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Р слан КРАМАРЕНКО:
“ДЛЯ МІСТА НЕ ВАЖЛИВО, ЯКИМ ЧИНОМ
ПРИЙШЛИ КОШТИ — ГОЛОВНЕ, ЩОБ
ВОНИ ПРАЦЮВАЛИ НА РЕЗУЛЬТАТ І БУЛИ
ЕФЕКТИВНО ВИКОРИСТАНІ”

Òðàíñïîðòíèé êîëàïñ
Çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ àâòîìîá³ë³â ó ñòîëèö³ ñòâîðþº ÷èñëåíí³ çàòîðè íà äîðîãàõ

Ç ðîêó â ð³ê ê³ëüê³ñòü àâòî â ñòîëèö³ íå-
âïèííî çðîñòàº. Íàðàç³ ¿õ íàë³÷óºòüñÿ ïîíàä
ì³ëüéîí. Ìàþòüñÿ íà óâàç³ íå ëèøå ëåãêî-
â³, à é âàíòàæ³âêè, ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò.
Äî òîãî æ ùîäíÿ â Êè¿â çà¿çäèòü â³ä 50 äî
100 òèñÿ÷ îäèíèöü òðàíçèòó. ×åðåç òàêèé
ïîò³ê çàë³çíèõ êîíåé ðóõàòèñÿ á³ëüø³ñòþ
ì³ñüêèõ ìàã³ñòðàëåé, çîêðåìà ³ â öåíòð³ ñòî-
ëèö³, ñòàëî íåìîæëèâî. Çàòîðè ñòàëè çâè÷-

íîþ êàðòèíîþ äëÿ Êèºâà. ßêùî â ðàäÿí-
ñüê³ ÷àñè ìîæíà áóëî øòó÷íî ñòðèìóâàòè
çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ àâò³âîê, òî â ðîêè íåçà-
ëåæíîñò³ ìàøèíè ïî÷àëè íàïîâíþâàòè êðà-
¿íó â ãåîìåòðè÷í³é ïðîãðåñ³¿. Ñïî÷àòêó öå
áóëè ïîòðèìàí³ ³íîìàðêè ºâðîïåéñüêîãî ³
àç³éñüêîãî âòîðèííîãî ðèíêó, à çãîäîì ñòà-
ëî ç’ÿâëÿòèñÿ á³ëüøå íîâåíüêèõ, ñó÷àñíèõ
ìîäåëåé. Öüîìó ñïðèÿëà ñèñòåìà êðåäèòó-

âàííÿ. Ëþäèíà, íàâ³òü íå ñïëàòèâøè ïîâ-
íî¿ âàðòîñò³, âæå ìàëà íàãîäó êåðóâàòè âëàñ-
íèì àâòî. Íà äóìêó ôàõ³âö³â, ÿêùî òàê òðè-
âàòèìå ³ íàäàë³, ñèòóàö³ÿ íà äîðîãàõ ùå á³ëü-
øå óñêëàäíèòüñÿ. Êîíòðîëþâàòè ïðîöåñ
ìîæíà çà çâè÷àéíîãî çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³
ìàøèí, òîáòî íà 25 % ïðîòÿãîì ðîêó, àëå
ÿêùî öå â³äáóâàºòüñÿ ñòðèáêîïîä³áíî, òî
æîäåí ãåíïëàí ì³ñòà íå ðîçâ’ÿæå ïðîáëåìè.
Àðõ³òåêòîðè-ïðîåêòóâàëüíèêè ïåðåêîíàí³,
ùî ïåðåäáà÷åíà íèí³øí³ì Ãåíåðàëüíèì ïëà-
íîì Êèºâà äîðîæíüî-òðàíñïîðòíà ìåðåæà
ì³ñòà íå ðîçðàõîâàíà íà òàêèé ïîò³ê ìàøèí.
Íèí³ â ñòîëèö³ 1,5 òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â äîð³ã,
íà ÿêèõ ìîæíà ðîçì³ñòèòè ïîíàä ì³ëüéîí àâ-
ò³âîê, ùî º â ì³ñò³. ²íøèìè ñëîâàìè, çàïàð-
êóâàòè ì³ñüêèìè ìàøèíàìè âñþ âóëè÷íî-
äîðîæíþ ìåðåæó Êèºâà. Óñêëàäíþºòüñÿ ñè-
òóàö³ÿ ùå é áðàêîì ïàðêìàéäàí÷èê³â. Òîìó
âîä³¿ çìóøåí³ ñòàâèòè òðàíñïîðò áåçïîñå-
ðåäíüî íà ñìóãàõ äîðîæíüîãî ðóõó. Íà äóì-
êó ôàõ³âö³â, ì³ñöÿìè, äå ñüîãîäí³ íàé÷àñò³-
øå âèíèêàþòü ïðîáêè, º Ìàëà ê³ëüöåâà äî-
ðîãà â ðàéîí³ ²íäóñòð³àëüíîãî øëÿõîïðîâî-
äó, Êîíòðàêòîâà ïëîùà, Ëåí³íãðàäñüêà ïëî-
ùà, Õàðê³âñüêèé øëÿõîïðîâ³ä. Íàéáëèæ÷èì

÷àñîì ïëàíóþòü ðîçïî÷àòè áóä³âíèöòâî òà
ðåêîíñòðóêö³þ íèçêè òðàíñïîðòíèõ îá’ºê-
ò³â ó ì³ñò³. Çîêðåìà, ñïîðóäæåííÿ ðîçâ’ÿç-
êè íà âóëèö³ Ñóçäàëüñüê³é ÷åðåç çàë³çíè÷í³
êîë³¿, ùî çíà÷íî ïîëåãøèòü ðóõ íà Ñåâàñ-
òîïîëüñüê³é ïëîù³. Îêð³ì öüîãî, çàâäÿêè
ïîäîâæåííþ âóëèö³ Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ äî Ïî-
â³òðîôëîòñüêîãî ïðîñïåêòó âäàñòüñÿ â³äêðè-
òè ðóõ íà âóëèö³ Íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ, ùî
òàêîæ ñóòòºâî ðîçâàíòàæèòü â³ä àâò³âîê Ñå-
âàñòîïîëüñüêó ïëîùó. Õî÷à, íà äóìêó á³ëü-
øîñò³ àâòîìîá³ë³ñò³â, òàê³ òî÷êîâ³ “óäàðè”
ïî ïðîáêàõ íå âðÿòóþòü ñèòóàö³¿.

Ïðîáëåìè ³ç çàòîðàìè íà äîðîãàõ ³ñíó-
þòü ³ â ñóñ³äí³é Ðîñ³¿, çîêðåìà â Ìîñêâ³.
Òîìó íîâîïðèçíà÷åíèé ìåð Ñåðã³é Ñîáÿ-
í³í ç ïåðøèõ äí³â íà íîâ³é ïîñàä³ âçÿâñÿ
çà ðîçâ’ÿçàííÿ ñàìå ö³º¿ ïðîáëåìè. Ìàëî
íå ùîäíÿ â³í îá’¿çäèòü ì³ñòî ³ âèâ÷àº ñè-
òóàö³þ íà ì³ñö³. Çà éîãî íàêàçîì, ôàõ³âö³
ðîçïî÷àëè ðîçðîáëÿòè ïðîãðàìó äîðîæíüî-
òðàíñïîðòíî¿ ìåðåæ³ ðîñ³éñüêî¿ ñòîëèö³

Про те, я подолати затори в Києві, я і ря-
т вальні заходи вживатим ть найближчими
ро ами в місті, читайте на стор. 4.
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Вели а іль ість авто в столиці є оловною причиною заторів на доро ах

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Проблема пробо на доро ах є чи не найа т альнішою для понад
тримільйонно о ме аполіса. Через дорожньо-транспортн при од чи
полом авто часом творюються ба ато ілометрові проб и. Тисячі
иян запізнюються на робот , втрачають дорозі доро оцінний час.
Причиною масових заторів на шляхах фахівці називають величезн
іль ість машин, я і немов риби після дощ навіть попри риз на-
повнюють столицю, а та ож недос онал в лично-дорожню мереж ,
не розрахован на та іль ість машин. Не сприяє нормальном р х
транспорт й бра пар вальних місць. Більшість водіїв зм шені ста-
вити свої автів и прямо на проїжджій частині, с ладнюючи і без то о
напр жен сит ацію.
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Ïðèâ³òàííÿ 
äî Äíÿ ïðàö³âíèê³â 
îðãàí³â ïðîêóðàòóðè

Øàíîâí³ êîëåãè òà âåòåðàíè îðãàí³â ïðîêó-
ðàòóðè!

Ó Äåíü ïðàö³âíèê³â îðãàí³â ïðîêóðàòóðè
Óêðà¿íè ñåðäå÷íî â³òàþ âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì
ñâÿòîì! Ñâîºþ ïðàöåþ, â³ääàí³ñòþ ñïðàâ³ âè óò-
âåðäæóºòå â äåðæàâ³ ñóñï³ëüñòâî ç âèñîêîþ ïðà-
âîâîþ êóëüòóðîþ.

Âàø âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, áåçêîìïðîì³ñ-
í³ñòü, ïîìíîæåí³ íà äîñâ³ä òà çíàííÿ, ñëóãó-
þòü íàä³éíèì çàõèñòîì äëÿ ãðîìàäÿí ³ ñóñï³ëü-
ñòâà â³ä çëî÷èííîñò³ é áåççàêîííÿ.

Ùèðî äÿêóþ âåòåðàíàì îðãàí³â ïðîêóðàòó-
ðè, êîòð³ ñâîºþ âèñîêîþ ïîðÿäí³ñòþ òà áàãà-
òîð³÷íîþ ïðàöåþ ñòâîðþâàëè àâòîðèòåò ïðî-
êóðàòóðè, ïåðåäàâàëè ñâ³é áåçö³ííèé äîñâ³ä ìî-
ëîäîìó ïîêîë³ííþ.

Äîðîã³ êîëåãè! Áàæàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ ïðîôåñ³éíèõ çäîáóòê³â, âèòðèìêè
é îïòèì³çìó, òåïëà ³ äîñòàòêó ó âàøèõ ðîäèíàõ!

З пова ою Юрій Ударцов,
заст пни Генерально о про рора У раїни —

про рор міста Києва державний радни
юстиції др о о лас

Ó Êèºâ³ ðîçïî÷íóòü 
“ï³äçåìíå” áóä³âíèöòâî

Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ, Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî áóä³âíèöòâà ðîçïî÷è-
íàº ñïîðóäæåííÿ âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³. Âîíà
ìàòèìå 1400 ìì ó ä³àìåòð³ ³ ïðîñòÿãàòèìåòüñÿ
â³ä âóëèö³ Ìàðøàëà Ãðå÷êà äî Âåëèêî¿ ê³ëüöå-
âî¿ äîðîãè. Îêð³ì öüîãî, ó ïëàíàõ áóä³âåëüíè-
ê³â — ñòâîðåííÿ ä³ëÿíêè êàíàë³çàö³éíîãî êîëåê-
òîðà â³ä Ìîñòèöüêîãî äî Ãîëîâíîãî ì³ñüêîãî.

Ó çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì ðîá³ò, òèì÷àñîâî
áóäå îáìåæåíî ðóõ àâòîòðàíñïîðòó â ì³ñöÿõ
îáëàøòóâàííÿ áóä³âåëüíèõ ìàéäàí÷èê³â. Ðîç-
ïîðÿäæåííÿìè ïåðåäáà÷åíî ðîçðîáêó ñõåìè
îðãàí³çàö³¿ ðóõó òðàíñïîðòó, âñòàíîâëåííÿ â³ä-
ïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â, à òàêîæ îðãàí³çàö³þ
áåçïå÷íîãî ïðîõîäó ï³øîõîä³â ³ ïðî¿çäó àâòî-
òðàíñïîðòó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ ðîá³ò. Ï³ñëÿ
çàâåðøåííÿ ðîá³ò áóäå â³äíîâëåíî ïîêðèòòÿ
ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè òà ï³øîõ³äíî¿ çîíè â ìåæàõ
áóä³âíèöòâà

Ôåñòèâàëü “Ïîâ³ðèìî â ñåáå”
îá’ºäíóº òâîð÷èõ ä³òåé 
³ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè

Ñüîãîäí³ î 13.00 ó Êè¿âñüêîìó ïàëàö³ ä³òåé
òà þíàöòâà, ùî íà âóëèö³ Ìàçåïè, 13, â³äáó-
äåòüñÿ XIX ôåñòèâàëü òâîð÷îñò³ ä³òåé òà ìîëî-
ä³ ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè “Ïîâ³ðèìî â ñåáå”.
Ó êîíêóðñí³é ïðîãðàì³ áóäå ïðåäñòàâëåíî 9 íî-
ì³íàö³é. Ñåðåä íèõ âîêàëüíî-õîðîâà, õîðåîãðà-
ô³÷íà, åñòðàäíî-³íñòðóìåíòàëüíà, àâòîðñüêà
ïðîçà òà ïîåç³ÿ, îáðàçîòâîð÷à, äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíà, òåàòðàëüíà. Ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ
â³äáóäåòüñÿ ãàëà-êîíöåðò “Ìð³¿ çáóâàþòüñÿ”, ó
ÿêîìó â³çüìóòü ó÷àñòü ç³ðêè óêðà¿íñüêî¿ åñòðà-
äè. Íàãàäàºìî, ùî íèí³ â Êèºâ³ ìåøêàº 8 òè-
ñÿ÷ 500 ä³òåé ³ 15 òèñÿ÷ ìîëîäèõ ëþäåé ³ç ôóíê-
ö³îíàëüíèìè îáìåæåííÿìè. Ç íèõ 5 òèñÿ÷ îñ³á
ïåðåñóâàþòüñÿ çà äîïîìîãîþ â³çêà

Òàë³ñìàíè ªâðî-2012 
ïðåçåíòóâàëè ïîäàðóíêè 
âèõîâàíöÿì øêîëè-³íòåðíàòó
¹ 17

Îêð³ì â³äâ³äèí ïàì’ÿòíèõ ì³ñöü Êèºâà òà ïðî-
ãóëÿíîê Õðåùàòèêîì, áðàòè-áëèçíþêè çà¿õàëè äî
ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè-³íòåðíàòó ¹ 17. Âîíè ïðå-
çåíòóâàëè ä³òÿì ïîäàðóíêè â³ä îô³ö³éíîãî ñïîí-
ñîðà ÓªÔÀ ªâðî-2012 “ÌàêÄîíàëüäç Óêðà¿íà”.
Íàãàäàºìî, áëèçíþêè-ôóòáîë³ñòè ãîñòþâàëè â
Êèºâ³ äâà äí³. ¯õí³é â³çèò äî óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³
ïåðåäáà÷åíî â ðàìêàõ ïðîâåäåííÿ ïðîìî-òóðó
ì³ñòàìè-ãîñïîäàðÿìè ôóòáîëüíîãî ÷åìï³îíàòó
ªâðîïè 2012 ðîêó

Ó ÷åòâåð â³äáóäåòüñÿ 
ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

2 ãðóäíÿ 2010 ðîêó î 10.00 â³äáóäåòüñÿ ïëå-
íàðíå çàñ³äàííÿ V² ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè VI ñêëèêàííÿ.

Àäðåñà ïðîâåäåííÿ: âóëèöÿ Õðåùàòèê, 36, 
4-é ïîâåðõ, çàëà çàñ³äàíü

Ì³ëüÿðäè ³ºí 
íà òðîºùèíñüêå ìåòðî
ßïîíöÿì ïîêàæóòü ïðîåêò ìàéáóòíüî¿ ë³í³¿

ББ ЮЮ ДД ЖЖ ЕЕ ТТ НН ИИ ЙЙ   ПП РР ОО ЦЦ ЕЕ СС

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

С перви ідний редит для б дівництва метро на
Троєщин запропон вали японці. Попередньо
йшлося про пози в 3 млрд доларів на 30 ро ів
під 1,5 % річних. Проте остаточних домовленостей
ще не дося нено. Це може статися під час візит
до Японії Президента Ві тора Ян овича січні. До
цьо о час е сперти мають визначитися з прое -
том майб тньої лінії. На лівом березі Дніпра вона
вийде назовні, а на Подолі може зан ритись під
землю.

Ó ñ³÷í³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷ ìàº çä³éñíèòè
â³çèò äî ßïîí³¿. Ñåðåä ïèòàíü, ÿê³ îáãîâîðÿòü ñòîðîíè, ìîæå
áóòè é ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà â Êèºâ³ ë³í³¿ ìåòðî íà Òðî-
ºùèíó. Ðàí³øå ïðî íàì³ð ÿïîíö³â ïîçè÷èòè íà öåé ïðîåêò ãðî-
ø³ ïîâ³äîìëÿâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ðóñëàí Êðàìàðåíêî.
Çà éîãî ñëîâàìè, ÿïîíö³ íå ïðîòè äàòè êðåäèò íà ñóìó 3 ìëðä
äîëàð³â íà 30 ðîê³â ï³ä 1,5 % ð³÷íèõ. Öå á³ëüøå, í³æ âèã³äíà
ïðîïîçèö³ÿ. Òèì ïà÷å, ùî, çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÊÏ “Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí” Âîëîäèìèðà Ôåäîðåíêà, âàðò³ñòü ë³í³¿ òðî-
ºùèíñüêîãî ìåòðî çà ö³íàìè 2009 ðîêó ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî
16,2 ìëðä ãðí.

Àëå ïåðø í³æ äàâàòè ãðîø³, ÿïîíñüê³ ïàðòíåðè õî÷óòü áà÷è-
òè, íà ùî ñàìå. Ì³ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàäàòè ïðîåêòè ìàé-
áóòíüî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó. Ïîâíèé ïàêåò ïðîïîçèö³é ïëàíóþòü
ïåðåäàòè äî Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ äî 6 ãðóäíÿ. Òèì
÷àñîì ó ìåð³¿ îáãîâîðþþòü, ÿê áóäóâàòè ìåòðî. ×åðãîâà íàðàäà
åêñïåðò³â ï³ä ãîëîâóâàííÿì çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàí-
äðà Ìåùåðÿêîâà â³äáóëàñü ó÷îðà.

Â³äîìî, ùî Ë³âîáåðåæíà ë³í³ÿ ç “Ìèëîñëàâñüêî¿” äî “Âàòóò³-
íà” áóäå íàçåìíîþ. À îñü ÷àñòèíà Ïîä³ëüñüêî-Âèãóð³âñüêî¿ ìî-
æå ïðîéòè ³ íàä çåìëåþ, ³ ï³ä íåþ. Éäåòüñÿ ïðî ä³ëÿíêó, ùî ïðî-
ëÿãàº Ïîäîëîì â³ä “Ãëèáî÷èöüêî¿” ³ äî âèõîäó íà ì³ñò. Ðàí³øå
òóò ïëàíóâàëè çâåñòè äâîð³âíåâó åñòàêàäó: îäèí ð³âåíü äëÿ ìåò-
ðî, ³íøèé — äëÿ ðóõó àâòîòðàíñïîðòó. Òåïåð ïðîïîíóþòü àëü-
òåðíàòèâíèé âàð³àíò — ïóñòèòè ìåòðî íåãëèáîêîãî çàëÿãàííÿ ï³ä
çåìëåþ. Öå ìîæå çåêîíîìèòè ÿê ÷àñ, òàê ³ ãðîø³. Àäæå äëÿ áó-
ä³âíèöòâà åñòàêàäè ïîòð³áíî çâ³ëüíèòè é ï³äãîòóâàòè òåðèòîð³þ.
Íà øëÿõó — ùîíàéìåíøå 12 ï³äïðèºìñòâ, ïåðåíåñåííÿ ÿêèõ
îá³éäåòüñÿ ó 200 ìëí ãðí. Çàãàëîì ï³äçåìíèé âàð³àíò äàº çìîãó
çàîùàäèòè ìàéæå 1 ìëðä ãðí. À âò³ì, òàêà åêîíîì³ÿ òèì÷àñîâà,
àäæå çãîäîì îäíàê äîâåäåòüñÿ áóäóâàòè åñòàêàäó äëÿ àâòîòðàíñ-

ïîðòó, õàé ³ ïðîñò³øó çà êîíñòðóêö³ºþ. Âèíåñåííÿ ï³äïðèºìñòâ,
ëèøå ÷àñòèíà ç ÿêèõ ïðàöþþòü, ç öåíòðó ì³ñòà — òåæ äîö³ëüíèé
êðîê. Àáè îñòàòî÷íî âèçíà÷èòèñü ³ç âàð³àíòàìè, ÿê³ òðåáà ïîäà-
òè â ÌÇÑ, åêñïåðòàì ëèøàºòüñÿ òèæäåíü.

Íàãàäàºìî, ÷èíîâíèêè íàçèâàëè ð³çí³ òåðì³íè ñïîðóäæåí-
íÿ ìåòðî íà Òðîºùèíó — â³ä ê³ëüêîõ äî äåñÿòè ³ á³ëüøå ðî-
ê³â. Îäíàê ðîçïî÷àòè áóä³âíèöòâî îá³öÿþòü óæå âë³òêó íà-
ñòóïíîãî ðîêó

“Êðàùèé ä³ì” ðîçâàëèâñÿ
ÊÏ äëÿ ñàìîòí³õ ïåíñ³îíåð³â ë³êâ³äóþòü

Óæå öüîãî ÷åòâåðãà ï³ä ÷àñ ñåñ³¿ Êè¿â-
ðàäà ìîæå ë³êâ³äóâàòè ÊÏ “Êðàùèé ä³ì”.
Íàâ³òü ÿêùî ïèòàííÿ íå ðîçãëÿäàòèìóòü
ó ïîðÿäêó äåííîìó, îêðåì³ äåïóòàòè îá³-
öÿþòü âíåñòè éîãî ç ãîëîñó. Ó÷îðà ïðè-
÷èíè ë³êâ³äàö³¿ îáãîâîðèëè íà çàñ³äàíí³
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Äåïóòàòè
òàêå ð³øåííÿ ï³äòðèìàëè.

Íàãàäàºìî, ÊÏ “Êðàùèé ä³ì” áóëî
ñòâîðåíî íàïðèê³íö³ 2008 ðîêó. Ìåòà —
çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàí-
íÿ ë³òí³õ ëþäåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàä-
íèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ ³ ïîòðåáóþòü
ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè. “Õðåùàòèê” ÷èìà-
ëî ïèñàâ ïðî ïðîåêò, àäæå ³äåÿ áóëà íå-
ïîãàíîþ. Éøëîñÿ ïðî òå, ùîá ñàìîòí³
ë³òí³ ëþäè, ÿê³ ïåðåâàæíî âæå íåì³÷í³ òà
ñàìîòóæêè íå çäàòí³ àí³ äî àïòåêè, àí³ çà
õë³áîì âèéòè, ïîñåëÿëèñü äî ïîë³ïøåíî-
ãî òèïó ãåð³àòðè÷íîãî ïàíñ³îíàòó. Òàì
îá³öÿëè êîìôîðòí³ óìîâè ïðîæèâàííÿ
(îäíî- ÷è äâîì³ñí³ ê³ìíàòè ç îêðåìèì

ñàíâóçëîì), õàð÷óâàííÿ, äîãëÿä ³ ìåäè÷-
íå çàáåçïå÷åííÿ. Ïîêðèâàòè âèòðàòè ìà-
ëè ãðîøèìà, ÿê³ îòðèìóâàëè á çà çäà÷ó â
îðåíäó êâàðòèð ï³äîï³÷íèõ. Ïðè öüîìó
æèòëî çàëèøàëîñÿ ó âëàñíîñò³ îñòàíí³õ.
Ñàìå îñòàíí³é ìîìåíò âèêëèêàâ âåëèêèé
ãàëàñ — ìîâëÿâ, ó ñòàðåíüêèõ õî÷óòü â³-
ä³áðàòè êâàðòèðè.

Àëå æîäíà ëþäèíà, à ïîñëóãàìè “Êðà-
ùîãî äîìó” ñêîðèñòàëîñÿ çà äâà ðîêè 14
îñ³á, íå ï³äïèñóâàëà äîãîâîðó ïðî ïåðå-
äà÷ó ñâîãî ìàéíà.

“ß îñîáèñòî ïåðå÷èòàâ óñ³ äîãîâîðè,
ðîçóì³þ÷è “òåìïåðàòóðó” ïèòàííÿ. Â
æîäíîìó ïðî ïåðåäà÷ó êâàðòèð í³÷îãî íå-
ìàº”,— êàæå çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ëåîí³ä Íîâîõàòüêî.

Âëàñíå, íàâ³òü â îðåíäó çäàâàòè ¿õíº
æèòëî íå ìîæíà. Þðèäè÷íî öå íå ìîæ-
íà îôîðìèòè ÷åðåç íåäîñêîíàëå çàêîíî-
äàâñòâî. Íèí³øí³ çàêîíè íå ïåðåøêîäæà-
þòü ëèøå êâàðòèðíèì àôåðèñòàì. Âèïàä-
êè, êîëè îáäóðåí³ ñàìîòí³ ë³òí³ ëþäè

îïèíÿþòüñÿ íà âóëèö³, íåïîîäèíîê³. “Çà
³äåºþ, êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ìàëî
âçÿòè ö³ëèé êîðïóñ. ² íà äîäà÷ó äî ìåá-
ë³â, òåëåâ³çîð³â òà ³íøîãî îáëàäíàííÿ îð-
ãàí³çóâàòè òàì ñâîþ ìåäèöèíó, õàð÷î
áëîê. Âñå ìàëî áóòè íà õîðîøîìó ð³âí³,
àëå ÿêðàç ÷åðåç çàêîíîäàâ÷³ ïðîãàëèíè
îðãàí³çóâàòè âñå íå âäàëîñÿ”,— ïîÿñíþº
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó Òåòÿíà Êîñòþðåíêî.

Çà ïåð³îä ôóíêö³îíóâàííÿ ÊÏ “Êðà-
ùèé ä³ì” îòðèìàëî ïðèáóòêó ìàéæå 540
òèñ. ãðí. ²ç íèõ 315 òèñ. ãðí ïåðåðàõîâà-
íî íà óòðèìàííÿ ï³äîï³÷íèõ. ²íøà ÷àñ-
òèíà ï³øëà íà âèïëàòó çàðïëàòè òðüîì
ïðàö³âíèêàì ³ ïðèäáàííÿ îñíîâíèõ çà-
ñîá³â. Çà ï³âòîðà ðîêó äî ïàíñ³îíàòó áó-
ëî ïîñåëåíî 14 îñ³á. Äî áþäæåòó ì³ñòà
ÊÏ ïåðåðàõóâàëî 4 748 ãðí.

“Ï³äïðèºìñòâî, ÿêå çà òàêèé ÷àñ äàëî
4 òèñÿ÷³ ãðèâåíü äîõîäó — íååôåêòèâíå,
³ çðîçóì³ëî, ùî éîãî òðåáà ë³êâ³äóâàòè.
Äëÿ òèõ 14 ïåíñ³îíåð³â â³í êðàùèì íå
áóâ. Áî æèëè âîíè ó çâè÷àéíîìó ³íòåð-
íàò³, íå ¿ëè í³ ³êðè, í³ àíàíàñ³â, à ïëàòè-
ëè çà ì³ñÿöü âäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ ³íø³. ßê-
ùî ³íø³ ï³äîï³÷í³ ñïëà÷óâàëè 3,5 òèñÿ÷³
íà ì³ñÿöü, òî êë³ºíòàì “Êðàùîãî äîìó”
òàêå æèòòÿ îáõîäèëîñÿ â 5-5,5 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü”,— êàæå äåïóòàò ôðàêö³¿ “Ðåñïóá-
ë³êà Êè¿â” Îëåêñ³é Äàâèäåíêî. Â³í äîäàâ,
ùî ï³äïðèºìñòâî áóäå ë³êâ³äîâàíî àáî ð³-
øåííÿì ñåñ³¿ âæå öüîãî ÷åòâåðãà, àáî æ
äî ñåðåäèíè ãðóäíÿ

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Самотнім пенсіонерам Києва більше не б де де ховатися від вар-
тирних аферистів. КП “Кращий дім”, де їм обіцяли смачне харч -
вання, цілодобовий до ляд і медичне забезпечення, б де лі відова-
но. Запрацювати прое т “на повн ” не дає недос онале за оно-
давство. За два ро и в “Кращом домі” меш ало 14 осіб. Підпри-
ємство перерах вало до бюджет міста всьо о 4 тис. ривень.

Частина Подільсь о-Ви рівсь ої лінії метрополітен може пройти
я над землею, та і під нею
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Ðóñëàí ÊÐÀÌÀÐÅÍÊÎ: “Äëÿ ì³ñòà íå âàæëèâî,
ÿêèì ÷èíîì ïðèéøëè êîøòè — ãîëîâíå,
ùîá âîíè ïðàöþâàëè íà ðåçóëüòàò ³ áóëè
åôåêòèâíî âèêîðèñòàí³”
Нещодавно Київсь ою
місь ою державною адмі-
ністрацією б ло оновлено
с лад он рсної омісії із
зал чення інвесторів. До
ново о с лад постійно
діючої он рсної омісії
із зал чення інвесторів до
фінанс вання б дівництва,
ре онстр ції, реставрації
с б'є тів житлово о та не-
житлово о призначення,
незавершено о б дівниц-
тва, інженерно-транспорт-
ної інфрастр т ри ввійш-
ли представни и деп тат-
сь о о орп с від різних
політичних сил і ерівни и
стр т рних підрозділів
КМДА сферах містоб -
д вання, земельних від-
носин, е ономі и та ом -
нальної власності. Очолив
омісію заст пни олови
Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації Р слан
Крамарен о. Із запитан-
нями, я проводитим ть
он рси і на що очі ва-
ти міст найближчими ро-
ами, ми зверн лися до
Р слана Крамарен а.

— Ç ÷îãî ðîçïî÷íåòå ðîáîòó?
— Íàñàìïåðåä ³ç ðåâ³ç³¿ òîãî,

ùî âæå íàïðàöüîâàíî. Ìè íàðà-
ç³ ïåðåâ³ðèëè ïðîâåäåí³ ç 2003 ðî-
êó êîíêóðñè. Íèí³ ïðàöþºìî íàä
òèì, ùîá ðîç³ðâàòè ò³ óãîäè, ÿê³
íå ðåàë³çîâóþòüñÿ, ³ çíîâó âèíåñ-
òè ¿õ íà êîíêóðñ. Òàêîæ ðîçðîá-
ëÿºìî íîâ³ — ç³áðàëè â óñ³õ ì³ñü-
êèõ ñëóæáàõ ïðîïîçèö³¿. Íà ñüî-
ãîäí³ ¿õ íàë³÷óºòüñÿ 502. Áóäåìî
âèíîñèòè ¿õ íà êîíêóðñ ó 2011
ðîö³.

— Ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ
êîíêóðñ³â — öå ºäèíèé ìåõàí³çì
çàëó÷åííÿ êîøò³â äî ì³ñòà?

— Í³, º ùå òàêèé ìåõàí³çì, ÿê
âèïóñê çîâí³øí³õ ì³ñüêèõ îáë³-
ãàö³é — ºâðîáîíä³â. Öå êîëè ö³í-
í³ ïàïåðè âèïóñêàþòüñÿ ï³ä ãà-
ðàíò³¿ ì³ñòà. Çà ÷àñ ³ñíóâàííÿ Êè-
ºâà ¿õ âèïóùåíî íà 750 ì³ëüéî-
í³â äîëàð³â. 200 ì³ëüéîí³â äîëà-
ð³â áóäåìî ïîãàøàòè â íàñòóïíî-
ìó ðîö³, 250 ì³ëüéîí³â äîëàð³â —
ó 2012-ìó ³ 250 ì³ëüéîí³â äîëàð³â
ó 2014 ðîö³.

— Çà ìàñøòàáîì ñòîëèö³ ö³ ñó-
ìè âïëèâàþòü íà íàøó åêîíîì³êó?

— Òóò ìîæóòü áóòè ð³çí³ ïî-
ãëÿäè. Ç îäíîãî áîêó, 200 ì³ëü-
éîí³â äîëàð³â — öå ñóìà ïðîãðà-
ìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó 2010 ðîêó. Ç ³íøîãî áîêó,
ò³ëüêè â³ä ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â 2007
ðîö³ ì³ñòî îòðèìàëî 1,5 ì³ëüÿð-
äà ãðèâåíü. Òîä³ áþäæåò áóâ 25
ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü, íèí³ â³í — 16
ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü. Ïîòð³áíî ÷³ò-
êî ðîçóì³òè, íà ÿê³ çàõîäè áóäå
ñïðÿìîâàíî êîøòè â³ä ³íâåñòî-
ð³â. Ó ïåðøó ÷åðãó öå ìàþòü áó-
òè åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ òà ³íôðà-
ñòðóêòóðí³ ïðîåêòè, ÿê³ º ñàìî-
îêóïíèìè. Áóëè äåÿê³ ïîìèëêè
â ðîçïîðÿäæåíí³ êîøòàìè ó ìè-

íóë³ ðîêè, ìè ¿õ çàðàç âèïðàâëÿ-
ºìî.

— ×è áóäóòü çì³íþâàòèñÿ óìîâè
çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â?

— Ìè ñòàâèìî ïåðåä êîíêóðñ-
íîþ êîì³ñ³ºþ ïèòàííÿ âèçíà÷åí-
íÿ êîíêðåòí³øèõ, àëå ðåàë³ñòè÷-
íèõ òåðì³í³â ðåàë³çàö³¿ öèõ ïðî-
åêò³â. Îêð³ì òîãî, áóäåìî ïðîïî-
íóâàòè äåòàëüíî ðåãëàìåíòóâàòè
ïîðÿäîê âçàºìîä³¿ ³íâåñòîð³â ³
ï³äðîçä³ë³â ÊÌÄÀ, ÷³òêî âèçíà-
÷àòè øòðàôí³ ñàíêö³¿ òà óìîâè
ðîç³ðâàííÿ äîãîâîð³â ó ðàç³ íå-
âèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âè-
êîíàííÿ ³íâåñòîðàìè ñâî¿õ çî-
áîâ’ÿçàíü. Ó òîé æå ÷àñ áóäü-
ÿêèé ³íâåñòîð ïîâèíåí ÷³òêî ðî-
çóì³òè, íà ÿêó ï³äòðèìêó â³í ìî-
æå ðîçðàõîâóâàòè ç áîêó ì³ñòà ³
ÿê â³í çìîæå çàõèñòèòè âëàñí³
³íòåðåñè.

— Ñê³ëüêè ì³ñòî ìîæå îòðèìà-
òè ïðèâàòíèõ ³íâåñòèö³é ó íàé-
áëèæ÷³ ðîêè?

— Çà ïîïåðåäí³ìè ðîçðàõóíêà-
ìè — äî ìàéæå 500 ïðîåêò³â çà
5—10 ðîê³â ìîæå áóòè çàëó÷åíî
ïðèáëèçíî 30 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü.
Ò³ëüêè äî áþäæåòó ì³ñòà çà öè-
ìè ïðîåêòàìè íàä³éäå ïðèáëèç-
íî 2 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü, ÿê³ ñïðÿ-
ìóþòü íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëü-
íèõ âêëàäåíü.

— Çà îñòàíí³õ äâà ðîêè ÷è äî-
ñòàòíüî ïðîâîäèëîñü ³íâåñòèö³éíèõ
êîíêóðñ³â ³ ÿêà ¿õ ðåçóëüòàòèâí³ñòü,
àäæå ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî
âåëèêîãî êàï³òàëó äî ì³ñòà íå íà-
ä³éøëî?

— Öå íå õèáíå âðàæåííÿ.

Íàéá³ëüøèì çîâí³øí³ì êàï³òà-
ëîì, ùî â îñòàíí³ ðîêè ïðèé-
øîâ ó ñòîëèöþ, áóâ âèïóñê ºâ-
ðîîáë³ãàö³é íà 750 ì³ëüéîí³â äî-
ëàð³â. ² íà ñüîãîäí³, íàñê³ëüêè
ìè çíàºìî ñòðóêòóðó ³íâåñòîð³â
³ç öèõ ö³ííèõ ïàïåð³â, òàì íå-
ìàº íàâ³òü æîäíîãî ðîñ³éñüêîãî
³íâåñòîðà — ëèøå Çàõ³äíà Åâðî-
ïà òà ÑØÀ. Ùîäî ³íâåñòèö³é-
íèõ êîíêóðñ³â — ¿õ áóëî ïðîâå-
äåíî 132, ç íèõ ðåàë³çîâàíî
îäèí.

— ×îìó òàê? Ùî ç ³íøèìè êîí-
êóðñàìè?

— Íà ñüîãîäí³ âñ³ ä³ëÿíêè ïðî-
àíàë³çîâàíî. ª òàê³, íà ÿê³ ñïðàâ-
ä³ âïëèíóëà êðèçà, ³ âîíè ñòîÿòü
îãîðîäæåí³ ïàðêàíîì, ³ áóä³âíèö-
òâà íå âåäåòüñÿ. ª äåÿê³ ä³ëÿíêè,
â ÿêèõ óæå çàê³í÷èâñÿ òåðì³í
îðåíäè, ³ í³ÿêèõ òàê çâàíèõ ³íâåñ-
òîð³â òàê ³ íå ç’ÿâèëîñÿ. Äî òîãî
æ ó 2009 ðîö³ ìàéæå âñ³ì ïðîåê-
òàì áóëî íàäàíî â³äñòðî÷êó ç ïëà-
òåæ³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³, à äåÿêèì —
äî 2018 ðîêó.

— ßêà ïîäàëüøà äîëÿ òèõ ïðî-
åêò³â, ÿê³ äî ñüîãîäí³ íåðåàë³çîâà-
í³?

— Ç äîñâ³äó ïîïåðåäí³õ ðîê³â
ìè êîìïëåêñíî âèâ÷àºìî ïèòàí-
íÿ ³ç çàëó÷åííÿ äîçâ³ëüíèõ îðãà-
í³â. Ï³ñëÿ òîãî ÿê ïðîàíàë³çóºìî
ò³ ïðîåêòè, ÿê³ íå ðåàë³çîâóþòü-
ñÿ, âèð³øóâàòèìåìî ïèòàííÿ ðî-
ç³ðâàííÿ òàêèõ äîãîâîð³â ³ çàëó-
÷åííÿ íîâèõ ³íâåñòîð³â. À ïðî-
åêòè, â ÿêèõ ì³ñòî çàö³êàâëåíå ³
ÿê³ çàðàç ðåàë³çóþòüñÿ, ïîâèíí³
îòðèìàòè ï³äòðèìêó ì³ñüêèõ
ñëóæá.

Íà ñüîãîäí³ Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
ðîç³ñëàëî ëèñòè âñ³ì ³íâåñòî-
ðàì, ÿê³ íå ðåàë³çóþòü ñâî¿ ïðî-
åêòè.

— ×è áóäå öåé ïðîöåñ ïðîçîðèì?
— Ïðîçîð³ñòü áóäå çàáåçïå÷å-

íà øëÿõîì ðîçì³ùåííÿ îãîëî-
øåíü ïðî êîíêóðñè â äðóêîâà-
íèõ ÇÌ² òà íà ñàéò³ ÊÌÄÀ,
âêëþ÷åííÿ äî ñêëàäó êîíêóðñíî¿
êîì³ñ³¿ äåïóòàò³â Êè¿âðàäè â³ä
ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë ³ â³äêðè-
òî¿ ïóáë³êàö³¿ ðåçóëüòàò³â êîí-
êóðñ³â é, â³äïîâ³äíî, ìîæëèâî-
ñò³ ¿õ îñêàðæåííÿ ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó. Àëå â ö³ëîìó Êè-
¿â íèí³ äóæå çàö³êàâëåíèé ó çà-
ëó÷åíí³ ïðèâàòíèõ ³íâåñòèö³é-
íèõ ðåñóðñ³â ó ðîçâèòîê ì³ñüêî-
ãî ãîñïîäàðñòâà. Òàêîæ ìè ïëà-
íóºìî íàâåñí³ íàñòóïíîãî ðîêó
ïðîäîâæèòè òå, ùî áóëî íàïðà-
öüîâàíî ó 2003—2004 ðîêàõ, —
âèñòóïè íà ì³æíàðîäíèõ ³íâåñ-
òèö³éíèõ ôîðóìàõ ³ ðîçì³ùåííÿ
òàì íàøèõ ïðîåêò³â. Ãîëîâíà
ïðîáëåìà, ùî âñ³ âåëèê³ ³íôðà-
ñòðóêòóðí³ ïðîåêòè, ùî áóëè äî
ñüîãîäí³, ðîçðàõîâàí³ íà áþ-
äæåòíå ³íâåñòóâàííÿ — áóä³â-
íèöòâî Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåí-
ñüêîãî ïåðåõîäó, òóíåë³â, øâèä-
ê³ñíîãî òðàìâàÿ, ìåòðî íà Òðî-
ºùèíó — íå ïåðåäáà÷àþòü ó÷àñ-
ò³ ïðèâàòíèõ êîøò³â. Çà îñòàíí³
÷îòèðè ì³ñÿö³ ìè ïðîâåëè äå-
ñÿòêè çóñòð³÷åé ³ç ïðîâ³äíèìè
â³ò÷èçíÿíèìè ³ çàêîðäîííèìè
ô³íàíñîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè, âè-
ðîáíèêàìè òà ³íâåñòîðàìè. Íà-
ïðèêëàä, çàðàç òðèâàº ï³äãîòîâ-
êà òåõí³÷íèõ óìîâ ïðîåêòó áó-
ä³âíèöòâà ÷åòâåðòî¿ ë³í³¿ ìåòðî
íà Òðîºùèíó, ÿêå âèêîíóþòü
ÿïîíñüê³ ôàõ³âö³ ñï³ëüíî ç Êè-
¿âñüêèì ìåòðîïîë³òåíîì. Áóäå
çàëó÷åíî ï³ëüãîâå ô³íàíñóâàííÿ
çà ðàõóíîê êîøò³â íîâîãî êðåäè-
òó â ðàìêàõ ïðîãðàìè “Îô³ö³é-
íî¿ äîïîìîãè ðîçâèòêó” óðÿäó
ßïîí³¿. Íà òîìó òèæí³ â ìåíå
â³äáóëèñÿ çóñòð³÷³ ç âåëèêîþ
ôðàíöóçüêîþ êîìïàí³ºþ, ùî
åêñïëóàòóº 12 òóíåë³â ó Ôðàí-
ö³¿, ÿê³ âîíà ïîáóäóâàëà çà âëàñ-
í³ êîøòè. Ö³ òóíåë³ º ïëàòíèìè,
àëå òóäè âêëàäåíî âåëè÷åçí³
êîøòè ïðèâàòíî¿ êîìïàí³¿. Òà-
êîæ öÿ êîìïàí³ÿ åêñïëóàòóº
ïàðê³íãè ó âåëèêèõ ì³ñòàõ, ÿê³
âì³ùóþòü ìàéæå 2 ì³ëüéîíè àâ-
òîìîá³ë³â.

— À ÿêèé ðèçèê? Ì³ñòî ìîæå íå
íàäàòè ïðàâà áðàòè ïëàòó çà ïðî-
¿çä ³ òèì ñàìèì íå çàëó÷èòè ³íâåñ-
òîðà? Àëå æ ïàðêóâàííÿ â ì³ñò³ íè-
í³ òàê ñàìî ïëàòíå.

— Ùî ñòîñóºòüñÿ âàðòîñò³
ïàðêóâàííÿ, íà ñüîãîäí³ ç Êàá³-
íåòîì Ì³í³ñòð³â ðîçðîáëÿþòüñÿ
ïîïðàâêè äî çàêîíîäàâñòâà ùî-
äî âñòàíîâëåííÿ ãðàíè÷íèõ òà-
ðèô³â. Òîìó ùî â öåíòð³ ñòîëè-
ö³, ìè ç âàìè çíàºìî, º ïàðê³í-
ãè, äå áåðóòü äî 60 ãðèâåíü çà ãî-
äèíó. Ôðàíöóçè ãîòîâ³ ïîêàçàòè
ñâî¿ ³íâåñòèö³éí³ òà êîíöåñ³éí³
äîãîâîðè, ÿêè íèí³ ä³þòü. Áóäå-
ìî äèâèòèñÿ — ìè íå âèãàäóºìî
ùîñü íîâå. Ìè áåðåìî òå, ùî
âæå ä³º.

— Ãîâîðÿ÷è ïðî êîíêóðñè,
éøëîñÿ ïåðåâàæíî ïðî 2011 ð³ê.
Äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó ïëàíóºòå âè-
íîñèòè ÿê³ñü ïðîåêòè?

— Ìè ïëàíóºìî äî ê³íöÿ ðîêó
âèíåñòè íà êîíêóðñ òðè ïðîåêòè
ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâèõ áóä³-
âåëü, òðè ïðîåêòè áóä³âíèöòâà
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ó òîìó ÷èñë³
äëÿ ïîñòðàæäàëèõ â³ä àôåðè “Åë³-
òà-Öåíòðó”, à òàêîæ ïðîåêò íà-
çåìíîãî àâòîìàòèçîâàíîãî ïàð-
ê³íãó ÿê ïåðøîãî åòàïó áóä³âíèö-
òâà òðàíñïîðòíî-ïåðåñàäêîâîãî
âóçëà íà îäíîìó ç â’¿çä³â äî ì³ñ-
òà. Âîíè çàðàç ïðîõîäÿòü çàâåð-
øàëüíó ñòàä³þ óçãîäæåííÿ ³ç âè-
ð³øåííÿ çåìåëüíèõ ïèòàíü ³ ïè-
òàíü âëàñíîñò³.

— Â ÿê³ ãàëóç³ ì³ñòî íàéá³ëüøå
ïîòðåáóº êàï³òàëîâêëàäåíü?

— Ìè ìàºìî ê³ëüêà áîëþ÷èõ
ïðîáëåì, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ êîæíî-
ãî êèÿíèíà. Öå — òðàíñïîðò ³
òðàíñïîðòíà ³íôðàñòðóêòóðà òà
ðåôîðìà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà. Ïîòð³áíà ìîäåðí³-
çàö³ÿ òåïëîâèõ ìåðåæ, î÷èùåííÿ
âîäè, âîäîâ³äâåäåííÿ, º íèçêà
ïðîáëåì íà Áîðòíèöüê³é ñòàíö³¿
àåðàö³¿. Âèð³øåííÿ öèõ ïèòàíü
äåêëàðóºòüñÿ âæå ïîíàä ï’ÿòü ðî-
ê³â, àëå ñïðàâà íå ïðîñóâàºòüñÿ.
Íèí³ íàìè âæå ðîçïî÷àòî åíåð-
ãîàóäèò “Êè¿ââîäîêàíàëó” ùîäî
ìîäåðí³çàö³¿ òà ïîøóêó ³íâåñòè-
ö³é. Ó íàñ º äîñâ³ä çàëó÷åííÿ
êîøò³â Ñâ³òîâîãî áàíêó íà âèã³ä-
íèõ óìîâàõ. Íàïðèêëàä, íà ñüî-
ãîäí³ ä³º ïðîãðàìà åíåðãîåôåê-
òèâíîñò³ òà åíåðãîçáåðåæåííÿ ó
âîä³ òà ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè.
Öÿ ïðîãðàìà ðîçðàõîâàíà íà 20
ðîê³â ï³ä 6 â³äñîòê³â ð³÷íèõ. Åêî-
íîì³ÿ ï³ñëÿ ìîäåðí³çàö³¿ ñòàíî-
âèòü 30 â³äñîòê³â — òîáòî öåé
êðåäèò ìîæíà ùå ê³ëüêà ðàç³â
“ïðîâåðíóòè”, ùîá âèêîíàòè ìî-
äåðí³çàö³þ äâ³÷³ ÷è òðè÷³ çà òåð-
ì³í âèäàííÿ êðåäèòó ³ ëåãêî éî-
ãî ïîâåðíóòè. Äî òîãî æ öå áóäå
íå çà ðàõóíîê ãðîìàäÿí, íå çà
êîøòè ì³ñüêîãî áþäæåòó, à çà ðà-
õóíîê ñàìîãî åíåðãîçáåðåæåííÿ
òà çìåíøåííÿ âòðàò. Íà âèõîä³
ìè îòðèìàºìî ïîë³ïøåííÿ ïî-
ñëóã.

— Âè íàçâàëè ãàëóç³, êóäè ïðè-
âàòí³ ³íâåñòîðè íàâðÿä ÷è áóäóòü
âêëàäàòè âåëèê³ êîøòè.

— ª ð³çí³ ôîðìè âêëàäàííÿ
êîøò³â — º ïðÿì³ ³íâåñòèö³¿ íà
êîíêðåòíèé ïðîåêò, ³ ñïðàâä³ òàì
ïðÿìèõ ³íâåñòèö³é íå áóäå. É ³í-
ø³ ôîðìè — ðîçì³ùåííÿ ºâðî-
îáë³ãàö³é, ñï³âïðàöÿ ç ªâðîïåé-
ñüêèì áàíêîì ðåêîíñòðóêö³¿ òà
ðîçâèòêó, Ñâ³òîâèì áàíêîì, ³í-
øèìè óñòàíîâàìè, ÿê³ íà ñüîãî-
äí³ ô³íàíñóþòü ïðîãðàìè åíåð-
ãîçáåðåæåííÿ. Íàì òðåáà îòðè-
ìóâàòè âèñîêó ÿê³ñòü ïðîäóêòó ÷è
ïîñëóãè ï³ñëÿ çàëó÷åííÿ êîø-
ò³â — ³ â öüîìó âèïàäêó äëÿ ì³ñ-
òà áàéäóæå, ÿêèì ÷èíîì ïðèé-
øëè êîøòè, ãîëîâíå, ùîá âîíè
ïðàöþâàëè íà ðåçóëüòàò ³ áóëè
åôåêòèâíî âèêîðèñòàí³. Íàïðè-
êëàä, âçÿëè êðåäèò ï³ä áóä³âíèö-
òâî Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî
ïåðåõîäó. Ïîáóäîâàëè ê³ëüêàñîò
ìåòð³â ³ êèíóëè — ìîñòà ì³ñòî íå
îòðèìàëî, â³äñîòêè ç êðåäèòó
ñïëà÷óº ³ äæåðåëà ïîãàøåííÿ íå-
ìàº. Êîæåí ïðîåêò ìàº áóòè ïðî-
ðàõîâàíèé â³ä ïî÷àòêó ³ äî ñàìî-
ãî ê³íöÿ

Спіл валася
Галина ПЕТРЕНКО,

“Хрещати ”
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Оле сій, ст дент:
— Навіть не
знаю, я роз-
в’язати цю
п р о б л е м ,
щоб витратити
мінімально ча-
с . До я ихось
ради альних
змін місто не

отове, та я і люди. Але на до-
ро ах столиці страшний безлад,
безза оння. Я часто потрапляю в
затори на в лиці Артема та прос-
пе ті Перемо и. Ін оли доводить-
ся простояти дві одини, а то й
більше.

Ми ола БРАТІЙЧУК, на овець:
— Кіль ість ма-
шин збільшила-
ся, а місто до
цьо о не при-
стосоване. Щоб
по ращити си-
т ацію, потрібно
б д вати пар ін-
и, бо машини

стоять на трот арах і зелених зонах.
Та ож обмежити в’їзд на в зь их в -
лицях — вивести транспортні роз-
в’яз и на о олиці, “звільнити” центр
міста від надмірної іль ості машин.
А в перспе тиві — б д вати нові
розв’яз и.

Ірина СЕРАФИМІВНА, на овий
працівни :

— Щоб змен-
шилися затори,
потрібно ввес-
ти автоматизо-
ван систем
п р а в л і н н я

транспортом.
Та а система є,
її зараз розроб-
ляють Мос ві.

Ввести пропис , щоб не б ло та
ба ато приїжджих, хоча це і обме-
ж є права людини. В лиці Жилян-
сь а та Са са ансь о о, а та ож
центр міста, майже постійно в за-

торах, особливо ввечері, тож я на-
ма аюся не їздити в цей час.

Оле сандр МИР, пенсіонер:
—Щоб звільни-
ти доро и Ки-
єва від заторів,
потрібно обме-
жити півлю
автомобілів. А
та ож ввести
правила, за
я ими б в’їзд до

приватно о се тор здійснювався
автомобілями, я і мають парні но-
мери в парні числа, а непарні — по
непарних.

Ярослава КРУШЕЦЬКА, он-
с льтант дитячої осмети и:

— П о т р і б н о
“про ласти” но-
ві в лиці, зроби-
ти розв’яз и,
розширити в -
лиці. Найчасті-
ше я потрапляю
в затори, я що
їд від Доро о-

жичів бі Борща ів и чи від Доро-
ожичів бі Л ’янів и. Там д же
по ана розв’яз а

Опит вала О сана ЛИСИНЮК
“Хрещати ”
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ßê ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó çàòîð³â íà ñòîëè÷íèõ äîðîãàõ?

Ï³äçåìí³ òóíåë³, ìîñòè, 
òðàíñïîðòí³ ðîçâ’ÿçêè
Ïîçáóòèñÿ çàòîð³â íà ñòîëè÷íèõ ìàã³ñòðàëÿõ ìîæíà çàâäÿêè ðîçâèòêó 
âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³

Àâòî êóðñóâàòèìóòü
ï³ä çåìëåþ

Ñóòòºâî ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó ç
çàòîðàìè â ñòîëèö³ äîïîìîæå áó-
ä³âíèöòâî àâòîìîá³ëüíèõ òóíåë³â,
ââàæàº äèðåêòîð ²íñòèòóòó “Êè¿â-
äîðì³ñòïðîåêò” ÂÀÒ “Êè¿âïðîåêò”
Âîëîäèìèð Âîðîáéîâ. Ñâîãî ÷àñó
ôàõ³âö³ ðîçðîáèëè ïðîåêòí³ ïðî-
ïîçèö³¿ áóä³âíèöòâà ï³äçåìíèõ ìà-
ã³ñòðàëåé. Çîêðåìà ðîçãëÿäàëîñÿ
ñïîðóäæåííÿ â Êèºâ³ øåñòè òóíå-
ë³â, ç ÿêèõ äî íîâîãî Ãåíïëàíó
ì³ñòà äî 2025 ðîêó âêëþ÷èëè ï’ÿòü.
“Äëÿ áóä³âíèöòâà ìàñøòàáíèõ îá’-
ºêò³â ïîòð³áíî çíàéòè íàñàìïåðåä
³íâåñòîðà ÷è ï³äðÿäíèêà òà ïðè-
äáàòè ùèòîâèé êîìïëåêñ, ä³àìåò-
ðîì 14 ìåòð³â. Éîãî âàðò³ñòü ñòà-
íîâèòü 60 ì³ëüéîí³â ºâðî,— ñêà-
çàâ ïàí Âîðîáéîâ.— Äëÿ ì³ñòà öå
çàáàãàòî, òîìó ïîòð³áåí ï³äðÿäíèê
ç³ ñâî¿ì êîìïëåêñîì”. Â³í äîäàâ,
ùî â ðàç³ íàäàííÿ äåðæàâîþ ãà-
ðàíò³é ï³ä òàêå ìàñøòàáíå áóä³â-
íèöòâî, çíàéäóòüñÿ îõî÷³ âêëàñòè
ãðîø³ â ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó. “Òî-
ìó, øâèäøå çà âñå, òàê³ òóíåë³ ìî-
æóòü áóòè ïëàòíèìè,— ââàæàº ïàí
Âîðîáéîâ.— Àëå áåç öüîãî ðîçâ’ÿ-
çàòè â ì³ñò³ ïðîáëåìó çàòîð³â íå-
ðåàëüíî”. Â³í äîäàâ, ùî íàéá³ëü-
øèì ³ç ï’ÿòè òóíåë³â º 7-ê³ëîìåò-
ðîâèé, ÿêèé ïðîëÿæå â³ä Áðîâàð-
ñüêîãî ïðîñïåêòó, çîêðåìà ñòàíö³¿
ìåòðî “Ë³âîáåðåæíà”, äî ïëîù³
Ïåðåìîãè. Çà ï³äðàõóíêàìè, çä³é-
ñíåíèìè ó 2004 ðîö³, éîãî âàðò³ñòü
îö³íþâàëàñÿ â 350 ìëí ºâðî. Öÿ
ï³äçåìíà ìàã³ñòðàëü ðîçâ’ÿæå
ïðîáëåìó öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè
ì³ñòà, íàñàìïåðåä Õðåùàòèêà. Òî-

ìó ùî íèí³ òðàíñïîðò ³ç Áðîâàð-
ñüêîãî ïðîñïåêòó ðóõàºòüñÿ â
öåíòð àáî ÷åðåç Ïîøòîâó ïëîùó,
àáî ÷åðåç Ïàðêîâó äîðîãó ÷è áóëü-
âàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Íà äóìêó ïà-
íà Âîðîáéîâà, âðàõîâóþ÷è øâèä-
ê³ñòü ïðîõîäêè — 400 ìåòð³â íà
ì³ñÿöü, — ñåìèê³ëîìåòðîâó ï³ä-
çåìíó ìàã³ñòðàëü ìîæíà ïðîêëàñ-
òè çà 20 ì³ñÿö³â. Ïðè öüîìó, çã³ä-
íî ç ï³äðàõóíêàìè øâåéöàðñüêèõ
ôàõ³âö³â, âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà îä-
íîãî ìåòðà òóíåëþ ìàëî ÷èì â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ â³ä ñïîðóäæåííÿ ìîñ-
òîâîãî ïåðåõîäó ³ ñòàíîâèòü â³ä 50
äî 80 òèñÿ÷ ºâðî.

Äî ñëîâà, ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ íåùîäàâíî çàÿâèâ,
ùî áóä³âíèöòâî ï³äçåìíèõ äîð³ã ó
öåíòð³ Êèºâà ñóòòºâî ñïðèÿòèìå
ñêîðî÷åííþ òðàíñïîðòíèõ çàòîð³â.
“Ùîá ðîçâ’ÿçàòè òðàíñïîðòíó ñèñ-
òåìó â öåíòð³, òðåáà áóäóâàòè ï³ä-
çåìí³ äîðîãè”,— çàçíà÷èâ ïàí Ïî-
ïîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, â³í óæå äî-
ðó÷èâ ïðîô³ëüíèì ôàõ³âöÿì ïðî-
àíàë³çóâàòè íàïðàöüîâàíèé ìàòå-
ð³àë.

Íîâ³ ìîñòè òà 
ðîçâ’ÿçêè â³ä÷óòíî
ðîçâàíòàæàòü 
ñòîëèöþ

Çìåíøèòè â ì³ñò³ ê³ëüê³ñòü
çàòîð³â äîïîìîæå é ðîçâèòîê âó-
ëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³. Ëîêàëü-
íå ðîçøèðåííÿ âóëèöü, ïåðåãîí³â,
ïåðåõðåñòü ìàëî ùî äàº. Ðîçâ’ÿæå
ïðîáëåìó â çíà÷í³é ì³ð³ ñïîðó-
äæåííÿ òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê íà
ìàã³ñòðàëÿõ áåçïåðåðâíîãî ðóõó

—Ê³ëüöåâ³é äîðîç³, Ñòîëè÷íîìó
øîñå, Íàáåðåæí³é, Ìàë³é Ê³ëüöå-
â³é. Àáî æ áóä³âíèöòâî íîâèõ âó-
ëèöü. “Íàâåäåííÿ ëàäó ç ïàðêîâ-
êàìè íà âóëè÷íî-äîðîæí³é ìåðå-
æ³ òàêîæ äàñòü ïîçèòèâíèé
åôåêò,— çàçíà÷èâ Âîëîäèìèð Âî-
ðîáéîâ.— Ùîäî Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè,
òî âîíà òàêîæ ñïðèÿòèìå ðîçâ’ÿ-
çàííþ ïðîáëåìè. Àëå íå â òîìó
âèãëÿä³, ÿê öå ïðîïîíóþòü ðîçðîá-
íèêè. Òîáòî öå ìàº áóòè íå äàëü-
íº ê³ëüöå çà 30 ê³ëîìåòð³â â³ä ì³ñ-
òà. Çâè÷àéíî, öå ìàëî ùî äàñòü
Êèºâó, çà âèíÿòêîì òîãî, ùî äå-
ÿê³ òðàíçèòí³ ôóðè ïåðåãðóïóþòü-
ñÿ. À îñü ì³ñüêå ê³ëüöå, â ðàìêàõ
Âåëèêî¿ Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè ç âèõî-
äîì íà Ë³âèé áåðåã äàñòü ñâ³é ïî-
çèòèâíèé åôåêò, áî çâ³ëüíèòü â³ä
òðàíçèòíèõ àâòî öåíòðàëüíó ÷àñ-
òèíó ì³ñòà”.

Îêð³ì öüîãî, â ñòîëèö³ áðàêóº
ìîñò³â, ââàæàº äèðåêòîð ²íñòèòóòó
“Êè¿âäîðì³ñòïðîåêò”. Ñêëàëàñÿ òà-
êà ñèòóàö³ÿ, ùî Ë³âèé áåðåã ì³ñòà
º ñïàëüíèì ðàéîíîì, à Ïðàâèé —
ðîáî÷èé. Òîìó 80 % êèÿí ïðàöþ-
þòü ñàìå òóò. Ó òîé ÷àñ ÿê ïðîæè-
âàííÿ ïðàêòè÷íî îäíàêîâå (60 %
ìåøêàº íà Ïðàâîìó áåðåç³ ³
40 % — íà Ë³âîìó). ×åðåç öå ùî-
äíÿ óòâîðþþòüñÿ ðàíêîâ³ ïðîáêè
â íàïðÿìêó öåíòðà, âå÷³ðí³ — ó
çâîðîòíîìó. Òîìó ùå îäíèì âàð³-
àíòîì ðîçâ’ÿçàííÿ òðàíñïîðòíèõ
ïðîáëåì º îðãàí³çàö³ÿ ðîáî÷èõ
ì³ñöü íà Ë³âîìó áåðåç³ äëÿ í³âåëþ-
âàííÿ ðàíêîâèõ ï³ê³â.

Ùîäî ïåðåïðàâ, òî íà ñüîãîäí³
â ñòîëèö³ ñïîðóäæóþòüñÿ äâà ìîñ-
òîâèõ ïåðåõîäè — Ïîä³ëüñüêî-Âîñ-
êðåñåíñüêèé ³ Äàðíèöüêèé. ² çà 20

ðîê³â ùå äâà ïëàíóþòü çâåñòè.
Öå — Ï³âí³÷íèé, ÿêèé ñïîëó÷èòü
Îáîëîíü ³ç Òðîºùèíîþ, òà Ï³â-
äåííèé íà Ê³ëüöåâ³é äîðîç³. Îêð³ì
öüîãî, ê³ëüöå ïîòð³áíî ñòâîðþâà-
òè é íà Ë³âîìó áåðåç³.

Âîëîäèìèð Âîðîáéîâ äîäàâ, ùî
ðîçâàíòàæàòü ìàã³ñòðàë³ òàêîæ ñó-
÷àñí³ òðàíñïîðòí³ ðîçâ’ÿçêè. Íà-
ïðèêëàä, Ìîñêîâñüêà ïëîùà ïîêà-
çàëà, ùî êîìïëåêñ çàâäàíü òóò âäà-
ëîñÿ ðîçâ’ÿçàòè. “Õî÷à îá’ºêò ùå
íå çàâåðøåíî, âæå âäàëîñÿ çàáóòè
ïðî çàòîðè â öüîìó ïåðåçàïðóäæå-
íîìó òðàíñïîðòîì êóòî÷êó,— êàæå
â³í.— À îñü ðîçâ’ÿçêó íà Ïîøòî-
â³é ïëîù³ ìàëè áóäóâàòè ðàçîì ³ç
Íàáåðåæíî-Ðèáàëüñüêîþ âóëèöåþ.
Àëå îäèí îá’ºêò çàâåðøèëè, à Ïî-
øòîâà ïëîùà é äîñ³ ïðîäîâæóº
çàòðèìóâàòè òðàíñïîðò”.

Ïàðêîâêè ñòàíóòü 
áàãàòîÿðóñíèìè

Ñóòòºâî ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó çà-
òîð³â ìàº, íà äóìêó ñòîëè÷íèõ àð-
õ³òåêòîð³â, ðîçâèòîê ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó. Ìàþòüñÿ íà óâàç³, íà-
ñàìïåðåä, ïîçàäîðîæí³ âèäè —
ìåòðîïîë³òåí, òðàìâàé, ì³ñüêà
åëåêòðè÷êà. Òîä³ êèÿíè çìîæóòü
îáèðàòè øâèäêèé, çðó÷íèé ³ êîì-
ôîðòíèé ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò.
“Ùîäî ïàðêîâîê, òî íå ïîòð³áíî
âèíàõîäèòè âåëîñèïåä. Ó á³ëüøî-
ñò³ êðà¿í ñâ³òó áóäóþòü ê³ëüêàÿðóñ-
í³ ï³äçåìí³ ÷è íàäçåìí³ ïàðê³íãè
àáî â³äâîäÿòü ï³ä öå íèæí³ ïîâåð-
õè æèòëîâèõ áóäèíê³â”,— ðîçïîâ³â
Âîëîäèìèð Âîðîáéîâ. Äî ñëîâà, â
ì³ñò³ âæå ðîçïî÷àëîñÿ ñïîðóäæåí-

íÿ áàãàòîð³âíåâîãî ïàðê³íãó íà ïå-
ðåòèí³ âóëèö³ Ñâÿòîøèíñüêî¿ òà
ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè. Íàðàç³ ñòî-
ëè÷íà âëàäà îôîðìëÿº 15 íåâåëè-
êèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ñïîðó-
äæåííÿ 12 ïàðê³íã³â íà ÷îòèðè òè-
ñÿ÷³ ìàøèí. Òàê³ ïàðêóâàëüí³ ñïî-
ðóäè ïåðåäáà÷åíî íàñàìïåðåä äëÿ
îáìåæåííÿ â’¿çäó àâòîòðàíñïîðòó
äî ñòîëèö³  ³, â ïåðøó ÷åðãó, öåí-
òðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà.

Ïðàâà ñìóãà ðóõó 
ìàº íàëåæàòè 
ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðòó

“Íå ñåêðåò, ùî á³ëüø³ñòü ñòî-
ëèöü ñâ³òó çäîëàëè çàòîðè çàâäÿêè
çàïðîâàäæåííþ àâòîìàòè÷íèõ ñèñ-
òåì óïðàâë³ííÿ äîðîæí³ì ðóõîì,—
çàçíà÷èâ ïàí Âîðîáéîâ.— Òàê çâà-
íèì ³íòåëåêòóàëüíèì òðàíñïîðò-
íèì ñèñòåìàì”. Çîêðåìà ÿê öå âæå
çðîáèëè â Êèºâ³ íà ðîç³ âóëèöü
×îðíîâîëà ³ Àðòåìà. Àëå òàêà ñèñ-
òåìà ìàº ôóíêö³îíóâàòè â óñüîìó
ì³ñò³, áóòè êîìïëåêñíîþ, ñèñòåì-
íîþ, à íå âèá³ðêîâîþ. “Ùîäî
çâ³ëüíåííÿ ïðàâî¿ ñìóãè âèíÿòêî-
âî äëÿ ðóõó ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó, òî ³äåÿ öÿ õîðîøà. Àëå íà-
ñàìïåðåä ìàº áóòè äèñöèïë³íà íà
äîðîãàõ,— ïåðåêîíàíèé ïàí Âî-
ðîáéîâ.— ßêùî çà öèì íå ñòåæè-
òè, òî âñå öå ïåðåòâîðèòüñÿ íà ñó-
ö³ëüíó ïàðêîâêó. À íèí³ ãðîìàä-
ñüêèé òðàíñïîðò çìóøåíèé ïåðå-
ñóâàòèñÿ ïî ñóñ³äí³é ñìóç³, íà ÿê³é
çóïèíÿºòüñÿ, çàâàíòàæóºòüñÿ-ðîç-
âàíòàæóºòüñÿ ³ ñòâîðþº ùå á³ëüø³
çàòîðè íà äîðîãàõ. Òîìó ÄÀ² ìàº
çàéìàòèñÿ íå ëèøå áåçïåêîþ ðóõó
íà äîðîãàõ, äîòðèìàííÿì ïðàâèë
äîðîæíüîãî ðóõó, à é ïàðêîâêàìè”.

Ó ñòîëè÷í³é ÄÀ² òàêîæ ïåðåé-
ìàþòüñÿ ïðîáëåìàìè çàòîð³â íà
äîðîãàõ. “Ê³ëüê³ñòü àâòî â ñòîëèö³
íåâïèííî çðîñòàº ³ âæå íàáëèæàº-
òüñÿ äî ì³ëüéîíà 200 òèñÿ÷,— ïî-
â³äîìèâ ñï³âðîá³òíèê ïðåñ-ñëóæáè
ñòîëè÷íî¿ Äåðæàâòî³íñïåêö³¿
Îëåêñàíäð Êîâàëåâñüêèé.— Òîìó
ìè ï³äòðèìóºìî âñ³ çàïðîïîíîâà-
í³ âàð³àíòè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè
çàòîð³â ó ì³ñò³. Ùîäî çâ³ëüíåííÿ
ïðàâî¿ ñìóãè ðóõó, òî, íà æàëü, ìè
íå çìîæåìî ïîñòàâèòè ÷åðåç êîæ-
í³ äâà ìåòðè ³íñïåêòîðà, ÿêèé áè
â³äñòåæóâàâ ³ øòðàôóâàâ ïîðóøíè-
ê³â ïàðêóâàííÿ, ÷è ïî ê³ëüêà ãî-
äèí ÷åêàòè, êîëè ç’ÿâèòüñÿ âëàñ-
íèê ïðèïàðêîâàíîãî â çàáîðîíå-
íîìó ì³ñö³ àâòî”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Досвід ба атьох держав світ свідчить, що боротися з
заторами можна. Чимало столиць же навели лад на
своїх вн трішніх ма істралях. При цьом методи для
розв'язання проблеми ви ористов вали різноманітні.
Столичні фахівці вважають, що Києві робити це по-
трібно системно. Насамперед впоряд вати пар валь-
ні майданчи и, запровадити автоматизован систем
спостереження і правління р хом, розвивати в лично-
дорожню мереж , зо рема, збільшивши її щільність.
Найдієвішими заходами фахівці вважають про ладання
підземних автомобільних т нелів, б дівництво с часних
мостів і шляхопроводів. А ще виводити з міста тран-
зитний транспорт. Адже столиця радіально- ільцева, і
том всі радіальні й хордові ма істралі перетинаються
в центральній частині міста. Розв’язати проблем з проб ами в столиці допоможе б дівництво с часних

автомобільних т нелів
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КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про відзначення
Дня місцевого самоврядування
в столиці України — місті Києві

Розпорядження № 831 від 22 листопада 2010 року

Відповідно до Указу Президента України від 25.11.00 № 1250/2000 “Про День місцевого самовряду�
вання”, яким в Україні встановлено свято — День місцевого самоврядування, що відзначається щорічно 
7 грудня, та з метою підтримки органів місцевого самоврядування, відзначення їхньої важливої ролі у
здійсненні демократичних перетворень у нашому суспільстві:

1. Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, âèêîíàâ÷îìó
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) îðãàí³-
çóâàòè 7 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ïðîâåäåííÿ
â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â ç íàãîäè â³äçíà÷åí-
íÿ Äíÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

2. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îñâ³òè ³ íà-
óêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) îðãàí³çóâàòè òà ïðîâåñòè 
7 ãðóäíÿ 2010 ðîêó â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ ì. Êèºâà óðîê ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ç ìåòîþ ïðîïàãàí-
äè ñåðåä ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â îñíîâíèõ
çàñàä ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü
âçàºìîä³¿ ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåç-

ïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ ³ñòîð³¿ ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèò-
êó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ñòîëèö³
Óêðà¿íè — ì³ñò³ Êèºâ³.

4. Çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåê-
ðåòàðþ Êè¿âðàäè Äîâãîìó Î. Ñ. âíåñòè
ïðîïîçèö³¿ ùîäî â³äçíà÷åííÿ äåðæàâíè-
ìè íàãîðîäàìè òà íàãîðîäàìè Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ïðàö³âíèê³â îðãàí³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿê³ çðîáèëè
âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ñòàíîâëåí-
íÿ òà ðîçâèòîê ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ â ì³ñò³ Êèºâ³.

5. Çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîç-
ïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â ïðèéíÿòè ð³øåííÿ
ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Голова Л. Черновець ий

Про організаційні заходи 
щодо підготовки плану роботи 

Київської міської ради VI скликання 
на 2011 рік

Розпорядження № 833 від 22 листопада 2010 року

Відповідно до пунктів 2, 7, 8 частини третьої статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статті 18 Регламенту Київради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, з метою
підготовки пленарних засідань сесій Київради VI скликання на 2011 рік:

1. Íà÷àëüíèêàì ãîëîâíèõ óïðàâë³íü òà
óïðàâë³íü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) äî 15 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ïîäàòè çà-
ñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — êåð³âíèêó àïàðà-
òó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïîãîäæåí³ ³ç ïåðøèì çàñòóïíèêîì, çà-
ñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (â³äïîâ³äíî äî
ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â) ïëàíè ðîáîòè ³ç
ï³äãîòîâêè òà âèíåñåííÿ íà ðîçãëÿä ïëå-
íàðíèõ çàñ³äàíü ñåñ³é Êè¿âðàäè VI ñêëè-
êàííÿ íà 2011 ð³ê ïðîåêò³â ð³øåíü Êè-
¿âðàäè.

2. Çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — êåð³âíèêó
àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) äî 21 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ïîäàòè çà-
ñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðþ
Êè¿âðàäè Äîâãîìó Î. Ñ. çâåäåíèé ïëàí
ðîáîòè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ³ç ï³äãîòîâêè òà âèíåñåííÿ íà ðîç-
ãëÿä ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü ñåñ³é Êè¿âðàäè
VI ñêëèêàííÿ íà 2011 ð³ê ïðîåêò³â ð³-
øåíü Êè¿âðàäè, ðîçðîáëåíèé íà ï³äñòà-
â³ ïëàí³â, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî
ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Ãîëîâàì ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðà-
äè ç óðàõóâàííÿì ïëàí³â ðîáîòè, âèçíà-

÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,
òà ç óðàõóâàííÿì ïðîïîçèö³é äåïóòàò³â,
äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é Êè¿âðàäè, îðãàí³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äî 27 ãðóäíÿ
2010 ðîêó ïîäàòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî
ãîëîâè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè Äîâãîìó
Î. Ñ. çàòâåðäæåí³ ïëàíè ðîáîòè â³äïî-
â³äíèõ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè ³ç
ï³äãîòîâêè òà âèíåñåííÿ íà ðîçãëÿä ïëå-
íàðíèõ çàñ³äàíü Êè¿âðàäè VI ñêëèêàííÿ
íà 2011 ð³ê ïðîåêò³â ð³øåíü Êè¿âðàäè.

4. Íà÷àëüíèêàì ãîëîâíèõ óïðàâë³íü òà
óïðàâë³íü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), ãîëîâàì ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðà-
äè, ãîëîâàì äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é Êè¿â-
ðàäè, äåïóòàòàì Êè¿âðàäè, îðãàíàì ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ âçÿòè äî óâàãè,
ùî ó ïëàíàõ ðîáîòè, çãàäàíèõ ó ïóíêòàõ
1, 3 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ìàþòü áóòè
çàçíà÷åí³ êîíêðåòí³ äàòè ï³äãîòîâêè ïðî-
åêò³â ð³øåíü Êè¿âðàäè, ¿õ ïåðåë³ê òà íà-
çâè, â³äïîâ³äàëüí³ çà ï³äãîòîâêó ïðîåê-
ò³â ð³øåíü ³ç â³äïîâ³äíîãî ï³äðîçä³ëó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà â³ä-
ïîâ³äàëüí³ çà êîíòðîëü ç ï³äãîòîâêè ïðî-
åêò³â ð³øåíü ç³ ñêëàäó äåïóòàò³â — ÷ëå-
í³â â³äïîâ³äíèõ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿â-
ðàäè.

5. Çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåê-
ðåòàðþ Êè¿âðàäè Äîâãîìó Î. Ñ. äî 28
ëþòîãî 2011 ðîêó ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà

ðîçãëÿä Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ïðî-
åêò ïëàíó ðîáîòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè VI ñêëèêàííÿ íà 2011 ð³ê òà â³äïîâ³ä-
íèé ïðîåêò ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïóíêò³â 1,
4 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ â ÷àñòèí³, ùî ñòî-
ñóºòüñÿ ïîâíîâàæåíü íà÷àëüíèê³â ãîëîâ-
íèõ óïðàâë³íü òà óïðàâë³íü âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïîêëàñòè íà çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ — êåð³âíèêà àïàðàòó âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïóíêò³â 2,
3, 4 â ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ïîâíîâà-
æåíü ãîë³â ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè,
ãîë³â äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é, äåïóòàò³â Êè-
¿âðàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ — íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè Äîâãîãî Î. Ñ.

Голова Л. Черновець ий

Про організаційно'правові заходи 
щодо діяльності Територіальних медичних

об’єднань м. Києва
Розпорядження № 925 від 10 листопада 2010 року

Відповідно до статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, на виконання рішення Київської міської ради від 28.10.2010 № 174/4986 “Про
питання діяльності Територіальних медичних об’єднань м. Києва”:

1. Óòâîðèòè êîì³ñ³¿ ç ë³êâ³äàö³¿ Òåðèòî-
ð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá’ºäíàííÿ ì. Êèºâà
“Ë³âîáåðåæíå”, Òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷-
íîãî îá’ºäíàííÿ ì. Êèºâà “Ëèá³äñüêå”,
Òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá’ºäíàííÿ ì.
Êèºâà “Ñòàðîêè¿âñüêå” òà çàòâåðäèòè ¿õ
ñêëàä, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Êîì³ñ³ÿì:
2.1. Çä³éñíþâàòè óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè

Òåðèòîð³àëüíèõ ìåäè÷íèõ îá’ºäíàíü ì.
Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà.

2.2. Âæèòè çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èí-
íèì çàêîíîäàâñòâîì, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç ë³ê-

â³äàö³ºþ Òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá’-
ºäíàííÿ ì. Êèºâà “Ë³âîáåðåæíå”, Òåðè-
òîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá’ºäíàííÿ ì. Êè-
ºâà “Ëèá³äñüêå”, Òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷-
íîãî îá’ºäíàííÿ ì. Êèºâà “Ñòàðîêè¿â-
ñüêå”).

2.3. Â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó ïîïåðåäèòè ïðàö³âíèê³â Òåðèòî-
ð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá’ºäíàííÿ ì. Êèºâà
“Ë³âîáåðåæíå”, Òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷-
íîãî îá’ºäíàííÿ ì. Êèºâà “Ëèá³äñüêå”,
Òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá’ºäíàííÿ ì.
Êèºâà “Ñòàðîêè¿âñüêå” ïðî ë³êâ³äàö³þ öèõ
çàêëàä³â òà çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ ¿õ ñî-

ö³àëüíî-ïðàâîâèõ ãàðàíò³é ó ïîðÿäêó òà
íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3. Ïåðøîìó çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïî-
ïîâó Î. Ï. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âè-
ñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿç-
ê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про видачу технічних умов 
та технічних рішень на встановлення приладів

обліку теплової енергії на гаряче 
водопостачання в житлових будинках 

Розпорядження № 951 від 10 листопада 2010 року

Відповідно до закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.10.2008 № 1376 “Про вико�
ристання в 2008 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбережен�
ня, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку спо�
живання води і теплової енергії, ремонт та реконструкцію теплових мереж і котелень, будівництво газо�
проводів і газифікацію населених пунктів та забезпечення їх співфінансування” (далі — Розпорядження
№ 1376) та враховуючи пункт 6.3 Протоколу засідання оперативного міського штабу з питань підготовки
міського господарства до роботи в осінньо�зимовий період 2010/2011 року від 26.08.2010 № 008/14:



Хрещатик  1 грудня 2010 ДДООККУУММЕЕННТТ 66
1. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Ãðóïà

âïðîâàäæåííÿ ïðîåêòó ç åíåðãîçáåðåæåííÿ
â àäì³í³ñòðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ
ì³ñòà Êèºâà” Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ (äàë³ — ÊÏ “ÃÂÏ”) ïðîòÿãîì
òðüîõ äí³â ï³ñëÿ âèõîäó öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ï³äãîòóâàòè òà ïîäàòè Àêö³îíåðí³é åíåð-
ãîïîñòà÷àëüí³é êîìïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî” (äà-
ë³ — ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”) íåîáõ³äíó äîêóìåí-
òàö³þ äëÿ îòðèìàííÿ òåõí³÷íèõ óìîâ òà òåõ-
í³÷íèõ ð³øåíü íà âñòàíîâëåííÿ ïðèëàä³â îá-
ë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà ãàðÿ÷å âîäîïîñòà-
÷àííÿ, ÿê³ áóëè âñòàíîâëåí³ â 2008 ðîö³ íà
³íæåíåðíèõ ââîäàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ì³ñ-
òà Êèºâà (283 ââîäè) íà âèêîíàííÿ Ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ¹ 1376.

2. ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” â äâîòèæíåâèé òåð-
ì³í ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíî¿ äîêóìåí-

òàö³¿ â³ä ÊÏ “ÃÂÏ” çã³äíî ç ï.1 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³ ï³äãîòó-
âàòè òà âèäàòè òåõí³÷í³ óìîâè òà òåõí³÷í³ ð³-
øåííÿ íà âñòàíîâëåííÿ ïðèëàä³â îáë³êó
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ
(çà ñïðîùåíîþ ñõåìîþ — ïî àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ ðàéîíàõ).

3. Çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì
îáîâ’ÿçê³â ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñòó
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 02.11.2006 № 1595
Розпорядження № 955 від 10 листопада 2010 року

Відповідно до Тимчасового розподілу обов’язків між Київським міським головою, першим заступником
голови, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та заступником голови Київської місь�
кої державної адміністрації — керівником апарату, затвердженого розпорядженням Київського міського го�
лови від 12.07.2010 № 421, та у зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів апарату виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 2 ðîçïîðÿäæåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ â³ä 02.11.2006 ¹ 1595 “Ïðî Ïîðÿäîê
ðîçãëÿäó çâåðíåíü ïðàâîîõîðîííèõ òà êîí-
òðîëüíî-ðåâ³ç³éíèõ îðãàí³â ç ïèòàíü îõîðî-
íè ïðàâîïîðÿäêó òà áîðîòüáè ³ç çëî÷èíí³ñ-
òþ ó ì. Êèºâ³” òà âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàê-
ö³¿:

“2. Â³äïîâ³äàëüíèìè ç ïèòàíü âçàºìîä³¿
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ïðàâî-
îõîðîííèìè òà êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíèìè îð-
ãàíàìè ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàâîïîðÿäêó òà
áîðîòüáè ³ç çëî÷èíí³ñòþ ó ì. Êèºâ³ âèçíà-
÷èòè çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïóçàíîâà Î. Ã. òà

íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ïðàâîîõî-
ðîííî¿ ðîáîòè, çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ êî-
ðóïö³¿ Áîäíàðà Â. ª.”.

2. Óïðàâë³ííþ äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) äîâåñòè öå ðîçïîðÿäæåííÿ äî
â³äîìà ïîñàäîâèõ îñ³á âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòà-
íîâ òà îðãàí³çàö³é êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова Л. Черновець ий

Про благоустрій, реконструкцію 
Троїцької площі перед НСК “Олімпійський” 

та будівництво офісно'ділового центру 
“Троїцький” з підземним паркінгом 

та ресторанно'розважальними зонами 
на вул. Червоноармійській, 53'55 

у Печерському районі
Розпорядження № 958 від 10 листопада 2010 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 № 357 “Про
затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіо�
нату Європи 2012 року з футболу”, рішення Київради “Про передачу товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Юджин” земельних ділянок для будівництва, подальшого обслуговування та експлуатації торговель�
но�ділового комплексу перед НСК “Олімпійський” з реконструкцією площі на вул. Великій Васильківській
(Червоноармійській),53�55 та житлово�офісного комплексу з об’єктами соціальної інфраструктури на пе�
ретині вулиць Шота Руставелі та Жилянської у Печерському районі м. Києва” від 14 березня 2002 року
№ 317/1751, враховуючи доповнення до Меморандуму від 08.11.2010 про взаєморозуміння між вико�
навчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), Національним
агентством з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу та товариством з обмеженою відповідальністю “Юджин”, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Þäæèí” çä³éñíèòè çàõîäè ç ïðî-
åêòóâàííÿ, áëàãîóñòðîþ òà ðåêîíñòðóêö³¿
Òðî¿öüêî¿ ïëîù³ ïåðåä ÍÑÊ “Îë³ìï³é-
ñüêèé” ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³.

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Þäæèí”:

2.1. Ïðèéíÿòè â³ä Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ì³ñòà Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ðîçðîáëåí³ åñê³çíèé ïðîåêò òà ìà-
òåð³àëè òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷íèõ ðîá³ò.

2.2. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòó-
âàííÿ òà âèêîíàòè ¿õ âèìîãè.

2.3. Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ.

2.4. Îäåðæàòè äîçâîëè Öåíòðàëüíîãî îð-
ãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè — Ì³í³ñòåðñòâà êóëü-
òóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè òà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

2.5. Äî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ ðîá³ò îäåð-
æàòè â ³íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóð-
íî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ â ì³ñò³ Êèºâ³
äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè ðîçãëÿíóòè òà çàòâåðäè-
òè ³ñòîðèêî-ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàííÿ.

4. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðå-
äîâèùà íàäàòè ì³ñòîáóä³âíå îá´ðóíòóâàí-
íÿ.

5. Àêö³îíåðí³é êîìïàí³¿ “Êè¿âåíåðãî”
òà “ÂÀÒ “ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” íàäàòè
ÒÎÂ “Þäæèí” íåîáõ³äí³ òåõí³÷í³ óìîâè
ùîäî ïðîåêòóâàííÿ, ç óðàõóâàííÿì ðàí³-
øå âèäàíèõ òåõí³÷íèõ óìîâ òà çáóäîâàíèõ
³ ââåäåíèõ â åêñïëóàòàö³þ ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ.

6. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí” ðîçãëÿíóòè ïðîåêò òà
ïîãîäèòè éîãî ç ÒÎÂ “Þäæèí” ç óðàõó-
âàííÿì òåõí³÷íèõ âèìîã ðåêîíñòðóêö³¿
ñòàíö³¿ ìåòðî “Ðåñïóáë³êàíñüêèé ñòàä³îí”,
ùî áóëè íàäàí³ ðàí³øå.

7. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü,
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15.09.2009 ¹ 1048
“Ïðî áëàãîóñòð³é Òðî¿öüêî¿ ïëîù³ ïåðåä
ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé” ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³”.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Про створення для мешканців міста 
сприятливих умов 

щодо придбання та встановлення 
квартирних лічильників 
холодної і гарячої води

Розпорядження № 952 від 10 листопада 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, Правил надання послуг з централізованого опалення, пос�
тачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 21.07.05 № 630, та Порядку проведення конкурсу з надання житлово�комунальних послуг, затвердже�
ного постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.05 № 631, з метою сприяння оснащення житлово�
го фонду квартирними лічильниками холодної та гарячої води, впорядкування розрахунків мешканців міс�
та за спожиті послуги з централізованого холодного і гарячого водопостачання, та на виконання функцій
місцевого самоврядування:

1. Ðàéîííèì ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-
ì³í³ñòðàö³ÿì:

1.1. Çà çàÿâàìè êâàðòèðîíàéìà÷³â àáî
âëàñíèê³â, êâàðòèðè ÿêèõ íå îñíàùåí³
ïðèëàäàìè îáë³êó õîëîäíî¿ ³ ãàðÿ÷î¿ âî-
äè, ñêëàñòè ñïèñêè ãðîìàäÿí, ÿê³ âèÿâè-
ëè áàæàííÿ âñòàíîâèòè ë³÷èëüíèêè íà
óìîâàõ ïîñòóïîâîãî, íà ñòðîê äî 12 ì³-
ñÿö³â, ïîãàøåííÿ âàðòîñò³ âèêîíàíèõ ðî-
á³ò.

1.2. Ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè, âèçíà÷èòè ï³äðÿäí³
îðãàí³çàö³¿, ÿê³, íà óìîâàõ â³äñòðî÷êè
ïëàòåæó íà ñòðîê äî 12 ì³ñÿö³â, ìàþòü
çàáåçïå÷èòè íàäàííÿ ë³÷èëüíèê³â òà âè-
êîíàííÿ ðîá³ò ùîäî ¿õ âñòàíîâëåííÿ ó
â³äïîâ³äíîñò³ äî ñïèñê³â, ïðî ÿê³ éäåòü-
ñÿ ó ï.1.1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

1.3. Çàáåçïå÷èòè óêëàäàííÿ òðèñòîðîí-
í³õ äîãîâîð³â íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî
âñòàíîâëåííþ êâàðòèðíèõ ë³÷èëüíèê³â
õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè ì³æ ï³äðÿäíè-
ìè îðãàí³çàö³ÿìè, ï³äïðèºìñòâàìè ³ îð-
ãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ çä³éñíþþòü åêñïëóàòà-
ö³þ æèëèõ áóäèíê³â, òà ñïîæèâà÷àìè
(äàë³ — äîãîâ³ð), òèïîâà ôîðìà ÿêîãî äî-
äàºòüñÿ.

1.4. Çàáåçïå÷èòè îðãàí³çàö³þ ñï³âïðà-
ö³ ì³æ ï³äðÿäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ï³ä-
ïðèºìñòâàìè ³ îðãàí³çàö³ÿìè, ùî çä³éñ-
íþþòü åêñïëóàòàö³þ æèëèõ áóäèíê³â, òà
ñïîæèâà÷àìè â õîä³ âñòàíîâëåííÿ êâàð-
òèðíèõ ë³÷èëüíèê³â õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿
âîäè.

2. Âñòàíîâèòè, ùî:
2.1. Âàðò³ñòü ðîá³ò ïî âñòàíîâëåííþ

êâàðòèðíèõ ë³÷èëüíèê³â ãàðÿ÷î¿ òà õî-
ëîäíî¿ âîäè âèçíà÷àºòüñÿ îêðåìî ïî
êîæí³é êâàðòèð³ â³äïîâ³äíî äî íàäàíîãî
ï³äðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ðîçðàõóíêó.

Äî âàðòîñò³ âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî âñòà-
íîâëåííþ êâàðòèðíèõ ë³÷èëüíèê³â ãàðÿ-
÷î¿ òà õîëîäíî¿ âîäè âêëþ÷àþòüñÿ âè-
òðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç îðãàí³çàö³ºþ âèêîíàí-
íÿ, íàðàõóâàííÿì, îáë³êîì, ïðèéîìîì,
îáñëóãîâóâàííÿì òà ðîçùåïëåííÿì ïëà-
òåæ³â çà âêàçàí³ ðîáîòè ó ðîçì³ð³ 4%, ÿê³
ðîçïîä³ëÿþòüñÿ òàêèì ÷èíîì:

2,5% — ï³äïðèºìñòâàì ³ îðãàí³çàö³ÿì,
ùî çä³éñíþþòü åêñïëóàòàö³þ æèëèõ áó-
äèíê³â, äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà îð-
ãàí³çàö³þ âèêîíàííÿ, íàðàõóâàííÿ, òà
îáë³ê ïëàòåæ³â ñïîæèâà÷³â íà îïëàòó ðî-
á³ò ïî âñòàíîâëåííþ êâàðòèðíèõ ë³÷èëü-
íèê³â ãàðÿ÷î¿ òà õîëîäíî¿ âîäè;

1 % — áàíê³âñüêèì óñòàíîâàì äëÿ
îïëàòè áàíê³âñüêèõ ïîñëóã ïî ïðèéîìó
òà îáñëóãîâóâàííþ ïëàòåæ³â ñïîæèâà÷³â
íà îïëàòó ðîá³ò ïî âñòàíîâëåííþ êâàð-
òèðíèõ ë³÷èëüíèê³â ãàðÿ÷î¿ òà õîëîäíî¿
âîäè;

0,5% — ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-
îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð” äëÿ â³äøêîäó-
âàííÿ âèòðàò íà îáñëóãîâóâàííÿ òà ðîç-
ùåïëåííÿ ïëàòåæ³â ñïîæèâà÷³â íà îïëà-
òó ðîá³ò ïî âñòàíîâëåííþ êâàðòèðíèõ ë³-
÷èëüíèê³â ãàðÿ÷î¿ òà õîëîäíî¿ âîäè.

2.2. Ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ñòîðî-
íè áóäóþòü ñâî¿ â³äíîñèíè â³äïîâ³äíî äî
óìîâ öèõ äîãîâîð³â.

2.3. Ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ï³äïðè-
ºìñòâà ³ îðãàí³çàö³¿, ùî çä³éñíþþòü åêñ-
ïëóàòàö³þ æèëèõ áóäèíê³â, â ðàõóíêàõ
íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã
çàáåçïå÷óþòü ùîì³ñÿ÷íå íàðàõóâàííÿ äî-
äàòêîâî¿ ñòàòò³ íà îïëàòó ðîá³ò ïî âñòà-
íîâëåííþ êâàðòèðíèõ ë³÷èëüíèê³â ãàðÿ-
÷î¿ òà õîëîäíî¿ âîäè ç âðàõóâàííÿì âè-
òðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç îðãàí³çàö³ºþ âèêîíàí-
íÿ, íàðàõóâàííÿì, îáë³êîì, ïðèéîìîì,
îáñëóãîâóâàííÿì òà ðîçùåïëåííÿì ïëà-
òåæ³â çà âêàçàí³ ðîáîòè.

2.4. ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá-
÷èñëþâàëüíèé öåíòð” íà ï³äñòàâ³ äîãî-
âîð³â ç ï³äïðèºìñòâàìè ³ îðãàí³çàö³ÿìè,
ùî çä³éñíþþòü åêñïëóàòàö³þ æèëèõ áó-
äèíê³â, ùîì³ñÿ÷íî âèãîòîâëÿº ðàõóíêè
íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã
ç äîäàòêîâîþ ñòàòòåþ íà îïëàòó ðîá³ò ïî
âñòàíîâëåííþ êâàðòèðíèõ ë³÷èëüíèê³â
ãàðÿ÷î¿ òà õîëîäíî¿ âîäè, ðîçùåïëþº
ïëàòåæ³ ñïîæèâà÷³â òà çàáåçïå÷óº ïåðå-
ðàõóâàííÿ êîøò³â, ñïëà÷åíèõ ñïîæèâà÷à-
ìè çà ðîáîòè ïî âñòàíîâëåííþ êâàðòèð-
íèõ ë³÷èëüíèê³â ãàðÿ÷î¿ òà õîëîäíî¿ âî-
äè, íà ðàõóíêè ï³äðÿäíèõ îðãàí³çàö³é.

3. Çàñòóïíèêàì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîç-
ïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â çàáåçïå÷èòè âèñâ³ò-
ëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñ-
òó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про питання діяльності 
комунальних підприємств, установ 

та організацій, заснованих 
на комунальній власності територіальної

громади м. Києва
Розпорядження № 971 від 16 листопада 2010 року

Відповідно до Господарського кодексу України, з метою поліпшення умов реалізації конституційних прав
на підприємницьку діяльність, забезпечення належного функціонування дозвільної системи у сфері гос�
подарської діяльності, запобігання проявам корупції під час надання адміністративних послуг та підвищен�
ня ефективності діяльності підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності те�
риторіальної громади м. Києва:

1. Çàñòóïíèêàì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â äâîäåííèé
òåðì³í:

1.1. Çàáåçïå÷èòè ïåðåãëÿä òà âíåñåííÿ
çì³í àáî âèçíàííÿ òàêèìè, ùî âòðàòèëè
÷èíí³ñòü, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, íà
ï³äñòàâ³ ÿêèõ êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà,
óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, çàñíîâàí³ íà êî-
ìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì. Êèºâà, âèäàþòü äîçâ³ëüí³ äîêóìåí-
òè.

1.2. Íàäàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïîäàëüøî-
ãî ôóíêö³îíóâàííÿ êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-

ºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, çàñíîâàíèõ
íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì. Êèºâà, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿ-
äó ðåçóëüòàò³â ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³-
çàö³é, çàñíîâàíèõ íà êîìóíàëüí³é âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, íà
çàñ³äàííÿõ êîì³ñ³é ïî ðîçãëÿäó ïèòàíü ô³-
íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова О. Попов
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Â³÷íà òåìà
"Літерат рний л б" же
знайомив шан вальни ів
х дожньо о слова з про-
зою письменни а, омпо-
зитора і х дожни а Сер ія
Бед сен а. Сьо одні вазі
читачів пропон ємо по-
етичний доробо цьо о
автора. В центрі мистець-
ої ва и — Кохання.

***
Мы знали о любви лишь

понаслыш е,
И, встретившись, слились

в один порыв,
И было нам не до понятья

“слиш ом”,
Витавшим в обла ах, лаза

за рыв.

А злое “слиш ом” сеяло
трево ,

Немыслимо, незримо,
невзначай...

И вот неотвратимо, понемно
В бес райнем ро овой

разверзся рай.

И нежность мерла в орниле
страстном,

И выродился стон в звериный
ры ,
И рот твой налился

роваво- расным,
С рыв до поры раздвоенный

язы !..

Любовь священным пламенем
орела,

Но п стили мы тот ми , любя,
Где, рас алясь до адс о о

предела,
Любовь сож ла...
Сож ла сама
Себя.

***

Нет дела, мысли нет и слова,
И даже вз ляд, а неживой...
Нет в мире более ч жо о,
Чем бывший свой.

***

У аждо о — своя
извечная стезя,
Железным полотном,
проле шая в с дьбе.
Бе т, а поезда
желанным ородам:

М жчина от себя,
а Женщина —
К себе!

***

Наст пит время на ч сь
Беречь тебя и ждать,
В толпе ле о распознавать
Любимые ша и...
Кто прир чен — тот обр чен,
Но обречен страдать,
А потом и ты, др жо ,
Все это бере и!

***

Исся н т фонтаны востор ов
ш мных,

И тон их расчетов порвется
нить...

Не н жно любить ни “с мом”,
ни “без мно”.
Н жно просто —
Любить.

***

Влюбить — еще не значит
прир чить.

И в том, что счастье вечно,
не божись.

Там де и смерть не в силах
разл чить,
Вдр разл чает
Жизнь.

***

Мне че о-то в тебе очень жаль,
Что а птица на взлете

ранимо,
Что та ясно, но необъяснимо,
Что та близ о, но сослано

вдаль...

Мне че о-то в тебе очень жаль,
Что д ше обещает прозренье,
Но не знано, слитое с тенью,

Словно ли с возь л х ю
в аль...

Мне че о-то в тебе очень жаль.
Жаль пронзительно

и нестерпимо,
Жаль, а жизни дрейф ющей

мимо,
Жаль, а слез, что впадают
В печаль...

***

С листа не прочитать тебя,
Не подобрать на сл х —
Ты сверхимпровизацией
На атываешь вдр ,

И жар задаешь всерьез —
Вне правил и раниц,
И рая антиленой поз,
Пассажами ресниц...

Пленителен любой твой ми ,
Немыслим аждый ша —
Ведь с М зы ою на двоих,
У вас одна Д ша!

***

Во что б ты не верил —
В б ддизм ли, ислам —
Пожертв й на Храм
Из-за паз хи амень,
Который для ближне о
Держишь ве ами —
Пойми, без не о
Не достроить Храм!

***

Все в мире роли —
От жреца до подлеца —
Перемешались в бала ане
Жизни тряс ом,

Где Зло с Добром один лишь
раз

Срывают мас и,
Да слиш ом поздно:
За м новенье до онца...

***

Свершится др зья,
вы обрящете рай,
Испив свою чаш
терпенья и боли.

Грешно попрошайничать:
Господи, дай!
Молитесь: “О Боже,
на все
Твоя воля!”

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

Інстит т ідробіоло ії HAH У раїни о олош є
он рс на передач в оренд нер хомо о майна
Об’є том оренди є технічний майданчи на дах лабораторно о орп с в місті

Києві по пр. Героїв Сталін рада, 12 площею 1 в. м. та 5-антено-місць для
розміщення базової станції стільни ово о зв’яз . Стартова ціна орендної плати за
1 в.м., технічно о майданчи а на дах , становить 100 рн на місяць без ПДВ, за
1 антено-місце — 1167,31 рн на місяць без ПДВ та без відш од вання ом нальних
та інших платежів. Термін оренди до трьох ро ів.

Умовами проведення он рс є: зобов’язання орендаря ласти до овір
оренди за типовим зраз ом, затвердженим постановою Бюро Президії НАН У раїни;
дотримання вимо е спл атації об’є та; сплата авансових платежів за 1-2 місяці
оренди; страх вання орендовано о приміщення на весь термін дії до овор оренди
на ористь орендодавця; відш од вання ом нальних та інших платежів; омпенсація
переможцем он рс витрат орендодавця на здійснення незалежної оцін и об’є та
оренди та витрат на п блі ацію о олошення про он рс за виставленими рах н ами
відповідних засобів масової інформації.

До менти, що подаються для часті он рсі: заява про часть он рсі;
опії до ментів про державн реєстрацію часни а он рс ; посвідчені нотарі сом
опії становчих до ментів (для юридичних осіб); довіреність представни
юридичної особи, оформлен належним чином (для юридичних осіб); зобов’язання
часни а он рс щодо ви онання мов он рс ; зобов’язання щодо сплати
орендної плати; довід від часни а он рс про те, що до ньо о не пор шено
справ про бан р тство.

Пропозиції часни ів он рс надаються запечатаних печат ою часни а
он рс онвертах з написом “на он рс” не пізніше 16.00 17.12.2010 р. в
аб. 202 за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталін рада, 12.

Кон рс відб деться о 10.00 21 р дня 2010 р. залі засідань Вченої
ради ( аб. 224, 2-й поверх) за адресою: 04210, м. Київ, пр. Героїв
Сталін рада, 12.

Довід и про мови проведення он рс та перелі необхідних до ментів
для часті он рсі можна отримати з 9.00 до 16.00 (в робочі дні) за
адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталін рада, 12, аб. 202.

Інформація про припинення діяльності Представництва фонд
державно о майна У раїни в Оболонсь ом районі м. Києва
(ідентифі аційний од 22934921) зв’яз з лі відацією з ідно на аз
Ре іонально о відділення фонд державно о майна У раїни по м. Києв
від 16.11.2010 №2541.
Кредиторсь і вимо и мож ть б ти заявлені протя ом сімдесяти
алендарних днів з дня оп блі вання в письмовій формі за адресою:
04205, м. Київ, пр. Оболонсь ий, 16-а.

Державне підприємство “Центральна дире ція
з правління та ре онстр ції спортивних спор д”
Інформ ємо иян про проведення 29 р дня 2010 ро о 18.00 приміщенні

а тової зали ЗОШ № 183 за адресою: в л. Міста Шалетт, 5 Дніпровсь ом
районі міста Києва ромадсь о о об оворення містоб дівної до ментації з
питання б дівництва, е спл атації та обсл ов вання спортивної спор ди із
шт чним льодовим по риттям на в л. Міста Шалетт, 6 Дніпровсь ом районі
м. Києва.

Ознайомитись з передпрое тними рішеннями можливо на сайті www.wm-
ukraine.com.ua.

Питання та пропозиції щодо прое т приймаються за телефоном для
довідо : 281-99-50, 281-99-31.

Реєстрація часни ів ромадсь их сл хань проводитиметься 29 р дня 2010
ро з 17.30.
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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 354-10
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Ó íîâèé ð³ê ç îíîâëåíèì
ãîäèííèêîì
Íà Áóäèíêó ïðîôñï³ëîê óïåðøå çà ÷âåðòü 
ñòîë³òòÿ îíîâëþþòü äèçàéí ÷àñîì³ðà

Çâåäåíèé ï³ä ÷àñ ÷åðãîâî¿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ òîä³øíüî¿ ïëîù³
Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ ó 1976—1978
ðîö³ Áóäèíîê ïðîôñï³ëîê ó “ïî-
÷àòêîâîìó” âàð³àíò³ ïðîåêòóâàëè
áåç âåæ³. Çà ëåãåíäîþ, ¿¿ äîáóäó-
âàëè, àáè òîä³øí³é êåð³âíèê
Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè Âîëîäèìèð
Ùåðáèöüêèé ç â³êîí ñâîãî êàá³-
íåòó íà âóëèö³ Îðäæîí³ê³äçå (íè-
í³ Áàíêîâà) ì³ã çâ³ðÿòè ÷àñ. Êè-
¿âñüêèé “á³ã-áåí” çàâæäè éøîâ
òî÷íî, ïî íüîìó íàâ³òü çâ³ðÿëè
ïî÷àòîê â³éñüêîâèõ ïàðàä³â íà
Õðåùàòèêó. Ïðîòå îñòàíí³ìè ðî-
êè êèÿíè íå ðàç ïîì³÷àëè íàä-
ùåðáëåí³ñòü ó öèôðàõ ÷è ñëîâàõ,
ùî âèñâ³÷óâàëèñÿ íà ìîí³òîð³. À
âñå òîìó, ùî “êàðòèíêó” ñòâîðþ-
âàëè ÷îòèðè òàáëî, â êîæíîìó ç
ÿêèõ áóëî âìîíòîâàíî ÷îòèðè ç
ïîëîâèíîþ òèñÿ÷³ çâè÷àéíèõ
ëàìïî÷îê, ÿê³ ïåðåãîðàëè.

Óæå íåâäîâç³ âñòàíîâëÿòü íîâ³
ñâ³òëîä³îäí³ ìîí³òîðè âèðîáíèö-
òâà ßïîí³¿. ßê ïîâ³äîìëÿþòü âè-
êîíàâö³ ðîá³ò, çà òðè òèæí³ âîíè
çàê³í÷àòü äåìîíòàæ ñòàðèõ ëàì-
ïî÷îê ³ç ìîí³òîð³â, à îð³ºíòîâíî
20 ãðóäíÿ (òî÷íó äàòó óçãîäæóþòü
ç ìåð³ºþ) äî Áóäèíêó ïðîôñï³-
ëîê ï³äæåíóòü âèñîòíèé êðàí,
àáè çàì³íèòè ñóö³ëüí³ ðàìè, â ÿê³
âñòàâëÿòü ñâ³òëîä³îäí³ åêðàíè.

Çîâí³øíüî âèãëÿä âåæ³ íå çì³-
íèòüñÿ, õî÷à â ñòîëè÷íèõ àðõ³òåê-
òîð³â áóëè ³äå¿ äîáóäóâàòè çâåðõó

ãîòè÷íèé äàøîê, ïðîòå âîíè íå
çíàéøëè ï³äòðèìêè í³ ó ì³ñüêî¿
âëàäè, í³ ó êèÿí. Äåùî çì³íèòüñÿ
ëèøå çâó÷àííÿ ñèñòåìè: êóðàíòè
çâó÷àòèìóòü ó öèôðîâîìó ðåæèì³.
Îêð³ì ã³ìíó Óêðà¿íè, öå, øâèäøå
çà âñå, áóäå íåîô³ö³éíèé ã³ìí Êè-
ºâà — ï³ñíÿ Äìèòðà Ëóöåíêà òà
²ãîðÿ Øàìî “ßê òåáå íå ëþáèòè,
Êèºâå ì³é” àáî ï³ñíÿ Ïëàòîíà

Ìàéáîðîäè òà Àíäð³ÿ Ìàëèøêà
“Êè¿âñüêèé âàëüñ” (“Çíîâó öâ³òóòü
êàøòàíè”). Äî ðå÷³, ó öèôðîâîìó
ðåæèì³ ïðàöþº ³ ãîäèííèê-êàðè-
ëüîí íà âåæ³ Ìèõàéë³âñüêîãî Çî-
ëîòîâåðõîãî ñîáîðó. Íà îíîâëåíèõ
åêðàíàõ ìîæíà áóäå ïîáà÷èòè ÷àñ,
êàëåíäàð, ïðîãíîç ïîãîäè òà ð³çíî-
ìàí³òí³ ðåêëàìí³ ðîëèêè. Òàêîæ íà
òàáëî òðàíñëþâàòèìóòü íîâèíè

ОО ББ НН ОО ВВ ИИ   СС ТТ ОО ЛЛ ИИ ЦЦ ІІ Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 1 ãðóäíÿ
ОВНИ, зосередьтеся на професійних справах. Дбайте про ар’єр і

власн реп тацію. Е сцентрична манера поведін и, небажання орити-
ся, йти на омпроміс — це т пи ова страте ія на шлях здійснення дов-
отривалих планів. Досл хайтеся до рити и ерівно о персонал , по-
рад оле , повчань бать ів, шлюбних обранців.
ТЕЛЬЦЯМ доведеться рати не за своїми, а за ч жими правилами.

Я що любите свою робот і ставитеся до неї творчо, стим л для спіш-
ної самореалізації неодмінно знайдеться. Ува а тим, хто зайнятий по-
ш ами ле о о хліба: на ближчих 2 ро и долею ця дармівщина не пе-
редбачена. Вам заплановано працювати в поті чола та заробляти на
прожито , і не беріть при лад із тих, ом роші ле о йд ть до р .
БЛИЗНЯТА, настав час ардинально змінити по ляд на творчість, ро-

динні обов’яз и, правління спільними рес рсами, інтимні стос н и, до-
лю дітей. Дивіться в майб тнє не на ро перед, а лобально з пра -
тичним прицілом. Дале о лядність має стати вашим вірним с п тни ом.
Менше порожніх базі ань. Лише розмови на онстр тивні теми мають
б ти предметом безпосередньої ва и.
РАКИ, дисциплін йте себе і не “виб хайте в л аном”, оли щось с -

перечить вашим бажанням. Швидше за все, доведеться в чер овий раз
піти на тис особистих інтересів заради реалізації сімейних планів.
Шлюбні партнери, ділові союзни и д же вперті та принципові, том об-
оворюйте з ними лише серйозні теми і не займайтеся базі анням.
ЛЕВИ, сфера онта тів для вас — найа т альніша. Тож облиште емо-

ції та холодно ровно поспіл йтеся на животрепетні теми з оле ами,
ерівництвом, рідними та з’яс йте наболілі питання, об оворіть спільні
дов отривалі плани.
Від ДІВ вима ається продемонстр вати еталон заощадливості та е о-

номності. О олосіть бій витребень ам і примхам. А ось відмовляти собі
в найнеобхіднішом не варто. Зробіть орисні придбання, обмеження на-
альних потреб протипо азано. Творчим особам, отрі мріють про при-
б то , варто роз ошелитися та в ласти в свій прое т частин оштів або
присвятити роботі чимало час та привнести т ди левов част з силь.
ТЕРЕЗИ сам собі пан. Ні на о о не по ладайтеся, ни айте сторон-

ніх повчань і власнор ч ор анізов йте все, що вам заманеться, раціо-
нально розподіляючи обов’яз и між помічни ами. Проте і нор вати д м-
и домашніх, оле -професіоналів не варто. Родинні проблеми — то свя-
те, і для їх розв’язання доля вам сил не пош од є, адже поставила за
мет (до інця люто о) виховати взірцево о сім’янина.
У СКОРПІОНІВ день промайне на армічних вібраціях. Візьміть волю в
ла , не нерв йте. Усе відб ватиметься за справедливим за оном Вищої

розплати. Що посіяли раніше, те й пожнете, а зло чи добро — відч єте
на собі... Головне — свідомити та зробити правильні виснов и.
СТРІЛЬЦІ, майб тнє не аз овий міраж, а світла реальність. Цьо о дня

воно вималюється з яс равістю. Несподівано прозрієте, зроз мівши, з
им варто співрацювати, а з им розірвати стос н и. Робіть став на
давніх др зів і не заб вайте в б дь-я их починаннях про юридичні та ма-
теріальні питання.
КОЗОРОГИ, зосередьтеся на ар’єрі, стат сі, реп тації. Реалізація

планів здебільшо о залежатиме від то о, хто знаходиться поряд, з им
співпрацюєте, хто вами ер є. Сл жбовий ети ет цей час наба ато
важливіший за б дь-я і особисті симпатії й антипатії. Проявіть дисцип-
лінованість, здібність до план вання і самообмеження.
ВОДОЛІЇ, не розслабляйтеся, навіть я що здається, що авторитетні

особи на вашом боці. Пле айте в собі та товність, ввічливість, послі-
довність і не зловживайте сл жбовим станом, а спроб йте довести свою
самостійність дея их принципових питаннях і довести свою фахов
дос оналість.
РИБИ, мисліть чіт о. Не засміч йте олов сторонніми д м ами. Від

вашої поведін и на офіційних прийомах, манери об оворення професій-
них питань, способ відстоювання своїх прав може залежати майб тнє,
перспе тива важливо о партнерства. Не наполя айте на власній д мці,
присл хайтеся до порад сторонніх людей, а робіть та , я вам треба

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 õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïàäè. Â³òåð ï³âäåííî-

ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...—8°Ñ, âíî÷³
0...—10°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +12°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +4...+6°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —3...—5°Ñ, âíî÷³ —4...—6°Ñ; ó
çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —2...—3°Ñ, âíî÷³ —5...—6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—8 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü —7...—8°Ñ, âíî÷³ —10...—11°Ñ.

Ñüîãîäí³
Ç îãëÿäó íà ðîëü îðãàí³â ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ó çì³öíåíí³ çàêîííîñò³,

çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, à òàêîæ âíåñîê ïðàö³âíèê³â
ïðîêóðàòóðè ó ñïðàâó ôîðìóâàííÿ Óêðà¿íè ÿê ïðàâîâî¿ äåðæàâè, Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 02.11.2000 ðîêó âñòàíîâëåíî ïðîôåñ³éíå ñâÿòî —
Äåíü ïðàö³âíèê³â ïðîêóðàòóðè, ùî â³äçíà÷àºòüñÿ 1 ãðóäíÿ. 

Ó 1988 ðîö³ Âñåñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îãîëîñèëà äåíü
1 ãðóäíÿ Âñåñâ³òí³ì äíåì áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî
ñèíäðîì íàáóòîãî ³ìóíîäåô³öèòó íàáóâ ìàñøòàá³â ïàíäåì³¿. 

²ìåíèííèêè: Ðîìàí, Ïëàòîí, Äîðîãîìèð, Íàòàë³ÿ

3 4 9 8

6 8

2 9 4 5 3

2 8 7

3 2 8

7 5 8 6

5 3 8

1 3 9

8 1 4

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.

9 5 6 1 8 4 2 7 3

2 8 3 6 9 7 1 4 5

7 1 4 2 5 3 6 8 9

3 2 8 7 6 5 4 9 1

5 4 9 3 1 8 7 2 6

1 6 7 4 2 9 3 5 8

4 9 2 8 3 6 5 1 7

6 7 5 9 4 1 8 3 2

8 3 1 5 7 2 9 6 4

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
26 ëèñòîïàäà

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

Один із символів Хрещати-
а — одинни на вежі б -
дин профспіло — пер-
ше за двадцять п’ять ро ів
з пинено на ре онстр -
цію. Я запевняють пред-
ставни и фірми, я а здійс-
нює ремонт, сі роботи за-
вершать до Ново о ро , і
свят ової ночі над Хреща-
ти ом л натиме бій онов-
лених рантів. Попередня
вартість ре онстр ції ста-
новить два мільйони ри-
вень.

У новорічн ніч над Хрещати ом л натиме бій оновлених
після ре онстр ції рантів
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