíòèñÿ÷ äâàäöÿòü â³ñ³ì) ãðèâåíü 80 êîï³éîê.
Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó – Òîâàðíà á³ðæà "Óí³âåð- êóðñ³ ùîäî îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ãðóï À, Ä
ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
òà Æ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî
ñàëüíà òîâàðíî-ñèðîâèííà á³ðæà".
1. Óòðèìàííÿ îá’ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â
Àóêö³îí òðèâàòèìå ç 11.00 (ïî÷àòîê ïîäàííÿ ìàéíà Óêðà¿íè ¹ 772 â³ä 17.04.1998, çàðåºñòðîâàíàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
íîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 26.06.1998 çà
2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç ñïëàòîþ âèíàãîðîäè ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é) äî 18.00 (çàê³í÷åííÿ ïîäàííÿ ¹ 400/2840.
îðãàí³çàòîðó àóêö³îíó, ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é).
Ïåðåìîæåöü àóêö³îíó, ÿêèé â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äÀóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³ä– ïðîäàæó îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì
ïèñàííÿ ïðîòîêîëó àóêö³îíó, ïîçáàâëÿºòüñÿ ïðàâà
ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà ïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ â åëåêòðîíí³é íà ïîäàëüøó ó÷àñòü â öüîìó àóêö³îí³.
ôîðì³ ïðîäàæó îá’ºêò³â ìàëî¿ ïðèâàòèçàö³¿ íà
îá’ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.
8. Îçíàéîìèòèñü ç îá’ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³
àóêö³îí³, ó òîìó ÷èñë³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè,
3. Êðîê àóêö³îíó:
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìóðàøêà Ìèêîëè, 4/2,
– ðîçì³ð çíèæêè (êðîê àóêö³îíó íà çìåíøåííÿ çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà ë³ò. "À'", îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà
ö³íè) – 5 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, Óêðà¿íè â³ä 09.09.2015 ¹ 1325, çàðåºñòðîâàíî- çà àäðåñîþ: 01054, ì. Êè¿â, âóë. Áóëüâàðíî-Êóùî ñêëàäàº 307 514 (òðèñòà ñ³ì òèñÿ÷ ï’ÿòñîò ÷îòèð- ãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 25.09.2015 çà äðÿâñüêà (Âîðîâñüêîãî), 51, îô. 11, Òîâàðíà á³ðæà
íàäöÿòü) ãðèâåíü 40 êîï³éîê, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ; ¹ 1147/27592.
"Óí³âåðñàëüíà òîâàðíî-ñèðîâèííà á³ðæà", òåë.
Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ (044) 482-07-42.
– ðîçì³ð íàäáàâêè (êðîê àóêö³îíó íà çá³ëüøåííÿ
ö³íè) – 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè òà ôîòîêîï³¿ äîêóìåíò³â,
Ôîòîìàòåð³àëè, òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ, ³íø³
ùî ñêëàäàº 615 028 (ø³ñòñîò ï'ÿòíàäöÿòü òèñÿ÷ äâàä- ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâ, ïîäàþòüñÿ â åëåêòðîí- ìàòåð³àëè ïðî îá’ºêò ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³ Äåïàðöÿòü â³ñ³ì) ãðèâåíü 80 êîï³éîê, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ. íîìó âèãëÿä³ íà ñàéò Òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Óí³âåðñàëüíà òàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà (ðîçä³ë
4. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) òîâàðíî-ñèðîâèííà á³ðæà": http://www.utsb.com.ua. "Ïðèâàòèçàö³ÿ" (www.gukv.gov.ua/ âèñòàâëåíî-íàãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, çà ðåºñòðàö³þ çàÿâè ñïëà÷óºòüñÿ
Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ äëÿ ó÷àñò³ â ïðîäàæ) òà íà ñàéò³ îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (http://
íà ðàõóíîê ¹ 26006562666800 ó ÏÀÒ "ÓêðÑèá- àóêö³îí³ – 23 áåðåçíÿ 2018 ðîêó äî 17.00 ãîä.
www.utsb.kiev.ua).
Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ – íåæèëèõ ïðèì³ùåíü
ïëîùåþ 137,4 êâ. ì íà âóë. Áàðáþñà Àíð³, 58/1, ë³ò. "À"
Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ äëÿ ó÷àñò³ â
Íàçâà îá’ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ êîëü Áàíê" ì. Êèºâà, ÌÔÎ 300614, êîä çà ªÄÏÐÎÓ
ïëîùåþ 137,40 êâ. ì.
23243248, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà "Êè¿âñüêà àóêö³îí³ – 23 áåðåçíÿ 2018 ðîêó äî 17.00.
Ïðîòÿãîì äâîõ êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ðåÀäðåñà: 03150, ì. Êè¿â, âóë. Áàðáþñà Àíð³, àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà".
5. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 225 792,00 ãðí, ùî ºñòðàö³¿ çàÿâè ó÷àñíèêè àóêö³îíó çîáîâ’ÿçàí³
58/1, ë³ò. "À".
íàä³ñëàòè
íà àäðåñó îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (01004,
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá’ºêòà ïðè"Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî âàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26005500086817 ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà (×åðâîíîàðì³éñüêà),
5,
êîðï. 6Á, 5-é ïîâåðõ, Òîâàðíà á³ðæà
â ÏÀÒ "Êðåä³ Àãð³êîëü Áàíê" ì. Êèºâà, ÌÔÎ 300614,
ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà".
êîä çà ªÄÏÐÎÓ 23243248, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà "Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà") îðèã³íàëè
Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
çàÿâ
íà
ó÷àñòü
â àóêö³îí³ ó òðüîõ ïðèì³ðíèêàõ
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ç ¹ 1 ïî ¹ 7 (ãðóïè ïðè- "Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà".
6. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ òà íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åí³ êîï³¿ äîêóìåíò³â,
ì³ùåíü ¹ 60) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 137,4 êâ. ì.
ùî
º
äîäàòêàìè
äî çàÿâè, à òàêîæ äîêàçè íàäÏî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – îñ³á – ãðîøîâ³ êîøòè.
ñèëàííÿ öèõ äîêóìåíò³â.
7. Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ çà ìåòîäîì çíè2 257 920 (äâà ì³ëüéîíè äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷
Ïðèéìàííÿ òà ðåºñòðàö³ÿ çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêæåííÿ ö³íè Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ áóäå ïðîâåäåíî ö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî
äåâ’ÿòñîò äâàäöÿòü) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ 27 áåðåçíÿ 2018 ðîêó.
äî âèìîã Ïîðÿäêó ïîäàííÿ òà ðîçãëÿäó çàÿâè ïðî
Ïðîäàâåöü – Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ âêëþ÷åííÿ äî ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ùî ï³äëÿãàþòü
ö³íè îá’ºêòà, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 225 792 (äâ³ñò³
ì.
Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó
Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿
ðàäè
ïðèâàòèçàö³¿, òà çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³, êîíäâàäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî äâ³) ãðèâí³.
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ì. Êè¿â, êóðñ³ ùîäî îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ãðóï À, Ä
ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
âóë.
Õðåùàòèê,
10,
òåë.
(044)
202-61-85.
òà Æ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî
1. Óòðèìàííÿ îá’ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â
Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó – Òîâàðíà á³ðæà "Êè¿âñüêà ìàéíà Óêðà¿íè ¹ 772 â³ä 17 êâ³òíÿ 1998 ðîêó, çàíàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà" òåë. (044) 230-95-49.
ðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 26
2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó
Àóêö³îí òðèâàòèìå ç 10.00 (ïî÷àòîê ïîäàííÿ
êóï³âë³ – ïðîäàæó îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íî- ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é) äî 12.00 (çàê³í÷åííÿ ïîäàííÿ ÷åðâíÿ 1998 ðîêó çà ¹ 400/2840.
Ïåðåìîæåöü àóêö³îíó, ÿêèé â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é).
ïèñàííÿ ïðîòîêîëó àóêö³îíó, ïîçáàâëÿºòüñÿ ïðàâà
âëàñíîñò³ íà îá’ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.
Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³ä- íà ïîäàëüøó ó÷àñòü â öüîìó àóêö³îí³.
3. Êðîê àóêö³îíó:
ïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ â åëåêòðîíí³é
8. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá’ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³
– ðîçì³ð çíèæêè (êðîê àóêö³îíó íà çìåíøåííÿ ôîðì³ ïðîäàæó îá’ºêò³â ìàëî¿ ïðèâàòèçàö³¿ íà
äí³ çà àäðåñîþ: 03150, ì. Êè¿â, âóë. Áàðáþñà Àíð³,
ö³íè) – 5% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, àóêö³îí³, ó òîìó ÷èñë³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè,
58/1, ë³ò. "À".
ùî ñêëàäàº 112 896 (ñòî äâàíàäöÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà
Ôîòîìàòåð³àëè, òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ, ³íø³
äåâ’ÿíîñòî ø³ñòü) ãðèâåíü;
Óêðà¿íè â³ä 09.09.2015 ¹ 1325, çàðåºñòðîâàíîãî ìàòåð³àëè ïðî îá’ºêò ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³ Äåïàð– ðîçì³ð íàäáàâêè (êðîê àóêö³îíó íà çá³ëüøåííÿ â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 25 âåðåñíÿ 2015 ð. òàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà (ðîçä³ë
ö³íè) – 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, çà ¹ 1147/27592.
"Ïðèâàòèçàö³ÿ" (www.gukv.gov.ua/âèñòàâëåíî-íàùî ñêëàäàº 225 792 (äâ³ñò³ äâàäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷
Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîäàæ) òà íà ñàéòàõ îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (www.
ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî äâ³) ãðèâí³.
çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè òà ôîòîêîï³¿ äîêóìåíò³â, visnik.kiev.ua òà https://kapb.in.ua).
4. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâ, ïîäàþòüñÿ â åëåêòðîííîìó
Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà â ðîáî÷³
ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, çà ðåºñòðàö³þ çàÿâè ñïëà÷óºòüñÿ âèãëÿä³ íà ñàéò Òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Êè¿âñüêà àãðîïðî- äí³ ç 11.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00,
íà ðàõóíîê ¹ 26005500086817 â ÏÀÒ "Êðåä³ Àãð³- ìèñëîâà á³ðæà": (https://kapb.in.ua).
çà òåëåôîíîì îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (044) 230-95-49.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÈ¯ÂÏÀÑÒÐÀÍÑ" (àäðåñà: Íàáåðåæíå øîñå,
2, ì. Êè¿â, 04070, òåë. (044) 254-65-52) ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè ç ðîçðîáêè òåõí³êî-åêîíîì³÷íîãî îáãðóíòóâàííÿ ïî îá'ºêòó "Ðåêîíñòðóêö³¿ ìåðåæ³ øâèäê³ñíîãî
ðåéêîâîãî òðàíñïîðòó ì. Êèºâà íà áàç³ ³ñíóþ÷î¿ çàë³çíè÷íî¿ òà òðàìâàéíî¿
³íôðàñòðóêòóðè â³ä æ/ì Òðîºùèíà – æ/ì Áåðåçíÿêè äî ñòàíö³¿ Êàðàâàºâ³ äà÷³
ç çà¿çäîì â òðàìâàéíå äåïî ³ì. Øåâ÷åíêà" çã³äíî äî Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
¹ 155 â³ä 09.02.2017 ð. Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ¹ 946 â³ä 09.08.2017 ð. Ïðî
ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ïîêàçíèê³â
Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê".
Â ÒÅÎ ðîçãëÿäàºòüñÿ òðè âàð³àíòè ìàðøðóò³â ñïîëó÷åííÿ ì³ñüêîãî åëåêòðîïî¿çäà ç âèêîðèñòàííÿì ³ñíóþ÷î¿ ³íôðàñòðóêòóðè Áîðùàã³âñüêî¿ òà Òðîºùèíñüêî¿
ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ ç Êè¿âñüêèì çàë³çíè÷íèì ê³ëüöåì:
Ïåðøèé ìàðøðóò – â³ä âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿ ïî Òðîºùèíñüê³é ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî
òðàìâàþ äî ñò. Òðîºùèíà-2, ïî Ï³âäåííîìó ï³âêîëó ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè ÷åðåç
æ/ì Áåðåçíÿêè, ç ïåðåõîäîì íà Áîðùàã³âñüêó ë³í³þ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ â
ðàéîí³ ç.ï. Ï³âí³÷íà (ñò. Êè¿â-Ïàñ), äàë³ ïî ³ñíóþ÷³é ë³í³¿ ËÐÒ äî ñò. Ê³ëüöåâà
äîðîãà, ç îðãàí³çàö³ºþ çà¿çäó â äåïî ³ì. Øåâ÷åíêà ÷åðåç òðàìâàéíó ë³í³þ ïî
ïðîñï. Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà; Äðóãèé ìàðøðóò – â³ä âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿ ïî
Òðîºùèíñüê³é ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ äî ñò. Òðîºùèíà-2, ïî Ï³âäåííîìó
ï³âêîëó ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè ÷åðåç æ/ì Áåðåçíÿêè, ÷åðåç Êàðàâàºâ³ äà÷³, ç çà¿çäîì â òðàìâàéíå äåïî ³ì. Øåâ÷åíêà ç³ ñò. Êè¿â-Âîëèíñüêèé;
Òðåò³é ìàðøðóò – â³ä âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿ ïî Òðîºùèíñüê³é ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî
òðàìâàþ äî ñò.Òðîºùèíà-2, ïî Ï³âí³÷íîìó ï³âêîëó ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè ÷åðåç
ñòàíö³þ Êè¿â-Ïåòð³âêà, ç çà¿çäîì â òðàìâàéíå äåïî ³ì. Øåâ÷åíêà ç³ ñò. Êè¿âÂîëèíñüêèé.
Â ÒÅÎ ðîçãëÿäàþòüñÿ ìîæëèâ³ñòü òà åêîíîì³÷íà äîö³ëüí³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿
òðàíñïîðòíî¿ ìåðåæ³ øâèäê³ñíîãî ðåéêîâîãî òðàíñïîðòó äëÿ ñïîëó÷åííÿ ðàéîí³â
ë³âîáåðåæíî¿ òà ïðàâîáåðåæíî¿ ÷àñòèí ì³ñòà Êèºâà ç ââåäåííÿì â åêñïëóàòàö³þ
ó 2020 ðîö³ ñèñòåìè øâèäê³ñíîãî ðåéêîâîãî òðàíñïîðòó Òðàì-Òðåéí, äëÿ ÿêî¿
íå ïîòð³áíî áóäóâàòè íîâèõ òðàìâàéíèõ òà çàë³çíè÷íèõ êîë³é, à ëèøå îá'ºäíàòè
â îäíó êîìá³íîâàíó òðàíñïîðòíó ñèñòåìó: êîë³¿ Òðîºùèíñüêîãî øâèäê³ñíîãî
òðàìâàþ, çàë³çíè÷íèõ êîë³é, ïî ÿêèõ çàðàç êóðñóº ì³ñüêà åëåêòðè÷êà òà êîë³¿
Áîðùàã³âñüêîãî øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ.
Ïðèâàáëèâ³ñòü ñèñòåìè øâèäê³ñíîãî ðåéêîâîãî òðàíñïîðòó Òðàì-Òðåéí
ïîëÿãàº ó òîìó, ùî áóäå îðãàí³çîâàíî íàçåìíèé áåçïåðåñàäî÷íèé ìàðøðóò,
íåï³äâëàäíèé òðàíñïîðòíèì äîðîæí³ì çàòîðàì, ÿêèé ç'ºäíàº æèòëîâèé ìàñèâ
Òðîºùèíà ç ïðàâîáåðåæíîþ ÷àñòèíîþ Êèºâà, ïðîéäå ïî ìåæ³ àäì³í³ñòðàòèâíîä³ëîâîãî ÿäðà ì³ñòà, ïîâç óòâîðåííÿ ç íàéá³ëüøîþ ù³ëüí³ñòþ ðîáî÷èõ ì³ñöü,
çàë³çíè÷íèé âîêçàë ³ çàâåðøèòü ñâ³é ìàðøðóò íà Áîðùàã³âö³, íåîõîïëåí³é ìåòðîïîë³òåíîì. Îðãàí³çàö³ÿ ðóõó Òðàì-Òðåéí ïîâ'ÿçóºòüñÿ ñï³ëüíèì ãðàô³êîì ç
îðãàí³çàö³ºþ ðóõó ïî¿çä³â Óêðçàë³çíèö³. ²íòåíñèâí³ñòü ðóõó Òðàì-Òðåéí ïîð³âíÿíà
ç ³íòåíñèâí³ñòþ ðóõó åëåêòðîïî¿çä³â ìåòðîïîë³òåíó. Ïðîâ³çíà ñïðîìîæí³ñòü
ñêëàäå áëèçüêî 150 òèñ. ïàñ/äîáó. Îá'ºêò âõîäèòü ó "Ïåðåë³ê âèä³â ä³ÿëüíîñò³
òà îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó", çàòâåðäæåíèé
ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 28.08.2013 ¹ 808. ÒÅÎ ðîçðîáëÿºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã ÄÁÍ, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà ïðàâèë, òà çàáåçïå÷óþòü âèêîíàííÿ
îõîðîííèõ, â³äíîâëþâàëüíèõ ³ çàõèñíèõ çàõîä³â. Áóä³âíèöòâî îá'ºêòà áóäå
ñóïðîâîäæóâàòèñü âïëèâîì íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³äïðàöüîâàíèõ ãàç³â â³ä
áóä³âåëüíèõ ìàøèí òà àâòîòðàíñïîðòó. Îñíîâíèì âèäîì âïëèâó íà êîìïîíåíòè
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ ðåéêîâîãî òðàíñïîðòó º øóìîâå íàâàíòàæåííÿ. Ïðîöåñ ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè, ùî óòâîðÿòüñÿ â ïåð³îä
áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà, âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó
Óêðà¿íè "Ïðî â³äõîäè". Ãðîìàäñüêå ñëóõàííÿ ÒÅÎ â³äáóâàòèìåòüñÿ ÷åðåç 30
äí³â ç äàòè ïóáë³êàö³¿ î 10.00 çà àäðåñîþ: ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ
"ÊÈ¯ÂÏÀÑÒÐÀÍÑ", Íàáåðåæíå øîñå, 2, ì. Êè¿â, 04070, òåë. (044) 254-65-52.
Ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ íàïðàâëÿòè ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äàòè ïóáë³êàö³¿ çà
âêàçàíîþ àäðåñîþ.
Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò ìóçèêè ³ìåí³ P.M. Ãë³ºðà, III ð³âåíü àêðåäèòàö³¿, ì.Êè¿â, 01032,
âóë. Ë.Òîëñòîãî, 31, òåë. 288-32-62, îãîëîøóº êîíêóðñíèé â³äá³ð ïðè çàì³ùåíí³ âàêàíòíèõ
ïîñàä íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â. Âàêàíòí³ ïîñàäè, íà ÿê³ îãîëîøóºòüñÿ êîíêóðñ:
1. Äåêàí ôàêóëüòåòó – 1 îä.;
2. Ïðîôåñîð êàôåäðè àêàäåì³÷íîãî, äæàçîâîãî ³ åñòðàäíîãî ñï³âó – 1 îä.;
3. Äîöåíò êàôåäðè àêàäåì³÷íîãî, äæàçîâîãî ³ åñòðàäíîãî ñï³âó – 1 îä.;
4. Ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè òåîð³¿ ìóçèêè – 1 îä.;
5. Ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè àêàäåì³÷íîãî, äæàçîâîãî ³ åñòðàäíîãî ñï³âó – 1 îä.;
6. Âèêëàäà÷ êàôåäðè àêàäåì³÷íîãî, äæàçîâîãî ³ åñòðàäíîãî ñï³âó – 1 îä.;
Òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâ òà äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ – îäèí ì³ñÿöü â³ä äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ.
Çàÿâè ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ ïðåòåíäåíòàìè äî â³ää³ëó êàäð³â Êè¿âñüêîãî
³íñòèòóòó ìóçèêè ³ìåí³ P.M. Ãë³ºðà.
Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 13,50 êâ. ì ðîçòàøîâàíå
çà àäðåñîþ: Ìàëèøêà Àíäð³ÿ âóë., 25/1.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.11.2017 – 231500,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà" (âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ ñòàíîâèòü íå á³ëüø ÿê 20 êâ. ì, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 1 %, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 192,92 ãðí, áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094,
ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, êàá. 311. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 559-39-34.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè
³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî áóä³âíèöòâà äîøê³ëüíîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ¹ 38 ó 8 ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî
ìàñèâó Ïîçíÿêè ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÖÅÍÒÐ ÄÈÒß×ÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ "Ï²ÊÀÁÓ"
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 41368584), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 21 ëþòîãî 2018 ðîêó ¹ 273.
²íñòèòóò ïðîáëåì ìàòåìàòè÷íèõ ìàøèí ³ ñèñòåì Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäà÷³ äåðæàâíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà â îðåíäó
(03187, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 42)
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Îá'ºêò:
– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 90,30 êâ.ì íà ÷åòâåðòîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ âèðîáíè÷îãî êîðïóñó Â;
âàðò³ñòü çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.01.2018 ñòàíîâèòü 460 530,00 ãðí; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ
ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ îô³ñó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ 76,50 ãðí çà 1 êâ.ì íà ì³ñÿöü. ²íôîðìàö³ÿ äëÿ îðåíäàð³â:
1. Óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè íà óìîâàõ òèïîâîãî.
2. Äîäàòêîâ³ óìîâè: â³äøêîäóâàííÿ Îðåíäîäàâöþ âèòðàò íà óòðèìàííÿ îðåíäîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ,
êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â, ïîäàòêó íà çåìëþ, íà ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
3. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äîäàòêîâèõ çàÿâ áóäå îãîëîøåíèé êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè öèõ îá'ºêò³â.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ
ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03187, ì. Êè¿â, ïð. Àêàä. Ãëóøêîâà, 42, êîðïóñ
2, ê³ìí. 514 á. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë. (044) 526-55-06, ôàêñ (044) 526-64-57.

ŗŽŷŹŵŴŮŶŶƈŸŹŷūŷŭűŻƅźƈūŹŮŭũųſƎƏ

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

РЕКЛАМА

3
Хрещатик
27 лютого 2018 р.
№23 (5074)

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà
Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
24.05.2007 ¹ 528/1189 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê
ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿,
ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,
íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³íàìè), ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.10.2007 ¹ 1403 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ
ñêëàäó ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî
ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â
æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà,
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³íàìè)
òà ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
27.04.2017 ¹ 508 "Ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà
äî ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó "Âëàøòóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ
ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèõ êîìïëåêñ³â ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ (²ÏÒÊÑ) òà
ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà".
1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ:
1.1. Îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ – âëàøòóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèõ êîìïëåêñ³â ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ (²ÏÒÊÑ) òà ñòâîðåííÿ
â³äïîâ³äíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³äïîâ³äíî
äî ïåðåë³êó, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
27.04.2017 ¹ 508 "Ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà
äî ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó "Âëàøòóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ
ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèõ êîìïëåêñ³â ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ (²ÏÒÊÑ) òà
ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà" (äàë³ –
Îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ).
1.2. ²íôîðìàö³éíèé ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèé êîìïëåêñ ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ (²ÏÒÊÑ) – ïðèñòð³é, ùî äàº çìîãó êîðèñòóâà÷åâ³ îòðèìóâàòè
íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ, çä³éñíþâàòè îïåðàö³¿ ç ³í³ö³þâàííÿ ïåðåêàçó
êîøò³â, à òàêîæ âèêîíóâàòè ³íø³ îïåðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ôóíêö³îíàëüíèõ
ìîæëèâîñòåé öüîãî ïðèñòðîþ áåç áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ îïåðàòîðà
(êàñèðà). Îñíîâíèì ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì ²ÏÒÊÑ º çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá â³äâ³äóâà÷³â òà ïàö³ºíò³â çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îòðèìàíí³ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïåðåë³êó çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñïèñêó
ë³êàð³â, ãîäèí ïðèéîìó òîùî, çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ â³äâ³äóâà÷³â òà
ïàö³ºíò³â ç åëåêòðîííèì ñåðâ³ñîì "KyivID" òà åëåêòðîííèìè ñåðâ³ñàìè,
ÿê³ çàáåçïå÷óþòü çàïèñ äî ë³êàðÿ, ³íøèìè ì³ñüêèìè åëåêòðîííèìè
ñåðâ³ñàìè ç ïîä³áíèìè ôóíêö³îíàëüíèìè ìîæëèâîñòÿìè òà çä³éñíåíí³
ïëàòåæ³â íà êîðèñòü çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ³íøèõ ïëàòåæ³â.
1.3. Âëàøòóâàííÿ ²ÏÒÊÑ òà ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
äëÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà – ñóêóïí³ñòü ðîá³ò, ñïðÿìîâàíèõ íà îáëàøòóâàííÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³íôîðìàö³éíèìè ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèìè
êîìïëåêñàìè ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ (²ÏÒÊÑ) òà ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíî¿
³íôðàñòðóêòóðè.
1.4. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ:
¹
ï/ï

Íàçâà

Îäèíèöÿ
âèì³ðó

Ïîêàçíèê

1

Ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³éíèõ ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèõ êîìïëåêñ³â
ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ

øò.

194

2

Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü ³íôîðìàö³éíîãî ïðîãðàìíî-òåõí³÷íîãî
êîìïëåêñó ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ
ç ÏÄÂ

ãðí

50 050,00

3

Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü âïðîâàäæåííÿ â ²ÏÒÊÑ åëåêòðîííîãî
ñåðâ³ñó "KyivID" òà åëåêòðîííèõ
ñåðâ³ñ³â, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü çàïèñ
äî ë³êàðÿ, ³íøèõ ì³ñüêèõ åëåêòðîííèõ ñåðâ³ñ³â ç ïîä³áíèìè
ôóíêö³îíàëüíèìè ìîæëèâîñòÿìè

ãðí

1 500 000,00

4

Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü Îá’ºêòà
³íâåñòóâàííÿ ç ÏÄÂ,

ãðí

11 209 700,00

5

â ò.÷. ÏÄÂ

ãðí

1 868 283,33

1.5. Ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³éíèõ ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèõ êîìïëåêñ³â ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî
ïðîåêòó ïëàíóºòüñÿ âëàøòóâàòè â çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³äïîâ³äíî
äî ïåðåë³êó, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â³ä 27.04.2017 ¹ 508, ìîæå çì³íþâàòèñü â çàëåæíîñò³ â³ä ïîòðåá,
âèçíà÷åíèõ Çàìîâíèêîì.
1.6. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ – 11 209 700,00 ãðí
(Îäèíàäöÿòü ì³ëüéîí³â äâ³ñò³ äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò ãðèâåíü 00 êîï.)
ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ.
1.7. Îñòàòî÷í³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè òà äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ó ò.÷. îñòàòî÷íà âàðò³ñòü Îá’ºêòà
³íâåñòóâàííÿ, âèçíà÷àòèìóòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñõåìè ðîçòàøóâàííÿ
²ÏÒÊÑ àáî ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿, çàòâåðäæåíî¿ Çàìîâíèêîì.
2. Óêëàäåííÿ ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà îêðåì³ éîãî óìîâè:
2.1. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó (äàë³ – ²íâåñòîð) âèçíà÷àºòüñÿ ð³øåííÿì ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî
ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â
æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà,
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà (äàë³ – Êîì³ñ³ÿ)
òà çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).
2.2. Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó (çàìîâíèê âëàøòóâàííÿ) – Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàíèé öåíòð (äàë³ – Çàìîâíèê).
2.3. Çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò – êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) "Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî".
2.4. Âëàøòóâàííÿ ²ÏÒÊÑ òà ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
äëÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíîãî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ì³æ ²íâåñòîðîì, Çàìîâíèêîì òà Îðãàí³çàòîðîì
êîíêóðñó.
2.5. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïðàâî
âëàñíîñò³ íà ²ÏÒÊÑ çàëèøàºòüñÿ ó ²íâåñòîðà. Íå ï³çí³øå í³æ çà 60
äí³â äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ²íâåñòîð
áåçîïëàòíî ïåðåäàº Çàìîâíèêó îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâó, òåõí³÷íó,
òåõíîëîã³÷íó, þðèäè÷íó ìîäåë³ ôóíêö³îíóâàííÿ ²ÏÒÊÑ òà â³äïîâ³äíî¿
³íôðàñòðóêòóðè. Ïåðåõ³ä äî Çàìîâíèêà ïðàâ òà äîêóìåíòàö³¿, ïåðåäáà÷åíèõ ó öüîìó ïóíêò³, â³äáóâàºòüñÿ îäíî÷àñíî ç çàê³í÷åííÿì ñòðîêó
ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.
3. Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó:
3.1. Ô³íàíñóâàííÿ ²íâåñòîðîì óñ³õ âèòðàò (â òîìó ÷èñë³ Çàìîâíèêà),
ïîâ’ÿçàíèõ ç âëàøòóâàííÿì ²ÏÒÊÑ òà ñòâîðåííÿì â³äïîâ³äíî¿ ³íô-

ðàñòðóêòóðè äëÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàáåçïå÷åííÿì åëåêòðîåíåðã³ºþ
òà äîñòóïîì äî ìåðåæ³ ²íòåðíåò, åêñïëóàòàö³ºþ, ñàí³òàðíèì óòðèìàííÿì, ñåðâ³ñíèì îáñëóãîâóâàííÿì òà ðåìîíòîì ²ÏÒÊÑ, à òàêîæ ñïëàòà
³íøèõ ïëàòåæ³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.
3.2. Ñïëàòà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó (²íâåñòîðîì) Îðãàí³çàòîðó
êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà ó ðîçì³ð³ íå ìåíøå 400 000,00 ãðí (×îòèðèñòà òèñÿ÷ ãðèâåíü 00 êîï.) áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî
ïåðåìîæöåì êîíêóðñó òà óêëàäåííÿ ç íèì ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.
Çàçíà÷åí³ êîøòè ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì íå ï³çí³øå 10 (äåñÿòè)
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.
Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.
3.3. Êîìïåíñàö³ÿ ²íâåñòîðîì Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì ï³äãîòîâ÷èõ
(ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò, ó ðîçì³ð³, ùî ñòàíîâèòü 348 566,40 ãðí
(Òðèñòà ñîðîê â³ñ³ì òèñÿ÷ ï’ÿòñîò ø³ñòäåñÿò ø³ñòü ãðèâåíü 40 êîï.), ç
óðàõóâàííÿì ÏÄÂ. Âêàçàí³ êîøòè ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì ïðîòÿãîì
10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì
äîãîâîðîì.
Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.
3.4. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó êîíêóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ – ãàðàíò³¿
áàíêó ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íèì ô³íàíñîâèõ çîáîâ’ÿçàíü,
ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 3.2 òà 3.3 öèõ óìîâ. Ãàðàíò³ÿ áàíêó â òîìó
÷èñë³ ìàº ïåðåäáà÷àòè:
– ñïëàòó áàíêîì êîøò³â Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó, Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò ó ðàç³, ÿêùî ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð íå óêëàäåíî ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ
ïåðåìîæöåì êîíêóðñó çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ
óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³íâåñòèö³éíîãî
äîãîâîðó ó âèïàäêó, êîëè ïåðåìîæåöü êîíêóðñó â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä
ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà/àáî âèñóâàº íåïðèéíÿòí³
óìîâè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó;
– ñïëàòó áàíêîì êîøò³â/íåñïëà÷åíî¿ ÷àñòèíè êîøò³â (âèçíà÷åíèõ
öèìè óìîâàìè ñóì) Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó, Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ
(ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò ó ðàç³ ïðîñòðî÷åííÿ ²íâåñòîðîì îïëàòè
ïîíàä 10 (äåñÿòü) äí³â â³ä âñòàíîâëåíî¿ â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³
äàòè ¿¿ çä³éñíåííÿ.
3.5. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³ 2 550,00 ãðí (Äâ³
òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò ï’ÿòäåñÿò ãðèâåíü 00 êîï.) íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê
¹ 31515934700001 â ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó 820019, êîä ªÄÐÏÎÓ
37993783, îäåðæóâà÷ – ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³.
Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó, ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.
3.6. ßêùî ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ï³äïèñàííÿ ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïåðåìîæåöü êîíêóðñó â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, âèñóâàº íåïðèéíÿòí³ óìîâè ï³äïèñàííÿ
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ð³øåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
Ç ìîìåíòó ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ïðîòÿãîì 5 (ï’ÿòè) äí³â ãîòóº â³äïîâ³äíå
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ñêàñóâàííÿ ðåçóëüòàò³â ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó òà íàäàº ïðàâî Êîì³ñ³¿ ðîçïî÷àòè ïåðåãîâîðè ç
³íøèìè ó÷àñíèêàìè ç ÷èñëà òèõ, õòî çàïðîïîíóâàâ íàéêðàù³ óìîâè
çä³éñíåííÿ ³íâåñòèö³é ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.
3.7. Çàãàëüíèé ñòðîê âëàøòóâàííÿ ²ÏÒÊÑ òà ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, â òîìó ÷èñë³ ç âïðîâàäæåíèì ïðîãðàìíèì çàáåçïå÷åííÿì â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 3.8 òà
3.9 öèõ óìîâ, íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 36 (Òðèäöÿòü ø³ñòü) ì³ñÿö³â
ç ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó. Ôàêò âëàøòóâàííÿ
²ÏÒÊÑ òà ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ çàêëàä³â îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ï³äòâåðäæóºòüñÿ àêòîì, ï³äïèñàíèì ì³æ Çàìîâíèêîì òà ²íâåñòîðîì.
Åêñïëóàòàö³ÿ ²ÏÒÊÑ áåç çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ
ñåðâ³ñ³â òà ìîæëèâîñòåé, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 3.8 òà 3.9 öèõ
óìîâ, çàáîðîíåíà.
3.8. ²íâåñòîð íà ï³äñòàâ³ òåõí³÷íîãî çàâäàííÿ Çàìîâíèêà çàáåçïå÷óº
çà âëàñíèé ðàõóíîê ìîæëèâ³ñòü âïðîâàäæåííÿ â ²ÏÒÊÑ åëåêòðîííîãî
ñåðâ³ñó "KyivID" òà åëåêòðîííèõ ñåðâ³ñ³â, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü çàïèñ äî
ë³êàðÿ, ³íøèõ ì³ñüêèõ åëåêòðîííèõ ñåðâ³ñ³â ç ïîä³áíèìè ôóíêö³îíàëüíèìè ìîæëèâîñòÿìè, ÿê³ áóäóòü â ïîäàëüøîìó âïðîâàäæåí³ â
çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³, ïðî ùî
ñêëàäàº àêò, ÿêèé çàòâåðäæóºòüñÿ Çàìîâíèêîì.
3.9. ²íâåñòîð çàáåçïå÷óº çà âëàñíèé ðàõóíîê íà ï³äñòàâ³ òåõí³÷íîãî
çàâäàííÿ, íàäàíîãî Çàìîâíèêîì, âïðîâàäæåííÿ â åêñïëóàòàö³þ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ùî äîçâîëèòü íà âèêîíàííÿ íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 25.07.2017 ¹ 848 "Ïðî çä³éñíåííÿ
çàõîä³â ç êîíòðîëþ çà íàäõîäæåííÿì ³ âèêîðèñòàííÿì áëàãîä³éíèõ
ïîæåðòâ ó çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ" íàäàòè Çàìîâíèêó òåõí³÷íó
ìîæëèâ³ñòü â³äñë³äêîâóâàòè íàäõîäæåííÿ áëàãîä³éíèõ âíåñê³â òà
³íøèõ ïëàòåæ³â, íåçàáîðîíåíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, çä³éñíåíèõ
ç âèêîðèñòàííÿì ²ÏÒÊÑ, â³äïîâ³äíèõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â, à ñàìå:
1) Â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó â³äñë³äêîâóâàòè ñòàòóñè ïëàòåæ³â:
– îá’ºìè, ê³ëüê³ñòü ïëàòåæ³â ç ô³ëüòðàö³ºþ ïî ñåðâ³ñàì òà ïîñëóãàì;
– îá’ºìè, ê³ëüê³ñòü ïëàòåæ³â çàãàëüí³ àáî â³äïîâ³äíî äî îáðàíèõ
óñòàíîâ;
– óãðóïîâàííÿ ïëàòåæ³â çà ÷àñîì, óñòàíîâîþ, ñåðâ³ñîì;
– êîëüîðîâà ³äåíòèô³êàö³ÿ ïëàòåæ³â çà ñòàòóñîì;
– åêñïîðò äàíèõ äî òàáëèöü àáî pdf ôàéë³â.
2) Ôîðìóâàòè çâ³òè òà ä³àãðàìè â çðó÷íîìó âèãëÿä³:
– îá’ºìè, ê³ëüê³ñòü ïëàòåæ³â, ñåðåäí³é ïëàò³æ çà ïåð³îä (íå á³ëüøå
6 ì³ñ.) ç êðîêîì ïî ãîäèíàì, äíÿì, ì³ñÿöÿì;
– ô³ëüòðóâàííÿ ñòàòèñòèêè ïî óñòàíîâàì òà â³äïîâ³äíèì òåðì³íàëàì,
ñåðâ³ñàì, ïîñëóãàì, ñòàòóñàì ïëàòåæ³â;
– åêñïîðò äàíèõ äî òàáëèöü àáî pdf ôàéë³â.
3) Ôîðìóâàííÿ òàáëèöü çàãàëüíèõ ðåçóëüòàò³â:
– íàäõîäæåííÿ êîøò³â äî ðàõóíê³â äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè;
– íàäõîäæåííÿ êîøò³â ç â³äïîâ³äíèõ óñòàíîâ òà/àáî â³äïîâ³äíèõ
òåðì³íàë³â;
– ïîð³âíÿëüí³ õàðàêòåðèñòèêè íàäõîäæåíü ç â³äïîâ³äíèõ óñòàíîâ
òà/àáî â³äïîâ³äíèõ òåðì³íàë³â.
4) Òåõí³÷íà ìîæëèâ³ñòü ôîðìóâàòè êâèòàíö³¿ çà êîæíèé ïëàò³æ
äëÿ ïåðåâ³ðêè â³äïîâ³äíîñò³ ïëàò³æíèõ ðåêâ³çèò³â ô³íàíñîâèì àáî
áóõãàëòåðñüêèì â³ää³ëîì â³äïîâ³äíî¿ óñòàíîâè.
5) Ìîá³ëüíà, web òà ñòàö³îíàðíà âåðñ³¿ ïðîãðàìè ìîí³òîðèíãó ç
ìîæëèâ³ñòþ ³äåíòèô³êàö³¿ ç îñîáèñòèì ïàðîëåì.
Ó ðàç³ çì³íè çàêîíîäàâñòâà ó ðàç³ ïîòðåáè ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçàíèé
çàáåçïå÷èòè ìîæëèâ³ñòü â³äñë³äêîâóâàòè íàäõîäæåííÿ é ³íøèõ
ïëàòåæ³â, íåçàáîðîíåíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, çä³éñíåíèõ ç
âèêîðèñòàííÿì ²ÏÒÊÑ, ÿê³ íàäõîäèòèìóòü íà ðàõóíêè â³äïîâ³äíèõ
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â â ðåæèì³ îíëàéí.
²íâåñòîð çîáîâ’ÿçóºòüñÿ çàáåçïå÷èòè ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ áëàãîä³éíèõ ïëàòåæ³â, çä³éñíåíèõ ç âèêîðèñòàííÿì ²ÏÒÊÑ, íà êîðèñòü
çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà áåç ñòÿãíåííÿ êîì³ñ³éíî¿ âèíàãîðîäè çà çä³éñíåííÿ òàêèõ ïëàòåæ³â (çà âèêëþ÷åííÿì êîì³ñ³éíî¿ âèíàãîðîäè çà
áàíê³âñüê³/ô³íàíñîâ³ ïîñëóãè çà òàðèôîì, âñòàíîâëåíèì â³äïîâ³äíîþ
áàíê³âñüêîþ/ô³íàíñîâîþ óñòàíîâîþ).
3.10. ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçóºòüñÿ çà âëàñíèé ðàõóíîê íàëàãîäèòè
äåòàëüíó ñòàòèñòèêó òà ñèñòåìó çâ³ò³â, ä³àãðàì óñ³õ íàäõîäæåíü ç
ìåäè÷íèõ ïîñëóã òà áëàãîä³éíèõ âíåñê³â, çä³éñíåíèõ ç âèêîðèñòàííÿì
²ÏÒÊÑ, òà íàäàâàòè ¿¿ Çàìîâíèêó.

3.11. ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçóºòüñÿ çà âëàñíèé ðàõóíîê íàäàòè òåõí³÷íó ìîæëèâ³ñòü ìåäè÷íèì çàêëàäàì ÷åðåç ³íôîðìàö³éíó ñêëàäîâó
ïðîåêòó ³íôîðìóâàòè â³äâ³äóâà÷³â ïðî ïîñëóãè, îòðèìóâàòè çðàçêè
äîêóìåíò³â, â³äîáðàæàòè îãîëîøåííÿ òà îïåðàòèâíó ³íôîðìàö³þ
ùîäî ðîáîòè óñòàíîâ.
3.12. Ñòðîê ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ñòàíîâèòü 8 ðîê³â.
3.13. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó àáî éîãî
ïðèïèíåííÿ (ðîç³ðâàííÿ) ³íâåñòîð äåìîíòóº ²ÏÒÊÑ çà âëàñíèé ðàõóíîê. Íå ï³çí³øå í³æ çà 60 äí³â äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ä³¿ ²íâåñòèö³éíîãî
äîãîâîðó, ²íâåñòîð áåçîïëàòíî ïåðåäàº Çàìîâíèêó îðãàí³çàö³éíîïðàâîâó, òåõí³÷íó, òåõíîëîã³÷íó, þðèäè÷íó ìîäåë³ ôóíêö³îíóâàííÿ
²ÏÒÊÑ òà â³äïîâ³äíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ùî çàòâåðäæóºòüñÿ àêòîì
ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³. Ïåðåõ³ä äî Çàìîâíèêà ïðàâ òà äîêóìåíòàö³¿,
ïåðåäáà÷åíèõ ó öüîìó ïóíêò³, â³äáóâàºòüñÿ îäíî÷àñíî ç çàê³í÷åííÿì
ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.
Ó âèïàäêó ïîðóøåííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ’ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ
ïóíêòàìè 3.7 – 3.9 öèõ óìîâ, Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ìàº ïðàâî â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó ðîç³ðâàòè ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó 3.20 öèõ óìîâ.
3.14. Ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ²íâåñòîðó çàáîðîíÿºòüñÿ:
– çì³íþâàòè ôóíêö³îíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;
– â³ä÷óæóâàòè Îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ áåç çãîäè Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó;
– áåç çãîäè Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó ïåðåäàâàòè Îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ
â çàñòàâó àáî ³íøèì ÷èíîì îáòÿæóâàòè Îá’ºêò ³íâåñòóâàííÿ ïðàâàìè
òðåò³õ îñ³á (êð³ì ïåðåäà÷³ â îðåíäó).
3.15. ²íâåñòîð çîáîâ’ÿçóºòüñÿ ùîêâàðòàëüíî â ïèñüìîâ³é ôîðì³
ïîäàâàòè Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó òà Çàìîâíèêó çâ³òè ùîäî ñòàíó
ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó â ö³ëîìó òà îêðåìèõ éîãî åòàï³â
çà ôîðìîþ, íàäàíîþ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó.
3.16. Êîíòðîëü çà ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó çä³éñíþº
Çàìîâíèê, à çà âèêîíàííÿì óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó – Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó.
3.17. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó) ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè)
ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ çàïèòó çîáîâ’ÿçóºòüñÿ íà âèìîãó Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó òà Çàìîâíèêà íàäàâàòè äîêóìåíòàëüíî
ï³äòâåðäæåíó ³íôîðìàö³þ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó òà óìîâ
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.
3.18. ²íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì âñòàíîâëþþòüñÿ øòðàôí³ ñàíêö³¿,
ùî ï³äëÿãàþòü ñïëàò³, çà íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ
²íâåñòîðîì ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü, â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî, çà
ïîðóøåííÿ çîáîâ’ÿçàííÿ, âñòàíîâëåíîãî ïóíêòîì 3.14 öèõ Óìîâ –
øòðàô, â ðîçì³ð³ 100% â³ä âàðòîñò³ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ íà êîðèñòü
Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó ç óðàõóâàííÿì ³íäåêñó ³íôëÿö³¿ íà ìîìåíò
ï³äòâåðäæåííÿ Çàìîâíèêîì òàêîãî ïîðóøåííÿ.
Ôàêò çä³éñíåííÿ ïîðóøåííÿ çîáîâ’ÿçàííÿ, âñòàíîâëåíîãî ïóíêòîì 3.14 öèõ óìîâ, ï³äòâåðäæóº Çàìîâíèê øëÿõîì ³íôîðìóâàííÿ
Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó.
3.19. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ìàº ïðàâî ³í³ö³þâàòè ðîç³ðâàííÿ
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó ó âèïàäêó
íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ’ÿçàíü,
ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 3.1-3.3, 3.7-3.11, 3.14-3.15 öèõ óìîâ àáî
³íøèõ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.
3.20. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ’ÿçàíü çà ³íâåñòèö³éíèì
äîãîâîðîì ïèòàííÿ ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó çà ïðîïîçèö³ºþ Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó òà/àáî Çàìîâíèêà âèíîñèòüñÿ íà
ðîçãëÿä Êîì³ñ³¿.
3.20.1. Ï³ñëÿ ðîçãëÿäó Êîì³ñ³ºþ òà ïðèéíÿòòÿ íåþ ð³øåííÿ Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ïîâ³äîìëÿº ²íâåñòîðà ïðî:
– íåîáõ³äí³ñòü áåçóìîâíîãî âèêîíàííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â;
– òåðì³íè ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ó ðàç³ íåóñóíåííÿ
²íâåñòîðîì ïîðóøåíü éîãî óìîâ.
Ó ðàç³ íåóñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïðîòÿãîì 37 (òðèäöÿòè ñåìè) äí³â ç äíÿ íàïðàâëåííÿ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó íà àäðåñó ²íâåñòîðà, çàçíà÷åíó â ³íâåñòèö³éíîìó
äîãîâîð³, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ðîç³ðâàííÿ, ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð áóäå
ââàæàòèñü ðîç³ðâàíèì.
3.20.2. Ó ðàç³ óñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî
äîãîâîðó ²íâåñòîð ëèñòîì ïîâ³äîìëÿº Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó ïðî âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü òà íàäàº ³íôîðìàö³þ ïðî ôàêòè÷íå âèêîíàííÿ
çîáîâ’ÿçàíü çã³äíî ç óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.
3.20.3. Çàìîâíèê ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ íàäàº Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó ï³äòâåðäæåííÿ âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ’ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ
ó ï³äïóíêò³ 3.20.2.
4. Äîäàòêîâ³ óìîâè êîíêóðñó:
4.1. Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿,
ñïðÿìîâàí³ íà íàéá³ëüø åôåêòèâíó ðåàë³çàö³þ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.
4.2. Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿,
ñïðÿìîâàí³, çîêðåìà, íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.
5. Êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.
5.1. Îñíîâíèé êðèòåð³é âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó – íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ðîçì³ðó âíåñêó íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà
³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.
5.2. Íàä³éí³ñòü ñõåìè ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó.
5.3. Íàÿâí³ñòü â ó÷àñíèêà äîñâ³äó ðåàë³çàö³¿ àíàëîã³÷íèõ ïðîåêò³â.
5.4. Íàéá³ëüøà ÷àñòêà âëàñíèõ êîøò³â, ùî âêëàäàþòüñÿ ó÷àñíèêîì
ó ô³íàíñóâàííÿ Îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.
6. Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íå äîïóñêàþòüñÿ îñîáè, ÿê³:
6.1. Âèçíàí³ áàíêðóòàìè àáî ñòîñîâíî ÿêèõ ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî
áàíêðóòñòâî.
6.2. Íå íàäàëè â³äïîâ³äí³ ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè
¿õ ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó.
6.3. Çíàõîäÿòüñÿ â ñòàä³¿ ë³êâ³äàö³¿ (ïðèïèíåííÿ).
6.4. Ìàéíî (÷àñòèíà ìàéíà) ÿêèõ ïåðåáóâàº â ïîäàòêîâ³é çàñòàâ³
àáî íà öå ìàéíî íàêëàäåíî àðåøò.
6.5. Ìàþòü ïðîñòðî÷åíó çàáîðãîâàí³ñòü ç³ ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â
(îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â).
6.6. Íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìîâè ïîïåðåäí³õ
³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ïîâ’ÿçàí³ ç îñîáàìè, ùî íå âèêîíàëè
àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ³íøèõ äîãîâîð³â, ÿê³ áóëè ï³äïèñàí³ ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ
äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.
6.7. Ï³äïàäàþòü ï³ä âèçíà÷åííÿ: "ï³äïðèºìñòâà ³ îñîáè ÐÔ", íàâåäåíå
ó ð³øåíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¹ 9/2231 â³ä 16 áåðåçíÿ 2017 ðîêó.
7. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó âèäàºòüñÿ çà
àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë. 202-76-78,
202-79-34, 202-72-60 (ïîíåä³ëîê – ï’ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00) ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ïðè íàÿâíîñò³
äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ñïëàòó ó÷àñíèêîì ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó. Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ²
ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.
8. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó îñîáèñòî
àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç äíÿ
îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36,
ê³ì. 620, òåë. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (ïîíåä³ëîê – ï’ÿòíèöÿ
ç 10.00 äî 16.00). Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.
9. Çà îòðèìàííÿì ðîç’ÿñíåíü òà äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî
îá’ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çâåðòàòèñü çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë.
Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë. 202-76-78, 202-79-34, 202-72-60 (ïîíåä³ëîê – ï’ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00).
10. Ó ðàç³ çì³íè äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó÷àñíèêó êîíêóðñó â
îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó íàäñèëàºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî äàòó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.
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ЖИТТЯ СТОЛИЦІ
Земельній ділянці на Замковій
горі надано статус парку

РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА
затверджено результати міського
конкурсу-огляду суб’єктів господарювання сфери побутового
обслуговування на присвоєння
звання зразкового у Києві в 2017
році.
Переможцями стали 17 закладів у всіх районах міста: салони
краси, перукарні, будинок побуту,
фотостудії, сервісний центр, ательє з індивідуального пошиття
та ремонту одягу, майстерня з
ремонту взуття та металовиробів.

ДЕПУТАТИ Київради надали статус
парку ділянці орієнтовною площею 9,8 га, що розташована між
вул. Воздвиженською, пров. Ладо
Кецховелі, Фролівським пров. та
Андріївським узвозом (історична
місцевість – Замкова гора) у Подільському районі. Таке рішення було
ухвалено з метою охорони зелених
насаджень і збереження рекреаційної цінності цієї території. Зазначена
земля має історико-культурне значення загальноміського масштабу,
тому новий статус унеможливить у
майбутньому забудову історичної
місцевості Подолу.
«Ми закликаємо раз і назавжди
офіційно окреслити межі Замкової
гори, аби зберегти це історичне місце для нащадків. Тим паче, один із
київських забудовників раніше вже
заявляв про намір звести 8-поверховий готель на Андріївському узвозі,
частково зазіхнувши на територію
Замкової гори. Цим рішенням ми
створюємо повноцінний заповідник,
і ніхто там нічого не зможе захопити,

Департаменту промисловості
та розвитку підприємництва
доручено видати переможцям
конкурсу-огляду свідоцтва про
присвоєння звання зразкового
у 2017 році із врученням анотаційних дощок.
Нагадаємо, що присвоєння
звання зразкового ініційовано
столичною владою для удосконалення соціально-побутової
сфери, підвищення подальшого
рівня якості та культури обслуговування киян, створення здорової

конкуренції на ринку побутових
послуг та подальшого розвитку
підприємницької діяльності

Фото Олексія ІВАНОВА

Низка міських електропоїздів не курсуватиме
з технічних причин

З МИНУЛОГО четверга з технічних причин відмінено курсування деяких міських електропоїздів,

а саме: №№ 7501, 7503, 7505, 7507, 7509, 7404, 7502,
7405, 7506, 7508, 7510.
Як повідомили в КП «Київпастранс», у двох
потягах, які наразі експлуатують на маршруті
міської електрички, зменшено кількість вагонів до
4-х одиниць у звʼязку з необхідністю проведення
планового ремонту колісних пар. По завершенні
робіт кількість електропоїздів збільшать.
Також перевізники повідомили, що моторвагонне депо Фастів-1 не має фізичної змоги провести ці роботи за короткий час через велику
завантаженість профільних цехів підприємства,
оскільки його основне завдання – ремонт приміських електропотягів

До комунальної власності
повернули кінотеатр «Тампере»
Крім того, встановили, що
Київрада взагалі не приймала
жодного рішення про відчуження
кінотеатру. 22 лютого Київський

Цьогоріч чергу в дитсадки
скоротять на 2000 місць
У 2018 РОЦІ в столиці буде створено близько 2000 місць у дитсадках, що
забезпечить скорочення черги практично вдвічі. Про це під час розширеної Колегії столичної держадміністрації повідомив заступник голови
КМДА Олексій Резніков.
«Протягом 2017 року завдяки відкриттю 10 дитсадків (5 комунальних,
1 відомчого та 4 приватних) та відновленню роботи 84 груп створено
3600 місць для малечі. Це дозволило скоротити чергу, і наразі на першочергове зарахування до ДНЗ черга становить 4200 дітей. Уже цього року
буде створено ще близько 2000 місць, що дозволить малюкам відвідувати
садочки», – зазначив Олексій Резніков.
Заступник голови КМДА уточнив, що у 2018 відкриють 8 дитсадочків.
Він також нагадав, що з 2014 року черга в ДНЗ міста скоротилася з 15
тисяч до 4,2 тисячі.

У 2018 році «Київзеленбудівці»
відремонтують 128 парків
і скверів

Завершується прийом документів
на присудження премії Київського міського
голови за особливі досягнення молоді
у розбудові столиці України – міста-героя Києва
НАГАДУЄМО, що документи подаються до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту щорічно
до 1 березня за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 3, відділ молодіжної політики управління молоді
та спорту. Із текстом Положення про зазначену премію можна ознайомитися на сайті управління
молоді та спорту (розділ «Молодь», підрозділ «Підтримка обдарованої молоді»).
Додаткова інформація за тел. (067)388-44-66, Світлана Островська

УПРОДОВЖ року зусиллями КО
«Київзеленбуд» збудують дві насосні
станції та 40 нових зрошувальних
систем, що значно зменшить собівартість поливу зелених насаджень.
«Озеленення та екологічна безпека залишаються пріоритетом
для міста у 2018 році. Наша мета
залишається незмінною – збільшення кількості та якості зелених зон,
збереження унікальної екосистеми,
виконання проектів, що сприятимуть підвищенню екобезпеки. Нагадаю, що торік прийнято 80 рішень
про присвоєння статусу скверу або
парку ділянкам загальною площею
близько 170 га. Минулого року ми
виконали ремонти та озеленення у 120 парках і скверах. Наразі
у планах – оновлення 128 зелених
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ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

зон», – зауважив заступник голови
КМДА Петро Пантелеєв.
Він заявив, що цьогоріч міська
влада має намір створити у кожному
районі зелену зону за прикладом парку «Наталка» (Оболонський район).
«Це парковий простір, де є усі
інфраструктурні елементи для якісного та комфортного відпочинку
киян», – наголосив заступник голови
КМДА

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ «Хрещатик»

Передплатний індекс

Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

забрати чи побудувати», – зазначив
депутат Київради Сергій Гусовський.
Подільським зеленбудівцям доручено здійснити організаційно-правові заходи щодо оформлення права
постійного користування ділянкою,
розробити проект її землеустрою,
благоустрою та озеленення, здійснити розрахунок нормативного
обсягу річного фінансування на
догляд і утримання на ній квітів,
дерев і кущів

Фото Олексія ІВАНОВА

ПІСЛЯ тривалих та багаторічних судових спорів за цілісний
майновий комплекс «Кінотеатр
«Тампере», розташований у столиці на вул. Героїв Севастополя, судом апеляційної інстанції задоволено позов Київської
місцевої прокуратури №9 про
визнання недійсним свідоцтва
про право власності комерційної
структури на вказаний об’єкт
нерухомості.
Як уже повідомлялось, наприкінці 2013 року право власності
на комплекс кінотеатру загальною площею понад 2000 м² та
вартістю майже 18,9 млн грн,
було зареєстровано за приватним
товариством в обхід встановленої
законодавством приватизаційної
процедури для об’єктів культури.

апеляційний господарський суд,
підтримавши принципову позицію місцевої прокуратури,
скасував незаконне рішення суду
першої інстанції та визнав право
власності на даний об’єкт культури за територіальною громадою
міста
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Визначено зразкові побутові
заклади 2017 року
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