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ПІДЗЕМНА ОКУПАЦІЯ
Кияни с аржаться на тор івлю в переходах

Ñòàá³ëüí³ñòü ³ ðåôîðìè â Êèºâ³
Îëåêñàíäð Ïîïîâ îá³öÿº áþäæåò ñòîëèö³

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ âëàñíå
áà÷åííÿ ðîçâèòêó ñòîëèö³ òà
åôåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ì³ñüêî¿
âëàäè îçâó÷èâ ó ï'ÿòíèöþ íà ðîç-
øèðåíîìó çàñ³äàíí³ êîëåã³¿.

Ïàí Ïîïîâ ïåðåêîíàíèé, ùî
ïðî áîðãè ³ç çàðïëàòí³ íà ï³äïðè-
ºìñòâàõ, çîêðåìà êîìóíàëüíèõ,
ìîæíà áóäå çàáóòè âæå íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì. Ðîçðàõóâàòèñÿ ç ïðà-
ö³âíèêàìè ïëàíóþòü øëÿõîì êî-
ðèãóâàííÿ áþäæåòó Êèºâà.

"Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìè ï³äãî-
òóºìî ïðîïîçèö³¿ ùîäî âíåñåííÿ
çì³í. ß âïåâíåíèé, ùî òàêèé ãà-
íåáíèé ôàêò, ÿê çàáîðãîâàí³ñòü ³ç
çàðîá³òíî¿ ïëàòè, â Êèºâ³ ñêîðî
áóäå â ìèíóëîìó",— çàïåâíèâ ïàí
Ïîïîâ.

Íà äóìêó ïåðøîãî çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ, º ïåâíà ðîçáàëàí-
ñîâàí³ñòü ó ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè ³
âèêîíàííÿ áþäæåòó. "Çá³ëüøåí-
íÿ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè ìîæëèâå çà
ðàõóíîê ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàì ³ç çà-

ëó÷åííÿ, çîêðåìà, ò³íüîâîãî ñåê-
òîðó åêîíîì³êè, ÿêèé, áåçóìîâíî,
º ó Êèºâ³",— ñêàçàâ â³í. Íîâ³
öèôðè ñòîëè÷íîãî êîøòîðèñó
ïëàíóþòü ïðîïîíóâàòè çà äâà
òèæí³. Çàòâåðäèòè áþäæåò ìàþòü
íàì³ð ó âåðåñí³.

Äî òîãî ÷àñó êàäðîâèé ñêëàä
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òåæ ïî-
ì³òíî îíîâèòüñÿ. Ïîíàä äâàäöÿòü
ïîñàä ó ìåð³¿ íèí³ ÷åêàþòü íà íî-
âèõ êåð³âíèê³â. Íà÷àëüíèê³â äå-
ÿêèõ ãîëîâíèõ óïðàâë³íü ³ â³ää³-
ë³â ïëàíóþòü ïðèçíà÷èòè âæå çà
òðè òèæí³.

Íàâåñòè ïîðÿäîê ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ îá³öÿº ³
íà êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ.
"Âîíè ïîâèíí³ ïðàöþâàòè ïðè-
áóòêîâî. Â íàñòóïíèé áþäæåòíèé
ð³ê óñ³ âîíè ââ³éäóòü ³ç ô³íàíñî-
âî-åêîíîì³÷íèì ïëàíîì, ÿêèé
áóäå çàòâåðäæåíî àáî ïîãîäæåíî
ç ÊÌÄÀ. Öå áóäå ñèñòåìíèé ï³ä-
õ³ä ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü êåð³âíèê³â
çà çàòâåðäæåí³ ô³íàíñîâî-åêîíî-
ì³÷í³ ïîêàçíèêè",— íàãîëîñèâ
ïàí Ïîïîâ.

Çàçíàº çì³í ³ ñôåðà æèòëîâî-
êîìóíàëüíîãî ãñîïîäàðñòâà —
îäíà ç íàéïðîáëåìí³øèõ. Ïîñà-
äîâåöü çàíåïîêîºíèé, ùî ïðîòÿ-
ãîì íàñòóïíîãî îïàëþâàëüíîãî
ñåçîíó â Êèºâ³ ìîæå íå áóòè ñòà-
á³ëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ åíåðãîðå-
ñóðñàìè. "Áåç íàÿâíèõ ô³íàíñî-
âèõ ðåñóðñ³â çà îïëàòó ïðèðîä-
íîãî ãàçó òà åëåêòðîåíåðã³¿ ãîâî-
ðèòè ïðî ñòàá³ëüíå íàäàííÿ êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã ïðîñòî íåðå-
àëüíî. Ùîá ïåðåæèòè îïàëþ-
âàëüíèé ñåçîí, íàì ïîòð³áíî çà-
ëó÷èòè 2 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü êðå-
äèòíèõ ðåñóðñ³â, öå âðÿòóº ñèòó-
àö³þ äî 1 ñ³÷íÿ",— ïîâ³äîìèâ
ïàí Ïîïîâ. Îäíèì ³ç ïåðøî÷åð-
ãîâèõ çàâäàíü â³í ââàæàº ðîçðîá-
ëåííÿ òà óõâàëåííÿ äî ê³íöÿ öüî-
ãî ðîêó êîìïëåêñíî¿ Ïðîãðàìè
åíåðãîçáåðåæåííÿ, ùî òàêîæ
äàñòü çìîãó äîñÿãòè çíà÷íî¿ åêî-
íîì³¿ áþäæåòíèõ êîøò³â. Ðîçðî-
áèòè äîêóìåíòè ïëàíóþòü ³ äëÿ
ï³äïðèºìñòâ-ìîíîïîë³ñò³â ÀÊ
"Êè¿âåíåðãî" òà ÂÀÒ "Êè¿ââîäî-
êàíàë".

Ó Êè¿âðàä³ íàì³ðè ïàíà Ïîïî-
âà íàâåñòè ëàä ñïðèéìàþòü ïîçè-
òèâíî ³ îá³öÿþòü óñ³ëÿêó ï³äòðèì-
êó. Çîêðåìà, ñåêðåòàð Êè¿âðà-
äè — çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè
Îëåñü Äîâãèé ââàæàº, ùî ðåôîð-
ìè ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ÿê³
ïðîïîíóº Îëåêñàíäð Ïîïîâ,
âêðàé ïîòð³áí³ ì³ñòó. "À êîëè çì³-
íè éäóòü íà êîðèñòü êèÿí, ÿ íå
áà÷ó ïðè÷èí, ùîá äåïóòàòè íå
ï³äòðèìóâàëè öèõ ³í³ö³àòèâ",—
ñêàçàâ Îëåñü Äîâãèé. Âîäíî÷àñ
ãîëîâà êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ³ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî
êîìïëåêñó Þð³é Áîíäàð íàãîëî-
ñèâ, ùî êîìóíàëüíà ñôåðà, ÿê
æîäíà ³íøà, ïîòðåáóº ñåðéîçíî-
ãî âòðó÷àííÿ, çîêðåìà é ðåàë³çà-
ö³¿ íîâèõ ³í³ö³àòèâ.

"Êð³ì Ïðîãðàìè åíåðãîçáåðå-
æåííÿ, ì³ñòî ãîñòðî ïîòðåáóº
ïðîãðàì "Ïèòíà âîäà" ³ ðîçâèòêó
òåïëîâèõ ìåðåæ. Òîìó ôðàêö³ÿ
"Ãðîìàäñüêèé àêòèâ Êèºâà" òà
êîì³ñ³ÿ ãàðàíòóþòü ï³äòðèìêó",—
çàïåâíèâ ïàí Áîíäàð
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Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Попов об оворив перспе тиви співпраці столиці з державою з представни ом Президента Валерієм П стовойтен ом
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Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ,
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
"Õðåùàòèê"

На столицю очі ють рандіозні зміни. Про це заявив
перший заст пни олови КМДА Оле сандр Попов на
засіданні оле ії. Зо рема, протя ом трьох місяців и-
янам обіцяють по асити всі бор и із зарплати. Для цьо-
о столичний бюджет с ори ють. Оновлений ошторис
план ють затвердити вересні. До інця ро мають та-
ож розробити Про рам енер озбереження. Водночас
самій мерії продовжаться зміни. За три тижні на ерівні
посади прийм ть понад двадцять нових спеціалістів.
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Êè¿â ðîçðàõóºòüñÿ 
ç êðåäèòîðàìè

Ñüîãîäí³, 6 ëèïíÿ, ñòîëèöÿ äîñòðîêîâî òà
â ïîâíîìó îáñÿç³ çä³éñíèòü âèïëàòó â³äñîò-
ê³â çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì, ÿêèé îòðè-
ìàëà øëÿõîì ïóáë³÷íîãî â³äêðèòîãî ïðîäà-
æó ºâðîîáë³ãàö³é Êèºâà. Êð³ì òîãî, â÷îðà
ì³ñòî ðîçðàõóâàëîñÿ çà êîðèñòóâàííÿ êðå-
äèòàìè, çàëó÷åíèìè òîð³ê ó â³ò÷èçíÿíèõ
áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ÊÌÄÀ Â³êòîð Ïàäàëêà. Òàêèì ÷è-
íîì, ì³ñòî ùå ðàç ï³äòâåðäæóº ñâîþ ñïðî-
ìîæí³ñòü ³ ãîòîâí³ñòü ñâîº÷àñíî òà ñïîâíà
ðîçðàõîâóâàòèñÿ çà áîðãîâèìè çîáîâ’ÿçàí-
íÿìè ïåðåä êðåäèòîðàìè òà ïðîäîâæóº ôîð-
ìóâàííÿ ïîçèòèâíî¿ êðåäèòíî¿ ³ñòîð³¿ ñòî-
ëèö³

Çîîïàðêó ïîâåðíóëè 
äèðåêòîðà

Ç 2 ëèïíÿ Ñâ³òëàíà Áåðç³íà ïîâåðíóëàñÿ
äî âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â äèðåêòîðà ÊÏ “Êè-
¿âñüêèé çîîïàðê”. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ì³ñÿ÷íà ïå-
ðåâ³ðêà íå ï³äòâåðäèëà çâèíóâà÷åííÿ ³í³ö³-
àòèâíî¿ ãðóïè â ïðè÷åòíîñò³ êåð³âíèöòâà çà-
êëàäó äî ñìåðò³ òâàðèí. “Òîìó ç äðóãîãî ëèï-
íÿ, â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ ìåðà, ÿ
îô³ö³éíî âñòóïèëà íà ñâîþ ïîñàäó. Â³ä ï’ÿò-
íèö³ îô³ö³éíî ïåðåáóâàþ íà ðîáî÷îìó ì³ñ-
ö³ òà êåðóþ çîîïàðêîì, ÿê ³ ðàí³øå”,— ñêà-
çàëà ïàí³ Áåðç³íà

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè 
àêòèâíî ãîòóþòüñÿ äî ñåñ³¿

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè àêòèâ³çóþòüñÿ íàâêî-
ëî âèð³øåííÿ íàãàëüíèõ äëÿ êèÿí ïèòàíü.
Âîíè àêòèâíî ïðàöþþòü ó êîì³ñ³ÿõ. Òàê,
ñüîãîäí³ â³äáóäóòüñÿ çàñ³äàííÿ êîì³ñ³é Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó ³ ç
ïèòàíü âëàñíîñò³. Çîêðåìà ãîëîâà êîì³ñ³¿ ç
ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Àëëà Øëàïàê äî-
ïîâ³äàòèìå ïðî çàõîäè ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó
ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â ì³ñò³ é ñòâîðåí-
íÿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòíî¿ ðàäè ïðè
êîì³ñ³¿. Òàêîæ äåïóòàòè ïëàíóþòü îáãîâî-
ðèòè Ïðîãðàìó ðîçâèòêó ñîö³àëüíîãî æèò-
ëà ó Êèºâ³ íà 2010—2015 ðîêè. Äî ñëîâà,
â÷îðà ïðàöþâàëè êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü áþäæåòó
òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, à òà-
êîæ ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîì-
ïëåêñó

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Îáîëîíñüê³ äåïóòàòè 
îáãîâîðèëè çì³íè äî áþäæåòó

Äíÿìè â³äáóëàñÿ ñåñ³ÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ ðàäè. Íà ïîðÿäîê äåííèé ñåñ³¿ áóëî âè-
íåñåíî äâàíàäöÿòü ïèòàíü. Âîíè ñòîñóâàëè-
ñÿ çì³í äî áþäæåòó ³ Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ðàéî-
íó. Òàêîæ äåïóòàòè óõâàëèëè ñõåìó ïðèáè-
ðàííÿ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ñòâîðèëè
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Ðîçðàõóíêîâèé
öåíòð” ³ çàòâåðäèëè ìàéíîâ³ ïèòàííÿ. Ð³-
øåííÿì ñåñ³¿ òàêîæ íàäàíî ìàòåð³àëüíó äî-
ïîìîãó íà ë³êóâàííÿ õâîðî¿ äèòèíè çà çà-
ÿâîþ ñ³ì’¿ êèÿí

Ä³òè-³íâàë³äè ïîáóâàëè 
â Óìàí³

Âèõîâàíö³ Öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷-
íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ³ ìîëîä³ ç ôóíêö³î-
íàëüíèìè îáìåæåííÿìè íåùîäàâíî â³äâ³-
äàëè äåíäðîëîã³÷íèé ïàðê “Ñîô³¿âêà” â
Óìàí³. Ö³êàâó ïîäîðîæ âëàøòóâàëà äëÿ íèõ
ãîëîâà Öåíòðó, äåïóòàò Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ ðàäè Ãàëèíà Âèñîöüêà. “ß çàêëèêàþ âñ³õ
ç³ãð³âàòè òåïëîì ñâîãî ñåðöÿ, óâàãîþ ³ ëàñ-
êîþ òèõ þíèõ ñï³âãðîìàäÿí, æèòòÿ ÿêèõ íå
ñõîæå íà äîáðó êàçêó, äîïîìîæ³ìî ¿ì â³ä÷ó-
òè ðàä³ñòü ñï³ëêóâàííÿ. Àäæå ñàìå â³ä íàñ,
äîðîñëèõ, çàëåæèòü òå, ÿê ñêëàäåòüñÿ äîëÿ
êîæíî¿ ìàëåíüêî¿ ëþäèíè, à â³äòàê ³ íîâî-
ãî ïîêîë³ííÿ óêðà¿íö³â”,— ïåðåêîíàíà ïà-
í³ Âèñîöüêà

Ïîòîï ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ
СС ИИ ТТ УУ АА ЦЦ ІІ ЯЯ

Êè¿â íå âèòðèìàâ âèïðîáóâàííÿ äîùåì
Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Перед вихідними сто-
лицю затопило. Спо-
чат постраждали
станції метро "Позня и"
та "Хар івсь а". На-
ст пно о дня "плавав"
Поділ і Старово зальна
площа. Мережі дощової
аналізації — понад 700
ілометрів — не витри-
мали навантаження.
Відповідальні посадовці
заявляють про потреб
в масштабній ре он-
стр ції та с аржаться
на тор овців, я і засмі-
ч ють водосто и.

Ó ÷åòâåð óâå÷åð³ ç³ ñòàíö³¿
ìåòðî “Ïîçíÿêè” êèÿíàì äî-
âîäèëîñÿ ìàëî íå âèïëèâàòè.
×åðåç íåñïîä³âàíó çëèâó âîäè
â ï³äçåìíîìó ïåðåõîä³ áóëî
ùîíàéìåíøå äî êîë³í. Îäèí
³ç âèõîä³â äîâåëîñÿ âçàãàë³
òèì÷àñîâî ïåðåêðèòè, áî éî-
ãî çàòîïèëî íà 60—70 ñàíòè-
ìåòð³â.

Íàñòóïíîãî äíÿ ïî îá³ä³
ñòèõ³ÿ “ïðîåêçàìåíóâàëà”
çëèâîñòîêè íà Ïîäîë³. Ó âîä³
îïèíèëàñÿ òàêîæ Ñòàðîâîê-
çàëüíà ïëîùà. Ñîòí³ ìàøèí
çóïèíèëèñÿ ó âåëè÷åçíîìó çà-
òîð³ íà ê³ëüêà ãîäèí.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ³íæå-
íåðà êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿
“Êè¿âàâòîäîð” Âàñèëÿ Ìåëü-
íè÷åíêà, ãîëîâíà ïðè÷èíà
ï³äòîïëåííÿ ñòîëèö³ — öå

ïðîáëåìà ð³÷êè Ëèá³äü. Ñàìå
äî íå¿ ï³äâåäåíî ïîíàä 200
çëèâîñòîê³â ó ì³ñò³. ßêùî ðóñ-
ëî ïåðåïîâíþºòüñÿ, âîäà ç âó-
ëèöü Ïåñòåëÿ, Ñòàðîâîêçàëü-
íî¿, à òàêîæ ïðîñïåêòó Ïåðå-
ìîãè í³êóäè íå ñò³êàº.

“Äîáðèõ 50 â³äñîòê³â ïðîá-
ëåì ³ç çàòîïëåííÿìè â ì³ñò³
áóäå ðîçâ’ÿçàíî ï³ñëÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ Ëèá³ä³”,— óïåâíåíèé
ôàõ³âåöü.

Â³í äîäàº, ùî âóëèöþ
Ôðóíçå ³ ïðèëåãë³ äî íå¿ îä-

ðàçó çàëèâàº ÷åðåç òåõí³÷í³ íå-
ãàðàçäè — òàì íåäîñòàòíÿ
ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü êî-
ëåêòîðà. Îäíàê ïåðåêëàñòè
çëèâîñò³ê ìîæíà ëèøå ï³ñëÿ
ðåêîíñòðóêö³¿ òðàìâàéíèõ êî-
ë³é. Çàãàëîì ïðîáëåìè ï³äòîï-
ëåííÿ ì³ñòà ï³ñëÿ çëèâ íå ðîç-
â’ÿçàòè áåç êîìïëåêñíî¿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ êàíàë³â, êóäè áåç-
ïîñåðåäíüî ï³ä’ºäíàí³ ñòî-
êè, — ð³÷êè Íèâêè, Ñèðåöü-
êîãî ð³â÷àêà, Äàðíèöüêîãî ìå-
ë³îðàòèâíîãî êàíàëó.

Ïîðóøèâ ïàí Ìåëüíè÷åíêî
é ùå îäíå ïèòàííÿ. “Ïðàêòè÷-
íî ï³ñëÿ êîæíîãî äîùó âåëè-
÷åçí³ êàëþæ³ ñòîÿòü á³ëÿ ñòèõ³é-
íèõ ðèíê³â òà ï³äçåìíèõ ïåðå-
õîä³â,— êàæå â³í,— ïîáóòîâå
ñì³òòÿ çàáèâàº àáî çíà÷íî çíè-
æóº ïðîïóñêíó ñïðîìîæí³ñòü
çëèâîñòîê³â”. Îñîáëèâî àêòó-
àëüíîþ ïðîáëåìà º á³ëÿ ðèíê³â,
äå òîðãîâö³ çàëèøàþòü ï³ñëÿ ñå-
áå ïàïåðîâ³ êîðîáêè, ïàêåòè é
³íøèé íåïîòð³á. Óñå âìèòü ïî-
òðàïëÿº äî çëèâîñòîê³â

Àëëà ØËÀÏÀÊ: “Îäíèì ç ïåðøî÷åðãîâèõ 
çàâäàíü ìàº ñòàòè â³äíîâëåííÿ äîïëàò 
ìàëîçàáåçïå÷åíèì êèÿíàì”

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

Голова постійної омісії
Київради з питань охо-
рони здоров’я та соці-
ально о захист розпові-
ла про прое ти в ал зі
медицини, проблеми
бюджет і надання піль
соціально незахищеним
жителям столиці

— Я і нові ініціативи от ють
для иян ал зі медицини?
— Сьо одні а т альним є пи-

тання запровадження нових форм
осподарювання, підвищення ста-
т с лі арсь ої професії, а та ож
надання посл населенню. Постійна омісія Київради от є про-
е т рішення щодо впровадження лі арняної аси, переход до ад-
ресно о надання піль , а тивізації роботи зі страховими омпані-
ями. План ємо та ож нала одити єдин стр т р між жіночими
онс льтаціями, поло овими б дин ами та дитячими полі ліні а-
ми. Нині цій площині пор шено ефе тивність надання медичної
допомо и молодим мамам та дітям.

— Я ви оцінюєте цьо орічний бюджет столиці, йо о со-
ціальне спрям вання?
— Фінансовий до мент на 2010 рі — один з найтяжчих для

Києва за останні ро и. Незважаючи на обіцян и центральної вла-
ди сприяти й підтрим вати столицю, вил чення до державної
с арбниці не зменшилися, а збільшилися. Зі сво о бо фра ція
Бло Леоніда Черновець о о наполя ала й далі наполя атиме на

соціальном спрям ванні столично о бюджет . Сподіваюся, що
пропозиції нашої омісії візьме до ва и ви онавчий ор ан най-
ближчим часом процесі під отов и до внесення змін до бюдже-
т . Звісно, що вересні б де запізно виріш вати питання, примі-
ром, про літнє оздоровлення та під отов ш іл до почат навчаль-
но о ро чи інтернатних та медичних за ладів до зими.

— Чи виплач ватим ть столиці допомо малозабезпе-
ченим?
— Насамперед хоч на адати, що в 2006 році Київ став єдиним

містом в У раїні, де б ло запроваджено адресн матеріальн до-
помо пенсіонерам. Два ро и її виплач вали щомісяця більш я
500 тисячам иян. Криза внесла свої оре тиви. На сьо одні вва-
жаю відновлення доплат одним з першочер ових завдань. Зо ре-
ма же під отовано прое т рішення щодо встановлення адресної
матеріальної допомо и ветеранам Вели ої Вітчизняної війни в рам-
ах свят вання ро ветеранів.

— Я ви он ється про рама “Т рбота”?
— На жаль, її фінанс вання значно с орочено зв’яз з ризою.

Та попри це з моєї ініціативи б ло збережено статті видат ів на
оздоровлення дітей-сиріт, за півлю спецзасобів для інвалідів.

— У столиці план вали запровадити соціальн арт и-
янина, на я ом етапі цей прое т?
— Соціальна арт а иянина — прое т, я ий визначатиме май-

б тнє Києва. Я деп тат Київсь ої місь ої ради я через сесійн за-
л провела всі потрібні рішення для реалізації цьо о прое т , в бю-
джеті на 2010 рі передбачено відповідні ошти. Сьо одні все за-
лежить від ви онавчо о ор ан . Че аємо реальних ро ів ви о-
нанні рішень Київсь ої місь ої ради

Розмовляла Галина ПЕТРЕНКО,
“Хрещати ”

Через несправність дощової аналізації иянам доводилось плавати по трот арах
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Çãîðè 
íå âèäíî
Ñòîëè÷í³ æèòåë³
îáóðåí³ ïðèáèðàííÿì
ï³äçåìêè

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

За даними місь о о call-центр ,
протя ом останніх двох місяців
почастішали с ар и пасажирів
метро на неналежне тримання
підземних пішохідних переходів
підзем и. Найбільше звернень
стос ється території біля стан-
цій "Палац "У раїна", "Др жби
народів", "Театральна" та інце-
вих з пино . Санітарний стан
метро найбільше непо оїть
меш анців Шевчен івсь о о та
Дніпровсь о о районів.

Ùîäî ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí"
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ì³ñÿö³â ç ïðè-
âîäó íåíàëåæíîãî óòðèìàííÿ ñòàíö³é òà
ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â äî ì³ñüêîãî call-
öåíòðó íàä³éøëî 18 ñêàðã. Ç íèõ íàé-
á³ëüøå çâåðíåíü ñòîñóºòüñÿ ñòàíö³é "Ïà-
ëàö "Óêðà¿íà", "Äðóæáè íàðîä³â", "Òåàò-
ðàëüíà", "Çîëîò³ âîðîòà". Ñàìå òàì êè-
ÿíè âèìàãàþòü ïðèáðàòè ñì³òòÿ ç ï³ä-
çåìíèõ ïåðåõîä³â òà ñõîä³â, ùî íàêîïè-
÷èëîñÿ âíàñë³äîê íåñàíêö³îíîâàíî¿ òîð-
ã³âë³, òà ÿêîñü óðåãóëþâàòè öåé ïðîöåñ
íàäàë³.

ª ñêàðãè é ³íøîãî õàðàêòåðó. Çàÿâ-
íèê Àíàòîë³é ×åðåäíèê, ìåøêàíåöü ç
âóëèö³ Ñòàðîêè¿âñüêî¿, çâåðòàºòüñÿ ç
ïðîõàííÿì âñòàíîâèòè íà êîæí³é ñòàí-
ö³¿ ìåòðîïîë³òåíó ãðîìàäñüê³ òóàëåòè é
îðãàí³çóâàòè äî íèõ â³ëüíèé äîñòóï.
Êèÿíèí ç ïðîñïåêòó Ìàðøàëà Æóêîâà
Îëåêñàíäð Ëóï óêîòðå ïðîïîíóº äå-
ìîíòóâàòè ê³îñê ç ïðîäàæó ïðåñè, ÿêèé
âñòàíîâëåíî ïðÿìî á³ëÿ ïàíäóñà ï³ä-
çåìíîãî ïåðåõîäó, ÿêèé âåäå äî ñòàíö³¿
ìåòðî "Ë³ñîâà".

Òèì ÷àñîì Þð³é Êðàñíîâ ç ïðîñïåê-
òó Ìèðó ñêàðæèòüñÿ íà òå, ùî â ï³äçåì-
íîìó ïåðåõîä³ ñòàíö³¿ ìåòðî "Ìàéäàí
Íåçàëåæíîñò³" — ð³ã ²íñòèòóòñüêî¿ òà
Õðåùàòèêà — ïðîäàâö³ çàñòàâèëè ïðîõ³ä
êâ³òàìè. Ïàñàæèðàì íåìîæëèâî ïðîéòè,
âîäó â³ä êâ³ò³â òîðãîâö³ âèëèâàþòü ï³ä
íîãè òà â çëèâîñòîêè, óòâîðþþòüñÿ áðóä-
í³ êàëþæ³, ç'ÿâëÿºòüñÿ âîëîã³ñòü.

Ó ï³äçåìíîìó ïåðåõîä³ ñòàíö³¿ ìåòðî
"Ðåñïóáë³êàíñüêèé ñòàä³îí", çà ñëîâàìè
Îëåíè Ã³ðåìêî, ìåøêàíêè ç âóëèö³ Àêà-
äåì³êà Áóëàõîâñüêîãî, á³ãàþòü âåëèê³ ïà-
öþêè. Æ³íêà ïðîñèòü âæèòè çàõîä³â. "Öå
æ öåíòð ì³ñòà, á³ëÿ ìàãàçèíó "Îë³ìï³é-
ñüêèé" òà íà âèõîä³ äî âóëèö³ Âåëèêà Âà-
ñèëüê³âñüêà",— íàð³êàº êèÿíêà.

Îäíàê íàéá³ëüøå ñêàðã ùîäî ñàí³òàð-
íîãî ñòàíó ï³äçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðå-
õîä³â íàä³éøëî ç Øåâ÷åíê³âñüêîãî, Ãî-
ëîñ³¿âñüêîãî, Äåñíÿíñüêîãî, Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî òà Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîí³â.

Áàãàòî ïàöþê³â, ç³ ñë³â çàÿâíèö³ Â³ðè
Øàôàðåíêî, ³ â ïåðåõîäàõ íà ïðîñïåêò³
Ïåðåìîãè.

"Íå ïðèáèðàþòü ïåðåõîäó á³ëÿ çóïèí-
êè "Ì³ñüêâîäîêàíàë" (ìàðøðóò àâòîáóñà
¹ 70), íà áóëüâàð³ Ïåðîâà,— ïîâ³äîì-
ëÿº Âîëîäèìèð Áºëîçîð.— Òàêîæ äóæå
áðóäí³ ïåðèëà, çà ÿê³ íåìîæëèâî òðèìà-
òèñÿ".

Êèÿíêà ç âóëèö³ Òåîäîðà Äðàéçåðà
Ëåîí³äà Êðîõìàëüíà ñòâåðäæóº, ùî âñ³
íå÷èñòîòè â ïåðåõîä³ ëèøå çàñèïàþòü
õëîðêîþ, â³ä ÷îãî ñìîð³ä ³ ùå á³ëüøèé
áðóä. Çàÿâíèöÿ Îëåíà ²âàíèíà (âóëèöÿ
Çîä÷èõ) ñêàðæèòüñÿ íà òå, ùî â çëèâíó
ñèñòåìó ï³äçåìíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõî-
äó íåùîäàâíî ñêèäàëè ñì³òòÿ. Æ³íêà áà-
÷èëà, ÿê ÿê³ñü ðîá³òíèêè çíÿëè ðåø³òêè
³ çàáèâàëè ïðèéìà÷³ ïëÿøêàìè, ïàï³ðîì,
ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè
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Ï³äçåìíà îêóïàö³ÿ
Êèÿíè ñêàðæàòüñÿ íà òîðã³âëþ â ïåðåõîäàõ
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Несан ціонована тор ів-
ля в підземних перехо-
дах, на д м иян, є
однією з оловних проб-
лем міста. Прилав и,
що захаращ ють прохід,
сміття, бра т алетів —
дале о не весь перелі
незр чностей, з я ими
щодня сти аються пішо-
ходи. Особливо потер-
пають від антисанітарії
на інцевих станціях
метро або в місцях
транспортних розв'язо .
Серед них і станція
метро "Святошин", що
стала об'є том числен-
них с ар иян.

²ç 220 ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â òå-
ðèòîð³¿ òðåòèíè çäàþòü ï³ä ðîç-
ì³ùåííÿ òîðãîâèõ îá'ºêò³â. Çðî-
çóì³ëî, ùî ñïðàâà ïðèáóòêîâà.
Ó ïðèâàáëèâîñò³ ì³ñöÿ äëÿ "æè-
âî¿ òîðã³âë³" çàïîâçÿòëèâ³ ñòî-
ëè÷í³ ñïðèòíèêè íå ñóìí³âàþ-
òüñÿ. Àëå ïèòàííÿ â ³íøîìó: íà-
ñê³ëüêè ðåàë³çàö³ÿ òîãî ÷è ³í-
øîãî òîâàðó ïðèéíÿòíà äëÿ
öüîãî ì³ñöÿ, ÿêùî âðàõóâàòè,
ùî ïðîäàþòü ó ï³äçåìö³ ïðàê-
òè÷íî âñå — â³ä ïðîäóêò³â õàð-
÷óâàííÿ äî òåõí³êè. Ïîïóëÿðíî
òîðãóâàòè ³ êâ³òàìè.

Òèì ÷àñîì íàñë³äêè òàêèõ
ì³í³-ÿðìàðê³â "ðîçãð³áàþòü"
çäåá³ëüøîãî ï³øîõîäè. "Ï³ä-
çåìíèé ïåðåõ³ä ï³ä ïëîùåþ Ãå-
ðî¿â Áðåñòà — ñòàíö³ÿ ìåòðî
"Ñâÿòîøèí" — îñòàíí³ì ÷àñîì
ïåðåòâîðèëè íà òðóùîáè,—
ñêàðæèòüñÿ ìåøêàíåöü ðàéîíó
Îëåêñ³é Í³ê³ôîðîâ,— óäåíü
ïðîõ³ä çàáèâàþòü ð³çí³ òîðãîâ-
ö³, ñêð³çü ñì³òòÿ, áåçëàä. Óíî-
÷³ ïåðåõ³ä âèêîðèñòîâóþòü ÿê
òóàëåò, òîìó òàì ïîñò³éíèé
ñìîð³ä. Ì³ë³ö³ÿ í³÷îãî ç öèì
íå ðîáèòü. Ìîæëèâî, äåñü ïî-
ðó÷ âàðòî õî÷à á òóàëåòè âñòà-
íîâèòè".

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà íà-
÷àëüíèêà ñëóæáè ä³ëüíè÷íèõ
³íñïåêòîð³â Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó Îëåêñàíäðà Êóöåíêà,
çà ôàêòîì òîðã³âë³ ó íåâñòà-
íîâëåíèõ ì³ñöÿõ, çîêðåìà â
ï³äçåìíèõ ïåðåõîäàõ, ç ïî÷àò-
êó ðîêó ïðàâîîõîðîíí³ îðãà-
íè ñêëàëè ïîíàä 130 ïðîòîêî-
ë³â.

Ïîïðè ùîäåíí³ ðåéäè ³ ïå-
ðåâ³ðêè òîðãîâö³ ïðîäîâæóþòü
îêóïîâóâàòè ì³ñöÿ. "Â ï³äçåì-
íîìó ïåðåõîä³ ñòàíö³¿ ìåòðî
"Ñâÿòîøèí" íà âèõîä³ äî âóëè-
ö³ Äåïóòàòñüêî¿ òîðãîâö³ êâ³òà-
ìè ïîðóøóþòü óñ³ ñàí³òàðí³
íîðìè,— íàð³êàº êèÿíèí ²ãîð
Óëÿíèöüêèé.— Ïî-ïåðøå, ïà-
ñàæèðàì íåìîæëèâî ïðîéòè,
áî çàéíÿòî âåñü ïåðåõ³ä, ïî-
äðóãå, òàì ñòî¿òü æàõëèâèé

ñìîð³ä, êóïè ñì³òòÿ, ãíèë³ êâ³-
òè êèäàþòü äîë³".

"Áîðîòüáà ç³ ñòèõ³éíîþ òîð-
ã³âëåþ â ï³äçåìåëë³ — íà ïåð-
øîìó ïëàí³,— ïåðåêîíóº êå-
ð³âíèê â³ää³ëó çâ'ÿçê³â ç ãðî-
ìàäñüê³ñòþ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â Êèºâ³
Âîëîäèìèð Ïîë³ùóê.— Ìèíó-
ëîãî òèæíÿ ëèøå â Ïå÷åðñüêî-
ìó ðàéîí³ çàô³êñîâàíî 50 ïî-
ðóøåíü. ¯õ óñóíåíî, àëå òóò æå
âîíè âèíèêëè â ³íøèõ ì³ñöÿõ.
Çà íåäîñòàòíþ ðîáîòó â öüîìó
íàïðÿìêó ïîêàðàíî 27 ä³ëü-
íè÷íèõ ³íñïåêòîð³â. Ïðîòå äëÿ
á³ëüøî¿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ àê-
òèâí³øå ïîòð³áíî çàëó÷àòè ³í-
ø³ ³íñòàíö³¿, çîêðåìà ÑÅÑ òà
³íø³".

Íèí³øíüîãî ðîêó ì³ñüêäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³ÿ âíåñëà çì³íè â

àñîðòèìåíòíèé ïåðåë³ê òîâà-
ð³â, äîçâîëåíèõ äëÿ ïðîäàæó â
ï³äçåìíèõ ïåðåõîäàõ ³ íà ñòàí-
ö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó. Äî íüîãî
óâ³éøëè: ïðåñà, ïðîäîâîëü÷³
òîâàðè â ãåðìåòè÷í³é óïàêîâö³
(êîíäèòåðñüê³ âèðîáè, ïå÷èâî,
ãîð³øêè, ÷³ïñè), áåçàëêîãîëüí³
íàïî¿ ó ïëàñòèêîâèõ ïëÿøêàõ
ºìê³ñòþ äî 0,5 ë, êâ³òè, ñóâå-
í³ðè, çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíî¿ ã³-
ã³ºíè, ë³êàðñüê³ çàñîáè, ôîòî-
òîâàðè ³ áàòàðåéêè.

Íàãàäàºìî, ó 2008 ðîö³ êå-
ð³âíèê ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðî-
ïîë³òåí" Ïåòðî Ì³ðîøíèêîâ
çàÿâëÿâ, ùî òîðã³âëþ á³ëÿ âè-
õîäó ç³ ñòàíö³é ìåòðî áóäå ïðè-
ïèíåíî. Òîä³ æ îá³öÿëè ïî-
åòàïíî ïðèáðàòè âñ³ëÿê³ ÿòêè
òà ñòîëè ç òîâàðàìè ³ âëàñíå ç
òåðèòîð³é ñòàíö³é

Жанна СУНДУЄВА, онс льтант з
оформлення віз:
— Майже нічо о.

Хоча в підземном
переході на Петрівці
нещодавно від рили
точ тор івлі одя-
ом, д же арні
бл з и привозять з
Мос ви. Там брала
речі іль а разів. Ось
і зараз цій одежи-
ні. А та особливо в
переході не п ю, бо зазвичай бра є ча-
с роздивлятися.

Ганна СЕНЬКОВА, ж рналіст:
— Хіба що чаї -

п ю в переході, в та-
их с ляних іос ах.
Бо там їх можна взя-
ти дешевше, ніж в ін-
ших тор овельних
точ ах. Не при адаю,
щоб на щось зверта-
ла ва . Роз лад и
мене ні оли не ці а-
вили.

Геннадій ГРОБЧАК, пенсіонер:
— Часом п ю
арт и поповнення
рах н на телефоні,
ребінець придбав
одно о раз . Більше
нічо о не мож при-
адати, може, ще
я ісь дрібниці. Прос-
то завжди бі ом про-
ходиш цих підзем-
них переходах, осо-
бливо не роздивляєшся, що там прода-
ють. А оли вже щось побач потрібне, то
візьм .

О сана ЗАГОРОДНЯ, працівни тор-
івлі:
— Я що і п ю

щось переході,
то це переважно
ци ар и, вода, пи-
во. Я ісь дрібні
речі, що доро ою
можна швид о
придбати. Прод -
ти ж за пов ємо
в с пермар етах.

Я сама олись тор вала в підземном пе-
реході хлібоб лочними, ондитерсь ими
виробами, одя ом, том , маб ть, там на-
ма аюсь не п вати. Хоча, варто с азати,
що доволі ба ато людей нас брали і про-
д ти харч вання, і одя , з по пцями не
б ло проблем.

Дар’я КРЮЧКОВА, спеціаліст з ре ла-
ми:
— Частень о бер

в переходах овочі,
фр ти. Там приво-
зять із села д же
свіжі прод ти, в їх-
ній я ості я впевне-
на. А чом б не п -
вати? Д маю, що це
доволі зр чно. Йдеш
з роботи, напри-
лад, доро ою додо-
м забі і пив про-
д тів до вечері.

Під от вала Аліса КОВАЛЕНКО,
"Хрещати "

Фото Гри орія КУБЛАНОВА

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Ùî âè êóïóâàëè â ï³äçåìíèõ ïåðåõîäàõ?
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Не дивлячись на постійні рейди правоохоронних ор анів, тор овці продовж ють о пов вати місця
підземних переходах
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Àðòåð³¿ ìåãàïîë³ñ³â
Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ ó ïð³îðèòåò³ âñ³õ âåëèêèõ ì³ñò êðà¿íè
Àëüáåðò ÏÎÒÀÏÎÂ
"Õðåùàòèê"

У вели их містах У раїни
транспортне спол чення
стає одним із оловних
по азни ів роботи місце-
вої влади. Щодня мільйо-
ни людей орист ються
місь им транспортом і не
замислюються над тим,
я их з силь до ладено,
щоб це забезпечити.
Метрополітен є трьох
містах У раїни, том ос-
новний поті пасажирів
перевозять еле тротранс-
порт і автоб си.

Хар ів

Ì³ñüêèé òðàíñïîðò Õàðêîâà
ïåðåâîçèòü 1,7 ìëí ïàñàæèð³â
ùîäíÿ. Äëÿ öüîãî çàä³ÿíî ùîäî-
áîâî 320 âàãîí³â Õàðê³âñüêîãî
ìåòðîïîë³òåíó, ïîíàä 500 îäè-
íèöü òðîëåéáóñ³â ³ òðàìâà¿â, à òà-
êîæ 1200 àâòîáóñ³â ð³çíî¿ ì³ñòêî-
ñò³.

Ó Õàðêîâ³ îðãàí³çîâàíî ðîáîòó
16 òðàìâàéíèõ ³ 25 òðîëåéáóñíèõ
ìàðøðóò³â òà 178 àâòîáóñíèõ. Ó
ö³é ñõåì³ òàêîæ òðè ë³í³¿ ìåòðî-
ïîë³òåíó ³ç 28 ñòàíö³ÿìè, ùî äàº
çìîãó ïàñàæèðàì ä³ñòàòèñü ó
áóäü-ÿêó ÷àñòèíó ì³ñòà. 80,8 %
ì³ñüêèõ ïåðåâåçåíü çä³éñíþº
åëåêòðîòðàíñïîðò (ÄÏ "Õàðê³â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí", ÕÊÏ
"Ì³ñüêåëåêòðîòðàíñ") ³ 19,2 % —
àâòîòðàíñïîðò ð³çíèõ ôîðì âëàñ-
íîñò³. Àâòîáóñí³ ìàðøðóòè îáñëó-
ãîâóþòü 66 àâòîïåðåâ³çíèê³â.

Ñåðåä ãîëîâíèõ ïðîáëåì òðàíñ-
ïîðòíèêè Õàðêîâà íàçèâàþòü íå-
âèð³øåíå ïèòàííÿ êîìïåíñàö³¿ ç
äåðæàâíîãî áþäæåòó òðàíñïîðò-
íèì ï³äïðèºìñòâàì ó ïîâíîìó
îáñÿç³ âòðàò äîõîä³â, ïîâ'ÿçàíèõ
³ç ïåðåâåçåííÿì ãðîìàäÿí ï³ëü-
ãîâèõ êàòåãîð³é.

Донець

Çàãàëüíèé îáñÿã ïåðåâåçåíü ó
Äîíåöüêó ñòàíîâèòü ïîíàä 360
ìëí ïàñàæèð³â, ³ç íèõ òðàìâà-
ÿìè — 112, 4 ìëí, òðîëåéáóñà-
ìè — 120 ìëí, àâòîòðàíñïîð-
òîì — 140 ìëí. ×èííèêàìè, ùî
âïëèâàþòü íà çá³ëüøåííÿ ïàñà-
æèðîïîòîêó, çà îö³íêîþ ì³ñüêî¿
âëàäè, º àêòèâí³øèé ðóõ íàñåëåí-
íÿ, à òàêîæ ðîáîòà íà ì³ñüêèõ
ìàðøðóòàõ àâòîáóñ³â âåëèêî¿
ì³ñòêîñò³.

Ó ìàðøðóòí³é ìåðåæ³ º ïîíàä
500 çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó. Óïðàâë³ííÿ é ðåãóëþâàí-
íÿ ðóõîì àâòîáóñ³â çä³éñíþºòüñÿ
ç 5 ì³ñüêèõ àâòîñòàíö³é òà 15 äèñ-
ïåò÷åðñüêèõ ïóíêò³â, òðîëåéáóñ³â
³ òðàìâà¿â — ç 24 äèñïåò÷åðñüêèõ
ïóíêò³â. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ê³ëü-
ê³ñòü äèñïåò÷åðñüêèõ ïóíêò³â, ÿê³
êîíòðîëþþòü ðîáîòó àâòîòðàíñ-
ïîðòó â Äîíåöüêó, çà îñòàíí³õ 5
ðîê³â çá³ëüøåíî â 1,5 ðàçó.

Ó 2008 â Äîíåöüêó áóëî ðîç-
ðîáëåíî Êîíöåïö³þ ðîçâèòêó
ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó äî 2020 ðîêó.

Âàãîìó ðîëü ó ïåðåâåçåíí³ ïà-
ñàæèð³â â³äâåäåíî ìàéáóòíüîìó
Äîíåöüêîìó ìåòðîïîë³òåíó, áó-
ä³âíèöòâî ÿêîãî ðîçïî÷àòî 1993
ðîêó. Â³í ìàòèìå òðè ë³í³¿.

Äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ìàðøðóò-
íî¿ ìåðåæ³ ì³ñòà âèêîðèñòîâóþòü
313 àâòîáóñ³â îñîáëèâî âåëèêîãî,
âåëèêîãî é ñåðåäíüîãî êëàñó, ç

íèõ ó ðåæèì³ "çâè÷àéíèé" ïðà-
öþº 83 àâòîáóñè, 1639 àâòîáóñ³â
ìàëîãî êëàñó, 195 òðàìâàéíèõ âà-
ãîí³â ³ 276 òðîëåéáóñ³â. Çàãàëîì
íà ì³ñüêèõ ïàñàæèðñüêèõ ïåðå-
âåçåííÿõ çàä³ÿíî ïîíàä 2,4 òèñÿ-
÷³ îäèíèöü òðàíñïîðòó.

Одеса

Ïåðøèé ãðîìàäñüêèé òðàíñ-
ïîðò â Îäåñ³ ç'ÿâèâñÿ 1880 ðîêó,
êîëè çàïðàöþâàâ ê³ííèé òðàì-
âàé. Äî 1910 ðîêó éîãî ïåðåâåëè
ç ê³ííî¿ òÿãè íà ïàðîâó. À äî 1939
ðîêó îäåñüêèé òðàìâàé ïîâí³ñòþ
ñòàâ åëåêòðè÷íèì. Ó 2010 ðîö³
Îäåñà ñâÿòêóâàòèìå 65-ð³÷÷ÿ
ì³ñüêîãî òðîëåéáóñà.

Íèí³ â ìåðåæ³ ì³ñòà 204 ìàðø-
ðóòè: 23 — òðàìâàéíèõ, 15 — òðî-
ëåéáóñíèõ ³ 166 — àâòîáóñíèõ. Íà
âñ³õ ìàðøðóòàõ ì³ñüêåëåêòðî-
òðàíñïîðòó (òðàìâàéíèõ ³ òðîëåé-
áóñíèõ), à òàêîæ íà 38 àâòîáóñ-

íèõ ë³í³ÿõ ìàøèíè ïðàöþþòü ó
çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó ³ ïåðå-
âîçÿòü ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿ ïàñàæè-
ð³â ó ïîâíîìó îáñÿç³. Íà 128 àâ-
òîáóñíèõ ìàðøðóòàõ òðàíñïîðò
¿çäèòü ÿê ìàðøðóòíå òàêñ³ òà îá-
ñëóãîâóº ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿ íàñå-
ëåííÿ çà ñêîðî÷åíèì ïåðåë³êîì.

Çàãàëüíèé îáñÿã ïåðåâåçåíü â
Îäåñ³ — 298,3 ìëí ïàñàæèð³â ùî-
ðîêó.

Ç ìåòîþ âäîñêîíàëåííÿ ìàð-
øðóòíî¿ ìåðåæ³ é âèçíà÷åííÿ
ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â ðîçâèò-
êó ðîçðîáëåíî ïðîåêò "Êîì-
ïëåêñíà ñõåìà îðãàí³çàö³¿ äîðîæ-
íüîãî ðóõó â ì³ñò³ Îäåñ³ äî 2015
ðîêó".

Дніпропетровсь

Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó
Äí³ïðîïåòðîâñüêó âèêîíóþòü
ìåòðîïîë³òåí, 1 òðàìâàéíå äåïî,
2 òðîëåéáóñíèõ äåïî, 43 ï³äïðè-

ºìñòâà àâòîòðàíñïîðòó ð³çíèõ
ôîðì âëàñíîñò³ (26 àâòîáóñíèõ, 3
çì³øàíèõ (àâòîáóñí³ é òàêñîìî-
òîðí³), 14 òàêñîìîòîðíèõ). Ó
ì³ñüê³é ìåðåæ³ 14 òðàìâàéíèõ, 18
òðîëåéáóñíèõ, 147 àâòîáóñíèõ
ìàðøðóò³â, 1 ë³í³ÿ ìåòðîïîë³òåíó.

Ç 29 ãðóäíÿ 1995 ðîêó ïðàöþº
Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ìåòðîïîë³òåí.
Íà ê³íåöü 2007 ðîêó â³äêðèòî 6
ñòàíö³é: "Êîìóíàð³âñüêà", "Ïðîñ-
ïåêò Ñâîáîäè", "Çàâîäñüêà", "Ìå-
òàëóðã³â", "Ìåòðîáóä³âíèê³â",
"Âîêçàëüíà". Çàãàëüíà ïðîòÿæ-
í³ñòü åêñïëóàòîâàíî¿ ë³í³¿ ñòàíî-
âèòü 7,8 êì. Íèí³ ó ñòàä³¿ áóä³â-
íèöòâà íà 1-é ë³í³¿ ìåòðî â³ä öåí-
òðàëüíîãî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó
äî öåíòðó ì³ñòà äâ³ ñòàíö³¿: "Òå-
àòðàëüíà" òà "Öåíòðàëüíà".

Ó ïåðñïåêòèâ³ çàãàëüíà äîâæè-
íà ïåðøî¿ ë³í³¿ ñòàíîâèòèìå 11,8
êì ³ç 9 ñòàíö³ÿìè. Ðîçâèòîê ìåò-
ðî ïåðåäáà÷àº áóä³âíèöòâî â ìàé-
áóòíüîìó äî 80 êì êîë³é ç òðüî-
ìà ë³í³ÿìè.

Îäíèì ç íàïðÿìê³â ðîçâèòêó
òðàíñïîðòíî¿ ãàëóç³ ì³ñòà º ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó àâòîìàòèçî-
âàíî¿ ñèñòåìè êîíòðîëþ òà
óïðàâë³ííÿ ì³ñüêèì ãðîìàä-
ñüêèì òðàíñïîðòîì. Óæå âèïðî-
áóâàíî îáëàäíàííÿ òà ïðîãðàì-
íå çàáåçïå÷åííÿ íà 26 ìàðøðó-
òàõ 108 îäèíèöü ðóõîìîãî ñêëà-
äó.

Київ

1 ÷åðâíÿ 1892 ðîêó íàéêðóò³-
øèì ó Êèºâ³ Îëåêñàíäð³âñüêèì
(íèí³ Âîëîäèìèðñüêèì) óçâîçîì
â³äêðèòî ðåãóëÿðíèé ïàñàæèð-
ñüêèé ðóõ.

Êè¿âñüêèé òðàìâàé ñòàâ ðîäî-
íà÷àëüíèêîì ì³ñüêîãî ïàñàæèð-
ñüêîãî òðàíñïîðòó íå ëèøå â
Êèºâ³, à é ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿.
Ï³ñëÿ òðàìâàÿ ó òðàâí³ 1905 ðî-
êó â Êèºâ³ ç'ÿâèâñÿ ôóí³êóëåð, ó
æîâòí³ 1925-ãî — àâòîáóñ, ó ëèñ-
òîïàä³ 1935-ãî — òðîëåéáóñ, à â
ëèñòîïàä³ 1960-ãî — ìåòðîïî-
ë³òåí.

Ó 2001 ðîö³ åëåêòðî- òà àâòî-
ìîá³ëüíèé òðàíñïîðò îá'ºäíàíî â
ºäèíå ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ", ÿêå
íèí³ íàë³÷óº 8 àâòîïàðê³â, 3 òðàì-
âàéíèõ äåïî, 4 òðîëåéáóñíèõ äå-
ïî, ôóí³êóëåð òà âèðîáíè÷³ ñëóæ-
áè ³ º íàéá³ëüøèì ï³äïðèºìñòâîì
íàçåìíîãî ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêî-
ãî òðàíñïîðòó â Óêðà¿í³.

Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ
"Êè¿âïàñòðàíñ" çä³éñíþº íà 138
àâòîáóñíèõ ìàðøðóòàõ (85 ì³ñü-
êèõ, 39 ïðèì³ñüêèõ, 11 ì³æì³ñü-
êèõ òà 3 ì³æíàðîäíèõ), íà 41 —
òðîëåéáóñíîìó òà íà 20 — òðàì-
âàéíèõ. Ï³äïðèºìñòâî îáñëóãî-
âóº 250,9 êì òðàìâàéíèõ êîë³é,
1190,9 êì êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³,
1142 êì êàáåëüíèõ ë³í³é, 90 òÿ-
ãîâèõ ï³äñòàíö³é, 1511 çóïèíêî-
âèé êîìïëåêñ. Ùîäíÿ íà ìàðø-
ðóòè âèõîäèòü 1100 àâòîáóñ³â
ð³çíî¿ ì³ñòêîñò³, 415 òðîëåéáóñ³â
òà 325 òðàìâà¿â. Ïîñëóãàìè íà-
çåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó ùîäíÿ ó ñòîëèö³ êîðèñ-
òóþòüñÿ äî 2 ìëí êèÿí òà ãîñ-
òåé ñòîëèö³.

6 ëèñòîïàäà 1960 ðîêó â³äêðè-
òî ïåðøó ä³ëüíèöþ Ñâÿòîøèí-
ñüêî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïî-
ë³òåíó çàâäîâæêè 5,2 êì ³ç ï'ÿòü-
ìà ñòàíö³ÿìè — "Âîêçàëüíà",
"Óí³âåðñèòåò", "Õðåùàòèê", "Àð-
ñåíàëüíà" òà "Äí³ïðî". Íèí³ â
Êèºâ³ ä³º òðè ë³í³¿ ï³äçåìêè çà-
ãàëüíîþ äîâæèíîþ ìàéæå 60 ê³-
ëîìåòð³â, à òàêîæ 46 ñòàíö³é,
ïëàòôîðìè ÿêèõ ðîçðàõîâàí³ íà
ï'ÿòèâàãîíí³ ïî¿çäè. Ó öåíòð³ ì³ñ-
òà º òðè ïåðåñàäî÷íèõ âóçëè. Íè-
í³ ñïîðóäæóþòü òðè ñòàíö³¿ Êó-
ðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêî¿ ë³-
í³¿ â íàïðÿìêó æèòëîâîãî ìàñè-
âó Òåðåìêè.

Äèíàì³÷íèé ðîçâèòîê ì³ñòà ³
çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ
çíà÷íî çá³ëüøóº íàâàíòàæåííÿ
íà ³ñíóþ÷³ ë³í³¿ òà ñòàíö³¿ ³ âè-
çíà÷àº çàâäàííÿ ³ç ââåäåííÿ â ä³þ
íîâèõ. Ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó ìå-
ðåæ³ ìåòðîïîë³òåíó ïåðåäáà÷åíî
ðîçøèðåííÿ ¿¿ äî 5 ë³í³é ³ ïîíàä
60 ñòàíö³é. Çã³äíî ç Êîíöåïö³ºþ
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó Êèºâà äî
2025 ðîêó, â ñòîëèö³ ìàº ç'ÿâèòè-
ñÿ ùå 27 ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó.
Òàêîæ çàïëàíîâàíî ââåñòè â åêñ-
ïëóàòàö³þ 14 ñòàíö³é ì³ñüêî¿
åëåêòðè÷êè, ñòâîðèòè ïåðåñà-
äî÷í³ âóçëè ì³æ ì³ñüêîþ åëåê-
òðè÷êîþ òà ñòàíö³ÿìè ìåòðîïî-
ë³òåíó, äå ìàþòü çâåñòè äâî- ³
òðèð³âíåâ³ ïàðê³íãè, ùîá ñêîðî-
òèòè òðàíñïîðòíå íàâàíòàæåííÿ
íà öåíòð ñòîëèö³

До 2025 ро енпланом Києва передбачено поб д вати ще 27 станцій метрополітен
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про надання статусу скверу земельній ділянці площею
0,05 га на вул. Олеся Гончара, 1�3 у Шевченківському

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 609/4047 від 29 квітня 2010 року

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 27.06.2008 та з метою раціонального вико�
ристання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці площею 
0,05 га на вул. Олеся Гончара, 1�3 у Шевченківському райо�
ні м. Києва.

2. Внести зміни до Програми розвитку зеленої зони 
м. Києва на період до 2010 року (таблиця 2) (“Озеленені те�
риторії загального користування м. Києва, що відповідають
топологічним признакам та планувальним вимогам”), до�
давши сквер згідно з пунктом 1 цього рішення до переліку
скверів Шевченківського району м. Києва.

3. Скасувати рішення Київради від 07.07.2005 № 575/3151
“Про передачу комунальному підприємству “Генеральна ди�
рекція Київської міської ради з обслуговування іноземних
представництв” земельної ділянки для будівництва, експлу�
атації та обслуговування офісного будинку з підземною ав�
тостоянкою на вул. Олеся Гончара, 1 — 3 у Шевченківсько�
му районі м. Києва”.

4. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�

го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції):

4.1. Проінформувати комунальне підприємство “Гене�
ральна дирекція Київської міської ради з обслуговування
іноземних представництв” про прийняття цього рішення
та запропонувати розірвати договір оренди земельної ді�
лянки.

4.2. У разі відмови від розірвання договору оренди зе�
мельної ділянки або у разі якщо відповідь не надійде у вста�
новлений законодавством термін, забезпечити підготовку та
подання позову про розірвання договору оренди земельної
ділянки до Господарського суду м. Києва.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення тимчасової контрольної комісії Київради
щодо перевірки діяльності Київського зоологічного парку

Рішення Київської міської ради № 978/4416 від 17 червня 2010 року

Відповідно до підпункту 11 пункту 1 статті 26 та статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, пункту 16.9 статті 16 Регламенту Київради Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію Київради що�
до перевірки діяльності Київського зоологічного парку.

2. “Обрати персональний склад тимчасової контрольної
комісії:

голова тимчасової контрольної комісії Київради — Гаври�
ленко Олександр Борисович, депутат Київської міської ради;

члени тимчасової контрольної комісії:
— Бригинець Олександр Михайлович, депутат Київської

міської ради;
— Баранов�Мохорт Сергій Миколайович, депутат Київ�

ської міської ради;
— Закревська Людмила Олександрівна, депутат Київської

міської ради;
— Давиденко Олексій Володимирович, депутат Київської

міської ради;
— Дробот Борис Віталійович, депутат Київської міської

ради;
— Казаков Дмитро Юрійович, депутат Київської міської

ради;
— Миронова Зоя Михайлівна, депутат Київської міської ра�

ди;
— Мошенський Валерій Захарович, депутат Київської

міської ради;

— Резніков Олексій Юрійович, депутат Київської міської
ради.

3. Основними завданнями тимчасової контрольної комі�
сії Київради є з’ясування причин загибелі тварин, перевір�
ка стану утримання і догляду за тваринами, а також надан�
ня пропозицій із запобігання виникненню ситуацій із заги�
беллю та травмуванням тварин у Київському зоологічному
парку.

4. Визначити термін діяльності тимчасової контрольної ко�
місії — шість місяців.

5. Попередній звіт тимчасової контрольної комісії про ви�
конану роботу та пропозиції заслухати на пленарному засі�
данні Київської міської ради не пізніше тримісячного термі�
ну з дня прийняття цього рішення.

7. Матеріально�технічне, інформаційне та організаційне
забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії Київра�
ди покласти на секретаріат Київради.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань правопорядку, регламен�
ту та депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про захист прав територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 976/4414 від 17 червня 2010 року

Відповідно до Закону Украни “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи наявність розробле�
ного проекту землеустрою щодо встановлення меж міста Києва, який погоджено з більшістю сільських,
селищних та міських рад Київської області, території яких прилягають до столичної межі, а також беручи
до уваги, що відсутність затвердженої межі м. Києва призводить до випадків незаконного розпорядження
землями міста суміжними місцевими радами та державними адміністраціями Київської області, зокрема,
Броварською районною державною адміністрацією Київської області, яка здійснила незаконну передачу
у приватну власність громадянам для ведення особистого селянського господарства 220 га земель в ме�
жах міста Києва на території о. Муромець, з метою запобігання подальшим порушенням прав територі�
альної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутись до Верховної Ради України, Президента
України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності не�
відкладного розгляду проекту землеустрою щодо встанов�
лення меж міста Києва та затвердження меж міста Києва.

2. Просити Генеральну прокуратуру України, Міністер�
ство внутрішніх справ України та Службу безпеки України не�
відкладно розглянути законність дій Броварської районної
державної адміністрації Київської області при здійсненні пе�

редачі у приватну власність громадянам земель міста Ки�
єва та прийнятих з цього приводу розпоряджень, а також
поінформувати Київську міську раду про результати цієї ро�
боти.

3. Київському міському голові забезпечити подання до
судових органів позовних заяв щодо скасування прийнятих
Броварською районною державною адміністрацією Київ�
ської області розпоряджень щодо незаконної передачі у
приватну власність громадянам земель міста Києва на 

о. Муромець, а також виданих на підставі цих розпоря�
джень державних актів на право приватної власності на зе�
мельні ділянки.

4. 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 приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 524/1580 від 21травня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Деснянському райо�
ні м. Києва (згідно з додатком).

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки земельних ділянок відповідно

до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що по�
свідчують право власності на земельні ділянки.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва одержати АПЗ в Головному управлінні міс�
тобудування, архітектури та дизайну міського середовища
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) та дозвіл на виконання будівельних робіт в управ�
лінні держархбудконтролю.

2.4. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок, що:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їхніх меж у натурі (на місцевості).

4. У зв’язку із заявами громадян та технічними помилка�
ми внести такі зміни та доповнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
21.10.2004 № 610/2020 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд” у сто п’ятдесят пер�
шій позиції:

— у п’ятій графі слова “Найда Галина Петрівна” виклю�
чити;

— сьому графу викласти в такій редакції: “1/3 від 0,1
2/3 від 0,1”.

4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від
18.11.2004 № 700�1/2110 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд” у сто двадцятій позиції:

— у п’ятій графі слова “Тамаріна Олена Анатоліївна” за�
мінити словами “Неслуженко Ірина Олександрівна”.

4.3. У додатку до рішення Київської міської ради від

08.11.2007 № 1187/4020 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Деснянському райо�
ні м. Києва” у восьмій позиції:

— п’яту графу доповнити словами “Пушня Петро Мико�
лайович”;

— у сьомій графі цифри “0,1” замінити цифрами та сло�
вами: “1/2 від 0,1

1/2 від 0,1”;
— восьму графу доповнити словами “передається у спіль�

ну часткову власність”.
4.4. У додатку до рішення Київської міської ради від

12.02.2004 № 49/1259 “Про приватизацію земельних діля�
нок для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд” у сто дев’яносто другій по�
зиції:

— у п’ятій графі слова “Володимир Андрійович” заміни�
ти словами “Марія Василівна”.

4.5. У додатку до рішення Київської міської ради від
07.07.98 № 65 “Про передачу громадянам у приватну влас�
ність земельних ділянок для будівництва та обслуговуван�
ня житлових будинків і господарських будівель” на другій
сторінці у восьмій позиції зверху:

— у другій графі слова “Шевченко Парасковія Степанів�
на” замінити словами “Скидан Сергій Борисович Щіпоног
Марія Омельянівна”;

— четверту графу викласти в такій редакції: “4/10 від 0,1
3/10 від 0,1

3/10 від 0,1”;
— у шостій графі слово “приватну” замінити словом

“часткову”. Державний акт на право власності на земель�
ну ділянку від 10.10.2000 № 62�2�00122 зняти з реєстра�
ції.

4.6. Громадянину Ковтуну Григорію Івановичу повернути
державний акт на право приватної власності на землю від
10.10.2000 № 62�2�00121 до Головного управління земель�
них ресурсів виконавчого органу Київради (Київської місь�
кої державної адміністрації).

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про направлення депутатських запитів Київському 
міському голові та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 454/1510 від 21травня 2009 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити Київському міському голові та посадовим
особам депутатські запити, внесені депутатами Київради та
підтримані на пленарному засіданні Київради 21.05.09, згід�
но з додатком.

2. Київському міському голові та посадовим особам, яким
направлено депутатський запит, надати офіційну письмову
відповідь на нього Київраді і депутатам Київради протягом
десяти днів з дня отримання запиту.
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Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
від 08.12.2008 № 07/1�318вих�08 на рішення 

Київської міської ради від 14.06.2007 № 814/1475 
“Про передачу товариству з обмеженою 

відповідальністю “Вектор СК” земельних ділянок 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 

культурно�оздоровчого центру, туристичного містечка 
та спортивних закладів на вул. Прирічній 

(біля затоки Собаче Гирло) 
у Оболонському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 501/1557 від 21травня 2009 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 08.12.2008 № 07/1�
318вих�08 на рішення Київської міської ради від 14.06.2007 № 814/1475 “Про передачу товариству з об�
меженою відповідальністю “Вектор СК” земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговуван�
ня культурно�оздоровчого центру, туристичного містечка та спортивних закладів на вул. Прирічній (біля
затоки Собаче Гирло) у Оболонському районі м. Києва”, вважає неможливим його задоволення в зв’язку
із тим, що вказане рішення прийняте в порядку, встановленому законодавством України, за результата�
ми розгляду проекту відведення земельних ділянок, який відповідно до частини шостої статті 123 Земель�
ного кодексу України (в редакції, чинній на момент прийняття опротестовуваного рішення) погоджено з Го�
ловним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київською міською санепідстанцією, Дер�
жавним управлінням охорони навколишнього природного середовища в м. Києві, Головним управлінням
охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) та щодо якого отримано висновок державної експертизи землевпорядної доку�
ментації

На підставі рішення Київської міської ради від 14.06.2007 № 814/1475 між Київською міською радою та
товариством з обмеженою відповідальністю “Вектор СК” укладено договори оренди земельної ділянки,
які зареєстровано у книзі записів державної реєстрації договорів за № 78�6�00467, № 78�6�00468 від
27.09.2007.

1. Відхилити протест заступника прокурора міста Ки�
єва від 08.12.2008 № 07/1�318вих�08 на рішення Київської
міської ради від 14.06.2007 № 814/1475 “Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю “Вектор СК”
земельних ділянок для будівництва, експлуатації та об�
слуговування культурно�оздоровчого центру, туристич�
ного містечка та спортивних закладів на вул. Прирічній

(біля затоки Собаче Гирло) у Оболонському районі м. Ки�
єва”.

2. Доручити заступнику міського голови — секретарю
Київради про результати розгляду протесту повідомити за�
ступнику прокурора міста Києва в установленому порядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону
України “Про статус депутатів місцевих рад”, в якій зазна�
чено, що якщо запит з об’єктивних причин не може бути роз�
глянутий у встановлений Київрадою строк, то посадова осо�
ба зобов’язана письмово повідомити про це Київраді та де�
путатові Київради, який вніс запит, і запропонувати інший

строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня
одержання запиту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
від 26.05.2008 № 21�617вих�08 на рішення Київської

міської ради від 01.10.2007 № 944/3777 
“Про передачу товариству з обмеженою 

відповідальністю “ПЕЧЕРСЬК�2006” земельних ділянок
для будівництва, експлуатації та обслуговування 

житлово�офісного комплексу з вбудовано�
прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом

на вул. Димитрова, 5 у Печерському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 502/1558 від 21травня 2009 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 26.05.2008 № 21�
617вих�08 на рішення Київської міської ради від 01.10.2007 № 944/3777 “Про передачу товариству з об�
меженою відповідальністю “ПЕЧЕРСЬК�2006” земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслу�
говування житлово�офісного комплексу з вбудовано�прибудованими приміщеннями та підземним паркін�
гом на вул. Димитрова, 5 у Печерському районі м. Києва” вважає неможливим його задоволення на та�
ких підставах.

Рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 № 944/3777 “Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “ПЕЧЕРСЬК�2006” земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлово�офісного комплексу з вбудовано�прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на вул.
Димитрова, 5 у Печерському районі м. Києва” затверджено проект відведення та передано товариству з
обмеженою відповідальністю “ПЕЧЕРСЬК�2006” у короткострокову оренду на 5 років земельні ділянки за�
гальною площею 1,5 га для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово�офісного комплексу з
вбудовано�прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Димитрова, 5 у Печерському
районі м. Києва, у тому числі:

— ділянку № 1 площею 0,20 га — за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення вико�
навчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 24.02.58 № 11;

— ділянку № 2 площею 1,30 га — за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення вико�
навчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 24.02.58 № 11 (площею 1,2 га), та за ра�
хунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради де�
путатів трудящих від 02.12.74 № 1417/5 “Про закріплення за науково�дослідним інститутом “Квант” зе�
мельної ділянки по вул. Димитрова, З” (площею 0,10 га).

Рішення Київської міської ради від 01.10.2007 № 944/3777 “Про передачу товариству з обмеженою від�
повідальністю “ПЕЧЕРСЬК�2006” земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування жит�
лово�офісного комплексу з вбудовано�прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Ди�
митрова, 5 у Печерському районі м. Києва” прийняте в порядку, встановленому законодавством України,
за результатами розгляду проекту відведення земельної ділянки, який відповідно до частини шостої стат�
ті 123 Земельного кодексу України (в редакцій, чинній на момент прийняття опротестовуваного рішення)
погоджено з органом із земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно�епідеміологічним органами,
органами архітектури та культурної спадщини та щодо якого отримано висновок державної землевпоряд�
ної експертизи.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 01.10.2007 № 944/3777 “Про передачу то�
вариству з обмеженою відповідальністю “ПЕЧЕРСЬК�2006” земельних ділянок для будівництва, експлу�
атації та обслуговування житлово�офісного комплексу з вбудовано�прибудованими приміщеннями та під�
земним паркінгом на вул. Димитрова, 5 у Печерському районі м. Києва”, діяла на підставі, в межах пов�
новажень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 9 та пунктом 12 перехідних положень Земельного ко�
дексу України, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити протест заступника прокурора міста Ки�
єва від 26.05.2008 № 21�617вих�08 на рішення Київської
міської ради від 01.10.2007 № 944/3777 “Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю “ПЕЧЕРСЬК�
2006” земельних ділянок для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлово�офісного комплексу з вбудова�
но�прибудованими приміщеннями та підземним паркін�

гом на вул. Димитрова, 5 у Печерському районі м. Ки�
єва”.

2. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки�
ївради про результати розгляду протесту повідомити за�
ступнику прокурора міста Києва в установленому порядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Опротестовуване рішення Київської міської ради не порушує вимог статей 39, 184 Земельного кодексу
України, статей 17, 19 Закону України “Про основи містобудування” та статті 13 Закону України “Про пла�
нування і забудову територій”, зокрема щодо відсутності детального плану території та плану земельно�
господарського устрою з огляду на таке.

Відповідно до статті 3 Земельного кодексу України спеціальним законом у сфері регулювання земель�
них відносин, зокрема щодо регулювання процедури набуття права користування землею, є Земельний
кодекс України.

Норми Закону України “Про основи містобудування” та Закону України “Про планування і забудову те�
риторій” не регулюють відносин у сфері набуття права користування земельними ділянками, а лише вка�
зують на необхідність взяття за основу містобудівної документації при вирішенні питань вибору, вилучен�
ня (викупу), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб, якщо така документа�
ція розроблена. Однак нормами законодавства України та спеціальним законом у сфері регулювання зе�
мельних відносин не заборонено відведення земельної ділянки у разі відсутності розробленої та затвер�
дженої у встановленому порядку містобудівної документації.

Твердження заступника прокурора міста Києва про те, що висновок санітарно�епідеміологічного орга�
ну є негативним, спростовується нижченаведеним.

У проекті землеустрою щодо відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
“Вектор СК” висновок Київської міської санепідстанції є позитивним, оскільки в ньому зазначено, що цей
проект землеустрою погоджується, а також зазначено, що остаточне рішення щодо відведення земель�
них ділянок приймається виключно Київрадою.

Спростовується й твердження заступника прокурора міста Києва про те, що в проекті землеустрою що�
до відведення земельних ділянок на вул. Прирічній (біля затоки Собаче Гирло) у Оболонському районі 
м. Києва відсутня згода Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації та відсутній висновок Дер�
жавного комітету України по водному господарству. Частиною шостою статті 123 Земельного кодексу Укра�
їни (в редакції, чинній на момент прийняття опротестовуваного рішення) не передбачалось погодження
проекту відведення земельної ділянки з районними адміністраціями та Державним комітетом України по
водному господарству. Також відповідно до Указу Президента України “Про Положення про Державний ко�
мітет України по водному господарству” від 14.07.2000 № 898/2000 (в редакції, що діяла на момент прий�
няття опротестовуваного рішення) до повноважень Державного комітету України по водному господарству
не входили повноваження щодо надання висновків про погодження проектів землеустрою.

Помилковим є висновок заступника прокурора міста Києва про порушення Київською міською радою
наказу Державного комітету України по земельних ресурсах від 03.12.2004 № 391 “Про затвердження Ме�
тодики проведення державної експертизи землевпорядної документації” з огляду на таке.

Відповідно до статті 31 Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації” обо�
в’язкова державна експертиза проводиться за клопотаннями (заявами) замовників чи розробників об’єк�
тів державної експертизи, а при вирішенні земельних спорів — також за клопотаннями відповідних орга�
нів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. А згідно з пунктом 2.2 “Методики проведення
державної експертизи землевпорядної документації”, затвердженої наказом Державного комітету України
по земельних ресурсах від 03.12.2004 № 391, організація проведення державної експертизи за всіма
формами і видами проводиться безпосередньо експертними підрозділами в складі органів виконавчої
влади у сфері державної експертизи. Тобто у Київської міської ради відсутні повноваження щодо перевір�
ки компетенції органу, який проводить експертизу проектів землеустрою щодо відведення земельних ді�
лянок.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 14.06.2007 № 814/1475 “Про передачу то�
вариству з обмеженою відповідальністю “Вектор СК” земельних ділянок для будівництва, експлуатації та
обслуговування культурно�оздоровчого центру, туристичного містечка та спортивних закладів на вул. При�
річній (біля затоки Собаче Гирло) у Оболонському районі м. Києва”, діяла на підставі, в межах повнова�
жень та у спосіб, передбачені Конституцією України та законами України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 9 та пунктом 12 перехідних положень Земельного ко�
дексу України, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про приватизацію земельних ділянок для ведення 
колективного садівництва у Дарницькому районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 512/1568 від 21травня 2009 року

Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам, членам садівничих това�
риств “Дніпровський” Харківського району м. Києва,
“Електротранспортник” Харківського району м. Києва,
“Світанок” Харківського району м. Києва, “Гідромехані�
затор�2” Дарницького району м. Києва та “Південне” Дар�
ницького району м. Києва, у приватну власність земель�
ні ділянки у Дарницькому районі м. Києва для ведення
колективного садівництва, відведені відповідно до рі�
шень виконавчого комітету Київської міської Ради депу�
татів трудящих від 08.10.57 № 1715 “Про відвод підпри�
ємствам та установам земельних ділянок під колективні
сади в Дарницькому районі”, від 30.07.68 № 1284 “Про
відвод земельних ділянок підприємствам і установам під
колективні сади” та рішення виконавчого комітету Київ�
ської міської Ради народних депутатів від 30.06.81
№ 1114 “Про відведення підприємствам, установам та
організаціям земельних ділянок під колективні сади”,
згідно з додатком.

2. Передати садівничому товариству “Приозерне” Харків�
ського району м. Києва у приватну власність земельну ді�
лянку загального користування площею 0,88 га за рахунок
земель, відведених відповідно до рішення Київської міської
ради від 26.11.98 № 62�7/163 “Про приватизацію земель�
них ділянок садівничого товариства “Приозерне” Харківсько�
го району”.

3. Власникам земельних ділянок:
3.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

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

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що по�
свідчують право власності на земельні ділянки.

4. Попередити власників земельних ділянок, що право

приватної власності на земельні ділянки може бути припи�
нено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земель�
ного кодексу України.

5. Визнати такими, що втратили чинність:
5.1. Пункт 2 рішення Київської міської ради від 26.11.98

№ 62�7/163 “Про приватизацію земельних ділянок садівни�
чого товариства “Приозерне” Харківського району”.

5.2. Позицію 27 додатка до розпорядження Київського
міського голови від 24.07.2001 № 932�МГ “Про приватиза�
цію земельних ділянок садівничого товариства “Дніпров�
ський” Харківського району”.

5.3. Позицію 36 додатка до рішення Київської міської ра�
ди від 03.06.99 № 263�5/364 “Про приватизацію земельних
ділянок садівницького товариства “Електротранспортник”
Харківського району”.

5.4. Позицію 131 додатка 2 до рішення Київської міської
ради від 28.01.99 № 114�11/215 “Про приватизацію зе�
мельних ділянок садівничого товариства “Світанок” Харків�
ського району”.

5.5. Позицію 17 додатка 2 до рішення Київської міської
ради від 26.11.98 № 62�11/163 “Про приватизацію земель�
них ділянок садового товариства “Гідромеханізатор�2” Хар�
ківського району”.

6. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) зняти з реєстрації державний акт на право приватної
власності на землю громадянина Семгайкіна Володимира
Валентиновича (реєстраційний № 90�2�04160 від
24.05.2000).

7. 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
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Åäóàðä ÌÈÒÍÈÖÜÊÈÉ: 

“Ìè ñïðîáóºìî  ïîñòàâèòè
×åõîâà ïî-êè¿âñüêè”
Наст пно о театрально о
сезон "Лівобережна дра-
ма" обіцяє своєм ляда-
чеві "Три сестри" Антона
Чехова, "Вася має зате-
лефон вати" Катерини Р -
біної, "Пасажир без ба а-
ж " від молодо о режисе-
ра Оле сія Лісовен а і с -
часн п'єс з Адою Ро ов-
цевою. Я мин в нинішній
театральний рі , "Хреща-
ти " розповів дире тор
льт рно о за лад .

— Òåàòð íà Ë³âîìó áåðåç³ íàçè-
âàþòü íàéêðàùèì ó Êèºâ³ åêñïåðè-
ìåíòàëüíèì òåàòðîì íåòðàäèö³éíî-
ãî øòèáó, ëþäè ìèñòåöòâà áàãàòî
ãîâîðÿòü ïðî øêîëó Åäóàðäà Ìèò-
íèöüêîãî. ßê äî öüîãî ñòàâèòåñÿ?

— Ìåí³ ïðèºìíî, ÿêùî öå òàê.
Îäíàê çàâæäè â³ä÷óâàþ íåçðó÷-
í³ñòü, êîëè ÷óþ ñòîñîâíî ìîº¿
ïðàö³ âèçíà÷åííÿ "ðåæèñåðñüêà
øêîëà". ß çíàþ, º øêîëà Ñòàí³-
ñëàâñüêîãî. ² ââàæàþ, ùî çàñëó-
ãà ó ïðîôåñ³éíîãî âèêëàäà÷à ìî-
æå áóòè ëèøå îäíà — íå çàâàæà-
òè ñòóäåíòîâ³ øóêàòè ñâ³é òåàòð ³
ñåáå â íüîìó, ðîçêð³ïà÷èòè àð-
òèñòà ÿê ëþäèíó, çìóñèòè éîãî
áóòè âíóòð³øíüî â³ëüíèì — íå
ðîçïóñíèì, à â³ëüíèì. Â³í ïîâè-
íåí áóòè ôàíòàçåðîì, óì³òè ³ì-
ïðîâ³çóâàòè, ìèñëèòè. Ó ñüîãî-
äí³øíüîìó òåàòð³ ÿ ñïðèéìàþ
âñå, îêð³ì îäíîãî — í³ñåí³òíèö³.

— ßêèì áóâ ìèíóëèé òåàòðàëü-
íèé ñåçîí?

— Öåé ñåçîí, 32-é, òÿæêèé, àëå
âäàëèé. Âåëèêà ðàä³ñòü â³ä òîãî,
ùî òåàòð áóâ ïîâíèì. Ó íàñ ñâ³é
ãëÿäà÷. Äîì³íóº ìîëîäü. Ó ðåïåð-
òóàð³ — êëàñèêà. Òÿæêèé, áî ì³ñ-
òî çíÿëî çíà÷íó ñóìó ô³íàíñóâàí-
íÿ, ³, ìàáóòü, íå ëèøå ç íàøîãî
òåàòðó. Äóæå ñóìíî, îñê³ëüêè öå
ïîòðåáóº äîäàòêîâèõ ïñèõîëîã³÷-
íèõ ðåñóðñ³â, ùîá ñïðîáóâàòè çðî-
çóì³òè òàêå íåâ³ãëàñòâî, àäæå çà-
ãèáåëü ñóñï³ëüñòâà ïî÷èíàºòüñÿ ³ç
çàãèáåë³ òåàòðó. À ñòîñîâíî òâîð-
÷èõ ïèòàíü, òî ¿õ áóëî âèð³øåíî

äîâîë³ ïåðåêîíëèâî — ã³äíî äåáþ-
òóâàëè ÿê ðåæèñåðè äâà íàøèõ àð-
òèñòè — Àíäð³é Êîáçàð ³ Àíäð³é
Ñàìàí³í ç âèñòàâîþ "Ãðàºìî ×îí-
ê³íà". Öå ñâîºð³äíèé åêñïåðèìåíò
äëÿ ðåæèñåð³â-ïî÷àòê³âö³â. Äî òå-
àòðó ïðè¿æäæàâ àâòîð ðîìàíó ïðî
×îíê³íà Âîëîäèìèð Âîéíîâè÷ ³
äîáðå ñïðèéíÿâ ïîñòàíîâêó. Ç
íåþ ìè ¿çäèëè äî Õàðêîâà, à òà-
êîæ äî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, äå íàì
âðó÷èëè ïðåì³þ ³ìåí³ íàðîäíîãî
àðòèñòà ÑÐÑÐ Êèðèëà Ëàâðîâà. Ó
íàøî¿ òðóïè âæå 32 "Êè¿âñüê³ ïåê-
òîðàë³". Âäàëîþ âèéøëà ï'ºñà "Êó-
äè ïîäìå â³òåð" Ï³ðàíäåëëî, â ÿê³é
ãðàþòü ñòóäåíòè Êè¿âñüêî¿ äèòÿ-
÷î¿ àêàäåì³¿.

— Ó âàñ º äóæå òàëàíîâèòèé
ó÷åíü Äìèòðî Áîãîìàçîâ, ÿêîìó, êà-
æóòü, óæå ÷àñ ìàòè âëàñíèé òåàòð.

— Éîãî ö³êàâîþ ðîáîòîþ "Òðî-
õè âèíà, àáî... 70 îáåðò³â" ìè çà-
âåðøóâàëè 32-é òåàòðàëüíèé ñå-
çîí. À òåàòðó â íüîãî íåìàº, áî
ñüîãîäí³ í³õòî â êðà¿í³ íå çàö³êàâ-
ëåíèé ó òîìó, ùîá ðåæèñåðè-ë³-
äåðè ñó÷àñíîãî òåàòðàëüíîãî ïðî-
öåñó "ðîáèëè ïîãîäó" â íàøîìó
òåàòðàëüíîìó äîì³.

— Íîâèé ñåçîí â³äêðèâàòèìåòå...
— ...ïðåì'ºðîþ "Òðè ñåñòðè"

×åõîâà.

— ßêèì áóäå Àíòîí ×åõîâ ïî-
êè¿âñüêè?

— "Òðè ñåñòðè" ðåïåòèðóºìî äàâ-
íî. Öåé ñïåêòàêëü — ñâîºð³äíà
ïðîôåñ³éíà ëàáîðàòîð³ÿ. Ñïîä³âà-

þñÿ, âîíà íàãàäàº àðòèñòàì, ùî ¿õ-
í³é ñåð³àëüíèé äîñâ³ä — ïðîôàíà-
ö³ÿ, ùî íå ìîæíà "òåëåáà÷åííÿ"
ïðèíîñèòè â òåàòð, òðåáà íàâïàêè
ñïðàâæí³é òåàòð òÿãòè â òåëåáà÷åí-
íÿ. ß íå øóêàþ â ×åõîâ³ ÷îãîñü
íîâîãî. Äîñòàòíüî, ÿêùî ìè çíàé-
äåìî â íüîìó ùîñü ñâîº, "ë³âîáå-
ðåæíå". Îñü ó öüîìó ñåíñ³ ×åõîâ
ïî-êè¿âñüêè ìîæëèâèé. Ñïîñ³á éî-
ãî ðîçãàäêè äëÿ êîæíîãî ñâ³é.

— ×èì ùå ïîðàäóºòå êèÿí?
— Ïðåì'ºðîþ Êàòåðèíè Ñòå-

ïàíêîâî¿ — äîíüêè Êîñòÿíòèíà
Ñòåïàíêîâà é Àäè Ðîãîâöåâî¿.
Âîíà ïîñòàâèëà ñïåêòàêëü çà
ï'ºñîþ ìîñêîâñüêîãî äðàìàòóðãà
Êàòåðèíè Ðóá³íî¿, ÿêèé ìè íà-
çâàëè "Âàñÿ ìàº çàòåëåôîíóâàòè".
Íåçâè÷àéíèé ñþæåò: ïîìèðàº ÷î-
ëîâ³ê, à äðóæèíà êëàäå éîìó â êè-
øåíþ òåëåôîí ³ âñå ÷åêàº â³ä íüî-
ãî äçâ³íêà ç òîãî ñâ³òó. Ó ï'ºñ³ ä³ÿ
â³äáóâàºòüñÿ äåñü ó Ïðèáàëòèö³,
à Êàòÿ ïåðåíåñëà ¿¿ äî Óêðà¿íè, ç
óêðà¿íñüêèìè ï³ñíÿìè, êîñòþìà-
ìè, ìóçèêîþ. Ðàä³ñíà ðîáîòà. Âæå
íà àô³øàõ âèñòàâà ðåæèñåðà
Äìèòðà Áîãîìàçîâà "Âîéöåê", ðî-
áîòè ìîëîäèõ ðåæèñåð³â Îëåêñ³ÿ
Ë³ñîâåíêà "Ïàñàæèð áåç áàãàæó",
Àíäð³ÿ Êîáçàðÿ "Êñåí³ÿ Ïåòåð-
áóðçüêà". ×åêàºìî êèÿí ³ ãîñòåé
ì³ñòà. ßê ó îäíó ³ òó æ ð³÷êó íå
ìîæíà óâ³éòè äâ³÷³, òàê ³ â íàñ ó
òåàòð³: ð³÷êà æèòòÿ îíîâëþº íàñ
ïîñò³éíî. ² ëèøå äî êðàùîãî

Розмовляла
Людмила ТКАЧЕНКО, "Хрещати "

Інформація
про проведення он рс на право ладання

до овор оренди державно о майна
Назва об’є та та йо о місце знаходження:
1. Нежиле приміщення — б дівля теплиці площею 446,9 в. м, що знаходиться на

балансі Інстит т ц рових б ря ів УААН, за адресою: м. Київ, в л. Клінічна, 25.
Стартова орендна плата, я пропон є орендодавець, становить 8,30 рн (без
рах вання ПДВ) за 1 в. м в місяць

Основні мови он рс :
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати за ви ористання об’є та

оренди при обов’яз овом забезпечені ви онання інших мов он рс .
2. Ви ористання приміщень під офіс.
3. Своєчасне і в повном обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа

місяця наст пно о за звітним з рах ванням інде с інфляції).
4. Переможець он рс зобов’язаний омпенс вати витрати орендодавця або

іншо о часни а на здійснення незалежної оцін и об’є та оренди та п блі ації
о олошення про он рс за встановленими рах н ами ЗМІ протя ом 7
алендарних днів з момент повідомлення про визнання йо о переможцем
он рс .

5. Дотримання вимо е спл атації об’є та ( тримання приміщення в належном
стані відповідності до цільово о призначення оренди) та забезпечення йо о
пожежної безпе и.

6. Забезпечення страх вання об’є та оренди на весь період оренди.
7. Орендодавець протя ом 15 днів після дати затвердження ним рез льтатів

он рс направляє переможцю он рс прое т до овор оренди.
Переможець он рс після отримання прое т до овор протя ом 5 робочих
днів повертає орендодавцю підписаний прое т до овор оренди.

8. Стро дії до овор оренди — 1 рі з можливістю подальшої пролон ації з ідно
з чинним за онодавством У раїни за мови ви онання орендарем своїх
обов’яз ів за до овором оренди.

Кінцевий термін прийняття до ментів на он рс — 20 днів з дня п блі ації даної
інформації.

Для часті он рсі часни подає на роз ляд омісії та і до менти:

Юридичні особи:
1) заяв про часть он рсі;
2) прое т до овор оренди (пропозиції);
3) до менти, що посвідч ють повноваження представни а юридичної особи;
4) посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів;
5) звіт про фінансові рез льтати часни а он рс з рах ванням дебіторсь ої

і редиторсь ої забор ованостей;
6) довід від часни а он рс про те, що до ньо о не пор шено справ про

бан р тство;

Фізичні особи:
1) заяв про часть он рсі;
2) прое т до овор оренди (пропозиції);
3) опію до мента, що посвідч є особ часни а он рс ;
4) опію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи я с б’є та підприємниць ої

діяльності;
5) де ларацію про доходи або завірен в становленом поряд опію звіт

с б’є та мало о підприємництва - фізичної особи - платни а єдино о подат ;
6) свідоцтво платни а подат .

Кон рсні пропозиції подаються онверті з написом “На он рс”, запечатаном
печат ою часни а он рс (при наявності).

До менти подаються за адресою: 03141 , м. Київ, в л. Клінічна, 25, телефон
275-50-00. Ознайомитися з об’є том оренди можна в робочі дні за місцем йо о
розташ вання.

Кон рс відб деться через 20 алендарних днів, рах ючи з наст пно о дня після
дати п блі ації в азеті “Хрещати ”, за адресою: 03141, м. Київ, в л. Клінічна, 25
в приміщенні адміністративно о орп с інстит т о 14.00.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
О олош є он рс на заміщення ва антної посади

начальни а Головно о правління з питань захист прав
споживачів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
Основні обов’яз и:

- здійснює межах своєї омпетенції онтроль за дотриманням за онодавства про
захист прав споживачів с б’є тами осподарсь ої діяльності, підприємствами
(об’єднаннями), становами, ор анізаціями;

- бере часть розробці з ідно із за онодавством ал зевих правил і норм з
питань захист прав споживачів;

- здійснює через засоби масової інформації роз’яснювальн робот , спрямован
на по либлення правових знань споживачів, інформ є населення про рез льтати
здійснювано о онтролю за дотриманням за онодавства про захист прав
споживачів;

- розробляє самостійно або разом з відповідними сл жбами ви онавчо о ор ан
Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), місцевими ор анами
самовряд вання, підприємствами, становами та ор анізаціями міста заходи,
спрямовані на захист прав споживачів.

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів:
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним

рівнем ма істр, спеціаліст;
- стаж роботи за фахом державній сл жбі на ерівних посадах не менше 3 ро ів

або стаж роботи за фахом на ерівних посадах в інших сферах е ономі и не
менше 4 ро ів, або стаж роботи на посаді оловно о спеціаліста не менше
7 ро ів;

- післядипломна освіта сфері правління: ма істр державно о правління;
- вільне орист вання ПК;
- аналітичні здібності, висо а працездатність та відданість роботі;
- ом ні абельність, чесність та порядність.

Конта тний телефон 270-57-29.

До менти на часть он рсі подаються до правління адрової роботи і
на ород апарат ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) протя ом 30 днів з дня п блі ації о олошення в азеті, за адресою:
01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 1109-а.

Я що Ви бажаєте взяти часть он рсі на заміщення ва антних посад, можна
надіслати інформацію з власними даними за встановленою формою, розміщеною
на офіційном веб-порталі Київсь ої місь ої влади www.kmv.gov.ua, на еле тронн
адрес kuts@kma.gov.ua, позначивши темі листа своє прізвище.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає
відповідача Че анова Оле сандра, проживання я о о
невідомо, с дове засідання, я е відб деться 30 липня
2010 ро о 8.15 за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-а,
аб. 204, для часті с довом роз ляді цивільної спра-
ви за позовом Че анової Олени Бо данівни до Че ано-
ва Оле сандраОле сандровича, 3-тя особа: Дарниць е
РУГУ МВС У раїни в м. Києві про с нення переш од
орист ванні власністю. При собі мати паспорт.
З оп блі ванням о олошення про ви ли

відповідач вважається повідомленим про день, час та
місце роз ляд справи і в разі неяв и йо о до с д
справа може б ти роз лян та за йо о відс тності.

Відповідач випад неяв и в с дове засідання
зобов’язаний повідомити с д про поважність причи-
ни неяв и.

С ддя Дарниць о о районно о О. М. Колесни

Посвідчення лі відатора

на ЧАЕС, ате орія 2,

серія А, № 317840 на

ім’я Гордієн о Тетяни

Василівни вважати не-

дійсним.

Посвідчення особи, я а

постраждала внаслідо

чорнобильсь ої атастро-

фи, ате орія 1, серія А,

№ 110599 та в лад

№ 633674 на ім’я Оста-

пен а Володимира Дми-

тровича вважати не-

дійсними.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
Тел.: 235-82-72, 234-12-55
repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

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:  ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 219-10
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Êè¿âñüêà Âåíåö³ÿ
ФФ ОО ТТ ОО ЕЕ ТТ ЮЮ ДД Ãîðîñêîï êèÿíèíà

íà 6 ëèïíÿ
Енер етична динамі а дня невисо а, том збавте життєвий темп.

Робіть те, що приносить ористь, задовольняє пра тичні інтере-
си. З пова ою ставтеся до ч жої праці, матеріальних надбань, ні-
о о не рити йте, ощадливо ви ористов йте природні рес р-
си, не смітіть рошима. Недбальство та без осподарність — во-
ро и дня, що за рож ють втратою здоров’я, злиднями.

ОВНИ, очі йте подар н ів та приємних сюрпризів і не заб дьте по-
ділитися ними з рідними. А домочадці своєю чер ою посприяють реалі-
зації вашо о ненаситно о “хоч ”.
ТЕЛЬЦІ, нині ви ерой дня, беріть ініціатив в р и. Слід а тивіз ва-

ти діяльність на всіх фронтах, бо за ладається діловий місячний ци л.
Зміна життєво о ландшафт б де най ращим тоні ом, зарядить свіжи-
ми життєдайними враженнями. Причеп ріться, модна обнов а додасть
шарм .
БЛИЗНЯТА, по ора стін пробиває і людей єднає. Не лізьте на бари-
ади, медит йте під мелодії природи, змиріться, я що опинилися при-
в’язаними до іл а обставин. Та поповните енер етичне депо і рошей
заробите. Таємні джерела приб т ів до ваших посл , одна не с рміть
про це дов ола, роші люблять тиш ...
РАКИ мають висо ий шанс поліпшити матеріальний стат с завдя и під-

тримці др зів. Вас мож ть заці авити ори інальні способи приб т , од-
на ліпше не е сперимент йте, а віддайте перева традиційним, пере-
віреним методам зба ачення.
ЛЕВИ, я що вас ці авить майб тнє ар’єри та заробіт и, мерщій під-

лещ йтеся до шефа. Перед сім зачар йте йо о расивими манерами і
водночас станьте джерелом се ретної інформації, це вам вдасться. А я -
що приплюс вати висо ий професіоналізм, то можна сподіватися на ви-
щ посад .
ДІВИ, працелюбність є ф ндаментом вашо о спіх , одна не ре-

б йте матеріальною ви одою. Гн ти спин за опій и є недобрим зна-
ом, домовляйтеся з роботодавцями (вони налаштовані демо ратич-
но) про ідн оплат . Не заб вайте про др зів, адже поряд з ними фор-
т нитиме.
ТЕРЕЗИ, одна бджола мед наносить мало. Зате робота в оле тиві

принесе значно більше віддачі, ніж самостійний бізнес. Працюючи на ін-
ших, ви одночасно і для себе стараєтеся. Союзни ам поталанить на ро-
ші, добр реп тацію, впливов підтрим , тож і вам перепаде ласий
шмат. Можна брати редит, вима ати повернення бор ів.
СКОРПІОНИ, важно сл хайте висловлювання на ваш адрес , спро-

б йте поліпшити д м інших про себе. Домовляйтеся про співпрацю,
онс льт йтеся з фахівцями, матеріальна заці авленість нині домін є, і
це відповідає осмічній про рамі. Пра тична т рбота з вашо о бо —
най раще заохочення до співпраці.
СТРІЛЬЦІ, життя перетворюється на сл жб сервіс , де домін є д х

бартерних взаємопосл . Я що стос н и ви ідні, надійні з матеріальної
точ и зор , підстав нарі ати на долю не б де. Головне — не пор ш ва-
ти власно о слова. Дбайте про здоров’я, нині є шанс позб тися нітю-
чих болячо .
КОЗОРОГИ, вашом житті настає на рід ість щаслива см а, що

триватиме до двох діб. Сміливо план йте справи та заходи, ви онання
я их вима ає ґр нтовності, пра тичності, послідовності, спо ійної обста-
нов и, омфортних мов. У за оханих свят ова пора насолод.
ВОДОЛІЇ, не рвіться на волю, п’ян ий д х свободи вам заш одить. Зай-

міться хатніми справами, відпочиньте в олі сім’ї, тоді й здоров’я додасть-
ся, і домочадці б д ть безмежно вдячні.
РИБИ, сімейна а ра б де наповнена патріархальним д хом, що спри-

ятиме бла одатним взаєминам з домочадцями та зала одженню поб -
тових проблем. До юних сердець вдасться дібрати лючи . А ось діло-
вим відносинам слід надати ясності, поб д йте їх на пра тичніших і ви-
ідніших мовах

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ ìàëîõìàðíî. Ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ äîù. Â³òåð ï³âäåííèé,

çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+26°Ñ, âíî÷³ +16...+20°Ñ;
íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +26°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+25...+28°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +23...+28°Ñ, âíî÷³ +18...+22°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè, +16...+20°Ñ, âíî÷³ +12...+15°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð çàõ³äíèé,
2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +20...+24°Ñ, âíî÷³ +18...+19°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ñüîãîäí³ äåíü Àãðàôåíè-êóïàëüíèö³.

Ïî÷àòîê êóïàííÿ â ð³÷êàõ. Íà Àãðàôåíó-êóïàëüíèöþ òðàâè â ñîêó. Çá³ð
ë³êàðñüêèõ êîðåí³â. Í³÷ ³ç 6 íà 7 ëèïíÿ - íà ²âàíà Êóïàëà - îñîáëèâà
í³÷. Ââàæàëîñÿ, ùî âñÿêà íå÷èñòü äî ñàìîãî ðàíêó ñèëó îòðèìóº,
ðîñëèíè ³ òâàðèíè ðîçìîâëÿþòü îäíå ç îäíèì, à äåðåâà íàâ³òü ìîæóòü
ïåðåõîäèòè ç ì³ñöÿ íà ì³ñöå. Îñòàíí³ äí³ çáîðó òðàâ ³ êîð³ííÿ.

²ìåíèííèêè: Àãðàôåíà, ßíèñëàâ, Òåðåçà, Îëåêñié, Âàñèëü,
Êîñòÿíòèí, Ìàêñèì, Ìàðiÿ, Àðòåìié, Âàâèëà, Ãåðìàí, Içÿñëàâ
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Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.
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Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 2 ëèïíÿ

Несподівана злива зм сила жителів дея их районів міста мало не випливати з підземних переходів

Олена ШОПТЕНКО,
танцівниця:

— Тоді, оли
затопило Київ
через сильн
злив , я, на
щастя, б ла в
Крим , в Ялті.
Порадила б
літні дні по
можливос т і
б ти подалі

від міста. С ладно щось оворити
стосовно цієї проблеми, оли осо-
бисто з нею не сти ався. Ковче
б д вати, певно, не варто, та я -
що повторюватим ться і за рож -
ватим ть життю та і стихійні ли-
ха, то, маб ть, треба мати я ийсь
малень ий човни про вся випа-
до .

Роман КОСТІВ,
во аліст р пи “Гринджоли”:
— Ковче вар-

то спор дж вати
в олові, та ий
собі психоло іч-
ний,щоб абстра-
ватися від без-

лічі порожніх
проблем, що по-
стійно тисн ть не
тебе. Ось, на-
при лад, нині в нас телебачення пе-
ренасичене політи ою, і я б охоче по-
б д вав овче , щоб від цьо о абст-
ра ватися. А за алом, я що дивити-
ся на проблеми й інших раїнсь их,
і за ордонних міст, я і справді потер-
пають від стихії, то там, можливо, і
варто б ло б про це под мати. Але
щодо Києва не с аж цьо о, т т си-

т ація не та а страхітлива, т т інша
проблема, від я ої врят є овче
мовний, психоло ічний.

Наталія СУХОЛІТ,
мистецтвознавець:
— Д маю,

варто поб д -
вати овче .
Завжди раще
щось б д ва-
ти, ніж р йн -
вати. Це може
б ти не обо-
в’яз ово ов-
че . У цьом
випад , певно, вже треба дивити-
ся на розв’язання проблеми з пра -
тично о бо . Але те, що процес
творення має переважати над про-
цесом дестр ції, це однозначно.

ДД УУ ММ КК ИИ   КК ИИ ЯЯ НН

×è âàðòî ó ñòîëèö³ 
ïîáóäóâàòè êîâ÷åã?
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