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Ç þâ³ëåºì, ìåòðî!
6 ëèñòîïàäà Êè¿âñüêîìó ìåòðîïîë³òåíó âèïîâíþºòüñÿ 50 ðîê³â

Áóä³âíèöòâî ìåòðîïîë³òåíó â
òàêîìó ìåãàïîë³ñ³, ÿê Êè¿â, äàëî
çìîãó ÷èñëåííèì ïàñàæèðàì áåç-
ïå÷íî òà áåçïåðåøêîäíî äîëàòè
âåëèê³ â³äñòàí³ ùîíàéøâèäøå.
Ñàìå 6 ëèñòîïàäà 1960 ðîêó áó-
ëî çàâåðøåíî ñïîðóäæåííÿ òà
ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ ïóñêîâó
ä³ëüíèöþ ïåðøî¿ Ñâÿòîøèíñüêî-
Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ çàäîâæêè 5,2 êì
ç ï’ÿòüìà ñòàíö³ÿìè: “Äí³ïðî”,

“Àðñåíàëüíà”, “Õðåùàòèê”,
“Óí³âåðñèòåò”, “Âîêçàëüíà”. Íå-
çàáàðîì ïåðø³ ïî¿çäè íîâîãî ìåò-
ðîïîë³òåíó ïëàâíî çàêóðñóâàëè ç
ïàñàæèðàìè ì³æ ñòàíö³ÿìè
“Äí³ïðî” òà “Âîêçàëüíà”. À âæå
ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 10 ðîê³â íà
ë³í³¿ ðóõàëèñÿ òðèâàãîíí³ ïîòÿãè.
Â 1970 ðîö³ ê³ëüê³ñòü âàãîí³â
åëåêòðîïî¿çäà çá³ëüøèëàñü äî ÷î-
òèðüîõ, à ç 1972-ãî ³ äîòåïåð ïðà-

öþº ï’ÿòèâàãîííèé ðóõîìèé
ñêëàä.

Íà ï³äïðèºìñòâ³ äîñ³ åêñïëó-
àòóþòü ïåðøèé ïî¿çä äëÿ ìåòðî-
ïîë³òåíó â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèö-
òâà. Éîãî çðîáëåíî ç ï’ÿòè âàãî-
í³â ìîäåëåé 81-7021, 81-7022 íà
ÂÀÒ “Êðþê³âñüêèé âàãîíîáóä³â-
íèé çàâîä” ó Êðåìåí÷óêó Ïîë-
òàâñüêî¿ îáëàñò³.

Ìåòðîïîë³òåí ðîçáóäîâóâàëè ç
óðàõóâàííÿì äåäàë³ á³ëüøî¿ ïî-
òðåáè êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà â êîì-
ôîðòíèõ ïåðåâåçåííÿõ. Ââîäèëè-
ñÿ â ä³þ íîâ³ ñòàíö³¿, ïîäîâæóâà-
ëèñÿ ³ñíóþ÷³ ë³í³¿. Çàçâè÷àé ùî-
ðîêó â³äêðèâàëè îäíó àáî ê³ëüêà
ñòàíö³é. Ïðîòÿæí³ñòü ïåðøî¿
Ñâÿòîøèíñüêî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿,
äå ä³º 18 ñòàíö³é, ñüîãîäí³ ñòàíî-
âèòü 22,8 ê³ëîìåòðà.

Ç 1976 ðîêó ðîçïî÷àòî åêñïëó-
àòàö³þ ïåðøî¿ ä³ëüíèö³ Êóðåí³â-
ñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿, à
çãîäîì ³ äðóãî¿, çàãàëüíà äîâæè-
íà — 13,2 êì. Íà ë³í³¿ ñïîðóäæå-

íî 12 ñòàíö³é. Äî ê³íöÿ 2010 ðî-
êó çàïëàíîâàíî çäàòè â åêñïëó-
àòàö³þ ùå òðè — “Äåì³¿âñüêó”,
“Ãîëîñ³¿âñüêó” òà “Âàñèëüê³â-
ñüêó”.

Ó 1989 ðîö³ áóëî â³äêðèòî ðóõ
íà Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüê³é ë³í³¿ çà-
âäîâæêè 23,9 êì, äå íàðàç³ ïîáó-
äîâàíî âæå 16 ñòàíö³é.

Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí ñïðà-
âåäëèâî ââàæàþòü ñèìâîëîì òà
îêðàñîþ ñòîëèö³, àäæå éîãî
ñòàíö³¿ º îá’ºêòàìè àðõ³òåêòóð-
íîãî òà êóëüòóðíîãî íàäáàííÿ, à
òðè ç íèõ — “Âîêçàëüíà”, “Õðå-
ùàòèê” òà “Àðñåíàëüíà” íàëå-
æàòü äî ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè.
Ñüîãîäí³ ìåòðîïîë³òåí ñêëàäàº-
òüñÿ ç òðüîõ ä³þ÷èõ ë³í³é çàãàëü-
íîþ äîâæèíîþ ìàéæå 60 êì ³ç
46 ñòàíö³ÿìè, ïëàòôîðìè ÿêèõ
ðîçðàõîâàí³ íà ï’ÿòèâàãîíí³ ïî-
¿çäè. Â öåíòð³ ì³ñòà ë³í³¿ ìàþòü
òðè ïåðåñàäî÷íèõ âóçëè. Òî÷-
í³ñòü ãðàô³êà ðóõó ñòàíîâèòü
99,7 % — öå îäèí ç íàéâèùèõ

ïîêàçíèê³â ó ñâ³ò³. Ïèòîìà âàãà
ïàñàæèðîïåðåâåçåíü Êè¿âñüêèì
ìåòðîïîë³òåíîì ñåðåä óñ³õ âèä³â
ì³ñüêîãî ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó â 2009 ðîö³ ñòàíîâèëà 53,3
%. Ì³ëüéîíè ïàñàæèð³â äîâ³ðÿ-
þòü ìåòðîïîë³òåí³âöÿì ñâîº
æèòòÿ ³ äîðîãîö³ííèé ÷àñ.
Øâèäê³ñòü ³ ÿê³ñòü ðîáîòè ï³ä-
çåìêè, áåçóìîâíî, çàáåçïå÷óþòü
ñó÷àñí³ çàñîáè êîíòðîëþ ðóõó
ïî¿çä³â. Àëå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïî-
êëàäåíî íàñàìïåðåä íà ëþäåé,
÷èÿ ïðîôåñ³éíà ìàéñòåðí³ñòü
â³äøë³ôîâàíà ðîêàìè é ùîäåí-
íîþ ïðàöåþ. Ïðàö³âíèêè Êè¿â-
ñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó ùèðî âáî-
ë³âàþòü çà ñâîþ ñïðàâó. Öå ³ º
ãîëîâíîþ ñêëàäîâîþ óñï³õó ï³ä-
ïðèºìñòâà. Ï³äçåìíà òðàíñïîðò-
íà àðòåð³ÿ çîáîâ’ÿçàíà áóòè íà-
ä³éíîþ, ñó÷àñíîþ, êîìôîðòà-
áåëüíîþ ³ áåçïå÷íîþ, îñê³ëüêè
íàâ³òü ì³í³ìàëüíèé ïðîñò³é àáî
çá³é â ¿¿ ðîáîò³ ìîæóòü ïàðàë³-
çóâàòè âåëè÷åçíèé ìåãàïîë³ñ
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Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Київ неможливо явити без метро — базово о вид
ромадсь о о транспорт . На йо о част припадає
майже 60 % місь их перевезень, а це майже 2 мільйо-
ни пасажирів щодня. Півстоліття підзем а лишається
єдиним транспортом, що може забезпечити безпере-
бійне спол чення віддалених точ ів міста з йо о цен-
тром, державними становами, підприємствами, во за-
лами. Цьо оріч ом нальне підприємство “Київсь ий
метрополітен” свят є свій 50-річний ювілей.

Станція “Дніпро”, 1960 рі
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Êè¿â ñïëàòèâ â³äñîòêè 
çà êðåäèòîì

29 æîâòíÿ 2010 ðîêó ñòîëèöÿ óñï³øíî òà
â÷àñíî ñïëàòèëà â³äñîòêè çà êîðèñòóâàííÿ
êðåäèòîì, îòðèìàíèì øëÿõîì ïóáë³÷íîãî
â³äêðèòîãî ïðîäàæó ºâðîîáë³ãàö³é Êèºâà íà
ì³æíàðîäíèõ ðèíêàõ êàï³òàëó â 2005 ðîö³.
Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â Ãîëîâíîìó ô³íàíñî-
âîìó óïðàâë³íí³ ÊÌÄÀ. Òàêèì ÷èíîì, ì³ñ-
òî ùå ðàç ï³äòâåðäèëî ñâîþ ñïðîìîæí³ñòü ³
ãîòîâí³ñòü ñâîº÷àñíî òà â ïîâíîìó îáñÿç³
ðîçðàõîâóâàòèñÿ çà áîðãîâèìè çîáîâ’ÿçàí-
íÿìè ïåðåä ïîçèêîäàâöÿìè òà ïðîäîâæèëî
ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíî¿ êðåäèòíî¿ ³ñòîð³¿
ì³ñòà

Êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà 
ãàñÿòü áîðãè 
ç âèïëàòè çàðïëàòè

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â ïðåñ-öåí-
òð³ ÄÏÀ Êèºâà, ïèòàííÿ ïîãàøåííÿ áîðãó ³ç
çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïåðåä ïðàö³âíèêàìè ï³ä-
ïðèºìñòâ íà ïîñò³éíîìó êîíòðîë³ ïîäàòêî-
âèõ îðãàí³â ñòîëèö³. Çàâäÿêè ³íäèâ³äóàëüí³é
ðîç’ÿñíþâàëüí³é ðîáîò³ ñåðåä êåð³âíèê³â ï³ä-
ïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é, ùî íå âèïëàòèëè
ïðàö³âíèêàì çàðïëàòè àáî íå ðåàë³çîâóþòü
ãàðàíò³¿ îïëàòè ïðàö³, ç ïî÷àòêó ðîêó ï³äâè-
ùèëè ð³âåíü âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè 2295
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ íà çàãàëüíó ñóìó
ïîíàä 293 ìëí ãðí. Òîæ äî áþäæåòó ïåðåðà-
õîâàíî äîäàòêîâî ìàéæå 87 ìëí ãðí ïîäàò-
êó ç äîõîäó ô³çè÷íèõ îñ³á. Òàê, 14 êîìóíàëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ ïîâí³ñòþ ïîãàñèëè çàáîð-
ãîâàí³ñòü ³ç çàðïëàòè íà ñóìó ïîíàä 9 ìëí
ãðí òà ñïëàòèëè äî ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³ ìàé-
æå 11,3 ìëí ãðí ïîäàòêó

Ñòîëè÷íà âëàäà 
âèä³ëèòü ç áþäæåòó 
äîäàòêîâ³ êîøòè 
íà ïðèäáàííÿ ³íñóë³íó

Íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà ùî-
äî íåãàéíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ³ç çàáåç-
ïå÷åííÿ ³íñóë³íîì êèÿí, õâîðèõ íà öóêðî-
âèé ä³àáåò, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ ÊÌÄÀ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì îãîëîñèòü
òåíäåð íà ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³ ë³ê³â. Íà öå
ñòîëè÷íà âëàäà çíàéøëà â áþäæåò³ äîäàòêî-
â³ êîøòè. ßê ïîâ³äîìèëè â Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ïîòð³áí³ âèäè ³íñó-
ë³íó ðåàë³çîâóâàòèìóòü áåçïëàòíî, â³äïîâ³ä-
íî äî âñòàíîâëåíîãî ïîðÿäêó, çà ðåöåïòîì
ë³êàðÿ. Íàãàäàºìî, ùî íàëåæíå ìåäè÷íå çà-
áåçïå÷åííÿ êèÿí — îäíå ç ïð³îðèòåòíèõ çàâ-
äàíü ì³ñüêî¿ âëàäè, ïðî öå íåîäíîðàçîâî íà-
ãîëîøóâàâ Îëåêñàíäð Ïîïîâ

Ó ñóáîòó êèÿí 
çàïðîøóþòü íà ÿðìàðêè

6 ëèñòîïàäà â óñ³õ ñòîëè÷íèõ ðàéîíàõ òðà-
äèö³éíî â³äáóäóòüñÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿð-
ìàðêè. Â øèðîêîìó àñîðòèìåíò³ áóäå ïðåä-
ñòàâëåíî ð³çíîìàí³òí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ
ìàéæå ç óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Êàðòîïëþ,
îâî÷³, ôðóêòè, ñîë³ííÿ, ì’ÿñî òà ì’ÿñîïðî-
äóêòè, ðèáó, öóêîð, áîðîøíî, êðóïè, îë³þ,
ìåä êèÿíè çìîæóòü ïðèäáàòè â áåçïîñåðåä-
í³õ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òîâàðîâèðîáíè-
ê³â ³ ï³äïðèºìñòâ õàð÷îâî¿ òà ïåðåðîáíî¿ ïðî-
ìèñëîâîñò³ íà 10—15 % äåøåâøå, í³æ íà
ðèíêàõ. ßðìàðêè â³äáóäóòüñÿ: â Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ — íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é (ì³æ
âóëèöÿìè Ñàêñàãàíñüêîãî òà Æèëÿíñüêîþ)
òà íà ïð-ò³ Ãëóøêîâà, 36 (Îäåñüêèé ðèíîê),
ó Äàðíèöüêîìó — íà Äí³ïðîâñüê³é íàáåðåæ-
í³é, 18 (ðèíîê “ªâðîáàçàð”), ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó — íà âóë. Àëìà-Àòèíñüê³é, 109, â Îáî-
ëîíñüêîìó — íà âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 1-9, ó
Ïå÷åðñüêîìó — íà âóë. Îñòàïà Âèøí³ (â³ä
áóëüâ. Äðóæáè íàðîä³â, 8 äî âóë. Îñòàïà
Âèøí³, 9), ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà âóë. Ïó-
ëþÿ, 5, ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Ïîä-
âîéñüêîãî, 2-12

àíîíñ 
У звяз з розробленнямСтрате ії розвит Ки-

єва до 2025 ро , столична влада запрош є и-
ян взяти часть в об оворенні важливо о до мен-
та, відправивши свої пропозиції на інтернет-сто-
рін КО “Центр містоб д вання та архіте т ри”
(http://www.grad.gov.ua/ua/plan_news)

37 êè¿âñüêèõ c³ìåé 
â’¿õàëè â íîâ³ êâàðòèðè

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà íàðåøò³ çä³éñíè-
ëàñÿ ìð³ÿ 37 ñ³ìåé ï³ëüãî-
âèõ êàòåãîð³é — ¿ì óðî÷èñ-
òî âðó÷èëè êëþ÷³ ó íîâî-
ìó 9-ïîâåðõîâîìó áóäèíêó
íà âóë. Ìàðøàëà Òóõà÷åâ-
ñüêîãî, 44, ùî ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³. Æèòëî
áóäóâàëî ç 2005 ðîêó ÊÏ
“Ñïåöæèòëîôîíä”. Ó áó-
äèíêó íà 74 îñåë³ òàêîæ º
ï³äçåìíèé ïàðê³íã, ïðèì³-
ùåííÿ äëÿ àìáóëàòîð³¿ ñ³-
ìåéíîãî ë³êàðÿ. Ñïîðó-
äæåííÿ 37 êâàðòèð ïðîô³-
íàíñîâàíî çà ïðîãðàìîþ
äîñòóïíîãî æèòëà “60 íà
40”, à ùå 37 ïðîäàíî çà ðå-
àëüíèìè ö³íàìè. Ï³ëüãî-
âèêàì, ÿê³ î÷³êóâàëè ïî-
ìåøêàííÿ ðîê³â äâàäöÿòü
(à öå ðîäèíè ³íâàë³ä³â, íà-
óêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðà-
ö³âíèê³â, áàãàòîä³òí³), îä-
íîê³ìíàòíà êâàðòèðà îá³é-
øëàñÿ ó $ 24 òèñÿ÷³ çàì³ñòü
$ 52 òèñÿ÷, ðîçïîâ³â íà-
÷àëüíèê ÃÓ æèòëîâîãî çà-
áåçïå÷åííÿ ÊÌÄÀ Âîëî-
äèìèð Äåíèñåíêî.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäðà Ïîïîâà, â³ä-
êðèòòÿ áóäèíêó ïðèóðî÷å-
íî äî 67-ð³÷÷ÿ çâ³ëüíåííÿ
Êèºâà â³ä ôàøèñòñüêèõ çà-

ãàðáíèê³â ³ º ÷àñòèíîþ
ïðîãðàìè ïîäàðóíê³â êè-
ÿíàì, ÿê ³ âåëèê³ îá’ºê-
òè — åñòàêàäè, ìîñòîâ³ ïå-
ðåõîäè, äîðîãè.

Äî ñëîâà, íîâèé áóäèíîê
ñòàâ ï’ÿòèì, ÿêèé ââåäåíî
â åêñïëóàòàö³þ öüîãîð³÷ çà
ïðîãðàìîþ ñïîðóäæåííÿ
äîñòóïíîãî æèòëà. Íåçàáà-
ðîì ïëàíóþòü çàñåëèòè ùå
îäíó âèñîòêó íà âóë. Âà-
ñèëü÷åíêà, 3, äå çà ïðîãðà-
ìîþ “70 íà 30” ñïîðóäæó-
þòü 89 êâàðòèð. Íàñòóïíî-
ãî ðîêó ùå 1078 ðîäèí îò-
ðèìàþòü æèòëî â íîâîáó-
äîâàõ.

Ñüîãîäí³ ó ñòîëèö³ â
÷åðç³ íà êâàðòèðíîìó îáë³-
êó ïåðåáóâàþòü 114 480 ñ³-
ìåé, 19200 ðîäèí âèÿâèëè
áàæàííÿ ïîë³ïøèòè ñâî¿
æèòëîâ³ óìîâè çà ïðîãðà-
ìàìè çâåäåííÿ äîñòóïíî-
ãî æèòëà. Ïðîãðàìîþ ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó Êèºâà íà 2010 ð³ê íà
ô³íàíñóâàííÿ òàêèõ ñõåì
ïåðåäáà÷åíî 128,8 ìëí
ãðí, à çà 12 ðîê³â ³ñíóâàí-
íÿ çà íèìè çâåäåíî 5095
êâàðòèð. Íèí³ çàïî÷àòêî-
âàíî ùå îäíó ïðîãðàìó äî-
ñòóïíîãî áóä³âíèöòâà “50
íà 50” äëÿ îñâ³òÿí, ìåäè÷-
íèõ ïðàö³âíèê³â, ïðàö³â-
íèê³â ÆÊÃ òà ñîö³àëüíî¿
ñôåðè

Êèÿíè ïèòèìóòü ÷èñòó
âîäó ç-ï³ä êðàíà
Íà ñåñ³¿ äåïóòàòè çàòâåðäèëè ïðîãðàìó 
“Ïèòíà âîäà ì³ñòà Êèºâà íà 2011—2020 ðîêè”

ПП РР ОО ББ ЛЛ ЕЕ ММ ИИ   ММ ІІ СС ТТ АА

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора на сесії деп тати зр шили
з місця одн з найбільше набо-
лілих проблем столиці —
я ість води в ранах. Майже од-
но олосно б ло підтримано за-
твердження цільової про рами
"Питна вода міста Києва на
2011—2020 ро и". Завдя и їй
я ість води відповідатиме новим
стандартам. Про рама, що пе-
редбачає три етапи, матиме різ-
ні джерела фінанс вання: з дер-
жавно о і місь о о бюджетів,
оштом інвесторів і підпри-
ємств. За алом це 7,8 млрд
рн. Тим часом створена на се-
сії онтрольна омісія з'ясов ва-
тиме причини зрив опалюваль-
но о сезон та взаємовідносини
міста з омпанією "Київенер о".

Çà ê³ëüêà ðîê³â êèÿíè çìîæóòü, íå ïî-
áîþ÷èñü çà âëàñíå çäîðîâ’ÿ, ïèòè âîäó 
ç-ï³ä êðàíà. Òàê çàïåâíÿþòü ðîçðîáíèêè
ïðîãðàìè “Ïèòíà âîäà ì³ñòà Êèºâà íà
2011—2020 ðîêè”. Â÷îðà ¿¿ ìàéæå îäíî-
ãîëîñíî áóëî çàòâåðäæåíî íà ÷åðãîâ³é ñå-
ñ³¿ Êè¿âðàäè. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÃÓ

êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ Äìèò-
ðà Íîâèöüêîãî, çàâäÿêè äîêóìåíòó ³ ðå-
àë³çàö³¿ ïåðåäáà÷åíèõ íèì íèçêè çàõîä³â,
âîäà ç êðàí³â â³äïîâ³äàòèìå íîâèì, çà-
òâåðäæåíèì öüîãîð³÷ âèìîãàì Ì³í³ñòåð-
ñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè.

“Ïðîáëåìà çàáåçïå÷åííÿ ñòîëè÷íèõ æè-
òåë³â ÿê³ñíîþ ïèòíîþ âîäîþ ìàº äëÿ íàñ
ñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ. Òîìó ïðèéíÿòòÿ ö³º¿
ïðîãðàìè — öå âàæëèâèé êðîê íà øëÿõó
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè. ß âïåâíåíèé, ùî
¿¿ ðåàë³çàö³ÿ äàñòü çìîãó çíà÷íî ï³äâèùè-
òè ÿê³ñòü âîäè òà çðîáèòè ¿¿ áåçïå÷íîþ
äëÿ ñïîæèâàííÿ”,— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ìàçóð÷àê.

Äîêóìåíò ïðî âîäó ðîçðàõîâàíèé íà 
9 ðîê³â ³ ïåðåäáà÷àº òðè åòàïè ðåàë³çàö³¿
ïðîãðàìè. Âæå äî 2012 ðîêó â ñòîëèö³ íà
Äåñíÿíñüê³é âîäîî÷èñí³é ñòàíö³¿ ïîâè-
íåí ç’ÿâèòèñÿ íîâèé çàâîä ç âèðîáíèö-
òâà íàòð³þ ã³ïîõëîðèòó, ùîá çàáåçïå÷èòè
ÿê³ñíå ³ áåçïå÷íå çíåçàðàæåííÿ. Îñê³ëü-
êè ð³äêèé õëîð, ÿêèì î÷èùóþòü âîäó ñüî-
ãîäí³, º ñèëüíîä³þ÷îþ òîêñè÷íîþ ðå÷î-
âèíîþ, ùî ñòâîðþº ïîòåíö³éíó çàãðîçó
íàäçâè÷àíèõ ñèòóàö³é.

Íàñòóïíèì åòàïîì ïðîãðàìè ñòàíå ìî-
äåðí³çàö³ÿ âîäîã³ííèõ ìåðåæ òà îáëàäíàí-
íÿ. Áî ñàìå â òðóáàõ â³ä ð³÷êè äî êâàð-
òèð êèÿí âîäà íàéá³ëüøå âòðà÷àº ó ÿêîñ-
ò³, âíàñë³äîê ÷îãî çíèæóºòüñÿ åôåêòèâ-
í³ñòü î÷èùåííÿ íà ñòàíö³ÿõ. Êð³ì òîãî, â
çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà îñâ³òè çà-
ïëàíîâàíî âñòàíîâèòè ñèñòåìè ëîêàëü-
íîãî äîî÷èùåííÿ âîäè. Çãàäóºòüñÿ â ïðî-

ãðàì³ ³ ïðî áþâåòí³ êîìïëåêñè. Àäæå ïî-
ëîâèíà ³ç 203 ñòîëè÷íèõ ñâåðäëîâèí, çà
ñëîâàìè ïàíà Íîâèöüêîãî, íå ïðàöþþòü.
Ðîçøèðþâàòè ìåðåæ³ íå ïëàíóþòü, à îñü
ìîäåðí³çàö³þ ¿¿ îêðåìèì ïóíêòîì ïåðåä-
áà÷åíî.

Óñ³ çàïëàíîâàí³ çàõîäè ç ïîë³ïøåííÿ
ÿêîñò³ ïèòíî¿ âîäè â Êèºâ³ îá³éäóòüñÿ
ïðèáëèçåíî ó 7,8 ìëðä ãðí. Ô³íàíñóâàòè-
ìóòü ïðîãðàìó ç óñ³õ ìîæëèâèõ äæåðåë:
äåðæàâíîãî ³ ì³ñüêîãî áþäæåòó, êîøòîì
³íâåñòîð³â ³ ï³äïðèºìñòâ. Çîêðåìà ç ì³ñü-
êî¿ ñêàðáíèö³ âèêîðèñòàþòü 2,5 ìëðä ãðí,
ç äåðæàâíî¿ — 1,7 ìëðä ãðí, ³íâåñòîð-
ñüêèõ êîøò³â ïåðåäáà÷åíî 2,3 ìëðä ãðí,
ÂÀÒ ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” ñïðÿìóº 
1,2 ìëðä ãðí.

Òàêîæ íà ñåñ³¿ äåïóòàòè âèð³øèëè âæè-
òè ð³øó÷èõ çàõîä³â ùîäî ÀÊ “Êè¿âåíå-
ðãî”. Ð³÷ ó ò³ì, ùî âæå âêîòðå äåïóòàòè
Êè¿âðàäè çàïðîøóþòü êåð³âíèöòâî êîì-
ïàí³¿ íà çàñ³äàííÿ, ùîá çàñëóõàòè ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ïî÷àòîê îïàëþâàëüíîãî ñåçî-
íó (íàðàç³ ìàéæå ñîòíÿ áóäèíê³â áåç òåï-
ëà). Îäíàê êåð³âíèê êîìïàí³¿ Åäóàðä Ñî-
êîëîâñüêèé ñèñòåìàòè÷íî ³ãíîðóº çâåð-
íåííÿ. Òîìó â÷îðà áóëî óõâàëåíî ð³øåí-
íÿ ïðî ñòâîðåííÿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ äëÿ
ç’ÿñîâóâàííÿ ïðè÷èí çðèâó îïàëþâàëüíî-
ãî ñåçîíó. Êð³ì òîãî, â ñåñ³éí³é çàë³ çâó-
÷àëè ïðîïîçèö³¿ â³äðîäèòè ñòîëè÷íå ï³ä-
ïðèºìñòâî “Òåïëîêîìóíåíåðãî” ³ ïåðå-
äàòè éîìó ïîâíîâàæåííÿ ïîäà÷³ òåïëà â
äîì³âêè êèÿí, ðîç³ðâàâøè äîãîâ³ð ç “Êè-
¿âåíåðãî”
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Ві торія ШУТАШВІЛІ,
юрист:

— Насампе-
ред метро —
це засіб пере-
с вання. Сто-
совно поба-
жань до юві-
лею столичної
підзем и, то
хотіла б, щоб
б ли чіт іши-

ми інформаційні таблич и з напи-
сами в метрополітені. Поде ди їх
важ о навіть побачити, особливо
приїжджим та людям зі слаб им зо-
ром.

Іван ВІЛЬЦАНЮК,
державний сл жбовець:

— З о ляд на
мобільність і
швид ість р х
метрополітен
став невід’єм-
ним атриб том
мо о життя. В
майб тньом
хочеться бачи-
ти побільше ін-

формаційних табло та більше місць,
обладнаних для інвалідів. І, звісно
ж, перспе тиві бажаю розширен-
ня, зо рема створення вели о о
ільця, що об’єдн вало б сі лінії.

Оле сандр КОРСУН,
співробітни Міністерства сім’ї,
молоді та спорт :

— Для мене
метро — це
засіб перес -
вання. Порів-
няно з мос-
овсь ою під-
зем ою нас
немає та ої
вели ої штов-
ханини. Добре

все ор анізовано. Хоч подя ва-
ти, що підзем а нас є і побажа-
ти співробітни ам метрополітен і
надалі тримати мар , тобто ор а-

нізов вати робот чіт о, на висо-
ом рівні.

Юля ПОНОМАРЕНКО,
ст дент а:
— Звичайно,

метро та и най-
швидший засіб
перес вання. І
оли продов-
жать синю лінію
до моєї домів-
и, я змож на
пів одини рані-
ше приїжджати в центр міста. Хоч
побажати Київсь ом метрополітен ,
щоб розвивався і надалі.

Єв енія КОЛОМІЄЦЬ,
пенсіонер а:
— Для мене

метро — це
найшвидший
вид транспор-
т . Все т т
добре, ось я -
би ще ва они
б ли расиві-
шими і ом-
фортабельні-
шими.

Опит вала Ірина ЩЕРБАТА,
“Хрещати ”

Фото Гри орія КУБЛАНОВА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×èì äëÿ Âàñ º Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí?

Ïîäàðóíêè 
äî ñâÿòà
Ñòîëè÷íà ï³äçåìêà 
ïðåçåíòóâàëà þâ³ëåéí³ æåòîíè, 
ñïåö³àëüí³ ìàðêè 
òà îáëàøòóâàëà âàãîí-ìóçåé

ßê ñåðöå ó ëþäèíè º “äâèãó-
íîì” îðãàí³çìó, òàê ³ ìåòðî º
òðàíñïîðòíèì ñåðöåì Êèºâà.
Öèìè ñëîâàìè äåùî ïàôîñíî,
àëå âëó÷íî íàçâàâ ï³äçåìêó íà-
÷àëüíèê êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³ò-
åí” Âîëîäèìèð Ôåäîðåíêî.
Äíÿìè âîñüìèòèñÿ÷íèé êîëåê-
òèâ öüîãî íàéíàä³éí³øîãî âèäó
òðàíñïîðòó ïðèéìàâ â³òàííÿ. Çà
áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ ¿õ
íàãîðîäèëè ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ

Êàáì³íó, ÿêó âðó÷èâ êåð³âíèêó
ï³äïðèºìñòâà ì³í³ñòð Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Àíàòîë³é Òîëñòîóõîâ.
À ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ íàãî-
ðîäèâ 53 íàéêðàùèõ ïðàö³âíè-
ê³â ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè ïîäÿêà-
ìè ì³ñüêîãî ãîëîâè òà ïî÷åñíè-
ìè ãðàìîòàìè ãîëîâè ÊÌÄÀ.
Àáè öÿ äàòà çàïàì’ÿòàëàñÿ íå
ëèøå ïðàö³âíèêàì ï³äçåìêè, à
é êèÿíàì, áóëî âèïóùåíî ñïå-
ö³àëüí³ þâ³ëåéí³ æåòîíè.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” Âî-
ëîäèìèð Ôåäîðåíêî, âèãîòîâëå-
íî ì³ëüéîí æåòîí³â ³ç çîáðàæåí-
íÿìè ïåðøèõ ï’ÿòè ñòàíö³é ìåò-
ðîïîë³òåíó — “Âîêçàëüíî¿”,
“Óí³âåðñèòåòó”, “Õðåùàòèêà”,
“Àðñåíàëüíî¿” òà “Äí³ïðà”. Ïåð-
ø³ ñèí³ êðóæàëüöÿ ç ìàëþíêàìè
³ñòîðè÷íèõ áóä³âåëü, ÿê³ óæå ñòà-
ëè ïàì’ÿòêàìè àðõ³òåêòóðè, íà-
ä³éøëè ó ïðîäàæ ó÷îðà â êàñè
ï’ÿòè “³ìåííèõ” ñòàíö³é. Öèìè
æåòîíàìè ìîæíà êîðèñòóâàòèñÿ,
ÿê ³ çâè÷àéíèìè, àáî æ ïðåçåí-
òóâàòè äðóçÿì ç ³íøèõ ì³ñò ÿê
ö³êàâèé ñóâåí³ð ç³ ñòîëèö³. Äî
þâ³ëåþ ï³äïðèºìñòâà “Óêðïîø-

òà” âèïóñòèëà áëîê ìàðîê “Êè-
¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí. 50 ðîê³â”. 

Äíÿìè òàêîæ â åëåêòðîäåïî
“Äàðíèöÿ” â³äêðèëè âàãîí-ìó-
çåé, ÿêèé ìîæíà â³äâ³äàòè ï³ä ÷àñ
ñïåö³àëüíèõ åêñêóðñ³é. Ãîëîâíèì
åêñïîíàòîì º ñàì âàãîí òèïó
“Ä”, ÿêèé áóâ ïåðøèì ó ñêëàä³
ïî¿çä³â, ùî ðîçïî÷àëè ðóõ ë³í³ºþ
Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó â ëèñ-
òîïàä³ 1960 ðîêó ì³æ ñòàíö³ÿìè
“Âîêçàëüíà” òà “Äí³ïðî”. Â öüî-
ìó íåçâè÷íîìó âèñòàâêîâîìó çà-
ë³ ç³áðàíî ³ñòîðè÷í³ â³äîìîñò³
ïðî ðîçâèòîê ñòîëè÷íî¿ ï³äçåì-
êè, ìàòåð³àëè ïðî áóä³âíèöòâî òà
ðîáîòó åëåêòðîäåïî “Äàðíèöÿ”,

“Îáîëîíü”, “Õàðê³âñüêà”, âàãî-
íîðåìîíòíîãî çàâîäó.

Ïðî ìèíóëå òà ñüîãîäåííÿ êè-
¿âñüêîãî ìåòðî òàêîæ ìîæíà ä³ç-
íàòèñÿ ç ìàòåð³àë³â ³ñòîðè÷íîãî
âàãîíà, ÿêèé êóðñóº Ñâÿòîøèí-
ñüêî-Áðîâàðñüêîþ ë³í³ºþ. Ö³êà-
âî, ùî âàãîíè òèïó “ª”, ÿê³ ¿ç-
äÿòü íèí³ íà ÷åðâîí³é ë³í³¿, ïðà-
öþþòü ç 1969 ðîêó. À îñîáëèâî
äîïèòëèâèõ êèÿí ïðàö³âíèêè
ï³äçåìêè çàïðîøóþòü íà åêñêóð-
ñ³¿. Íàðàç³ ðîçðîáëåíî â³ñ³ì ìàð-
øðóò³â — íà ð³çí³ ñòàíö³¿ òà â
åëåêòðîäåïî. Òàì ìîæíà ïîáà-
÷èòè “çàêóë³ñíó” ÷àñòèíó æèòòÿ
ìåòðîïîë³òåíó

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Столична підзем а свят є свій півстолітній ювілей.
Фойє ба атьох центральних станцій — “Театральної”,
“Золотих воріт”, “Хрещати а”, "Кловсь ої" та інших —
при рашено яс равими ль ами, адже свято. До
пам'ятної дати облаштовано ва он-м зей, вип щено
ювілейні жетони, а "У рпошта" ввела в обі бло ма-
ро "Київсь ий метрополітен. 50 ро ів". Най ращих
працівни ів відзначено почесними рамотами та подя-
ами місь о о олови.

Новий ва он, нова форма...Історичний ва он рс є на Святошинсь о-Броварсь ій лінії

До ювілею метрополітен “У рпошта” вип стила спеціальні мар и
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ß ëþáëþ ìåòðî!

Íàä³ÿ ÌÀÍÜÊÎ, 7 ðîê³â

Петро і метро
(жартівливий вірши )

Бі собі Петро
А ди — в метро
Поспішав, летів,
Всти н ти хотів.

Ти ди летиш,
Ти ди спішиш?
Відповів Петро —
Я спіш в іно!

Тіль и на метро
Всти н я в іно.
Цей простий се рет
Знаю я давно!

***

Àíäð³é ÁÎßÐÓÍÅÖÜ, 32 ðîêè

Люблю подземные
п ти...

Давно за ончилась война,
И Киев солнечный отстроен
Цвет т аштаны ровным строем
И не ончается весна

И в эти славные ода
С возь древни приднепровс и
р чи
Пролё подземный п ть мо чий
И заш мели поезда

И от во зала до Днепра,
От "У раины" до Печерс а
К Святошино и "Пионерс ой"
Составы мчались, а ветра

Росли массивы чередой,
И вместе с ними вы взрослели,
В тр де, в проходчес ой артели,
Творя доро и под землёй

И вот же нанесена
Вторая линия на арты
И знали, сидя мы за партой,
Что третья б дет вНЕДРена

Червоный, синий и зелёный —
Цвета свершений, пост пь лет
Ко да есть цель — препятствий

нет
И отст пают все заслоны

Ка тайный храм, а древний
лад
Цвет т бранством вестибюли
Порою снежной, и в июле
Течёт пото ом стар и млад

Др ой расы и не проси —
От мастеров впитали своды
Красоты иевс ой природы
И м дрость Киевс ой Р си

Люблю подземные п ти
За зв размеренный олёсный
За то, что ни о да не поздно
Сп ститься, в детство за ля-

н ть...

Но вам ли в лаврах почивать?
Проходчи л бин пронзает,
Маршр ты новые ша ают,
Чтоб ород в целое связать

И вс оре снова там и т т
Родятся станции, свер ая
И Левый бере приближая
И на Соломен прид т

ВДНХ и Терем и
Вдр стан т ближе и роднее
Доедем проще и быстрее
Без вечных пробо и тос и

Вы — подпространство и прос-
тор,
Д ша столицы, п льс движенья
Э спресс подземных достиже-

ний
И современности мотор

И всё пол чится вас —
Мы с вами всё преодолеем
Невз оды все пройти с меем
Победа ждёт ещё не раз

Среди заводов и полей
На всю стран и за пределы
П с ай сияет славным делом
Та ой достойный юбилей!

***

Âåí³àì³í ÇÀÔÒ, 60 ðîê³â

Я люблю метро — от КРЕЩАТИ-
КА
и до ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ВА-

ЛОВ...
Я люблю метро! Не прощайте- а
моих иевс их, бешеных слов...
Я люблю метро до без мия...
АРСЕНАЛ, ГИДРОПАРК и ДНИП-

РО...
Мер нет профиль, истлевший,

Вез вия...
Мер нет всё! КИЕВ есть иМЕТРО!

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ и ПРАВЫЙ — над
рельсами...
И я тис аюсь в дверь, жжёт н тро...
Хоть с тра, а хоть с вечера — с

песнями!
Но — в метро, но — в метро, но

в МЕТРО!!!
***

Ëåðà ÊÎÍÄÐ²ÍÀ, 8 ðîê³â

Метро
Мені лише 8, тобі — 50.
Я завжди я ти — вся р сі.
Хай потя летить і з пин и біжать,
Я їд в метро до баб сі.

Мені лише 8. Але знаю я,
Що "пробо " немає тебе,
Під землю спішиш, над Дніпром

вирина —
Ти наче летиш попід небом!
Я люблю метро! — я мат сі с а-

ж .
"І я йо о люблю" — поч ю.
Я на ес алаторі сміло стою,
Й в майб тнє по сходах ро ю.

***

Íàòàë³ÿ ÔÅÄÎÐÎÂÀ, 41 ð³ê

Я люблю
своє метро!

Півсотні ро ів день день пра-
цює метрополітен!
Метро столиці, ти — най раще

в світі!
Тебе д же люблять і дорослі, й

діти!
Дя ю тобі, метрополітен!
З тобою разом ожен, ожен

день!
І задоволений тобою я й моя рідня!
Без тебе жить не мож я ні дня!
Щодня із дом вибі аю і на мет-

ро я поспішаю,
Т т вітер свище, "с возня и", а я

спіш на "ПОЗНЯКИ".
І в переході з пиняюсь, на вході

не штовхаюсь,
З асир ою вітаюсь, в ві онце по-

сміхаюсь.
К пив собі жетон, неначе ме-

дальйон.
На "ПОЗНЯКАХ" сі біжать ало-

пом,
По сходин ах, ва он, неначе

Європ !
А щоб зайти в я ийсь ва он й

швидень о сісти,
Треба бі ти метро, добре попо-

ївши.
Жін а сперед біжить, що має

арні форми,
Ши арна с ня й т флі на плат-

формі.

На но наст пив,— "Пані! Виба-
чайте!
Свої но и при собі Ви завжди

тримайте!
І на сходах метро абл и с и-

дайте!
— Вам, шановна, бажано х діти,
Пробі тися часо , трош и попо-

тіти.
Я сьо одні опинивсь — через ва-

ші форми
На раю платформи"
Пані з пинилась, і мене за плечі
Міцно та тримає й ніжно про-

мовляє:
— "Милий чоловіче! Ви за рийте

рота!
Бо не всти н до з пин и "ЗО-

ЛОТІ ВОРОТА"
— "Вам інш сторон , Вам ін-

шій бі ,
— Це з пин а "ВИРЛИЦЯ", — а-

же чолові .
Пасажири всі спішать, немов ле-

тючі оні.
— "Пасажири, — Відп стіть двері
ва оні".
Поїзд р шив, поїзд мчить, мо-

лодь сіла, молодь спить.
Мами з діт ами стоять, мами з

діт ами не сплять!
А старень і ветерани позаб ли,

що в них рани,
Пор ч з діт ами стоять, ветера-

ни теж не сплять.
А один юна зіває, він азет роз-

ортає,
До ори її тримає, робить ви ляд,

що читає
І лист и пере ортає.
Робить ви ляд, що не спить, бо

азета шелестить.
Та і хочеться с азать:
— "Шановні ияни і ості столи-

ці!
— Просніться, б дь лас а, дід сь

хоче сісти. "
Це бентежить, це хвилює, мо-

лодь наша і нор є,
Сісти хочеться сім: і дорослим,

і малим.
Я в метро завжди стою, старших

поважаю,
А я їд сам вночі, сяд і співаю!
Мій любий метрополітен! Тебе я

прославляю!
Вірші свої тобі пиш , тобі пісні

співаю!
Всім иянам радж я: всі в мет-

ро — швид о й зр чно їхати
Ви заб дьте про авто і мерщій в

метро, б дем разом їхати
Метро — моя домів а, метро —

мій рідний дім!
Є станція “ПЕТРІВКА”, там ниж-
я пив.

Вірші, пропоновані вашій
вазі, написали ияни різ-
но о ві на он рс "Я
люблю метро" — до 50-
річчя столично о метропо-
літен . Автори най ращих
творів отримали призи від
ювіляра. Одна незалежно
від то о, хто став пере-
можцем, сі поезії варті
ва и, адже вони прося -
н ті щирістю та добрим
мором. Реда ція впев-

нена, що до цих побажань
метрополітен -іменинни
мо ла б приєднатися біль-
шість иян — і малень их,
і дорослих.

Київсь ий метрополітен почав перевозити пасажирів з 1960 ро
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На “Гідропар ” часто я атаюся.
Танці по с ботах, може, за оха-

юся!
Люблю метро на “КОНТРАКТО-

ВІЙ”, люблю метро на “ПОЗНЯКАХ”.
Я народився на Подолі, тепер

жив на Позня ах!
С оро свято — "День метро!" —

Ювілейне свято!
Всі ияни метро б д ть відмі-

чати.
Метро моє єдине! Я щасливий,

що ти в мене є!
Я до тебе серцем лин і добром!
Та пишаюсь Києвом, Слав ти-

чем-Дніпром!
Хай віт є У раїна, і тече Дніпро!
Б де в серці в ожно о — щастя

і добро!
***

Íàòàë³ÿ ÍÀÓÌÅÍÊÎ, 34 ðîêè

Станція
“Золоті ворота”

Б в дов им шлях до Золотих во-
ріт —
Через ліси, поро и, перевали,
їх обрис стро ий, мов дереворит,
На синім небі дзвони малювали.

... Та оро ви давно не майорять.
Від омоніла слава та осанна:
Вже різь ворота йде не няжа

рать,
А Київ сам прям є в нес азанне...

Кав'ярня літня. Райд жнийфонтан.
Каштанове сімейство ароо е.
А там, вниз ,— підземний о еан,
Шалений ритм місь о о арао е!

Г р оче рім... Невже раптовий
шторм?
Та це не рім, що віщ є не од ,—
То пристають до марм р плат-

форм
Бла итні лодії із Заход та Сход .

"На Театральн !" Сплети підзе-
мель,

Ш млять людсь і пото и водо-
раєм,
І еле трич а — вже не орабель,
А зореліт осмосі без раїм.

Але... спиніться. Це ж бо д х Р -
сі! —
Князі та храми в обрисах мозаї ,
Адже це їм, їх величі й расі
Сповід вався віршами прозаї .

Над с єтною плинністю подій
Вони вед ть нас ході врочистій —
ЗвитяжецьЮрій, Володимир, Кий,
І образ Оди ітрії пречистий —

У місто-храм, свято о Слова світ,
Де в лиці — вірші, а дзвони —

титла;
Та , дов ий шлях до Золотих во-

ріт,
Із либини мин вшини — до світ-

ла.
***

Êàòåðèíà ÕÀÍÜ, 13 ðîê³â

Світ в метро!
На в лиці стоять морози
А я на світ дивлюсь в метро
Летить наз стріч, я ті рози
Ва он — холодне джерело
Людей ба ато, різні д м и
В адати треба мати час
І я відч ти всі стос н и
Потрібно серце рвати враз
Сама життя не роз мію
Але жив в с мний цей час
Можливо я ходж і мрію
Про щастя про людей про вас

***

Òåòÿíà ÑÅÌÅÍÖ²Â, 16 ðîê³â

Я люблю метро!
Швид оплинно й нев амовно
Крізь затори й ш м людей,
Розі навшись на 120,
Лине потя "Метровей".
Енер ійно й пр д о мчить,
Аж ся земля дрижить,
У аз овій прохолоді,

Наче вітер той, летить,
Усміхаємось до ньо о.
Величавий нам слід:
"Я просторий і мо тній —
Місця вистачить сім.
Тіль и ж швид о — не баріться,
Ні ди не запізніться,
Я ж бо двері за риваю,
Час вже че ать не маю,
На робот довез ,
Ще й з пин під аж ".
Либідсь а чи Арсенальна,
Контра това чи Майдан,
Льва Толсто о чи Петрів а —
Мчить ва онів араван.
Я люблю наше метро,
Я би з часом не б ло,
А воно мене ні оли —
Ні в с бот , ні в четвер —
Ще ні раз дотепер
Ні на свято, ні на що
Ще мене не підвело.

***

ªëèçàâåòà ÄÜßÊÎÍ×ÓÊ, 
9 ðîê³â

Вірш про метро
Я люблю метро,
З ним швид о та тепло.
Там люди посміхаються
Там дітлахи атаються,
А в поїздах зр чно.

Там світ чарівних азо ,
Там сходин и і лази
Ці аво, я в іно.

А назви станцій дивної,
Веселої та милої
Знайомі та смішні.
Від Дарниці до Вирлиці
З Хрещати а до Либідсь ій
Спішать ва они синії,
Я ораблі морсь і.

Я що ти хочеш вчасно б ти,
Метро повинен не заб ти.
Воно весь Київ мій об'єдн є,
Людей з їх мрією швид о з'єд-

н є

хрещатик

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць — ........6 рн. 50 оп.

на 3 місяця — ....19 рн. 50 оп.

на 6 місяців — ....39 рн. 00 оп.

на 12 місяців — ..78 рн. 00 оп.

на місяць — ......21 рн. 50 оп.

на 3 місяця — ....64 рн. 50 оп.

на 6 місяців — ..129 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць — ......10 рн. 90 оп.

на 3 місяця — ....32 рн. 10 оп.

на 6 місяців — ....62 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

на місяць — ........40 рн. 90 оп.

на 3 місяця — ....122 рн. 10 оп.

на 6 місяців —....242 рн. 55 оп.

на 12 місяців — ..483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Дата проведення позачер ових За аль-
них зборів а ціонерів: 25 жовтня 2010 ро

Час почат позачер ових За альних
зборів а ціонерів: 14.00.

Місце проведення позачер ових За аль-
них зборів а ціонерів: У раїна, м. Київ, в л. Го-
олівсь а, 22-24, а товий зал.

Дата с ладення прото ол про підс м-
и олос вання: 25 жовтня 2010 ро .

Перелі питань, рішення щодо я их
прийняті позачер овими За альними збора-
ми а ціонерів (порядо денний):
1. Про обрання членів лічильної омісії За аль-

них зборів а ціонерів ПАТ “ВТБ Бан ”.
2. Про затвердження рез льтатів реалізації

а ціонерами ПАТ “ВТБ Бан ” переважно о
права на придбання а цій ПАТ “ВТБ Бан ”.

3. Про затвердження рез льтатів за рито о
(приватно о) розміщення а цій ПАТ “ВТБ
Бан ” і звіт про рез льтати за рито о (при-
ватно о) розміщення а цій ПАТ “ВТБ Бан ”.

4. Про внесення змін до Стат т ПАТ “ВТБ
Бан ”.

5. Про достро ове припинення повноважень
членів Спостережної ради ПАТ “ВТБ Бан ”.

6. Про визначення іль існо о с лад Спосте-
режної ради ПАТ “ВТБ Бан ”.

7. Про обрання ново о с лад Спостережної
ради ПАТ “ВТБ Бан ”.

8. Про обрання Голови Спостережної ради ПАТ
“ВТБ Бан ” і Заст пни а Голови Спостереж-
ної ради ПАТ “ВТБ Бан ”.

9. Про затвердження мов до оворів із члена-
ми Спостережної ради ПАТ “ВТБ Бан ”.

10. Про достро ове припинення повноважень
членів Ревізійної омісії ПАТ “ВТБ Бан ”.

11. Про обрання ново о с лад Ревізійної омісії
ПАТ “ВТБ Бан ”.

12. Про обрання Голови Ревізійної омісії ПАТ
“ВТБ Бан ”.

З першо о питання поряд денно о по-
зачер ові За альні збори а ціонерів ПАТ
“ВТБ Бан ” хвалили:

I. Обрати наст пний с лад лічильної омісії
За альних зборів а ціонерів ПАТ “ВТБ Бан ”:
- Ліс овсь а Світлана Михайлівна, начальни

Відділ с проводження операцій з цінними
паперами ПАТ “ВТБ Бан ” — Голова лічиль-
ної омісії;

- Тепла Світлана Володимирівна, заст пни
начальни а Відділ с проводження операцій
з цінними паперами ПАТ “ВТБ Бан ” — за-
ст пни Голови лічильної омісії;

- Артем’єва Оль а Іванівна, оловний
спеціаліст Відділ с проводження операцій
з цінними паперами ПАТ “ВТБ Бан ”;

- Білов с Юрій Оле ович, заст пни началь-
ни а Відділ орпоративно о правління ПАТ
“ВТБ Бан ”.
II. Повноваження члена лічильної омісії За-

альних зборів а ціонерів ПАТ “ВТБ Бан ” дійсні
до момент йо о від ли ання відповідним рішен-
ням За альних зборів а ціонерів ПАТ “ВТБ Бан ”
або припинення йо о тр дових відносин з ПАТ
“ВТБ Бан ”.

III. Для підведення підс м ів олос вання з
цьо о питання поряд денно о позачер ових
За альних зборів ПАТ “ВТБ Бан ” повноважи-
ти реєстраційн омісію За альних зборів

а ціонерів ПАТ “ВТБ Бан ” підрах вати олоси
в бюлетенях для олос вання та забезпечити
о олошення рез льтатів олос вання.

IV. Ре оменд вати лічильній омісії За аль-
них зборів а ціонерів ПАТ “ВТБ Бан ” в лючити
рез льтати олос вання з цьо о питання поряд-

денно о позачер ових За альних зборів ПАТ
“ВТБ Бан ” до прото ол про підс м и олос -
вання позачер ових За альних зборів а ціонерів
ПАТ “ВТБ Бан ”.

Голос вали:
“За” — 29 275 881 189 олосів, що стано-

вить 100% від олосів зареєстрованих
а ціонерів.

“Проти” — немає.
“Утрималися” — немає.
Недійсні бюлетені відс тні.
А ціонери, що не олос вали, відс тні.

З др о о питання поряд денно о по-
зачер ові За альні збори а ціонерів ПАТ
“ВТБ Бан ” хвалили:

Затвердити рез льтати реалізації а ціоне-
рами ПАТ “ВТБ Бан ” переважно о права на
придбання а цій ПАТ “ВТБ Бан ”.

Голос вали:
“За” — 29 275 881 189 олосів, що стано-

вить 100% від олосів зареєстрованих
а ціонерів.

“Проти” — немає.
“Утрималися” — немає.
Недійсні бюлетені відс тні.
А ціонери, що не олос вали, відс тні.

З третьо о питання поряд денно о по-
зачер ові За альні збори а ціонерів ПАТ
“ВТБ Бан ” хвалили:

I. Затвердити рез льтати за рито о (при-
ватно о) розміщення а цій ПАТ “ВТБ Бан ”.

II. Затвердити звіт про рез льтати за рито-
о (приватно о) розміщення а цій ПАТ “ВТБ
Бан ”.

Голос вали:
“За” — 29 275 881 189 олосів, що стано-

вить 100% від олосів зареєстрованих
а ціонерів.

“Проти” — немає.
“Утрималися” — немає.
Недійсні бюлетені відс тні.
А ціонери, що не олос вали, відс тні.

З четверто о питання поряд денно о
позачер ові За альні збори а ціонерів ПАТ
“ВТБ Бан ” хвалили:

I. Затвердити зміни до Стат т ПАТ “ВТБ
Бан ”.

II. Дор чити Голові Правління ПАТ “ВТБ
Бан ” П ш арьов Вадим Володимирович
підписати нов реда цію Стат т ПАТ “ВТБ
Бан ”.

III. Дор чити Правлінню ПАТ “ВТБ Бан ” за-
безпечити по одження та державн реєстрацію
нової реда ції Стат т ПАТ “ВТБ Бан ” відповідно
до за онодавства.

Голос вали:
“За” — 29 275 881 189 олосів, що стано-

вить 100% від олосів зареєстрованих
а ціонерів.

“Проти” — немає.
“Утрималися” — немає.

Недійсні бюлетені відс тні.
А ціонери, що не олос вали, відс тні.

З п’ято о питання поряд денно о по-
зачер ові За альні збори а ціонерів ПАТ
“ВТБ Бан ” хвалили:

Достро ово припинити повноваження членів
Спостережної ради ПАТ “ВТБ Бан ”.

Голос вали:
“За” — 29 275 881 189 олосів, що стано-

вить 100% від олосів зареєстрованих а ціонерів.
“Проти” — немає.
“Утрималися” — немає.
Недійсні бюлетені відс тні.
А ціонери, що не олос вали, відс тні.

З шосто о питання поряд денно о по-
зачер ові За альні збори а ціонерів ПАТ
“ВТБ Бан ” хвалили:

На підставі п н т 10.1. Стат т ПАТ “ВТБ
Бан ” визначити іль існий с лад Спостережної
ради ПАТ “ВТБ Бан ” я та ий, що становить
вісім членів.

Голос вали:
“За” — 29 275 881 189 олосів, що стано-

вить 100% від олосів зареєстрованих
а ціонерів.

“Проти” — немає.
“Утрималися” — немає.
Недійсні бюлетені відс тні.
А ціонери, що не олос вали, відс тні.

З сьомо о питання поряд денно о по-
зачер ові За альні збори а ціонерів ПАТ
“ВТБ Бан ” хвалили:

Обрати наст пний с лад Спостережної ра-
ди ПАТ “ВТБ Бан ” на стро до 30 вітня 2013
ро в лючно:
- Костін Андрій Леонідович, Президент - Го-

лова Правління ВАТ Бан ВТБ;
- Тітов Василь Ми олайович, Перший Заст п-

ни Президента - Голови Правління ВАТ
Бан ВТБ;

- Герберт Моос, Заст пни Президента - Го-
лови Правління ВАТ Бан ВТБ;

- П ч ов Андрій Сер ійович, Заст пни Пре-
зидента - Голови Правління ВАТ Бан ВТБ;

- Петеліна Катерина Володимирівна, член
Правління ВАТ Бан ВТБ;

- Дер нова Оль а Костянтинівна, член
Правління ВАТ Бан ВТБ;

- Р ден о Дмитро Васильович, Перший За-
ст пни Президента - Голови Правління
ВТБ24 (ЗАТ);

- Соловйов Юрій Оле сійович, Старший віце-
президент ВАТ Бан ВТБ, Президент ЗАТ
“ВТБ Капітал”.
Голос вали:
“За” (розподіл олосів по андидатах):

- Костін Андрій Леонідович — 51 525 413 261
олосів при м лятивном олос ванні, що
становить 22% від олосів зареєстрованих
а ціонерів;

- Тітов Василь Ми олайович — 42 157 189
225 олосів при м лятивном олос ванні,
що становить 18% від олосів зареєстрова-
них а ціонерів;

- Герберт Моос — 23 420 741 171 олосів при
м лятивном олос ванні, що становить

10% від олосів зареєстрованих а ціонерів;
- П ч ов Андрій Сер ійович — 23 420 741 171

олосів при м лятивном олос ванні, що
становить 10% від олосів зареєстрованих
а ціонерів;

- Петеліна Катерина Володимирівна — 23 420
741 171 олосів при м лятивном олос -
ванні, що становить 10% від олосів за-
реєстрованих а ціонерів;

- Дер нова Оль а Костянтинівна — 23 420
741 171 олосів при м лятивном олос -
ванні, що становить 10% від олосів за-
реєстрованих а ціонерів;

- Р ден о Дмитро Васильович — 23 420 741
171 олосів при м лятивном олос ванні,
що становить 10% від олосів зареєстрова-
них а ціонерів;

- Соловйов Юрій Оле сійович — 23 420 741
171 олосів при м лятивном олос ванні,
що становить 10% від олосів зареєстрова-
них а ціонерів;
“Утрималися / не олос вали” — немає.
Недійсні бюлетені відс тні.

З восьмо о питання поряд денно о по-
зачер ові За альні збори а ціонерів ПАТ
“ВТБ Бан ” хвалили:

I. Обрати члена Спостережної ради ПАТ
“ВТБ Бан ” Костіна Андрія Леонідовича, я ий
отримав за підс м ами м лятивно о олос -
вання при обранні ново о с лад Спостережної
ради ПАТ “ВТБ Бан ” найбільш іль ість олосів
а ціонерів, я і приймали часть м лятивно-
м олос ванні, Головою Спостережної ради ПАТ
“ВТБ Бан ”.

II. Обрати члена Спостережної ради ПАТ
“ВТБ Бан ” Тітова Василя Ми олайовича, я ий
отримав при обранні ново о с лад Спостереж-
ної ради ПАТ “ВТБ Бан ” др найбільш
іль ість олосів а ціонерів, я і приймали часть

м лятивном олос ванні, заст пни ом Го-
лови Спостережної ради ПАТ “ВТБ Бан ”.

Голос вали:
“За” — 29 275 881 189 олосів, що стано-

вить 100% від олосів зареєстрованих
а ціонерів.

“Проти” — немає.
“Утрималися” — немає.
Недійсні бюлетені відс тні.
А ціонери, що не олос вали, відс тні.

З дев’ято о питання поряд денно о
позачер ові За альні збори а ціонерів ПАТ
“ВТБ Бан ” хвалили:

I. Затвердити мови цивільно-правових
до оворів з членами Спостережної ради ПАТ
“ВТБ Бан ”.

II. Уповноважити Голов Правління ПАТ
“ВТБ Бан ” П ш арьова Вадима Володимиро-
вича підписати цивільно-правові до овори з чле-
нами Спостережної ради ПАТ “ВТБ Бан ”.

Голос вали:
“За” — 29 275 881 189 олосів, що стано-

вить 100% від олосів зареєстрованих
а ціонерів.

“Проти” — немає.
“Утрималися” — немає.
Недійсні бюлетені відс тні.
А ціонери, що не олос вали, відс тні.

З десято о питання поряд денно о по-
зачер ові За альні збори а ціонерів ПАТ
“ВТБ Бан ” хвалили:

Достро ово припинити повноваження членів
Ревізійної омісії ПАТ “ВТБ Бан ”.

Голос вали:
“За” — 29 275 881 189 олосів, що стано-

вить 100% від олосів зареєстрованих
а ціонерів.

“Проти” — немає.
“Утрималися” — немає.
Недійсні бюлетені відс тні.
А ціонери, що не олос вали, відс тні.

З одинадцято о питання поряд денно-
о позачер ові За альні збори а ціонерів
ПАТ “ВТБ Бан ” хвалили:

Обрати наст пний с лад Ревізійної омісії
ПАТ “ВТБ Бан ”:
- Міхіна Марина Віталіївна, Начальни Уп-

равління оординації систем вн трішньо о
онтролю в Гр пі Департамент вн трішньо-
о онтролю ВАТ Бан ВТБ;

- Пацова Ганна В’ячеславівна, е сперт відділ
онтролю е спертних перевіро дочірніх і
залежних ор анізаціях Управління оорди-
нації систем вн трішньо о онтролю в Гр пі
Департамент вн трішньо о онтролю ВАТ
Бан ВТБ;

- Малієвсь ий Дмитро Оле сандрович, е с-
перт відділ онтролю е спертних перевіро
дочірніх і залежних ор анізаціях Управління
оординації систем вн трішньо о онтролю
в Гр пі Департамент вн трішньо о онтро-
лю ВАТ Бан ВТБ.

Голос вали:
“За” (розподіл олосів по андидатах):

- Міхіна Марина Віталіївна — 35 131 021 207
олосів при м лятивном олос ванні, що
становить 40% від олосів зареєстрованих
а ціонерів;

- Пацова Ганна В’ячеславівна — 26 348 311
180 олосів при м лятивном олос ванні,
що становить 30% від олосів зареєстрова-
них а ціонерів;

- Малієвсь ий Дмитро Оле сандрович — 26
348 311 180 олосів при м лятивном о-
лос ванні, що становить 30% від олосів за-
реєстрованих а ціонерів;
“Утрималися / не олос вали” — немає.
Недійсні бюлетені відс тні.

З дванадцято о питання поряд ден-
но о позачер ові За альні збори а ціонерів
ПАТ “ВТБ Бан ” хвалили:

Обрати члена Ревізійної омісії ПАТ “ВТБ
Бан ” Міхін Марин Віталіївн , я а отримала
при обранні ново о с лад Ревізійної омісії ПАТ
“ВТБ Бан ” найбільш іль ість олосів
а ціонерів, я і приймали часть м лятивно-
м олос ванні, Головою Ревізійної омісії ПАТ
“ВТБ Бан ”.

Голос вали:
“За” — 29 275 881 189 олосів, що стано-

вить 100% від олосів зареєстрованих
а ціонерів.

“Проти” — немає.
“Утрималися” — немає.
Недійсні бюлетені відс тні.
А ціонери, що не олос вали, відс тні.

Лічильна омісія позачер ових За альних
зборів а ціонерів ПАТ “ВТБ Бан ”

П блічне а ціонерне товариство “ВТБ Бан ”
Прото ол про підс м и олос вання на позачер ових За альних зборах а ціонерів ПАТ “ВТБ Бан ”
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про розгляд протестів прокуратури міста Києва 
від 03.03.10 № 08/1�77/1вих�10, 
від 23.03.09 № 07/1�165вих�09, 

від 23.03.09 № 07/1�166вих�09 та 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 № 602/4040  від 29 квітня 2010 року

№
п/п

Назва об'є та Адреса об'є та Спосіб
приватизації

Площа,
в.м

При-
міт а

Головне правління ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Гр па "А"

1 2 3 4 5 6

745 Нежилі приміщення
ГО "Рада
Самовряд вання"

м. Київ, острів Долобець ий,
Гідропар , пляж "Венеція"

3 45,00

746 Нежилі приміщення
Бла одійний фонд
"Доброб т"

м. Київ, просп. Броварсь ий, 1,
вартал 2, б д. 7

3 150,00

747 Нежилі приміщення
ГО "Рада
Самовряд вання"

м. Київ, в л. Приозерна, 10 4 96,0

748 Нежилий б дино м. Київ, в л. Межи ірсь а, 87,
літ. А

4 Площа відповідно
доданих БТІ

749 Нежилий б дино м. Київ, в л. Межи ірсь а, 87,
літ. Б

4 Площа відповідно
доданих БТІ

750 Нежилий б дино м. Київ, в л. Межи ірсь а, 87,
літ. В

4 Площа відповідно
доданих БТІ

751 Нежилий б дино м. Київ, в л. Межи ірсь а, 87,
літ. Д

4 Площа відповідно
доданих БТІ

752 Нежилий б дино м. Київ, в л. Межи ірсь а, 87,
літ. Е

4 Площа відповідно
доданих БТІ

753 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Ярославів Вал, 33 а 4 Площа відповідно
доданих БТІ

754 Нежилий б дино ,
диспетчерсь а станція

м. Київ, в л. Кибальчича, 19 4 Площа відповідно
доданих БТІ

755 Нежилий б дино ,
диспетчерсь а станція

м. Київ, в л. Щ сєва, 23 4 Площа відповідно
доданих БТІ

756 Нежилий б дино ,
диспетчерсь а станція

м. Київ, в л. Л. Гавро, 17 4 Площа відповідно
доданих БТІ

757 Нежилий б дино ,
диспетчерсь а станція

м. Київ, в л. Т полєва, 13 4 Площа відповідно
доданих БТІ

758 Нежилий б дино ,
диспетчерсь а станція

м. Київ, в л. Гл ш ова, 1 4 Площа відповідно
доданих БТІ

759 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Фр нзе, 132, літ. "А" 4 33,6

760 Нежилі приміщення
ТОВ "Спіл а
омпозиторів"

м. Київ, в л. П ш інсь а, 32;
літ. А, А'

3 128,7

761 Нежилі приміщення
ТОВ "ОНІС.А."

м. Київ, в л. Л.Гавро, 20, літ. "А" 3 510,3

762 Нежила б дівля
Білоцер івсь ий
ре іональний
бла одійний фонд
"Сприяння"

м. Київ, в л. Рейтарсь а, 22,
літ. "А"

3 3291,0

Примітка: 3 — викуп; 4 — аукціон.
Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О.Дов ий

Додаток до рішення Київради 
від 29 квітня 2010 року № 602/4040

Перелік об'єктів, 
що перебувають у комунальній власності територіальної громади 

міста Києва та підлягають приватизації

422 Нежиле приміщення ТОВ "Варя +" м. Київ, б льв. Шевчен а, 3 3 182,6

440 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Гамарни а, 77/79 4 Площа відповідно
до даних БТІ

744 Нежила б дівля м. Київ, в л. Рейтарсь а, 22 А 4 площа з ідно
з даними БТІ

535 Нежилі приміщення м. Київ, просп. Л.К рбаса, 19, літ. "А" 4 236,0

535 Нежилі приміщення м. Київ, просп. Л.К рбаса, 19, літ. "А" 4 116,8

1. Задовольнити протест прокуратури міста Києва від 23.03.09 № 07/1�165 вих�09 на позицію 21 додатка 2 до рішення
Київради від 08.02.07 № 62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на
2007—2010 роки":

— скасувати пункт 21 додатка 2 до рішення Київради від 08.02.07 №62/723 "Про Програму приватизації комунального
майна територіальної громади міста Києва на 2007—2010 роки"

2. Задовольнити протест прокуратури міста Києва від 23.03.09 № 07/1�166вих�09 на позицію 202 додатка 4 до рішення
Київради від 08.02.07 №62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на
2007—2010 роки":

— скасувати позицію 202 додатка 4 до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723 "Про Програму приватизації комунального
майна територіальної громади міста Києва на 2007—2010 роки"

3. Задовольнити протест прокуратури міста Києва від 03.03.10 № 08/1�77/1 вих�10 в частині позиції 241 додатка до
рішення Київради від 28.08.08 № 106/106 "Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723 "Про Програму
приватизації комунального майна міста Києва на 2007—2010 роки":

— скасувати позицію 241 додатка до рішення Київради від 28.08.08 №106/106 "Про внесення змін до рішення Київради
від 08.02.07 № 62/723 "Про Програму приватизації комунального майна міста Києва на 2007—2010 роки"

35 Нежилий б дино м. Київ, пров. Геор іївсь ий, 9, .2 4 96,8

36 Нежилий б дино м. Київ, пров. Геор іївсь ий, 9, .З 4 84,3

41 Нежилий б дино м. Київ, в л. Ульянових, 1/62, літ. "А" 4 1763,3

47 Нежилий б дино м. Київ, пров. Геор іївсь ий, 9, орп с 1, літ. "А, А2" 4 3685,0

240 Нежилий б дино м. Київ, в л. Боричів звіз, 8 4 Площа відповідно
до даних БТІ

451 Нежилий б дино
ТОВ "Артдизайн"

м. Київ, в л. Івана Мазепи, 15-б, літ. "А" 3 60,60

532 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Рейтарсь а, 8-5, літ. "Б" 4 473,8

551 Нежилий б дино м. Київ, б льв. Тараса Шевчен а, 23 4 1424,0

577 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Хрещати , 10, літ. "А" 4 1204,9

202 Нежилий б дино м. Київ, б льв. Т. Шевчен а, 3, літ. "А" 4 Площа відповідно
до даних БТІ

241 Нежилий б дино м. Київ, Арсенальна площа, 1, літ. "Б" 4 Площа відповідно
до даних БТІ

4. Скасувати позиції 35, 36, 41, 47, 240, 451, 532, 551, 577 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" Група "А" додатка 4 до рішення
Київради від 08.02.07 № 62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на
2007—2010 роки", а саме:

5. Внести зміни до рішення Київради від 25.03.10 № 444/3882 "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", а саме:

— пункт 2 рішення "2. Задовольнити протест прокуратури міста Києва від 22.02.10 № 07/3�69вих�10 на пункт 672 додатка
4 до рішення Київради від 17.09.09 № 41�1/2110 "Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723 "Про
Програму приватизації комунального майна міста Києва на 2007—2010 роки" викласти у такій редакції: "2. Задовольнити
протести прокуратури міста Києва від 22.02.10 №07/3�69вих�10 на позицію 672 додатка 4 до рішення Київради від 17.09.09
№41�1/2110 "Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723 "Про Програму приватизації комунального
майна міста Києва на 2007�2010 роки" та від 03.03.10 № 08/1�77/1вих�10 на рішення Київради від 28.08.08   №106/106
"Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07 №62/723 "Про Програму приватизації комунального майна міста Києва
на 2007—2010 роки" (позиції 203, 204, 423—439).".

6. Внести зміни до рішення Київради від 08.02.07 №62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної
громади міста Києва на 2007—2010 роки", а саме:

— позицію 535 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" Група "А" додатка 4 до рішення:

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
розглянувши протести прокуратури міста Києва від 03.03.10 № 08/1�77/1вих�10, від 23.03.09 
№ 07/1�165вих�09, від 23.03.09 № 07/1�166вих�09, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

викласти у такій редакції:

— позицію 440 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" Група "А" додатка 4 до рішення до рішення:

визнати такою, що втратила чинність;
— позицію 744 розділу "Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)" Група "А" додатка 4 до рішення:

визнати такою, що втратила чинність;
— доповнити додаток 4 до рішення переліком об'єктів згідно з додатком до цього рішення.
7. Доручити заступнику міського голови — секретарю Київради про результати розгляду протестів повідомити заступнику

прокурора міста Києва в установленому порядку.

Київсь ий місь ий олова
Л.Черновець ий
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Головне��правління��ом�нальної�власності�м. Києва

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

О�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад:

1. Провідний
спеціаліст
фінансово�о
відділ�.

2. Головний
спеціаліст
фінансово�о
відділ�.

3. Провідний
 спеціаліст
 відділ�
 методоло�ічно�о
 забезпечення
 �правління

методоло�ічно�о
та
адміністративно�о
забезпечення.

4. Головний
 спеціаліст
 відділ�
 методоло�ічно�о
 забезпечення
 �правління

методоло�ічно�о
та
адміністративно�о
забезпечення.

5. Головний
 спеціаліст
 відділ�
 методоло�ічно�о
 забезпечення
 �правління

методоло�ічно�о
та
адміністративно�о
забезпечення.

Основні� �валіфі�аційні� вимо�и� до� �андидата� на� заміщення� посади

провідно�о� спеціаліста� фінансово�о� відділ�:� вища
 освіта
 відповідно�о

професійно�о
 спрям�вання
 за
 освітньо-�валіфі�аційним
 рівнем
 ма�істра,

спеціаліста;
стаж
роботи
за
фахом
на
державній
сл�жбі
на
посаді
спеціаліста

І
 �ате�орії
 не
 менше
 2
 ро�ів,
 або
 стаж
 роботи
 за
 фахом
 в
 інших
 сферах

е�ономі�и
не
менше
3
ро�ів.

Основні� �валіфі�аційні� вимо�и� до� �андидата� на� заміщення� посади

�оловно�о� спеціаліста� фінансово�о� відділ�:� вища
 освіта
 відповідно�о

професійно�о
 спрям�вання
 за
 освітньо-�валіфі�аційним
 рівнем
 ма�істра,

спеціаліста;
стаж
роботи
за
фахом
на
державній
сл�жбі
на
посаді
провідно�о

спеціаліста
 не
 менше
 3
 ро�ів,
 або
 стаж
 роботи
 за
 фахом
 в
 інших
 сферах

е�ономі�и
не
менше
5
ро�ів.

Основні� �валіфі�аційні� вимо�и� до� �андидата� на� заміщення� посади

провідно�о� спеціаліста� відділ�� методоло�ічно�о� забезпечення

�правління�методоло�ічно�о�та�адміністративно�о�забезпечення:�вища

освіта
відповідно�о
професійно�о
спрям�вання
за
освітньо-�валіфі�аційним

рівнем
ма�істра,
спеціаліста;
стаж
роботи
за
фахом
на
державній
сл�жбі
на

посаді
спеціаліста
І
та
II
�ате�орії
не
менше
1
ро��,
або
стаж
роботи
за
фахом

в
інших
сферах
е�ономі�и
не
менше
2
ро�ів.
Основні
�валіфі�аційні
вимо�и

до
 �андидата
 на
 заміщення
 посади
 �оловно�о
 спеціаліста
 відділ�
 методо-

ло�ічно�о
 забезпечення
 �правління
 методоло�ічно�о
 та
 адміністративно�о

забезпечення:
 вища
 освіта
 відповідно�о
 професійно�о
 спрям�вання
 за

освітньо-�валіфі�аційним
рівнем
ма�істра,
спеціаліста;
стаж
роботи
за
фахом

на
державній
сл�жбі
на
посаді
провідно�о
спеціаліста
не
менше
1
ро��,
або

стаж
 роботи
 за
 фахом
 в
 інших
 сферах
 е�ономі�и
 не
 менше
 3
 ро�ів.

Громадянство
У�раїни,
обов’яз�ове
дос�онале
знання
державної
мови,
вміння

працювати
на
�омп’ютері.
Головне
�правління
житлом
не
забезпеч�є.

З�ідно
 з
 чинним
 поряд�ом
 щодо
 заміщення
 ва�антних
 посад
 державних

сл�жбовців
 �он��рсанти
 с�ладають
 �
 письмовій
 формі
 іспити
 на
 знання

Констит�ції
У�раїни,
за�онів
У�раїни
“Про
державн�
сл�жб�”,
“Про
боротьб�

з
�ор�пцією”,
а
та�ож
за�онодавства
з
�рах�ванням
специфі�и
ф�н�ціональних

повноважень
Головно�о
�правління.

До��менти
приймаються
протя�ом
місяця
з
дня
оп�блі��вання
о�олошення

про
�он��рс
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Хрещати�,
10,
�ім.
510,
т.
278-71-78.

Заява�про�наміри�б�дівництва�житлово�о�б�дин��

з об’є�тами�соціально-��льт�рно�о�призначення

та підземним�пар�ін�ом�по�в�л.�Гарматній,�39-Г

� Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

З�ідно
 рішень
 Київсь�ої
 місь�ої
 ради
 №125/3216
 від
 02.03.06р.
 та

№305/966
від
15.03.07р.
�ом�нальном�
підприємств�
ви�онавчо�о
ор�ан�

КМР
 (Київсь�ої
 місь�ої
 державної
 адміністрації)
 “Київсь�е
 інвестиційне

а�ентство”
 відведено
 земельн�
 ділян��
 для
 б�дівництва
 житлово�о

б�дин��
з
об’є�тами
соціально-��льт�рно�о
призначення
та
підземним

пар�ін�ом
 за
 адресою:
 в�л.
 Гарматна,
 39-Г
 в
 Солом’янсь�ом�
 районі

міста
Києва,
в
том�
числі
для
�ромадян,
я�і
постраждали
від
діяльності

�р�пи
інвестиційно-б�дівельних
�омпаній
“Еліта-Центр”.

AT
 XK
 “Київмісь�б�д”
 з�ідно
 листа
 —
 дор�чення
 №
 106/147
 від

25.02.08 р.
 ви�он�є
 ф�н�ції
 замовни�а
 б�дівництва,
 �рім
 то�о

AT XK “Київмісь�б�д”
є
інвестором
та
�енпідрядни�ом
зазначено�о
вище

б�дівництва.

На
замовлення
AT
XK
“Київмісь�б�д”
приватним
підприємством
НТЦ

“Цивільний
інженер”
запрое�товано
23-поверховий
житловий
б�дино�

(два
�орп�си)
із
інд�стріальних
виробів
“ДБК-3”
з
об’є�тами
соціально-

поб�тово�о
 призначення
 і
 о�ремо
 розташованим
 механізованим

підземно-надземним
 пар�ін�ом
 на
 162
 м/місця.
 Б�дино�
 матиме

автономне
 джерело
 теплопостачання
 —
 �азов�
 �отельню.
 Прое�т

передбачає
 необхідні
 протипожежні
 заходи.
 Витрати
 води
 та
 с�иди
 �

�аналізацію
 від
 �осподарсь�о-поб�тових
 потреб
 прийнято
 за
 нормами

з�ідно
 технічних
 �мов.
 Аналіз
 впливів
 запрое�тованої
 діяльності
 на

нав�олишнє
середовище
знаходиться
в
межах
нормативних
вимо�.

В
зв’яз��
з
б�дівництвом
житлово�о
б�дин��
для
меш�анців
�вартал�

в
межах
в�лиць
Гарматна,
Генерала
Т�пи�ова,
Західна
та
Борща�івсь�а

б�де
проведена
ре�онстр��ція
дитячих
і
спортивно�о
майданчи�ів,
з�ідно

технічних
�мов
б�де
ви�онана
заміна
о�ремих
старих
інженерних
мереж,

а
на
першом�
поверсі
запрое�товано�о
б�дин��
передбачені
приміщення

для
 ма�азинів
 продовольчих
 та
 непродовольчих
 товарів,
 �афе,

фіз��льт�рно-оздоровчо�о
�омпле�с�.

Замовни�
 зобов’яз�ється
 здійснювати
 е�спл�атацію
 об’є�та
 �

відповідності
 з
 діючими
 стандартами,
 нормами
 та
 правилами
 в
 �ал�зі

охорони
нав�олишньо�о
середовища
і
техні�и
безпе�и.

Замовни�:�холдин�ова
�омпанія
“Київмісь�б�д”

Тел.
288-50-42

Головне��правління��апітально�о�б�дівництва�міста

Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антної�посади��оловно�о

спеціаліста�се�тор��ор�анізаційно�о�забезпечення�на�період

де�ретної�відп�ст�и�основно�о�працівни�а

Основні�вимо
и�до��андидатів:�освіта
відповідно�о
професій-

но�о
спрям�вання
(ма�істр,
спеціаліст),
досвід
роботи
за
фахом

в
державній
сл�жбі
не
менше
трьох
ро�ів,
або
стаж
за
фахом
в

інших
сферах
�правління
не
менше
5
ро�ів;
вільне
володіння
ПК;

висо�е
поч�ття
обов’яз��,
дисциплінованість.

До��менти�приймаються�протя
ом�місяця�з�дня�оп�блі��вання

о
олошення�про��он��рс�за�адресою:�03073,�м.�Київ,�в�л. Фр�н-

зе,�113,��он.�тел.�200-38-77.

До��ва�и�а�ціонерів�ЗАТ�НВЦ�“Борща�івсь�ий�хімі�о-фармацевтичний�завод”

Правління�За�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�“На��ово-виробничий�центр�“Борща�івсь�ий�хімі�о-фармацевтичний

завод”,��од�ЄДРПОУ�23518596,�місцезнаходження:�03134,�м.�Київ,�в�л.�Мир�,�17,�повідомляє�про�с�ли�ання�на

23��р�дня�2010�ро���позачер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів�з�наст�пним�поряд�ом�денним:

1. Про
переведення
вип�с��
простих
іменних
а�цій
ЗАТ
НВЦ
“Борща�івсь�ий
хімі�о-фармацевтичний
завод”
в
бездо��ментарн�
форм�

існ�вання
та
затвердження
рішення
про
дематеріалізацію.

2. Про
 припинення
 дії
 до�овор�
 на
 ведення
 реєстр�
 власни�ів
 іменних
 цінних
 паперів
 та
 визначення
 дати
 припинення
 ведення

реєстр�.

3. Про
затвердження
те�ст�
та
способ�
персонально�о
повідомлення
а�ціонерів
про
дематеріалізацію.

4. Про
обрання
депозитарію
та
збері�ача
та
��ладення
відповідних
до�оворів.

5. Про
затвердження
поряд��
вил�чення
та
по�ашення
сертифі�атів
а�цій.

6. Про
внесення
змін
до
Стат�т�
ЗАТ
НВЦ
“Борща�івсь�ий
хімі�о-фармацевтичний
завод”.

7. Про
затвердження
рин�ової
вартості
а�цій,
ви��плених
�
а�ціонерів,
та
про
розподіл
ви��плених
а�цій.

8. Про
створення
за�ордонних
представництв
ЗАТ
НВЦ
“Борща�івсь�ий
хімі�о-фармацевтичний
завод”
та
затвердження
їх
положень.

9. Про
припинення
діяльності
філії
“Апте�а
БХФЗ”
�
зв’яз��
із
�творенням
відповідно�о
стр��т�рно�о
підрозділ�.

10. Про
інформацію
щодо
приватизації
па�ет�
а�цій,
що
належать
до
�ом�нальної
власності
Територіальної
�ромади
міста
Києва.

Збори
відб�д�ться
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Мир�,
17.
Почато�
зборів:
о
14.00.

Реєстрація
а�ціонерів
(довірених
осіб
а�ціонерів)
проводиться
з
12.30
до
13.30.

Для
�часті
�
за�альних
зборах
�ожен
а�ціонер
повинен
мати
при
собі
паспорт.
Довірена
особа
(представни�
а�ціонера)
�рім
паспорт�

повинна
мати
довіреність
на
право
представляти
 інтереси
а�ціонера
на
за�альних
зборах,
оформлен�
відповідно
до
вимо�
чинно�о

за�онодавства.

Для
ознайомлення
з
до��ментами,
пов’язаними
з
поряд�ом
денним
зборів,
звертатися
до
се�ретаря
Правління
за
адресою:
м.
Київ,

в�л.
Мир�,
17.
Довід�и
за
телефоном
(044)
205-41-10.

Правління

ОБ’ЯВА

ЗАТ�“Компле�сне�підприємство�широ�опрофільно�о�б�дівництва-2”�доводить�до�відома

своїх а�ціонерів,�що�22��р�дня�2010�ро���о�17.00�відб�д�ться�за�альні�збори�а�ціонерів�ЗАТ,

за адресою:�м.�Київ,�в�л.�Тампере,�13-б.

Порядо��денний:

1. Прийняття
рішення
про
переведення
вип�с��
іменних
а�цій
Товариства
до��ментарної
форми
існ�вання
�
бездо��ментарн�

форм�
існ�вання.

2. Обрання
депозитарію
для
обсл��ов�вання
вип�с��
а�цій
в
бездо��ментарній
формі
існ�вання,
затвердження
�мов
до�овор�

з
ним.

3. Обрання
збері�ача,
�
я�о�о
Товариство
від�риє
рах�н�и
в
цінних
паперах
власни�а
а�цій,
затвердження
�мов
до�овор�
з

ним.

4. Припинення
дії
до�овор�
на
ведення
реєстр�
власни�ів
іменних
цінних
паперів
№1
від
01.11.2007
р.
з
реєстро�трим�вачем

ТОВ
“Інформаційно-реєстраторсь�і
системи”.

5. Визначення
способ�
персонально�о
повідомлення
а�ціонерів
про
дематеріалізацію
вип�с��
а�цій.

6. Про
визначення
дати
припинення
ведення
реєстр�.

7. Затвердження
рішення
про
дематеріалізацію.

Для
�часті
�
за�альних
зборах
а�ціонерів
ЗАТ
при
собі
необхідно
мати
до��мент,
що
посвідч�є
особ�,
а
�повноваженим

представни�ам
а�ціонерів,
�рім
то�о,
довіреність
на
право
�часті
�
зборах.

Реєстрація
а�ціонерів
та
їх
представни�ів
проводиться
в
день
та
за
місцем
проведення
зборів
а�ціонерів
з
16.00
до
16.45.

Додат�ова
інформація
та
довід�и
за
телефоном
(044)
573-33-74.

Правління�ЗАТ�“КПШБ-2”

Інформація�Фонд��приватизації��ом�нально�о�майна

Голосіївсь�о�о�р-н��м.�Києва
Приватизовані�шляхом�ви��п�.

Нежилі
приміщення
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Горь�о�о,
97-а
(літ.
А).
Приватизовано
юридичною
особою
за

цін�
899
208,00
�ривень
в
т.ч.
ПДВ
149
868,00
�ривень.

Нежилі
приміщення
за
адресою:
м.
Київ,
в�л.
Ми�ільсь�о-Ботанічна,
1/16
(літ.
А).
Приватизовано
юридичною

особою
за
цін�
429
540,00
�ривень
в
т.ч.
ПДВ
71
590,00
�ривень.

� Посвідчення
 лі�відатора
 на

ЧАЕС,
 �ате�орія
 2, серія
 А,

№ 085084
на
ім’я
Важеніна

Ми�оли
Ми�олайовича
вва-

жати
недійсним.

Втрачений
ст�дентсь�ий
�ви-

то�
 Київсь�о�о
 Національно�о

лін�вістично�о
 �ніверситет�

KB №
06975704
на
 ім’я
Але�-

сандрович
Яни
Оле�сандрівни

вважати
недійсним.

Посвідчення
 №
 316
 від

15.02.2008
ро��
старшо�о
дер-

жавно�о
інспе�тора
з
енер�етич-

но�о
на�ляд�,
видано�о
ВП
“Держ-

енер�она�ляд”
�
центральном�

ре�іоні
на
 ім’я
Плач�ова
Василя

Семеновича
вважати
недійсним.

Кольороподіл�А2�(формат
660х560
мм)

01034, Київ, в�л.
Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр
�азети
«Хрещати�».

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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 502-34-37, 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 317-10
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Ìåòðî êð³çü ÷àñ

Від Лондона
до Києва

Ïåðøèìè ïàñàæèðàìè ìåòðî-
ïîë³òåíó ñòàëè ìåøêàíö³ Ëîíäî-
íà, äå â 1863 ðîö³ êîìïàí³ÿ Met-
ropolitan Railways (ç àíãë.— ñòî-
ëè÷íà çàë³çíèöÿ) çàïóñòèëà íå
çîâñ³ì çâè÷íèé âèä ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó, ùîñü íà çðàçîê ã³áðè-
äà ì³æ åëåêòðè÷êîþ òà ì³ñüêèì
àâòîáóñîì. Éîãî ðóõ ó ïåðø³ ðî-
êè çàáåçïå÷óâàâñÿ ïàðîâîþ òÿãîþ,
à íå åëåêòðîñòðóìîì. ßê, äî ðå-
÷³, ³ â ÑØÀ, äå ìåòðîïîë³òåíîì
ñòàëè êîðèñòóâàòèñÿ ï³ñëÿ áðè-
òàíö³â. Âàãîíè ìåòðî òóò ñüîãî-
äí³ ¿çäÿòü íå ëèøå ï³ä çåìëåþ, à
é íàä íåþ, òîáòî åñòàêàäàìè.

Ñëîâî æ “ìåòðîïîë³òåí” ñòàëî
çàãàëüíîþ íàçâîþ íå îäðàçó, à â
ìîâ³ áðèòàíö³â òàê ³ íå ïðèæèëî-
ñÿ: òóò êàæóòü “underground”, òîá-
òî “ï³ä çåìëåþ”, àáî “tube” —
“òðóáà”. Âëàñíå ñëîâî “ìåòðî” çà-
ïðîâàäèëè â ïîâñÿêäåííó ìîâó ïà-
ðèæàíè, â ÿêèõ ç’ÿâèëàñÿ ìîæëè-
â³ñòü ¿çäèòè ï³ä çåìëåþ öèì âè-
äîì òðàíñïîðòó 1900 ðîêó. Âèõî-
äè ç³ ñòàíö³é áóëî ïîçíà÷åíî ÿê
Metropolitain, à ï³çí³øå êîðîòøèì
Måtro. Ó êîíòèíåíòàëüí³é ªâðîï³
åëåêòðîï³äçåìêà ïî÷àëà êóðñóâàòè
â Áóäàïåøò³ â 1896-ìó. ² ñüîãîäí³
âîíà º ñâîºð³äíîþ ìàøèíîþ ÷àñó
äëÿ òóðèñò³â, àäæå çáåðåãëàñÿ â
ïåðâ³ñíîìó âèãëÿä³, ç õàðàêòåðíè-
ìè íåâåëèêèìè êîìïàêòíèìè âà-
ãîíàìè òà íåãëèáîêèì çàíóðåííÿì
ó ï³äçåìåëëÿ. Ó Ñòàìáóë³ ìåòðî
ìàº âèãëÿä ôóí³êóëåðà, à â Àô³-
íàõ — ì³ñüêîãî ïîòÿãà. Â Ðîñ³¿
ìåòðîïîë³òåí çàïðàöþâàâ 1935 ðî-
êó â Ìîñêâ³. À â 1960-ìó ³ ñòîëè-
öÿ Óêðà¿íè äîëó÷èëàñÿ äî öüîãî
“áëàãà öèâ³ë³çàö³¿”. Ïðîòå, ÿê ³
ñüîãîäí³, â³ä îáãîâîðåííÿ ³äåé äî
âò³ëåííÿ ó æèòòÿ ñïëèíóëî ÷èìà-
ëî ÷àñó.

Підзем а:
раїнсь ий варіант

Ç ïðèâîäó òîãî, ùî Êèºâó ïîòð³-
áåí ìåòðîïîë³òåí, ó 1935-ìó ðîö³
ìàëî õòî ñïåðå÷àâñÿ, âðàõîâóþ÷è
òðàíñïîðòíèõ ³íæåíåð³â ³ ì³ñüêó
âëàäó. Òà ïðî ï³äçåìêó äëÿ ïåðå-
ñ³÷íèõ êèÿí íå éøëîñÿ — áóëè çàâ-
äàííÿ âàæëèâ³ø³. Íàïðèêëàä, ïðî-
êëàäàííÿ íàäñåêðåòíèõ ï³äçåìíèõ

çàë³çíè÷íèõ òóíåë³â äëÿ ñòðàòåã³÷-
íèõ ïîòðåá. Áóä³âíèöòâî òðèâàëî ç
1938 äî 1949 ðîêó. Â³éíà âíîñèëà
ñâî¿ êîðåêòèâè, òà ðîáîòè, õî÷à é
ç ïåðåðâàìè, ïðîäîâæóâàëè. Ó
1949-ìó ïðîåêò ïðîéøîâ, òàê áè
ìîâèòè, ïåðåïðîô³ëþâàííÿ — òó-
íåë³ ïëàíóâàëè âèêîðèñòàòè ï³ä
ìåòðî äëÿ êèÿí. Ïîñïðèÿëà ³ áåç-
ïîñåðåäíÿ ï³äòðèìêà Ìèêèòè Õðó-
ùîâà, ÿêèé íå ëèøå ³í³ö³þâàâ âè-
ä³ëåííÿ êîøò³â äëÿ ñïîðóäæåííÿ
óêðà¿íñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó, à é
îñîáèñòî “äàâ äîáðî” íà îñòàòî÷-
íó ñõåìó, çàïðîïîíîâàíó ïðîåê-
òàíòàìè. Òåîðåòè÷íî âñ³ ðîçóì³ëè,
ùî ë³í³¿ âàðòî òÿãòè äî ïåðåäì³ñòü
Êèºâà — Áðîâàð³â, Âîðçåëÿ ÷è Âà-
ñèëüêîâà, òîä³ áóä³âíèöòâî âèïðàâ-
äàëî á ñåáå åêîíîì³÷íî. À íà ïðàê-
òèö³ íàòðàïëÿëè íà ïåðåøêîäè ùå
â ìåæàõ Êèºâà, ÷îãî ëèøå áóëà
âàðòà áîðîòüáà ç ï³äçåìíèìè âîäà-
ìè. ² â 1953 ðîö³ ïåðåä ìåòðîáó-
ä³âöÿìè ïîñòàâàëè ò³ æ ïðîáëåìè,
ùî é ñüîãîäí³, ò³ëüêè âèìîðîæó-
âàòè ´ðóíòè ð³÷îê áóëî çíà÷íî
ñêëàäí³øå. Òîä³, áóäóþ÷è ñòàíö³¿
Ïå÷åðñüêà, ëþäè ïðàöþâàëè ìàê-
ñèìóì ïî òðè ãîäèíè â ê³ëüêà
çì³í — á³ëüøå áóëî ïðîñòî íåìîæ-
ëèâî.

Чорний машиніст
проти ес алатора-
вбивці

Â³äòîä³ ÿê ìåòðî ñòàëî çâè÷íîþ
÷àñòèíîþ ì³ñüêîãî æèòòÿ, ïî÷à-

ëè ç’ÿâëÿòèñü ³ ëåãåíäè, ïîâ’ÿçà-
í³ ç íèì. Ïðàêòè÷íî âñ³ êðà¿íè,
ùî êîðèñòóþòüñÿ öèì âèäîì
òðàíñïîðòó, ìàþòü âëàñí³ âàð³àí-
òè “ïîòÿãà-ïðèìàðè”. Ãîëîâíèé
ñþæåò ïîëÿãàº â òîìó, ùî òàêèé
ïî¿çä ìîæíà ïîáà÷èòè â ï³äçåì-
ö³ áóäü-êîëè. Íàïðèêëàä, ³òàë³é-
ö³ ðàäÿòü ïèëüíî ðîçäèâèòèñÿ âà-
ãîí, ïåðø í³æ äî íüîãî çàõîäè-
òè, àäæå â³í ìîæå âèÿâèòèñÿ âò³-
êà÷åì... ³ç 1911 ðîêó. ² òîé, õòî
íàáëèçèòüñÿ äî íüîãî, çíèêíå íà-
çàâæäè. Òàêèé ïîòÿã êóðñóº ð³ç-
íèìè ÷àñàìè òà êðà¿íàìè, à ïî-
âåðíóòèñÿ äî ñòàíö³¿ ïðèçíà÷åí-
íÿ íå ìîæå: ïîòðàïèâ íà ïåðåòèí
âèì³ð³â ó òóíåë³. Ó êðà¿íàõ ÑÐÑÐ
ïîøåïêè ïåðåïîâ³äàëè ëåãåíäó
ïðî âàãîí, ùî ñàìîòíüî ¿çäèòü òó-
íåëåì, äå êîëèñü ï³ä ÷àñ áóä³â-
íèöòâà ìåòðî ï³äíÿëè îñòàíêè
ëþäñüêîãî ïîõîâàííÿ. Íèí³, äî
ðå÷³, â òàêèõ âèïàäêàõ íàìàãàþ-
òüñÿ çàïðîñèòè ñâÿùåíèêà ³ çà-
áåçïå÷èòè ðèòóàë óïîêîºííÿ, òà
çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â öüîãî íå ðî-
áèëè. Îñîáëèâî áàãàòî ïîä³áíèõ
³ñòîð³é ó Ìîñêîâñüêîãî ìåòðîïî-
ë³òåíó: òóò, ìîâëÿâ, ³ ïîòÿã ³ç äó-
øàìè çåê³â, ÿêèõ çìóøóâàëè áó-
äóâàòè ìåòðî, ¿çäèòü, ³ åñêàëàòîð-
óáèâöÿ ï³äøòîâõóº ïàñàæèð³â äî
ñó¿öèä³â, ³ ä³â÷èíêà, ùî ñòðèáíó-
ëà êîëèñü íà ðåéêè, âò³êàþ÷è â³ä
´âàëò³âíèê³â, ïåð³îäè÷íî ç’ÿâëÿþ-
òüñÿ.

Ó Êèºâ³ ç öèì íà÷åáòî ñïî-
ê³éí³øå: ïðèíàéìí³ ³íôîðìàö³¿
ùîäî ïðèìàð ó ñòîëè÷í³é ï³ä-
çåìö³ íàðàç³ íåìàº

ІІ СС ТТ ОО РР ІІ ЯЯ

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè ÷àñîì íåâåëèêèé

äîù. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+9…+15°Ñ, âíî÷³ +8…+10°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +16°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ +13...+17°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +10…+13°Ñ, âíî÷³ +8…+10°Ñ; 
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +8…+13°Ñ, âíî÷³ +8…+10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. ×àñîì íåâåëèêèé äîù. Â³òåð çàõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +9...+13°Ñ, âíî÷³ +9…+10°Ñ

ОВНИ
жив ть шаленим темпом, пристрасті

ся н ли рад са ипіння. Жадання любо-
ві, се с , романти и, др жби і... матері-
альнихбла змішалисяводин л бо . Хо-
четься сьо о й одраз , але від вас це
мало залежить. Усе в р ах обставин та
енер етичних, владних, фінансових ре-
с рсів людей, я им ви підвладні. Грайте
за їхніми правилами, бо ар’єра є доле-
носним орієнтиром. Добро робіть не то-
ді, оли вам зр чно, а оли попросять.

ТЕЛЬЦІ
Доленосний ве тор проля ає через

партнерсь співдр жність. Постарайтеся
влитися(абостворити)вдосвідчен оман-
д ,підібрати рамотнихс п тни івдляспів-
праці.Зволі атинеможна,аджеза ладає-
ться база на весь рі . Т т потрібно йти в
но з на овим про ресом, ба ато вчити-
ся, втілювати теорію в пра ти .

БЛИЗНЯТА
Ви одержимі бажанням діяти і ризи -

єте вразі без онтрольно орозподіл сил
підірвати здоров’я. Рівномірно розподі-
літь тя ар обов’яз ів, “дисциплін йте”
емоції, під лючіть тверезий роз м. Спра-
ведливадоляпочинаєповернення втрат,
бор ів, спадщини (протя ом півтора ро-
). На сердечном небосхилі сяє зір а

любові, ви жадані.

РАКИ
“приречені” витати на рилах насна и,

охатися, розважатися, заб вши про на-
до чливіпроблеми.Сприймайтежиттяя
театр, де можна по азати а торсь ий та-
лант, творчо зрежисир вати сценарій, зі-
ратиці ав роль.Ніхто нев змозі затьма-
рити ваш яс равість. А втім, не д же пи-
шайтеся, аби не залишитися в ордій са-
мотності. Поряд має б ти ідний партнер.

ЛЕВИ
Тиждень промайне в ретроспе тивно-

м ра рсі, вима аючизавершеннясправ.
Озирніться назад, заповнюйте проґали-
ни в роботі, виплесніть на поверхню все,
що на опичилось д ші протя ом ро .
Доведеться з’ясов вати стос н и в сім’ї.
Задовольнити свої запити зможете лише
завдя и армонійним партнерсь им сто-
с н ам.

ДІВИ
Успішнаперспе тивасамореалізації—

це навчання, розширення ола зна-
йомств. Інт їтивно ви знаєте, з им за-
в’язати онта т, наблизити до себе. У
майб тньом цим діловим стос н ам с -
дилося віді рати доленосн роль. Голов-
не— виявляйте чесність, бла ородство,
ни айтесл жбових інтри .Нароботі пас-
ти задніх чи е сперимент вати протипо-
азано. Кохання наснаж ватиме.

ТЕРЕЗИ
Позб вайтеся роз тості в поведінці,

апломб . Це вплив низь очастотних віб-
рацій Сат рна, що привчає до емоційної
самодисципліни, дбайливо о розподіл
енер опотенціал протя ом наст пних
двох ро ів. Ключова тема тижня—мате-

ріальні здоб т и, натис айте на тр дові
педалі. На роботі ви майстер-е спери-
ментатор. Витрат передбачається чима-
ло, насамперед доведеться подбати про
сімейний доброб т.

СКОРПІОНИ
величні, імпозантні,мають олосальний

вплив соці мі. А вн трішньом світі ви-
р ють виснажливі емоції, р йн ючи впев-
неність собі, що не ативно позначаєть-
ся на сім’ї, стос н ах із близь ими. Це на-
опиченнязмин ло о,за оренілі омпле -
си, я их слід позб тися заради торжества
майб тньо о. Ви на порозі ново о життя,
ди від рито дост п лише пра тичним,

розс дливимособам,щоприбор алиЕ о.
Всевишній вами опі ється і ось-ось по-
шле засл жені подар н и.

СТРІЛЬЦІ
Живіть із повною самовіддачею, підби-

вайтепідс м имин ло оро ,виправляй-
те помил и. Коли жертв єте собою, про-
щаєте людей, ви наповнюєтеся олосаль-
ноюсилою. І непра ніть добездо анності,
бо це є ласою поживою для ненаситно о
е оїзм . “Господи,навсеволятвоя”—ось
ваш орієнтир. А все, що відб вається до-
в ола, то армічна с єта с єт, наслідо ва-
ших я роз мних, та і нерозважливих дій.

КОЗОРОГИ
Всевишнійпромовляєдовасчерезвір-

нихдр зів, наставляючинап ть істини, за-
ряджаючи енер ією, дар ючи бла одать.
З рт йте дов ола себе людей, що ма-
ютьблизь і вампо ляди, інтереси, ідеали.
Щодо фізично о піднесення, то воно за-
ад ове, майже медитативне, а тивіз є-
ться процесі самостійної роботи за -
лісами, де вам пощастить дося ти блис-
чих спіхів. Бра є рошей — не пози-

чайте, а працюйте і заробляйте!

ВОДОЛІЇ
На ваших плечах місія відповідально-

сті задоліба атьохлюдей.Зробитицене-
ле о, але треба! Заб дьте про е оїзм і
досл хайтеся олос інт їції, ви ористо-
в йте психоло ічні таланти, вони вас є.
Важливо вчасно знайти лючи до сер-
дець людей, а потім ерм вати. Б дьте
та товними, дотрим йте посадової с б-
ординації, втрата онтролюнадб нтівни-
ми емоціями неприп стима. Майб тнє
ар’єри та матеріальна стабільність —
р ах висо о о начальства! Тримайте в
се реті важлив інформацію. Щасливі
шанси виявляться несподівано.

РИБИ
Я щовизамислюєтесянадсенсомб т-

тя, власною місією на Землі, переймаєте-
ся питаннями, що зробили добро о зара-
ди бла а людства, а де з рішили, отже, ви
р хаєтесь правильним рсом. Вивчайте
свій вн трішній світ, від оп йте зерна істи-
ни, робіть виснов и і змінюйтеся! А ос іль-
и тис фатальних обставин посилиться,
варто мобіліз ватися, аби не розчинитися
вжертовності.Затямте:ви—д ховнийма-
я ,щов аз єнапрямо правильноїдолітим,
хто забл ав нетрях ріховності.

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (7—13 ëèñòîïàäà)

Îëåíà ÊÀÄÈÐÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

“Метро — зр чний та ом-
фортний вид транспор-
т ...”. Цю фраз ми щодня
ч ємо, оли сп с аємось
ес алатором на перон.
І мало хто запереч вати-
ме, адже, незважаючи на
перевантаженість ва онів,
підзем а завжди довезе в
потрібн точ міста. Том
важ о явити, що 147 ро-
ів том метро б ло чи-
мось на зразо атра ціон ,
ди сп с алися не лише з

потреби, а й просто з ці-
авості.


