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Ç ëþäüìè ³ äëÿ ëþäåé 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ñâÿòêóº 58-é äåíü íàðîäæåííÿ

Ðåêîíñòðóêö³ÿ Îë³ìï³éñüêîãî ñòàä³îíó,
áóä³âíèöòâî ðîçâ’ÿçêè íà ìîñòó Ïàòîíà,
â³äêðèòòÿ Öåíòðàëüíîãî ãàñòðîíîìó, äî-
ïëàòè ìàëîçàáåçïå÷åíèì, ï³äòðèìêà â³ò-
÷èçíÿíîãî á³çíåñó... Öå ëèøå íåâåëèêèé
ïåðåë³ê ïðîåêò³â, ÿê³ íàâ³òü â óìîâàõ åêî-
íîì³÷íî¿ íåñòàá³ëüíîñò³ âäàºòüñÿ ðåàë³çî-
âóâàòè ì³ñüê³é âëàä³ ï³ä ãîëîâóâàííÿì

ñèëüíîãî àíòèêðèçîâîãî ìåíåäæåðà Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî. ßê ³ îá³öÿâ ìåð, ñüî-
ãîäí³ ìàëîçàõèùåí³ êèÿíè îòðèìóþòü ñî-
ö³àëüíó äîïîìîãó, çàòîð³â íà äîðîãàõ ìåí-
øå, æèòåë³ ìàþòü êîìóíàëüí³ ïîñëóãè,
òåïëî ó êâàðòèðàõ òà ãðîìàäñüêèé òðàíñ-
ïîðò çà íàéíèæ÷èìè òàðèôàìè.

“ßêùî äëÿ ïîïåðåäí³õ ìåð³â ãîëîâíèì

áóâ ñàì Êè¿â, ÿê ì³ñòî, ÿê ñòîëèöÿ, ùî ðà-
äóº çàìîæíèõ ëþäåé òà ³íîçåìö³â, òî äëÿ
ìåíå ãîëîâíîþ ö³íí³ñòþ º êîíêðåòíà ëþ-
äèíà, ¿¿ çàðïëàòíÿ, êóï³âåëüíà ñïðîìîæ-
í³ñòü ö³º¿ çàðïëàòí³, ëþäñüêå çäîðîâ’ÿ, ñ³-
ìåéíèé çàòèøîê òà çëàãîäà, äîáðîáóò, ìîæ-
ëèâîñò³ îñîáèñòî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ ìîëîä³. ²
ñàìå çàðàäè öüîãî ÿ ïðàöþâàòèìó”, — êà-
çàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ùå ó ñâî¿é ïåðåä-
âèáîð÷³é ïðîãðàì³ “Ç ëþäüìè ³ äëÿ ëþäåé”,
ÿêó ïðîäîâæóº âò³ëþâàòè â æèòòÿ.

Ïîïðè ñêîðî÷åííÿ âèäàòê³â óðÿäîì, Êè-
¿â âèêîíóº ôóíêö³¿ ñòîëèö³ Óêðà¿íè, âè-
çíà÷àº äèíàì³êó ðîçâèòêó óñ³õ ðåã³îí³â.
Çáèòêîâ³ çà ïîïåðåäíüî¿ âëàäè êîìóíàëü-
í³ ï³äïðèºìñòâà ñüîãîäí³ ïðèíîñÿòü ì³ëü-
éîíí³ ïðèáóòêè, ÿê, ïðèì³ðîì, “Êè¿â-
òðàíñïàðêñåðâ³ñ”. Ïàðêóâàëüíèõ ì³ñöü ó
ì³ñò³ ïîá³ëüøàëî â ðàçè. Êîæåí àâòîìîá³-
ë³ñò ìîæå áåç ïðîáëåì çàëèøèòè ìàøèíó
ïðàêòè÷íî íà êîæí³é âóëèö³. Ñó÷àñí³ ìå-

òîäè ñïëàòè çà ïàðêóâàííÿ çà äîïîìîãîþ
ìîá³ëüíîãî òåëåôîíà ÷è ì³ñÿ÷íîãî àáîíå-
ìåíòà äàþòü çìîãó âîä³ºâ³ åêîíîìèòè ÷àñ,
à ï³äïðèºìñòâó åôåêòèâíî íàïîâíþâàòè
áþäæåò.

Çà îñòàíí³é ð³ê ðîáîòè ìåðà òà éîãî
êîìàíäè â òðàíñïîðòí³é ñôåð³ ì³ñòà ñòà-
ëèñÿ çíà÷í³ çì³íè. Õî÷à êðèçà çàâàäèëà
çàïóñòèòè íîâ³ ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó, áó-
ëî â³äêðèòî ðóõ Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåí-
ñüêèì ìîñòîì, ùî ³ñòîòíî ñêîðîòèëî øëÿõ
â³ä öåíòðó äî Îáîëîí³ òà Ë³âîáåðåææÿ.
Ò³ëüêè çà ÷àñ îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëà-
ãîóñòðîþ ìàéæå ïî âñüîìó ì³ñòó ³ç çàñòî-
ñóâàííÿì ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é â³äðåìîíòî-
âàíî äîðîæíº ïîêðèòòÿ îñíîâíèõ âóëèöü.
Äëÿ êèÿí îíîâëåíî êîìóíàëüíèé òðàíñ-
ïîðò, çàêóïëåíî çðó÷í³ íèçüêîïîñàäêîâ³
àâòîáóñè ³ òðîëåéáóñè. Çàê³í÷óºòüñÿ îíîâ-
ëåííÿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ.

Продовження на 4—5-й стор.
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Сьо одні Київсь ом місь ом олові Леонідові Черновець ом випов-
нюється 58 ро ів. Чи не найпершими зі святом мера почали вітати
прості ияни, для я их він і працює. Дзвін и зі словами вдячності до
"Сл жби підтрим и мера иян 15-51" почали надходити від само о
ран . Приймає Леонід Черновець ий вітання та ож від дипломатич-
но о орп с , представни ів бізнес , цер ов. Протя ом останньо о
ро місь ом олові вдалося розв'язати сотні їхніх проблем. Завдя и
правильній Анти ризовій про рамі Леоніда Черновець о о сит ація
в Києві залишається стабільною, реаліз ються сі заплановані
соціальні про рами.



²ðèíà ÊÎÍÄÐÀÒÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора в столичном
Палаці спорт від ри-
лася перша вистав а-
ярмаро робіт, я і ви-
отовили люди з ф н -
ціональними обмежен-
нями. Свої вироби
представили підприєм-
ства Києва та області,
на я их працюють май-
же 60 % тих, хто має
особливі потреби.

“Ó Êèºâ³ ä³º äóæå áàãàòî
ïðîãðàì ç ï³äòðèìêè ëþäåé,
ùî ìàþòü âàäè çäîðîâ’ÿ. Ìè
÷àñòî çóñòð³÷àºìîñÿ ç ãðîìàä-
ñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ³íâàë³-
ä³â, ùîá çíàòè ïðî âñ³ ¿õí³
ïîòðåáè é ïðîáëåìè. Çâ³ñíî,
ìè ðîáèìî ÷èìàëî, ùîá ö³
ëþäè ïî÷óâàëèñÿ ïîâíîïðàâ-
íèìè ÷ëåíàìè ñóñï³ëüñòâà,
àëå òîãî íåäîñòàòíüî. Íàø³
³í³ö³àòèâè ï³äòðèìóþòü ô³ð-
ìè é ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ áåðóòü
íà ðîáîòó ³íâàë³ä³â. Òàêèì
îðãàí³çàö³ÿì ïåðåäáà÷åíî
ïåâí³ ï³ëüãè. Óìîâè ïðàö³ òàì
äóæå ðåòåëüíî ïåðåâ³ðÿþòü,
ùîá ö³ ëþäè íå áóëè â³ä³ðâà-
íèìè â³ä ñóñï³ëüñòâà”,— çà-
çíà÷èëà ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà.

Íà âèñòàâö³ ïðåäñòàâëåíî
ïðîäóêö³þ ïåðøî¿ ïîòðåáè.
Òóò ìîæíà ïðèäáàòè ðå÷³, ùî
çíàäîáëÿòüñÿ â êîæí³é îñåë³:
ïëàñòìàñîâ³ â³äðà, êðèøêè,
ï³äíîñè, åëåêòðîïðèëàäè,
ñïåöîäÿã, ïîñò³ëüíó á³ëèçíó.
Çà ñëîâàìè ïàí³ Ê³ëü÷èöüêî¿,
ö³ òîâàðè äóæå ÿê³ñí³ é, áåç-
ïåðå÷íî, ìîæóòü êîíêóðóâàòè

íà ðèíêó. Âîíà íàâ³òü çàìîâè-
ëà êîìïëåêòè ïîñò³ëüíî¿ á³-
ëèçíè äëÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ òóáåðêóëüîç-
íî¿ ë³êàðí³, íàä ÿêîþ âçÿëà
øåôñòâî.

Ïðåäñòàâëåíî íà âèñòàâö³ é
õóäîæí³ âèðîáè, çîêðåìà êàð-
òèíè, âèðîáè ç á³ñåðó, âè-
øèâêè, ³ãðàøêè ðó÷íî¿ ðîáî-
òè. Òâîðèòè ëþäè ç îáìåæå-
íèìè ìîæëèâîñòÿìè ìîæóòü
íå ã³ðøå, í³æ âèãîòîâëÿòè ïî-
áóòîâ³ äð³áíè÷êè. Ñïðàâæíº
çàõîïëåííÿ âèêëèêàëè ñâî¿ìè

âèñòóïàìè àêòîðè òåàòðó ì³-
ì³êè òà æåñòó “Ðàéäóãà” Êè-
¿âñüêîãî òîâàðèñòâà ãëóõèõ.
Àðòèñòè âïðàâíî âèòàíöüîâó-
âàëè ï³ä ìóçèêó, ÿêî¿ íå ÷ó-
þòü.

“Ïðîáëåì ó ³íâàë³ä³â áàãà-
òî. Ïðîòå âîíè çíàõîäÿòü ó ñî-
á³ ñèëè òà íàñíàãó íå ëèøå
æèòè, à é òâîðèòè. ¯õí³ ðîáî-
òè âèñîêîãî ð³âíÿ, à ö³íó ìè
çà íèõ ïðîñèìî ì³í³ìàëüíó.
Çâàæàþ÷è íà òå, ñê³ëüêè âè-
êîðèñòàíî ìàòåð³àë³â, íåäåøå-
âèõ ó íàø ÷àñ, à òàêîæ ÷àñó,

òî ö³íà íàâ³òü çàíèçüêà. Çâ³ñ-
íî, ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ö³
âèðîáè êóïóâàòèìóòü. Ãîëîâ-
íå, ùîá ëþäè ðîçóì³ëè, ùî
³íâàë³äè òàêîæ õî÷óòü ³ ìî-
æóòü òâîðèòè òà ðîçâèâàòè-
ñÿ”,— ñêàçàëà ãîëîâà ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Òâîð÷³ñòü ³
á³çíåñ ³íâàë³ä³â “Ðàçîì” Ñâ³ò-
ëàíà Êîìàðîâà. Â³äâ³äóâà÷³ çà-
õîïëþâàëèñÿ òàëàíòàìè ëþ-
äåé, êîòð³ ïîïðè îáìåæåííÿ
ìîæóòü òâîðèòè, àëå, íà æàëü,
íàäàâàëè ïåðåâàãó ïðèçåìëå-
íèì ðå÷àì
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Íåîáìåæåííÿ 
ìîæëèâîñòåé
²íâàë³äè çíàõîäÿòü ó ñîá³ ñèëè òà íàñíàãó íå ëèøå æèòè, 
à é ñòâîðþâàòè äèâîâèæí³ ðå÷³

Áóä³âíèöòâî ìåòðî â íàïðÿìêó Òðî-
ºùèíè ñüîãîäí³ º ÷è íå íàéâàæëèâ³øèì
ÿê äëÿ êèÿí, òàê ³ ì³ñüêî¿ âëàäè. Óæå 23
ãðóäíÿ ñòàíå â³äîìî, ÿêà êîìïàí³ÿ âèêî-
íóâàòèìå áóä³âåëüí³ ðîáîòè. ÊÏ “Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí” îãîëîñèëî òåíäåð
íà ñïîðóäæåííÿ ïåðøî¿ ÷åðãè ë³í³¿ Òðî-
ºùèíà — Îñîêîðêè. Îõî÷³ âçÿòè ó÷àñòü
ó òåíäåð³ ïîâèíí³ ïîäàòè çàÿâêó äî 10-¿
ðàíêó 23 ãðóäíÿ, ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòè-
êó” â ïðåñ-ñëóæá³ ï³äïðèºìñòâà.

Öÿ ë³í³ÿ çíà÷íî ïîë³ïøèòü òðàíñïîðò-
íå îáñëóãîâóâàííÿ Òðîºùèíè — îäíîãî

ç íàéá³ëüøèõ ìàñèâ³â ì³ñòà. Âîíà ïðîëÿ-
ãàòèìå ïî â³ñ³ ïðîñïåêòó Áàëüçàêà â³ä âó-
ëèö³ Ìèëîñëàâñüêî¿ äî ïðîñïåêòó Âàòó-
ò³íà, âçäîâæ çàë³çíèö³ äî Áðîâàðñüêîãî
ïðîñïåêòó ç ïðèºäíàííÿì äî Ñâÿòîøèí-
ñüêî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ á³ëÿ ñòàíö³¿ “Ë³-
âîáåðåæíà” ç åëåêòðîäåïî “Òðîºùèíà”.
Â ðàéîí³ ë³í³¿, îêð³ì Òðîºùèíè, ðîçòà-
øîâàí³ òàêîæ ìàñèâè Âîñêðåñåíêà, Ë³-
âîáåðåæíèé, ïðîìèñëîâèé ðàéîí Âîñêðå-
ñåíñüêèé, Âîñêðåñåíñüê³ òà Ðóñàí³âñüê³
ñàäè, ñåëî Òðîºùèíà, Âèãóð³âùèíà-Òðî-
ºùèíà. Áóä³âíèöòâî ïåðøî¿ ÷åðãè îð³ºí-

òîâíî òðèâàòèìå äî 2012 ðîêó. Äîâæèíà
ë³í³¿ ñòàíîâèòèìå 4,96 êì, à áóä³âåëüíà —
7,35 êì. Â³äêðèºòüñÿ â³ñ³ì ñòàíö³é.

Ïåðøà ÷åðãà Ë³âîáåðåæíî¿ ë³í³¿ ïîºä-
íàíà ç ïåðøîþ ÷åðãîþ Ïîä³ëüñüêî-Âèãó-
ð³âñüêî¿. Ðàçîì âîíè çàáåçïå÷àòü áåçïå-
ðåá³éíå òðàíñïîðòíå îáñëóãîâóâàííÿ
ìàéæå ï³âì³ëüéîíà ìåøêàíö³â Ë³âîáå-
ðåææÿ. À â ïåðñïåêòèâ³ Ë³âîáåðåæíó ë³-
í³þ ïîäîâæàòü äî æèòëîâîãî ìàñèâó Ïî-
çíÿêè, òîæ ó ìàéáóòíüîìó âîíà ìîæå ñòà-
òè ÷àñòèíîþ êè¿âñüêî¿ ê³ëüöåâî¿ ë³í³¿ ìåò-
ðîïîë³òåíó.

Îñîáëèâî çðàä³þòü ïî÷àòêó áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò ìåøêàíö³ Òðîºùèíè. Àäæå âî-
íè ÷åêàþòü íà ìåòðî ìàéæå äâàäöÿòü ðî-
ê³â. “Ïî÷àòè ñïîðóäæåííÿ ï³äçåìêè íà
Òðîºùèíó îá³öÿëè ùå â 1989 ðîö³,— ïðè-
ãàäóº ìåøêàíêà öüîãî ìàñèâó Ëþäìèëà
²âàí³âíà,— òîìó ìè ç íåòåðï³ííÿì ÷åêà-
ºìî, êîëè ³ â íàñ ç’ÿâèòüñÿ øâèäêèé âèä
òðàíñïîðòó”

Перший заст пни олови КМДА Ірена Кільчиць а впевнена, що речі, представлені на виставці, д же я існі і
мож ть он р вати на рин
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Öåðêâà äîïîìîæå 
äîëàòè ãðèï

Ó÷îðà â ÊÌÄÀ â³äáóëîñÿ ÷åðãîâå çàñ³-
äàííÿ Ðàäè öåðêîâ ³ ðåë³ã³éíèõ îðãàí³-
çàö³é ïðè ì³ñüêîìó ãîëîâ³. Ó ñòîëèö³ ä³-
þòü á³ëüøå òèñÿ÷³ ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä, 44
äóõîâíèõ öåíòðè, 158 êóëüòîâèõ ñïîðóä
òà 41 ïðèñòîñîâàíå ïðèì³ùåííÿ. Ñâÿùå-
íèêè ï³äòðèìóþòü êèÿí, çîêðåìà ó ë³-
êàðíÿõ, îðãàí³çîâóþòü ãóìàí³òàðíó äîïî-
ìîãó — îäÿã ³ ïðîäóêòè äëÿ ìàëîçàáåç-
ïå÷åíèõ. Ç ïî÷àòêó ðîêó öåðêâà íàäàëà
íàòóðàëüíî¿ äîïîìîãè 2 òèñ. ãðîìàäÿí íà
ñóìó 40 òèñ. ãðí. “Îäíàê öå ëèøå
íåçíà÷íà ÷àñòèíà, àäæå, ÿê ïðàâèëî,
öåðêâà ìàëî ðîçïîâ³äàº ïðî çðîáëåíå. Ùå
âàæëèâ³øîþ º ñàìå äóõîâíà ï³äòðèì-
êà”,— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ñåðã³é Ðóäèê. Òåïåð æå öåðêâà äîïîìîæå
â áîðîòüá³ ç åï³äåì³ºþ ãðèïó. Óïðîäîâæ
äâîõ äí³â óñ³ êîíôåñ³¿ íàä³øëþòü ñâî¿
ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïëàíó ä³é. Íà ñüîãîäí³
óæå îçíà÷åíî ê³ëüêà íàïðÿì³â. Öåðêâà
îð³ºíòóâàòèìå ïàðàô³ÿí, ÿê êîðèñòóâà-
òèñü ïðîô³ëàêòè÷íèìè òà çàõèñíèìè
çàñîáàìè. Äóõîâí³ ë³äåðè áðàòèìóòü
ó÷àñòü â ïðîñâ³òíèöüêèõ àêö³ÿõ ÷åðåç
ÇÌ², òàêîæ öåðêâà ïîøèðþâàòèìå ³í-
ôîðìàö³éíî-îñâ³òí³ ìàòåð³àëè ïðî áî-
ðîòüáó ç åï³äåì³ºþ.  Ó êóëüòîâèõ ñïîðó-
äàõ ï³äòðèìóþòü òåìïåðàòóðíèé ðåæèì,
ùî íå äîïóñêàòèìå ïåðåîõîëîäæåííÿ
ïàðàô³ÿí

Ñòîëèöÿ 
ñâÿòêóº 66-ó 
ð³÷íèöþ 
âèçâîëåííÿ

Ó Êèºâ³ â³äçíà÷àþòü 66-ó ð³÷íèöþ âèç-
âîëåííÿ ñòîëèö³ òà 65-ó ð³÷íèöþ âèçâî-
ëåííÿ Óêðà¿íè â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðá-
íèê³â. Ç ìåòîþ â³äçíà÷åííÿ òàêèõ çíà÷ó-
ùèõ ïîä³é ó ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ ðÿä çà-
õîä³â. Ðîçïî÷àëèñÿ âîíè âæå â÷îðà â ñ.
Íîâ³ Ïåòð³âö³. Áëèçüêî ñòà ïðåäñòàâíè-
ê³â ì³ñüêèõ ãðîìàäñüêèõ âåòåðàíñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é â³äâ³äàëè Íàö³îíàëüíèé ìóçåé-
çàïîâ³äíèê “Áèòâà çà Êè¿â ó 1943 ðîö³”.
Ïîòîìó âîíè âçÿëè ó÷àñòü â óðî÷èñòîìó
ì³òèíãó òà ðèòóàëàõ Ïàì’ÿò³ á³ëÿ ïàì’ÿò-
íèêà âèçâîëèòåëÿì Êèºâà, ìåìîð³àëüíî-
ãî êîìïëåêñó òà ïàì’ÿòíîãî çíàêà “Ãåðî-
ÿì Ëþò³çüêîãî ïëàöäàðìó”. À íàñòóïíî-
ãî ïîíåä³ëêà, 30 ëèñòîïàäà, â Êîëîíí³é
çàë³ ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóäåòüñÿ
çóñòð³÷ êåð³âíèöòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ç ïðåäñòàâíèêàìè ãðîìàäñüêèõ âåòå-
ðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é ñòîëèö³. Â ìåð³¿
î÷³êóþòü á³ëüøå äâîõñîò ãîñòåé. Çà-
âåðøèòüñÿ çóñòð³÷ êîíöåðòíîþ ïðîãðà-
ìîþ

СС ПП ІІ ВВ ЧЧ УУ ТТ ТТ ЯЯ

Від імені иївсь ої місь ої влади та від се-
бе особисто висловлюю либо е співч ття
рідним і близь им, а та ож оле ам знано о
ж рналіста, незмінно о о лядача реда ційної
оле ії азети “Киевс ие ведомости”, а да-
ле ом мин лом — ерівни а прес-сл ж-
би Київради Генріха СІКОРСЬКОГО з при-
вод йо о раптової смерті.
Генріха Тимофійовича пам’ятатим ть я та-

лановито о ж рналіста і ерівни а. Йо о ав-
торитет ні оли не піддавався с мнівам я
ж рналістсь ом середовищі, та і серед ер-
маничів міста. Останні 17 ро ів сво о життя
Генріх Сі орсь ий присвятив висвітленню са-
ме иївсь ої темати и, він добре знав і роз -
мів проблеми столиці, б в справжнім патріо-
том сво о міста.
Ця людина завжди б де для нас при ладом

небайд жості, самовідданої праці і любові до
Києва. Світла пам’ять!

Се ретар Київради
Олесь ДОВГИЙ
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Ìåòðî âèðóøàº 
íà Òðîºùèíó
Òåíäåð íà áóä³âíèöòâî ïðîâåäóòü äî Íîâîãî ðîêó
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

КП "Київсь ий метрополітен" о олосило тендер на б дівництво пер-
шої чер и лінії Троєщина — Осо ор и від в лиці Милославсь ої до
станції "Лівобережна" з еле тродепо "Троєщина". Пропозиції роз-
лян ть 23 р дня. Цієї лінії метро че ають півмільйона иян.
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Ñüîãîäí³ 58-é äåíü íàðîäæåííÿ 
ñâÿòêóº ñòîëè÷íèé ãîëîâà 

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 

З ювілеєм мера вітає дипломатичний орп с

Шановний
Леоніде Михайлович !

Від сьо о дип-
ломатично о ор-
п с , а редитова-
но о в У раїні,
прийміть щирі ві-
тання з днем наро-
дження і побажан-
ня бла опол ччя та
невичерпної енер-
ії на мно отр дній
ниві мера столиці
У раїни — Києва.

Завжди відч ва-
ємо Ваш під-
трим й т рбот ,
і для ба атьох із
нас, віддалених
від Бать івщини,
Київ став рідною
домів ою.

Ми відзначаємо Ваш неоціненний в лад розвито
зовнішньое ономічних зв’яз ів зі столицями інших
держав, створення сприятливо о лімат для інозем-
них інвестицій в е ономі не тіль и Києва, а й сієї
раїни.

Щастя і здоров’я Вам на дов і ро и.

Д аєн дипломатично о орп с
Надзвичайний і Повноважний Посол

Респ блі и Білор сь в У раїні
В. ВЕЛИЧКО

Áåçãîò³âêîâèé ãàìàíåöü
Ñîö³àëüíó êàðòêó êèÿíèíà îòðèìàº êîæåí 
ìàëîçàáåçïå÷åíèé ìåøêàíåöü ñòîëèö³
Êèðèëî ÊÀÑÀÒÊ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Уже напри інці ро о-
жен соціально незахище-
ний иянин зможе отри-
мати особистий еле трон-
ний платіжний до -
мент — соціальн арт
иянина. Про це повідо-
мив олова робочої р пи
з вивчення питань роз-
роблення омпле сно о
механізм соціально о за-
хист населення, перший
заст пни олови КМДА
Анатолій Гол бчен о.

“Ñüîãîäí³ ñòîëè÷íà âëàäà ðî-
áèòü óñå ìîæëèâå, ùîá óæå â
ãðóäí³ êèÿíè ïî÷àëè îòðèìóâàòè
îñîáèñò³ åëåêòðîíí³ ïëàò³æí³ äî-
êóìåíòè. ² íèí³ ãîëîâíå íàøå
çàâäàííÿ — ïðîâåñòè ïîòóæíó
ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó, ðîçïîâ³ñ-
òè ãðîìàäÿíàì ïðî ïåðåâàãè òà-
êèõ êàðòîê ³ ðîçïî÷àòè îïåðàòèâ-
íå ðîçïîâñþäæåííÿ ¿õ”,— ïî³í-
ôîðìóâàâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.

Ñîö³àëüí³ êàðòêè áóäóòü ó âñ³õ
ðàéîíàõ ì³ñòà. Ó êîæíîìó ÆÅÊó
ïðàöþâàòèìóòü ñï³âðîá³òíèêè
áàíêó, ñîö³àëüíî¿ ñëóæáè, ôîòî-
ãðàô. Òóäè çàïðîøóâàòèìóòü ì³ñ-
öåâèõ æèòåë³â, îçíàéîìëþâàòè-
ìóòü ¿õ ç ìîæëèâîñòÿìè òà ïåðå-
âàãàìè êîðèñòóâàííÿ ñîö³àëüíîþ
êàðòêîþ. Ó ðàç³ çãîäè íà îòðèìàí-
íÿ òàêîãî äîêóìåíòà ìàéáóòí³é
âëàñíèê êàðòêè íàïèøå çàÿâó ³ çà
ê³ëüêà äí³â îòðèìàº ïåðñîíàëüíó
ñîö³àëüíó êàðòêó. Âñ³ ïîñëóãè ç ¿¿
âèäà÷³ áóäóòü áåçïëàòíèìè.

Êîíêóðñ íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ³ç
âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè “Ñîö³àëü-
íà êàðòêà êèÿíèíà” âèãðàëè ÒÎÂ
“Óí³âåðñàëüí³ ³íôîðìàö³éí³ òåõ-

íîëîã³¿” òà ÂÀÒ “ÁÌ Áàíê”. Âî-
íè âèãîòîâëÿòèìóòü ïëàñòèêîâ³
êàðòêè, ùî ìàòèìóòü íàä³éíó ñèñ-
òåìó çàõèñòó ³ çìîæóòü âèêîíóâà-
òè ÷èìàëî ôóíêö³é. Çîêðåìà, ñî-
ö³àëüíà êàðòêà ñëóãóâàòèìå ïîñâ³ä-
÷åííÿì îñîáè, îñê³ëüêè ì³ñòèòè-
ìå ïåðñîí³ô³êîâàí³ äàí³ ãðîìàäÿí,
â³äîìîñò³ ïðî ï³ëüãè, íàäàí³ îðãà-
íàìè äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ñîö³àëüíå îáñëóãîâó-
âàííÿ ñàìîòí³õ íåïðàöåçäàòíèõ
ãðîìàäÿí ó òåðèòîð³àëüíèõ öåí-
òðàõ. ßê ñâîºð³äíèé áåçãîò³âêîâèé
“ãàìàíåöü” êàðòêà ñòàíå çàñîáîì
ðåàë³çàö³¿ ï³ëüã â³äïîâ³äíèõ êàòå-
ãîð³é ãðîìàäÿí:

— ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó
òðàíñïîðò³ (ìåòðîïîë³òåí, åëåê-
òðîòðàíñïîðò, àâòîáóñè òà ìàð-
øðóòí³ ì³êðîàâòîáóñè);

— â îïëàò³ æèòëîâî-êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã;

— â áåçïëàòíîìó îòðèìàíí³ ÷è
êóï³âë³ ìåäèêàìåíò³â;

— â îòðèìàíí³ ìåäè÷íèõ ïî-
ñëóã;

— ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿ ó ï³ëüãî-
âèõ ÷åðãàõ, íàïðèêëàä, íà îòðè-
ìàííÿ çàñîá³â ïåðåñóâàííÿ äëÿ
ãðîìàäÿí ç îáìåæåíèìè ìîæëè-
âîñòÿìè ÷è çàáåçïå÷åííÿ çàñîáà-
ìè ðåàá³ë³òàö³¿ òà ïðîòåçóâàííÿ;

— â îòðèìàíí³ ³íøèõ ï³ëüã, íà-
ïðèêëàä, áåçêîøòîâíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ òâåðäèì ïàëèâîì.

Ñîö³àëüíà êàðòêà ìîæå áóòè òà-
êîæ:

— äèñêîíòíîþ êàðòêîþ äëÿ
îïëàòè òîâàð³â ó ìàãàçèíàõ òà ñó-
ïåðìàðêåòàõ;

— ïëàò³æíèì çàñîáîì, ðàõóí-
êîì äëÿ ïåðåêàçó ïåíñ³é òà àäðåñ-
íî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè (çà áà-
æàííÿì ãðîìàäÿí);

— çàñîáîì çáåð³ãàííÿ ³íôîðìà-
ö³¿ ìåäè÷íîãî õàðàêòåðó (íàïðè-
êëàä, ãðóïà êðîâ³, ìåäè÷í³ ïðå-
ïàðàòè, ùî âèêëèêàþòü àëåðã³é-
í³ ðåàêö³¿, òîùî çà áàæàííÿì ãðî-
ìàäÿí)

Áîðîòèñÿ ç áþðîêðàòàìè — ñïðàâà ñï³ëüíà
Ïåíñ³îíåðè ç ïðîñïåêòó Ïîðèêà äâà ðîêè ÷åêàþòü íà ðåìîíò ï³ñëÿ ïîæåæ³
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Чорні об орілі стіни, тем-
рява та дірявий ліноле м
на підлозі — та жив ть
меш анці сьомо о повер-
х б дин № 17-а на
проспе ті Василя Пори а.
Два ро и том не з їхньої
вини т т сталася пожежа.
Одна наводити лад
під'їзді ніхто не збираєть-
ся донині. Відповідаль-
ність же івці всіля о на-
ма аються пере ласти на
меш анців, влаштов ють
бюро ратичне лист вання.
Зробити ремонт самостій-
но люди не в змозі, бо на
поверсі самі пенсіонери.
Літнім иянам залишаєть-
ся че ати обвал стін.

Äâåð³ ë³ôòà â³ä÷èíÿþòüñÿ ³ ...
òåìðÿâà. Óñ³ ñò³íè òà äâåð³ ÷îð-
í³ — íå çà îñòàíí³ìè òåíäåíö³-
ÿìè ³íòåð’ºðó. Íà ñüîìîìó ïî-
âåðñ³ áóäèíêó ¹ 17-à íà ïðîñ-
ïåêò³ Âàñèëÿ Ïîðèêà äâà ðîêè
òîìó ñòàëàñÿ ïîæåæà, ïðîòå íà-
ñë³äê³â ¿¿ í³õòî íå õî÷å ë³êâ³äó-
âàòè äîíèí³. “Ìè çìóøåí³ äèõà-
òè ÷àäîì, æèòè, ÿê ó ïîãðåá³, ³
í³êîìó äî öüîãî íåìàº ä³ëà”,—

ñêàðæèòüñÿ ìåøêàíêà Í³íà Äî-
ë³í³íà.

Ó ëèñòîïàä³ 2007 ðîêó íåâ³äî-
ìèé ï³äïàëèâ òóò ìàòðàö, ÿêèé
îäíà ç ìåøêàíîê âèíåñëà â êî-
ðèäîð. “ß òîä³ áóëà âäîìà, àæ áà-
÷ó, ç äâåðåé âàëóº äèì äî êâàð-

òèðè. Íåìîæëèâî áóëî âèéòè —
òåì³íü ñóö³ëüíà ³ ÷àä”,— ðîçïî-
â³äàº ïàí³ Äîë³í³íà. Çà ¿¿ ñëîâà-
ìè, ïîæåæó â÷èíèâ ìàí³ÿê-ïà-
ë³é, ÿêîãî çãîäîì çàòðèìàëè ïðà-
âîîõîðîíö³.

Îäíàê íàñë³äê³â ïîæåæ³ ë³êâ³-

äîâóâàòè í³õòî íå ïîñï³øàâ.
Ïðåäñòàâíèêè ÆÅÊó çàïåâíÿëè,
ùî â³äíîâëþâàòè êîðèäîð ïîâè-
íåí ìåøêàíåöü, ÷è¿ ðå÷³ ï³äïàëè-
ëè. “À âîíè íàëåæàëè æ³íö³, ÿêà
âåäå íå äóæå ïðèñòîéíèé ñïîñ³á
æèòòÿ, òîìó ðåìîíòó â³ä íå¿ íå

äî÷åêàºøñÿ í³êîëè. Ïîò³ì ïðèé-
øëà ìàéñòåð ç ÆÅÊó ³ ñêàçàëà
ìîºìó ÷îëîâ³êîâ³ ïèñàòè çàÿâó,
ùî òî éîãî ðå÷³ áóëè. Ó íüîãî òî-
ä³ ìàëî ³íôàðêò íå ñòàâñÿ — òàê
äîâåëà”,— îáóðþºòüñÿ Í³íà Äî-
ë³í³íà.

Ñàìîòóæêè çðîáèòè ðåìîíò
ìåøêàíö³ íå ìîæóòü í³ ô³çè÷íî,
í³ ìàòåð³àëüíî. “Ìè ç ÷îëîâ³-
êîì ïåíñ³îíåðè, íå ïðàöþºìî. À
íà öå òðåáà ãðîø³. Òîìó òàê ³
æèâåìî â öüîìó ñòðàõ³òò³. Íå-
âæå ìè çàñëóæèëè òàêå ñòàâëåí-
íÿ íà ñòàðîñò³ ë³ò?” — îïóñêàº
ãîëîâó æ³íêà. Ìåøêàíö³ çâåðòà-
ëèñÿ äî ïðåäñòàâíèê³â ðàéîííî¿
âëàäè. Òàì îá³öÿëè, ùî ðåìîíò
ï³ä’¿çäó ïåðåäáà÷àòü “ïðè êîðè-
ãóâàíí³ ïåðñïåêòèâíî¿ ïðîãðàìè
“Òâ³é ä³ì, òâîº ïîäâ³ð’ÿ” íà 2009
ð³ê”. Îäíàê äîñ³ í³÷îãî íå çðîá-
ëåíî.

“Òåïåð ó ÆÅÊó êàæóòü, ùî
âïîðÿäêóþòü ïîâåðõ, êîëè íàñòà-
íå ÷åðãà êàï³òàëüíîãî ðåìîí-
òó”,— äîäàº ïàí³ Äîë³í³íà.

Ìåøêàíö³ óæå çíåâ³ðèëèñÿ â
òîìó, ùî ¿ì õòîñü äîïîìîæå
âëàäíàòè ïðîáëåìó. Çà äâà ðîêè
î÷³êóâàíü ³ ìð³ÿòè ïåðåñòàëè ïðî
òå, ùî êîëèñü ¿õí³ ñò³íè çíîâó
ñòàíóòü á³ëèìè. “Ó 1995 ðîö³ áó-
ëà òåæ ïîæåæà. Òîä³ íàì çðîáè-
ëè ðåìîíò ëèøå ÷åðåç äåñÿòü ðî-
ê³â. Òîìó ÿ íå çäèâóþñÿ, ÿêùî
öüîãî ðàçó áóäå òàê ñàìî. Í³êîãî
íå ö³êàâëÿòü íàø³ ïðîáëåìè”,—
ìàõíóëà ðóêîþ ïåíñ³îíåðêà é çà-
÷èíèëà çà ñîáîþ äâåð³
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Меш ан а з по оріло о поверх Ніна Долініна же не вірить, що побачить ремонт оридорі
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Пласти ові арт и матим ть надійн систем захист і змож ть ви он вати
чимало ф н цій
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Ç ëþäüìè ³ äëÿ ëþäåé
Продовження. Почато на 1-й стор.

À íàéá³ëüøèé ïîäàðóíîê â³ä
ìåðà öüîãîð³÷ îòðèìàëè ìåø-
êàíö³ Âîñêðåñåíêè ³ Òðîºùèíè.
Çàâäÿêè ïðîåêòó "Ì³ñüêà åëåê-
òðè÷êà" âîíè ä³ñòàþòüñÿ ç Ë³âî-
áåðåææÿ äî Ïåòð³âêè çà ñ³ì õâè-
ëèí çàì³ñòü êîëèøí³õ ï³âòîðè
ãîäèíè. Ùîäíÿ ïëàòôîðìè çà-
ïîâíåí³ ëþäüìè, à äî îïåðàòî-
ð³â call-öåíòðó äîñ³ íàäõîäÿòü
ïîäÿêè.

Кияни на зв’яз
з владою

Äî ñëîâà, ñall-öåíòð, àíàëîã³â
ÿêîìó ùå íå áóëî í³ â ñòîëèö³,
í³ â Óêðà¿í³, ó 2006 ðîö³ ñòâîðå-
íî ñàìå ç ³í³ö³àòèâè Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî. Ñüîãîäí³ êèÿíè âæå
é íå óÿâëÿþòü ñâîãî æèòòÿ áåç
äîïîìîãè öüîãî ï³äïðèºìñòâà.
Ñêàðãè íà áåçä³ÿëüí³ñòü ïîñàäîâ-
ö³â, íåçàäîâ³ëüíó ðîáîòó ÆÅÊ³â,
íåâ÷àñíå âèâåçåííÿ ñì³òòÿ, ïðè-
áèðàííÿ òåðèòîð³é, ïðîáëåìè äî-
ðîæíüî-òðàíñïîðòíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà, ôàêòè ïîðóøåííÿ ñàí³òàð-
íèõ íîðì íà ðèíêàõ, ó ìàãàçèíàõ
òà çàêëàäàõ ãðîìàäñüêîãî õàð÷ó-
âàííÿ òåïåð óñï³øíî ðîçãëÿäà-
þòü ó ë³÷åí³ äí³. Êèÿíè ä³ñòàëè
ïðÿìèé çâ'ÿçîê ç âëàäîþ. À âëà-
äà òåïåð îïåðàòèâíî ðåàãóº íà ¿õ-
í³ ïîòðåáè. Ñï³âðîá³òíèêè ñall-
öåíòðó ïðàöþþòü ö³ëîäîáîâî ³ íå
ò³ëüêè ô³êñóþòü ïîâ³äîìëåííÿ, à
é îïåðàòèâíî ïåðåäàþòü ¿õ êå-
ð³âíèêàì ðàéîí³â, êîìóíàëüíèõ
ñëóæá ³ îðãàí³çàö³é äëÿ ðåàãóâàí-
íÿ. À çãîäîì ïåðåâ³ðÿþòü âèêî-
íàííÿ. Çàâäÿêè íàëàãîäæåí³é
ñï³âïðàö³ ç êèÿíàìè Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé çóì³â çàì³íèòè íå-

åôåêòèâíèõ ÷èíîâíèê³â-õàáàð-
íèê³â ìîëîäèìè ôàõ³âöÿìè, ùî
ìàþòü áàæàííÿ ïðàöþâàòè íà
áëàãî ì³ñòà.

Столиці — с часн
медицин

Äáàº Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ³
ïðî çäîðîâ'ÿ êèÿí. Åôåêòèâí³ñòü
ðîáîòè ñòîëè÷íà âëàäà ïîêàçàëà ³
â ïåð³îä íåùîäàâíüîãî ñïëåñêó
åï³äåì³¿ ãðèïó. Äî íå¿ Êè¿â ï³äãî-
òóâàâñÿ íàéêðàùå ç óñ³õ ì³ñò, óæå
çà ê³ëüêà äí³â êèÿí çàáåçïå÷èëè ³
ïðîäîâæóþòü çàáåçïå÷óâàòè ìàð-

ëåâèìè ïîâ'ÿçêàìè, ìåäèêàìåíòà-
ìè. Ë³êàðí³ ìîá³ë³çóâàëèñÿ, áóëî
ñòâîðåíî äîäàòêîâ³ ë³æêà äëÿ ñòà-
ö³îíàðíèõ õâîðèõ, â îêðåìå â³ää³-
ëåííÿ ïåðåâåëè ïîðîä³ëü.

Ó ñèñòåì³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ íèí³ ôóíê-
ö³îíóþòü 179 ë³êóâàëüíèõ çàêëà-
ä³â. Ìåäè÷íó äîïîìîãó íàäàþòü
ó 61 ïîë³êë³í³ö³, ç íèõ òðè — ñ³-
ìåéíîãî òèïó. Ùîäíÿ á³ëüøå ÿê
70 òèñÿ÷ êèÿí â³äâ³äóþòü ïîë³-

êë³í³êè òà äèñïàíñåðè. Áåç ïðîá-
ëåì ñòàþòü íà îáë³ê ñòîëè÷íèõ
ïîë³êë³í³ê òà îòðèìóþòü ìåäè÷-
íó äîïîìîãó ³ ïðè¿æäæ³. Ó ìóí³-
öèïàëüíèõ ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ
íèí³ ïðàöþþòü ïîíàä 65 òèñÿ÷
ôàõ³âö³â. Ñåðåä íèõ á³ëüø ÿê 12
òèñÿ÷ ë³êàð³â òà 20 òèñÿ÷ ñåðåä-
í³õ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â. Çà
ñâîþ â³ääàíó ïðàöþ âñ³ âîíè îò-
ðèìóþòü ùîì³ñÿ÷íó äîïëàòó â³ä
ì³ñüêî¿ âëàäè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ñâÿòêóº 58-é äåíü íàðîäæåííÿ

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”



Хрещатик  25 листопада 2009 ППООДДІІЯЯ 55

Ùîðîêó â Êèºâ³ çâîäÿòü ñó÷àñ-
í³ ìåäè÷í³ çàêëàäè. Çîêðåìà Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñåðöÿ íà
âóëèö³ Áðàòèñëàâñüê³é, äå âæå
îïåðóþòü ïàö³ºíò³â, êîðïóñ ¹ 4

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îíêîëîã³÷íî¿
ë³êàðí³ — õîñï³ñ äëÿ îíêîõâîðèõ.
Îêð³ì òîãî, â Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ íà âóëèö³ Óðë³âñüê³é çàïðàöþ-
âàëà íîâà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà,

ðîçðàõîâàíà íà 400 â³äâ³äóâàíü
ïðîòÿãîì çì³íè. Â ïîëîãîâèõ áó-
äèíêàõ â³äðåìîíòîâàíî ïàëàòè
äëÿ íåìîâëÿò. Ïëàíóºòüñÿ â³ä-
êðèòòÿ ïåðøîãî â Óêðà¿í³ Öåíòðó
ìåäèöèíè òà õ³ðóðã³¿ ïëîäó íà áà-
ç³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïîëîãîâî-
ãî áóäèíêó ¹ 2.

Дост пне житло
поза ризою

Ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìêîì,
ÿêîãî íå ïðèçóïèíÿëè ïîïðè
êðèçó, çàëèøàºòüñÿ íàäàííÿ ñî-
ö³àëüíîãî æèòëà. Öüîãî ðîêó äî
ïðîôåñ³éíèõ ñâÿò êâàðòèðè îò-
ðèìàëè ìåäèêè, â÷èòåë³, ñîö³àëü-
í³ ïðàö³âíèêè. Äî 2020-ãî ó ñòî-
ëèö³ ìàþòü ïîáóäóâàòè êâàðòèð
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 25—26 ìëí
êâ. ì. Áóä³âåëüí³ êîìïàí³¿ ïëà-
íóþòü îñâîþâàòè öåíòðàëüíó òà

ï³âí³÷íó ÷àñòèíè Îñîêîðê³â,
ïðîñïåêò Ãðèãîðåíêà. Îáîâ'ÿçêî-
âîþ âèìîãîþ íèí³øíüî¿ âëàäè äî
çàáóäîâíèê³â ñòàëî ïåðåäáà÷åí-
íÿ ó ïðîåêòàõ ë³êàðåíü, øê³ë, ìà-
ãàçèí³â, äèòÿ÷èõ ñàäê³â.

Най раще — дітям
Îñîáëèâó óâàãó Ëåîí³ä ×åðíî-

âåöüêèé ïðèä³ëÿº ìîëîäîìó ïîêî-
ë³ííþ. Êîìàíäà ìåðà ïë³äíî ðîç-
âèâàº ñòîëè÷íó ãàëóçü îñâ³òè. Òàê,
çà ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ "Áóä³âíèö-
òâî òà ðåêîíñòðóêö³ÿ çàãàëüíîîñ-
â³òí³õ ³ äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â Êèºâà íà 2008—2011 ðîêè"
íà Îáîëîí³ óæå ïîáóäîâàíî äâà
äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäè
íà 120 ì³ñöü êîæåí. Òîð³ê ó òðàâ-
í³ ââåäåíî â ä³þ øêîëó — äèòÿ-
÷èé ñàäîê "Ïåðåâåñëî", ðîçðàõî-
âàíèé íà ø³ñòü äîøê³ëüíèõ ãðóï
òà ï'ÿòü êëàñ³â, çàãàëîì íà 240 ä³-

òåé. Îêð³ì òîãî, ïðåçåíòîâàíî íî-
âèé íàâ÷àëüíèé êîìïëåêñ Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó ³ìåí³ Ãð³í÷åíêà âàðò³ñ-
òþ 140 ìëí ãðí. Ùå äâà äèòñàäêè
çàïðàöþâàëè â Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³. Ñò³ëüêè æ äîøê³ëüíèõ çà-
êëàä³â ðåêîíñòðóþâàëè â Äåñíÿí-
ñüêîìó. Çàê³í÷åíî ðîçøèðåííÿ
ïåðøî¿ ÷åðãè ñåðåäíüî¿ çàãàëüíî-
îñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 162 íà âóëèö³
Ðàõìàí³íîâà, 47 ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ òà äîáóäîâè ç áàñåéíîì
ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 115 íà
Êàâêàçüê³é, 10 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó.
Âë³òêó öüîãî ðîêó äëÿ ìîëîäèõ
ìàì ç ìàëþêàìè â³äêðèëè êîì-
ïëåêñ "Ïàðêîâå ì³ñòå÷êî" íà âóëè-
ö³ Âèøãîðîäñüê³é. Òàêîæ òàì ïðà-
öþþòü ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè, çà-
êëàäè õàð÷óâàííÿ

Галина ПЕТРЕНКО,
“Хрещати ”
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 27.01.2005 № 11/2587 "Про Правила забудови 

м. Києва"
Рішення Київської міської ради № 37/1092 від 22 січня 2009 року

Керуючись статтею 22 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", пунктом 42 частини
першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 12 Закону України "Про
основи містобудування", з метою вдосконалення системи управління забудовою м. Києва Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Правил забудови м. Києва, затвер�
джених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005
№ 11/2587 (із змінами і доповненнями), а саме:

1.1. У підпунктах 2.1.6, 2.3.11, 3.2.2, 3.2.5, 3.3.2, 3.3.3,
7.1.2 слова "інститут — розробник Генерального плану м.
Києва та проекту планування його приміської зони на пері�
од до 2020 року" замінити словами "комунальна організа�
ція "Центр містобудування та архітектури", на яку покладе�
но функції головної проектної комунальної організації з роз�
робки, коригування Генерального плану розвитку міста Ки�
єва та моніторингу його реалізації" у відповідних відмінках.

1.2. Розділ 10 викласти у такій редакції:
"Розділ 10. Реконструкція, реставрація та капітальний

ремонт об'єктів (частини споруди, будівлі), переплануван�
ня квартир та інших вбудовано�прибудованих приміщень.

10.1. Дозвіл на проектування та реконструкцію окре�
мих частин будівлі, споруди (у разі зміни функцій житло�
вого приміщення на нежитлові, виробничі або навпаки,
зміни техніко�економічних показників), в тому числі на
реконструкцію горищ з влаштуванням мансард, техніч�
них поверхів, реконструкцію цокольного, першого повер�
хів, підвалів, влаштування окремих власних входів з ву�
лиці до нежитлових приміщень; на реставрацію, ремонт,
пристосування пам'яток культурної спадщини національ�
ного, місцевого значення; на перепланування квартир та
нежитлових приміщень, а також на встановлення додат�
кового обладнання, не визначеного проектом (антен стіль�
никового зв'язку, побутових, фасадних кондиціонерів, ви�
тяжок тощо); на капітальний ремонт окремих частин бу�
динків (фасадів покрівель, горищ, балконів, лоджій, цо�
кольних і перших поверхів та підвалів), на опорядження
фасадів та переведення житлового будинку, житлового

приміщення у нежитлові надається розпорядженням ви�
конавчого органу Київради (Київською міською держав�
ною адміністрацією), проект якого готує Головне управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського
середовища.

Для отримання зазначеного дозволу замовник звертає�
ться до Головного управління містобудування, архітектури
та дизайну міського середовища з письмовою заявою.

Вимоги до заяви, перелік документів, які необхідно по�
дати, а також процедура розгляду поданих документів вста�
новлюється Порядком, який затверджується наказом Голов�
ного управління містобудування, архітектури та дизайну
міського середовища.

10.2. Прийняття в експлуатацію об'єктів здійснюється у
встановленому законодавством порядку.

10.3. У разі якщо в результаті реконструкції, реставрації,
капітального ремонту, перепланування об'єкта змінились
його характеристики, необхідно здійснити переоформлен�
ня права власності на об'єкти нерухомого майна у встанов�
леному законодавством порядку.

10.4. Утримання, ремонт, реконструкція, реставрація фа�
садів будинків та споруд на території м. Києва здійснюють�
ся відповідно до Порядку, затвердженого рішенням Київра�
ди від 27.11.2003 № 220/1094. Контроль за станом споруд
здійснює Головне управління контролю за благоустроєм та
зовнішнім дизайном м. Києва".

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
"АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ" земельних ділянок 

для будівництва торговельно-офісного комплексу 
з паркінгом на місці котлованів над конструкцією
стаціонарного комплексу станції метрополітену

"Житомирська" та прилеглій території у Святошинському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 40/1095 від 22 січня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 502 "Про
затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або
юридичних осіб" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів будівництва торговельно�офісного комплексу з пар�
кінгом на місці котлованів над конструкцією стаціонарного
комплексу станції метрополітену "Житомирська" та прилег�
лій території у Святошинському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва в
частині переведення частини земельних ділянок із зони зе�
лених насаджень загального користування до території жит�
лової та громадської забудови в районі просп. Перемоги
(біля ст. м. "Житомирська") в межах, визначених містобу�
дівним обґрунтуванням.

3. Внести зміни до "Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 та концепції формування зелених наса�
джень у центральній частині міста", затверджених рішенням
Київради від 19.07.2005 № 806/3381.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
"АЛЬЯНС�ЕКОПРОЕКТ" для будівництва торговельно�офіс�
ного комплексу з паркінгом на місці котлованів над конс�
трукцією стаціонарного комплексу станції метрополітену
"Житомирська" та прилеглій території у Святошинському
районі м. Києва.

5. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
"АЛЬЯНС�ЕКОПРОЕКТ", за умови виконання пункту 6 цього
рішення, земельні ділянки загальною площею 0,998 га для

будівництва торговельно�офісного комплексу з паркінгом
на місці котлованів над конструкцією стаціонарного ком�
плексу станції метрополітену "Житомирська" та прилеглій те�
риторії у Святошинському районі м. Києва, в тому числі:

— ділянку № 1 площею 0,333 га — в довгострокову орен�
ду на 10 років за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування;

— ділянку № 2 площею 0,100 га — у власність за раху�
нок земель, які належать товариству "АЛЬЯНС�ЕКОПРОЕКТ"
(на підставі державного акта на право власності на земель�
ну ділянку № 05�08�00064 від 13.07.2007);

— ділянку № 3 площею 0,186 га — в короткострокову
оренду на 5 років, в межах червоних ліній кварталу,— за ра�
хунок міських земель, не наданих у власність чи користу�
вання;

— ділянку № 4 площею 0,3796 га — в довгострокову орен�
ду на 10 років за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС�
ЕКОПРОЕКТ":

6.1. Виконувати обов'язки землекористувача та власни�
ка земельної ділянки відповідно до вимог статей 91,96 Зе�
мельного кодексу України.

6.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�

Про зарахування до комунальної власності
територіальної громади міста Києва закінченого
будівництвом об'єкта комунального призначення

Рішення Київської міської ради № 29/1084 від 22 січня 2009 року

Відповідно до статей 6, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої та п'ятої статті 60 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної
громади міста Києва закінчений будівництвом об'єкт кому�
нального призначення — першу чергу другого надземного
виходу (входу) на станції “Дарниця” Святошинсько�Бровар�
ської лінії метрополітену (акт державної приймальної комі�
сії, затверджений розпорядженням виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київською міською державною адмініс�
трацією) від 28.12.06 № 1855) згідно з переліком, зазначе�
ним у додатку 1 до цього рішення.

2. Закріпити на праві господарського відання за комуналь�
ними підприємствами об'єкти комунального призначення
згідно з переліком, зазначеним у додатку 2 до цього рішен�
ня.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу в безоплатне користування (позичку) 
проектних робіт

Рішення Київської міської ради № 26/1081 від 22 січня 2009 року

Відповідно до статей 827�836 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України,
пункту 31 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні", враховуючи звернення Управління охорони навколишнього природного середовища (лист
від 28.07.08 № 071/09�9�29/393), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати у безоплатне користування (позичку) Дер�
жавному управлінню охорони навколишнього природного
середовища в м. Києві проекти за темами:

1.1 "Розробка проекту прибережних захисних смуг вод�
них об'єктів міста Києва у Святошинському районі" на суму
8954,00 грн без ПДВ.

1.2. "Розробка проекту прибережних захисних смуг вод�
них об'єктів міста Києва у Солом'янському районі" на суму
8954,00 грн без ПДВ.

1.3. "Розробка проекту прибережних захисних смуг вод�
них об'єктів міста Києва в Шевченківському районі" на су�
му 8954,00 грн без ПДВ.

1.4. "Розробка проекту прибережних захисних смуг вод�
них об'єктів міста Києва в Печерському районі" на суму
22035,00 грн без ПДВ.

2. Доручити Управлінню охорони навколишнього при�
родного середовища виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) уклас�
ти з Державним управлінням охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві договір позички, по�
передньо погодивши його з Головним управлінням ко�
мунальної власності м. Києва виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) та з постійною комісією Київради з питань влас�
ності.

3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) разом з Управлінням охорони
навколишнього природного середовища виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) після виконання пункту 2 цього рішення передати
проектні роботи згідно з пунктом 1 цього рішення в уста�
новленому порядку відповідно до законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про зарахування до комунальної власності
територіальної громади міста Києва закінченого

будівництвом об'єкта
Рішення Київської міської ради № 28/1083 від 22 січня 2009 року

Відповідно до статей 6, 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу
України, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої та п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", у зв'язку із закінченням будівництва об'єкта "Протизсувні заходи на схилах Ба�
тиєвої гори в районі вул. Дружньої, 17—25 у Солом'янському районі м. Києва" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної
громади міста Києва закінчений будівництвом об'єкт "Про�
тизсувні заходи на схилах Батиєвої гори в районі вул. Друж�
ньої, 17—25 у Солом'янському районі м. Києва" (акт дер�
жавної приймальної комісії, затверджений розпорядженням
Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації
від 23.08.07 № 1575) згідно з переліком майна, зазначеним
у додатку 1 до цього рішення.

2. Закріпити на праві господарського відання за комуналь�
ним підприємством "Шляхово�експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них Солом'янського району" м. Києва майно згідно з пере�
ліком, зазначеним у додатку 2 до цього рішення.

3. Доручити Головному управлінню комунальної власно�
сті м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) передати у володіння та користу�
вання відкритому акціонерному товариству "Спеціалізоване
управління протизсувних підземних робіт" для подальшого
утримання та експлуатації майно згідно з переліком, зазна�
ченим у додатку З до цього рішення, на умовах, визначе�
них відповідною угодою.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

умови виконання пункту 3 цього рішення, в приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у пров. Бердянському, 28 у Шевченківському райо�
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

3. Громадянці Архиповій Олені Дмитрівні:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

3.3. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро�
лю.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік"
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 10.11.2006 № 19�9570, Київської місь�
кої санепідстанції від 08.11.2006 № 6761, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в м.
Києві від 21.05.2007 № 05�08/3149 та Головного управлін�
ня земельних ресурсів від 11.06.2007 № 03�0679.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продаж та списання основних засобів, які належать
до комунальної власності територіальної громади міста

Києва
Рішення Київської міської ради № 24/1079 від 22 січня 2009 року

Відповідно до частин другої та шостої статті 75, частини дев'ятої статті 78 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 30 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні", рішення Київради від 19.07.05 № 816/3391 "Про затвердження Порядку списання основ�
них засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади
міста Києва" (із змінами, внесеними рішенням Київради від 27.10.05 № 260/3721), Положення (стандар�
ту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
27.04.00 № 92, та враховуючи клопотання підприємств, установ та організацій комунальної власності те�
риторіальної громади м. Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл підприємствам, установам та організа�
ціям на продаж на конкурентних засадах основних засобів,
які належать до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва, згідно з додатками 1 та 2 до цього рі�
шення.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) визначити порядок продажу майна, зазначено�
го у пункті 1 цього рішення.

3. Кошти, отримані від продажу основних засобів:
3.1. Зазначених у додатку 1 до цього рішення, викорис�

тати відповідно до затверджених фінансових планів підпри�
ємств, установ та організацій.

3.2. Зазначених у додатку 2 до цього рішення, перера�
хувати до бюджету м. Києва.

4. Надати дозвіл підприємствам, установам та організа�
ціям комунальної власності територіальної громади м. Ки�
єва на списання у встановленому порядку основних засо�
бів, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва, згідно з переліком, зазначеним у до�
датку 3 до цього рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження міської Програми "Забезпечення
гарантій соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, 
на 2009—2011 роки"

Рішення Київської міської ради № 10/1065 від 22 січня 2009 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", на виконання Указу Президента України від 11.12.07 № 1205/2007 "Про проведення в Україні у 2008
році Року підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей�сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування", окремого доручення Київського міського голови від 12.12.07
№ 46873 та з метою попередження соціального сирітства, створення додаткових умов для повноцінного
розвитку дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, їхньої інтеграції в суспільство, соці�
альної й особистісної самореалізації Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську Програму "Забезпечення гарантій
соціальної підтримки дітей�сиріт та дітей, позбавлених бать�
ківського піклування, на 2009—2011 роки" згідно з додат�
ком.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації"):

2.1. Забезпечити виконання міської Програми "Забезпе�
чення гарантій соціальної підтримки дітей�сиріт та дітей, по�
збавлених батьківського піклування, на 2009—2011 роки".

2.2. Головним управлінням, управлінням та іншим струк�
турним підрозділам виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації), які задіяні у
виконанні Програми, та виконавчим органам районних у м.
Києві рад (районним у м. Києві державним адміністраціям)
щорічно при формуванні бюджетних запитів передбачати
видатки на реалізацію Програми.

2.3. Фінансування міської Програми "Забезпечення гаран�

тій соціальної підтримки дітей�сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, на 2009—2011 роки" здійснювати
в межах асигнувань відповідних структурних підрозділів Ки�
ївської міської державної адміністрації та районних у місті
Києві державних адміністрацій.

2.4. Щорічно інформувати Київраду про результати ви�
конання міської Програми "Забезпечення гарантій соціаль�
ної підтримки дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківсько�
го піклування, на 2009—2011 роки".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров'я та соці�
ального захисту, постійну комісію Київради з питань освіти
та науки та постійну комісію Київради з питань сім'ї, моло�
ді та спорту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

до винесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість)
та виготовлення документів, що посвідчують право власно�
сті та право користування земельними ділянками.

6.3. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

6.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 21.02.2008 № 19�2039, дочірнього під�
приємства "Інститут генерального плану міста Києва" ВАТ
"Київпроект" від 18.04.2008 № 1086, Київської міської сан�
епідстанції від 30.07.2008 № 1242, Державного управління
охорони навколишнього природного середовища від
27.11.2007 № 05�08/9364, Державної служби з питань на�
ціональної культурної спадщини від 05.11.2007 № 22�
2768/35.

6.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельних ділянок.

6.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік"
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

7. Попередити землекористувача та власника земель�
ної ділянки, що використання землі не за цільовим при�
значенням тягне за собою припинення права користу�
вання та права власності на земельну ділянку відповід�
но до вимог статей 140, 141, 143 Земельного кодексу
України.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
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Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07
№ 62/723 "Про Програму приватизації комунального

майна територіальної громади міста Києва 
на 2007—2010 роки"

Рішення Київської міської ради № 32/1087 від 22 січня 2009 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", частини четвертої статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна" та з метою надхо�
дження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної гро�
мади міста Києва на 2007—2010 роки" такі зміни:

— доповнити додаток 4 до рішення розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" "Група "Д" позицією 2 такого змісту:

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

2 Об’єкт незавершеного будів�
ництва

М. Київ, район промзони "Троєщина" за Територією ТЕЦ�6,
Деснянський район
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Про передачу громадянці Архиповій Олені Дмитрівні
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у пров. Бердянському, 28 у Шевченківському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 116/1171 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Архиповій Олені Дмитрівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�

дарських будівель і споруд у пров. Бердянському, 28 у Шев�
ченківському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Архиповій Олені Дмитрівні, за

Про ліквідацію комунального спортивного закладу
"Міський баскетбольний клуб "Київський Будівельник"

Рішення Київської міської ради № 12/1067 від 22 січня 2009 року

Відповідно до статті 104, пункту 1 частини першої статті 110 Цивільного кодексу України, статті 59 Гос�
подарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самовря�
дування в Україні", пункту 8.1 Статуту комунального спортивного закладу "Міський баскетбольний клуб "Ки�
ївський Будівельник", враховуючи звернення Головного управління по фізичній культурі та спорту вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.09.08 № 2124, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ліквідувати комунальний спортивний заклад "Міський
баскетбольний клуб "Київський Будівельник".

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) в установленому
порядку здійснити організаційно�правові заходи щодо ви�
конання пункту 1 цього рішення та створити ліквідаційну ко�
місію комунального спортивного закладу "Міський баскет�
больний клуб "Київський Будівельник".

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київ�

ської міської ради від 30.11.00 № 110/1087 "Про створен�
ня комунального спортивного закладу "Міський баскетболь�
ний клуб "Київський Будівельник".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності та постійну ко�
місію Київради з питань сім'ї, молоді та спорту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про Методику розрахунку і порядок використання
орендної плати за користування, прокладання

телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, Інтернету,
кабельного телебачення) з використанням підземних 

та наземних технічних засобів телекомунікацій
(кабельних каналізацій, мостів, колекторів, тунелів
метро, обладнання, станційних та лінійних споруд,

жилих та нежилих будинків) при створенні та подальшій
експлуатації телекомунікаційних мереж

Рішення Київської міської ради № 6/1061 від 22 січня 2009 року

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", частини другої статті 19 Закону України "Про оренду державного і комунального майна" та пунктів 6,
7 статті 31 Закону України "Про телекомунікації" та з метою подальшого впорядкування орендних відно�
син, підвищення ефективності використання об'єктів права комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Методику розрахунку і порядок ви�
користання орендної плати за користування, прокла�
дання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії,
Інтернету, кабельного телебачення) з використанням
підземних та наземних технічних засобів телекомуні�
кацій (кабельних каналізацій, мостів, колекторів, туне�
лів метро, обладнання, станційних та лінійних споруд,
жилих та нежилих будинків) при створенні та подаль�

шій експлуатації телекомунікаційних мереж згідно з
додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ви�
конавчий орган Київської міської ради (Київську міську дер�
жавну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради



Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ó÷îðà ÷ëåíêèí³ Ì³æíàðîäíîãî
æ³íî÷îãî êëóáó Êèºâà (ÌÆÊÊ)
ðîçïîâ³ëè ïðî ïîäðîáèö³ ïðîâå-
äåííÿ 5 ãðóäíÿ ó Òîðãîâî-ïðî-
ìèñëîâ³é ïàëàò³ Óêðà¿íè ùîð³÷-
íîãî ñâÿòêîâîãî ÿðìàðêó. Ì³æ-
íàðîäíà áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ
ÌÆÊÊ, êóäè âõîäÿòü ïîíàä 300
æ³íîê-åêñïàòð³àíòîê á³ëüø í³æ ³ç
50 êðà¿í ñâ³òó, ïîçèö³îíóº öåé çà-
õ³ä ÿê ìîæëèâ³ñòü ç³áðàòè êîøòè
íà ïîòðåáè ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ, æ³íîê, ë³òí³õ
ëþäåé, ä³òåé òà ³íâàë³ä³â. “Ó íàñ

º óí³êàëüíà ìîæëèâ³ñòü ³ áàæàí-
íÿ ³íâåñòóâàòè ñåáå, ñâîº ñåðöå ³
êîøòè â ëþäåé, ÿê³ öüîãî ïîòðå-
áóþòü”,— çàóâàæèëà Íàòàë³ Áîá-
ðèíñüêè, êåð³âíèê áëàãîä³éíîãî
êîì³òåòó ÌÆÊÊ.

Íà ÿðìàðêó, ñâÿòêîâå â³äêðèò-
òÿ ÿêîãî â³äáóäåòüñÿ î 10-é ðàí-
êó, ãîñò³ çìîæóòü ïåðåãëÿíóòè ïî-
íàä 40 ñòåíä³â, á³ëüøå ÿê 30 ³ç
íèõ — â³ä ïîñîëüñòâ, ç ìàñîþ ñó-
âåí³ð³â (ÿëèíêîâ³ ïðèêðàñè, âè-
ðîáè êè¿âñüêèõ äåêîðàòîð³â òà êå-
ðàì³ñò³â) òà íàö³îíàëüíèõ ñòðàâ.
Òàêîæ áóäå ìîæëèâ³ñòü â³äâ³äàòè
ìàéñòåð-êëàñè äëÿ ä³òåé ³ äîðîñ-
ëèõ ç âèãîòîâëåííÿ ïîäàðóíê³â,

³ãðàøîê, óçÿòè ó÷àñòü ó ëîòåðå¿ òà
àóêö³îíàõ ç ö³êàâèìè ïðèçàìè é
ïîäàðóíêàìè. À ùå íà ÿðìàðêó
ï’ÿòü ì³æíàðîäíèõ øê³ë îðãàí³çó-
þòü äèòÿ÷èé êóòî÷îê. “Öå áóäå
ïðîñòî íåéìîâ³ðíå ä³éñòâî. Ãîñ-
ò³, îáðàçíî êàæó÷è, â³äâ³äàþòü
ïîíàä 30 êðà¿í ñâ³òó çàâäÿêè ïî-
ñîëüñòâàì-ó÷àñíèêàì”,— ðîçïî-
â³ëà â³öå-ïðåçèäåíò ç³ çáîðó êîø-
ò³â, êîîðäèíàòîð ð³çäâÿíîãî áà-
çàðó Òåòÿíà Áîðèñîâà. “Â íàøî-
ãî êëóáó, êð³ì áëàãîä³éíîãî çàâ-
äàííÿ, º é ³íøå — ïîêàçàòè Óêðà-
¿íó ç ùîíàéêðàùîãî áîêó”,— çà-
çíà÷èëà ïðåçèäåíò ÌÆÊÊ Åâð³ë
Áåéë³

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 2223
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Ð³çäâÿíèé ÿðìàðîê
Ì³æíàðîäíèé æ³íî÷èé êëóá Êèºâà ãîòóº 
áëàãîä³éíèé ñâÿòêîâèé áàçàð

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-

çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +6...+10°Ñ, âíî÷³ +4...+6°Ñ;
íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +13°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+9...+10°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +5...+8°Ñ, âíî÷³ +4...+5°Ñ; ó çàõ³äíèõ
îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +6...+9°Ñ, âíî÷³ +5...+6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +7...+8°Ñ, âíî÷³ +5...+7°Ñ

ВВ ИИ ББ ОО РР ИИ

Ãîðîñêîï
êèÿíèíà  
íà 25 ëèñòîïàäà
День ризовий, варто озирн тися назад, проаналіз вати по-

дії мин ло о, пош ати причини вн трішніх проблем. Енер е-
ти а дня сприяє творчій самореалізації, д шевній від ритості.
Люди залюб и ділитим ться мріями та фантазіями, б д ть ч й-
ними, милосердними. Не впадайте в розпач, я що ваші мрії
дале і від реальності, бо не ативні емоції мож ть надов о за-
тя ти д ш в свої тенета... Ліпше жертовно змиріться. Певно,
та а доля. Поезія, живопис, м зи а подар ють насолод .

ОВНИ, я що ортить с очити в реч , не дивно, адже нині висо-
а потреба в інтимних тіхах. Одна зробите собі лихо, ос іль и ви-
со а ймовірність, що вас спіймають на арячом . А вам слід ви орі-
нити ле оважність і дивитися майб тнє зі здоровим ґл здом.
ТЕЛЬЦІ, вам важ о дати собі рад , зба н ти, що хоче Е о. А для

оточення і по отів ви б дете дива ами. Том важливо потрапити в
др жній емоційний “ ольфстрім” і пливти за течією. Досл хайтеся ін-
ших д мо та порад, в них за ладено лобальний пра тицизм, а влас-
ні ідеї — то лише емоції. Розважатися ч жим оштом, позичати не
слід.
БЛИЗНЯТА, присвятіть день професійній діяльності, тр діться не

з холод ом, а з творчим во ни ом. Саме це омпенс є вам бра
знань і досвід , зробить он рентоспроможними. До шефа можна
підлеститися, нині ви добре знаєтеся на тон ощах ділової та оле -
тивної психоло ії.
РАКАМ поталанить піднестися до вищих сфер охання і відроди-

тися на новом рівні. Емоційні переливи дня тоніз ватим ть, заря-
джаючи енер опотенціалом. І лише на роботі остері айтеся тис во-
льових жіно . А втім, можна арно по-лицедійсь и їм піді рати і зда-
тися в “полон”.
ЛЕВИ, підйом се с альної енер ії може позитивно вплин ти на сер-

дечні справи, і саме в рідних стінах. Кохайтеся в домашньом нізді,
принаймні т т любовна пристрасть палатиме. На роботі втілюйте про-
ресивні техноло ії, модерніз йте бізнес, звертайтеся до офіційних
інстанцій з привод піль та с бсидій. І не заб дьте стерти з пам’яті
те, що завдавало вам останнім часом ба ато при рощів та болю.
ДІВИ переб ватим ть зб дженом , роздратованом стані, я ий

мотивований с б’є тивними відч ттями. Том , аби ні з им не посва-
ритися, нама айтеся спо ійно реа вати на поведін та висловлю-
вання оточення. І не плачтеся милом , бо це йо о страшенно розлю-
тить.
ТЕРЕЗИ, станьте психоло ом, це вдасться на слав . В сл жбово-

м оле тиві нама айтеся знати про все, від вас нічо о не повинно
приховатися. Саме тоді зможете підтрим вати теплий мі ро лімат. І
самопоч ття поліпшиться. Адже ваше здоров’я залежить від т рбо-
ти за інших. Точніше, їхня вдячність є запор ою ч дово о самопо-
ч ття.
СКОРПІОНИ, юнь, підростаюче по оління, охані — ось дов ола о-

о маєте р титися. І все с ладатиметься спішно, потрібно б де роз-
щедритися та потр сити аманцем. Я мовиться, не помажеш — не
поїдеш. Про себе, любих, теж не заб дьте, модні обнов и, стильна
зачіс а мають підсилити ваш врод та чарівність.
СТРІЛЬЦІ, вас зна овий день. Поставлені цілі стан ть доленос-

ним мая ом. Навіть оли реалізацію їх б де від ладено, з одом се
доведеться довести до фініш . Сьо одні є ймовірність пожертв вати
з силлями, зате потім вони поверн ться з подвійним е вівалентом.
КОЗОРОГИ, не перевтомлюйтеся, помірно розподіляйте сили. Ви

схильні висловлюватися під впливом навіювань, що може внести
с м’яття стос н и (особливо подр жні), що д же напр жені, а точ-
ніше, вони — на межі розрив . Це неприп стимо армічно, адже вам
самом б ти протипо азано.
ВОДОЛІЇ, ви я ча л н можете здійснити бажання. Тихо, спо ійно

моделюйте плани насамперед матеріально о спрям вання, а можли-
вості... притя н ться ма нітом. Тіль и любіть свою робот і... шефа.
РИБИ, ви не повинні похитн ти вір оточення ваш сил , лідер-

ство, творчий хист. У ар’єрі розпочинається аряча пора, і саме т т
доведеться арт ватися випроб ваннях, тримаючи мар професіо-
нала. І неодмінно треба мати союзни ів по д х з пра тичною жил-
ою. Ваш лідерс ий авторитет оле тиві має під ріпитися ділови-
тістю та пра матизмом.

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Çóáîæ³ííÿ óêðà¿íñüêîãî 
íàñåëåííÿ ñïðèÿº 
çíèæåííþ äîâ³ðè 
äî Óêðà¿íè íà ñâ³òîâ³é àðåí³
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

В отре світова спільнота
дала не ативн оцін ро-
боті раїнсь о о ряд .
Міжнародне рейтин ове
а ентство Fitch знизило
рейтин и У раїни до "B-",
про ноз — "не ативний".

Çâ³ñíî, öå óäàð ïî åêîíîì³ö³
êðà¿íè, ïî ¿¿ ³ì³äæó. Íîâèíó ïðî
ñïàä ðåéòèíãó îçâó÷åíî â Ëîíäî-
í³ 12 ëèñòîïàäà. Ì³æíàðîäíå ðåé-
òèíãîâå àãåíòñòâî Fitch çíèçèëî
äîâãîñòðîêîâ³ ðåéòèíãè äåôîëòó
åì³òåíòà Óêðà¿íè çà çîáîâ’ÿçàí-
íÿìè â ³íîçåìí³é ³ íàö³îíàëüí³é
âàëþò³ äî “B”- ç “B”. Ïðîãíîç
ðåéòèíã³â — “íåãàòèâíèé”.

Íàãàäàºìî, ùî â ëþòîìó 2009
ðîêó ðåéòèíã Óêðà¿íè çíèçèëî
àãåíòñòâî Standard & Poor’s. Áó-
ëî çíèæåíî äîâãîñòðîêîâèé ñó-
âåðåííèé êðåäèòíèé ðåéòèíã

Óêðà¿íè ç “B” äî “CCC+”. Ïðîã-
íîç ðåéòèíãó — “íåãàòèâíèé”.

×åòâåðòèé òðàíø â³ä ÌÂÔ ïî-
êè ùî çàìîðîæåíî, ³ íå çîâñ³ì
çðîçóì³ëî, îòðèìàº Óêðà¿íà ãðî-
ø³ äî âèáîð³â ÷è í³. Ïîã³ðøåííÿ
ñóâåðåííîãî êðåäèòíîãî ðåéòèí-
ãó ïðèçâîäèòü äî ï³äâèùåííÿ âàð-
òîñò³ çàïîçè÷åíü äëÿ äåðæàâè íà
çîâí³øíüîìó ³ âíóòð³øíüîìó ðèí-
êàõ. Öå ö³ëêîì ëîã³÷íèé ïðîöåñ:
ìåíøå äîâ³ðè — á³ëüø³ â³äñîòêè.

Ñòàâèòèñÿ äî òàêèõ îö³íîê
ìîæíà ïî-ð³çíîìó. Àëå íà ñüîãî-
äí³ òðè ðåéòèíãîâ³ ã³ãàíòè —
Standard & Poor’s, Moody’s In-
vestors Service ³ Fitch Group — çà-
ëèøàþòüñÿ íàéâïëèâîâ³øèìè
åêñïåðòàìè â ñâ³ò³. Òîìó Óêðà¿í³
äîâåäåòüñÿ çâàæàòè íà ¿õíþ äóì-
êó ³ äîñÿãàòè ï³äâèùåííÿ ðåéòèí-
ãó íàä³éíîñò³.

Ïðîêîìåíòóâàòè äàí³ öüîãî
ðåéòèíãó ìè ïîïðîñèëè Â³êòîðà
Ñ³âöÿ, êåð³âíèêà Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî âèáîð÷îãî øòàáó êàíäè-
äàòà íà ïîñàäó ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à. “Íåãà-
òèâí³ ðåéòèíãè íàøî¿ êðà¿íè íà
ñâ³òîâ³é ïîë³òè÷í³é àðåí³ ìàþòü
çàêîíîì³ðíå ï³ä´ðóíòÿ — íèí³ø-
í³é ð³âåíü ³íôëÿö³¿ â êðà¿í³, ùî
ïîçíà÷àºòüñÿ íà âñ³õ ëàíêàõ ñó-
ñï³ëüíîãî æèòòÿ — îõîðîí³ çäî-
ðîâ’ÿ, îñâ³ò³, æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîìó ãîñïîäàðñòâ³, á’º âñ³ íåéìî-
â³ðí³ ðåêîðäè ïîïåðåäí³õ ðîê³â.
×åðåç íååôåêòèâíå óïðàâë³ííÿ
êðà¿íîþ ìè, à òàêîæ óñÿ ñâ³òîâà
ñï³ëüíîòà, ñïîñòåð³ãàºìî ïîñò³é-
íå òà ñòð³ìêå çðîñòàííÿ ö³í íà
âñ³ ãðóïè òîâàð³â ³ ïîñëóã”,— çà-
óâàæèâ Â³êòîð Ñ³âåöü. “Îô³ö³éíà
ñòàòèñòèêà ñâ³ä÷èòü, ùî ìàéæå 30
â³äñîòê³â ãðîìàäÿí æèâóòü íà ìå-
æ³ á³äíîñò³. Öå ïåíñ³îíåðè, áåç-
ðîá³òí³ ³ ò³, õòî æèâå íà ñîö³àëü-
íó äîïîìîãó äåðæàâè. À ÿêùî
ìîæíîâëàäö³ íå ïîâàæàþòü ñâî-
¿õ ãðîìàäÿí, çàãíàâøè ¿õ ó òàê³
íåïðèïóñòèì³ æèòòºâ³ óìîâè, òî,
çâ³ñíî, íàñ íå ïîâàæàòèìóòü ³í-
ø³ äåðæàâè”,— ñêàçàâ Â³êòîð Ñ³-
âåöü

Одне із завдань Міжнародно о жіночо о л б Києва — по азати У раїн з щонай ращо о бо
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