
Київ шукає партнерів для реконструкції БСА
Уже в цьому році розпочнуть спорудження систем очистки повітря 
на окремих об’єктах станції

Столичні дороги 
ремонтуватимуть цілодобово
Голова КМДА доручив терміново усунути післязимову ямковість та навесні
розпочати якісний капітальний ремонт автошляхів

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Вже понад місяць на в лицях
міста працюють дорожньо-ре-
монтні бри ади, я і нама аю-
ться с н ти післязимов ям-
овість. Проте способи ви о-
нання цьо о вид робіт не за-
довольняють столичн влад .
Вчора олова КМДА Оле -
сандр Попов остро роз рити-
вав автодорівців і дор чив

підвищити я ість ремонтних
робіт та пришвидшити лі віда-
цію аварійно-небезпечних
діляно .

Попри масштабні минулорічні роботи

на магістралях міста, які суттєво покра�

щили загальний стан асфальтного по�

криття, наразі на столичних дорогах за�

лишається багато проблемних місць.

“У 2012�му році ми зробили рекон�

струкцію 500 тисяч квадратних метрів ма�

гістралей та вулиць, а також 300 тисяч

квадратних метрів внутрішньокварталь�

них та прибудинкових територій. За роки

незалежності такого масштабного кроку

для вирішення цієї проблеми у місті не

було. Проте з 26 мільйонів квадратних

метрів доріг, які обслуговуються корпора�

цією “Київавтодор”, 85 % вичерпали тер�

мін своєї експлуатації. Сьогодні погодні

умови показали нам наслідки цієї проб�

леми — маємо масове руйнування авто�

шляхів. Негайного капітального ремонту

потребують 300 тисяч квадратних метрів

дорожнього покриття. Тому зараз ми аку�

мулюємо потенціал усіх служб та підпри�

ємств, аби виправити ситуацію вже най�

ближчим часом”,— зазначив Олександр

Попов, виступаючи на розширеному за�

сіданні Колегії КМДА щодо стану ремон�

ту та утримання автошляхів Києва.

За його словами, особливу увагу необ�

хідно звернути на недоліки в роботі

комунальних служб. “На моє переконан�

ня, просто латаючи дірки на дорогах, ми

даремно витрачаємо гроші — термін екс�

плуатації такого автодорожнього полот�

на невеликий, і вже наступного року зно�

ву доведеться стелити "латки". Нам одно�

значно необхідно виконувати якісний

капітальний ремонт вулиць”,— підкрес�

лив Олександр Попов.

“Два роки ми активно будували нові

розв’язки і дороги, в той же час нормати�

ви з ремонту та утримання шляхів не ви�

конувалися. Настав час переглянути цю

пропорцію. Я пропоную цьогоріч, на�

самперед, закласти кошти на виконання

в повному обсязі нормативних робіт, по�

в’язаних із ремонтом та утриманням до�

ріг, а решту розподілити на будівництво

нових об’єктів”,— зазначив заступник

голови КМДА Анатолій Голубченко.

Крім того, він висловив декілька про�

позицій щодо економії коштів і, таким

чином, поповнення фінансового ресурсу

для ремонту та утримання дорожнього

покриття. Зокрема пан Голубченко роз�

критикував схему закупівлі солі для по�

треб міста. Наразі КК “Київавтодор”

постачає її не безпосередньо через ДП

“Артемсіль”, а через комерційні структу�

ри, що значно збільшує вартість продук�

ту. Так, наприклад, різниця між відпуск�

ною вартістю на заводі та закупівельною

в Голосіївському районі склала майже дві

ціни.

Також, на думку заступника голови

КМДА, необхідно зменшити закупівлю

асфальту виробництва обласних заводів,

адже транспортні витрати на його достав�

ку суттєво впливають на собівартість ма�

теріалу. Натомість збільшення обсягів ма�

теріалів, придбаних у столичних асфаль�

тобетонних підприємств, дозволить зеко�

номити кошти та розподілити їх для по�

ліпшення транспортної мережі. Він до�

дав, що вирішувати це питання потрібно

негайно і вже навесні починати рекон�

струкцію автошляхів. А до того часу керів�

ництву КК “Київавтодор” необхідно по�

силити контроль за якістю виконання ям�

кового ремонту та максимально задіяти

наявні ресурси для стабілізації ситуації.

“За інформацією “Київавтодору”, вчо�

ра на дорогах столиці працювали 26 бри�

гад, проте об’їхавши майже всі райони, я

їх не бачив. Тому кожен день, який дозво�

ляє виконувати роботи, має бути вико�

ристаний на сто відсотків. А фінансуван�

ня цих робіт я візьму під особистий кон�

троль”,— зазначив Олександр Попов.

У свою чергу, гендиректор КК “Київ�

автодор” Георгій Глінський поінформу�

вав про стримуючі чинники у роботі. “На

жаль, погодні умови не дають можливо�

сті повномасштабно приступити до ви�

конання необхідних процедур. Але при

сприятливих умовах усунення ямковості

проводитиметься інтенсивніше, включ�

но із нічним часом”,— розповів пан Глін�

ський.

Дещо краща ситуація біля медичних

установ. “Проблемних під’їздів до стан�

цій швидкої допомоги та лікарень сього�

дні немає. Є потреба в поточному ремон�

ті на вулиці Братиславській. Але ділянок,

які б ускладнювали під’їзд бригад швид�

кої допомоги — немає”,— запевнив ди�

ректор Департаменту охорони здоров’я

Віталій Мохорєв.

За даними КК “Київавтодор”, цього

року запланований ремонт на наступних

об’єктах: вул. Заболотного, вул. Борис�

пільська, вул. Саперно�Слобідська,

просп. Ватутіна, просп. Броварський,

вул. Богатирська, Верхній та Нижній ва�

ли, Кільцева дорога, просп. Мінський,

просп. Палладіна, просп. Перемоги, Ве�

неціанський міст, ремонт тротуарів на

мосту ім. Патона та інші

Швидкісним трамваєм на Троєщині
скористалося більше одного
мільйона пасажирів 
Із них понад 850 тисяч діставались через переса-
дочний в зол на місь еле трич
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Право на бездимне повітря 
Столичні ресторани ви он ють антитютюновий за-
он на 91 %
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"Швидка" прибуває до пацієнта 
за 10 хвилин 

"Хрещати " пере онався цьом особисто, провів-
ши доб с ладі медичної бри ади
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На розвиток транспорту в Києві 
виділили майже 3 мільярди
В цьом році на розвито столично о транспорт

виділили зі столично о бюджет на 34 % більше ош-
тів, ніж торі . Про це в прямом ефірі теле анал
“Київ” повідомив перший заст пни дире тора Де-
партамент транспортної інфрастр т ри Іван Шпи-
льовий. “В цьом році транспортни и отримали бю-
джет, я ий наба ато ращий в порівнянні з мин лим
ро ом. Ми д же вдячні олові КМДА Оле сандр По-
пов і всім деп татам, я і з роз мінням поставилися
до транспортних проблем міста”,— за важив він.
Пан Шпильовий повідомив, що 2013 році на розви-
то м ніципально о транспорт виділено майже 2
млрд 900 млн рн, що на 34 % більше, ніж 2012-м
(2 млрд 100 млн рн)

“Київенерго” оновлює власний 
автопарк
Торі ПАТ “Київенер о” придбало 68 одиниць спец-

техні и. Автопар омпанії поповнився, зо рема, 8-ма
вантажними та вантажопасажирсь ими автомобіля-
ми, 13-ма авто ранами, автопідіймачами, е с авато-
рами. Та ож придбано 14 спецавтомобілів для прове-
дення аварійно-відновлювальних, діа ностичних та
технічних робіт. Серед них — с часна автоматична
лабораторія для про ладання оптоволо онно о абе-
лю та виявлення місць йо о можливо о пош одження,
дві мобільні еле тротехнічні лабораторії “Centrix” 3x80
В та “ЕТЛ-35К”. Вони призначені для діа ности и ви-
со овольтно о обладнання столичних теплоеле тро-
централей і еле тромереж. Для перевезення мобіль-
них бри ад “Київенер о” за плено 32 ле ових авто-
мобілі та 1 автоб с. Автомобілі й механізми, я і ви о-
ристов вались раніше та вже фізично зносилися, ви-
ведені з е спл атації. За альна вартість за пленої
спецтехні и становить 21 млн рн. Автомобілі та ме-
ханізми б ло придбано за рах но інвестиційної про-
рами за рез льтатами тендерів. “Поповнення авто-
пар омпанії новими с часними спецавтомобілями
є однією з базових мов для оперативної та фахової
діяльності нашо о персонал ”,— зазначив ендире -
тор ПАТ “Київенер о” Оле сандр Фомен о. До речі,
цьо оріч столичні енер ети и план ють придбати ще
33 одиниці автотехні и на с м близь о 17 млн рн

Від початку зими з вулиць столиці
вивезли понад 195 тисяч тонн снігу
За мин л доб (18 січня) працівни ами КК “Київ-

автодор” вивезено більше 1 тонни сні , а на поси-
пання трот арів, дорі та між вартальних проїздів ви-
ористано 18,5 тонни солі, 52 тонни піщано-соляної
с міші та 1 тонн посипальних матеріалів. Та , пер-
ш змін для прибирання опадів з в лиць міста б ло
зал чено 248 автодорівців та 275 одиниць спецтехні-
и, др змін — 248 одиниць сні оприбиральної
техні и. Крім то о, приб дин ові території десяти
районах столиці прибирали від сні 2626 ом наль-
ни ів

Дитячий центр соціально*
психологічної реабілітації 
запрацює на двох майданчиках
Центр соціально-психоло ічної реабілітації дітей та

молоді з ф н ціональними обмеженнями Солом’ян-
сь о о район обсл ов ватиме лієнтів на 2-х май-
данчи ах. На юних иян з особливими потребами че-
атим ть за адресами: б львар Івана Лепсе, 15-А та
в л. Ярослава Галана, 2. Наразі за ладі триває ор а-
нізаційна робота, інформ ють Солом’янсь ій РДА.
На ожном майданчи з дітьми та молодю з інвалід-
ністю працюватим ть валіфі овані фахівці: соціаль-
ний педа о , вчитель-реабілітоло , психоло , ло опед,
соціальний працівни , чер овий адміністратор. Крім
то о, штатний роз лад доповнений посадою маса-
жиста, чо о не б ло при попередньом форматі діяль-
ності центрів. Та ож роз лядається можливість ор ані-
зації діяльності ромадсь их ор анізацій на базі цен-
тр на мовах ладання до овор про співпрацю

“Переговори з представниками японського агентства

тільки розпочаті,— розповів “Хрещатику” Олександр

Мазурчак.— Агентство “Джайка” відоме в усьому світі,

вони надають довгострокові кредити, вартість яких

близько 2 % при тому, що можна “прописати” кредитні

канікули із відтермінуванням платежів. Для нас було б

дуже вигідно отримати такий кредит на реконструкцію

БСА”.

Всі заходи, які необхідно виконати на Бортницькій

станції аерації, увійшли до проекту комплексної рекон�

струкції, замовником якого є ПАТ “АК “Київводока�

нал”, що планує завершити стадію “проект” вже у пер�

шому півріччі поточного року. Водоканал розробив та

подав до Міністерства регіонального розвитку України

пропозиції до проекту Державної програми активізації

розвитку економіки на 2013�2014 роки та Плану заходів

з реалізації цієї програми, які передбачають фінансу�

вання проекту за рахунок бюджетних коштів та залуче�

них інвестиційних ресурсів.

За словами першого заступника голови КМДА, міська

влада розглядає різні шляхи залучення інвестицій та кре�

дитів для капітального ремонту станції. В міському бю�

джеті на 2013 рік вже закладено кошти на низку проектів,

зокрема, розпочнуться роботи зі спорудження систем

деодорації на окремих об’єктах станції. Це дозволить

зменшити викиди в атмосферу неприємних запахів, а та�

кож продовжити реконструкцію дамб мулових полів.

“Якщо нам вдасться досягнути домовленості про від�

криття кредитної лінії на 300 мільйонів євро, то в Борт�

ничах буде зведено новий очисний комплекс, який буде

інтегровано в роботу станції”,— повідомив Олександр

Мазурчак

У ЦЕНТРІ СТОЛИЦІ 

ЗНИКНЕ ХАОТИЧНЕ

ПАРКУВАННЯ 

СТОР. 2

КИЇВ ФІНАНСОВО

ПІДТРИМУЄ ГЕНІАЛЬНИХ

"АЙТІШНИКІВ" 
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ВИЗНАЧЕНО НАЙБІЛЬШ 

ВІДКРИТІ БАНКИ

УКРАЇНИ
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ЗА КОШТИ ЛІКАРНЯНОЇ

КАСИ ПРОЛІКОВАНО

КИЯН НА 1,3 МЛН ГРН 
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Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У 2013 році столична влада розпочне роботи зі спор дження систем деодорації
(очист и повітря від неприємних запахів) на о ремих об’є тах Бортниць ої станції
аерації (БСА). Водночас, зв’яз з обмеженістю місь о о бюджет , з силля місь-
ої влади та ПАТ “АК “Київводо анал” спрямовані на зал чення для ре онстр ції
станції інвестиційних рес рсів, зо рема — тривають перемовини з представни ами
Світово о бан . Вчора перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча з -
стрівся з деле ацією японсь о о а ентства міжнародно о співробітництва (“Джай-
а”) щодо від риття редитної лінії на апітальний ремонт очищ вальних спор д
міста.

Київсь і дорожни и ви он ватим ть омпле сні ремонти в лиць, аби ни н ти "латання" ма істралей, я е не дає позитивно о ефе т
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Швидкісним трамваєм на Троєщині 
скористалося більше мільйона пасажирів
Київсь ий швид існий трамвай на Троєщині за 3,5 місяця роботи пере-

віз понад мільйон пасажирів від станції “Милославсь а” до станції “Тро-
єщина-2”, із я их понад 850 тисяч с ористалися пересадочним в злом на
місь еле трич . Та , лише в перший день роботи швид існо о трамвая
б ло перевезено близь о 9 тисяч меш анців Троєщини. Наразі щоденно
в робочі дні цією лінією орист ється 14—16 тисяч пасажирів. На адаємо,
що дістатися правобережної частини Києва меш анці Троєщини мож ть
сьо о за 2 ривні, придбавши омбінований вито “Місь а еле трич а —
трамвайні маршр ти№№4, 5, спеціальні автоб сні маршр ти№№59, 60,
61 та тролейб сний маршр т № 28”. Та ий омбі- вито не лише зр чний
ви ористанні, а й дозволяє пасажирам е ономити, адже йо о вартість на

1–2 ривні нижча, ніж вартість вит ів на трамвай та на еле трич , при-
дбаних о ремо

Cуд заборонив забудову 1,5 га Дніпровської 
набережної
Київсь ий апеляційний осподарсь ий с д підтримав позицію про ра-

т ри та залишив в силі рішення с д першої інстанції щодо с ас вання рі-
шення Київради про передач під заб дов 1,5 а землі на Дніпровсь ій
набережній. На адаємо, що рішенням Київради 2003 році затверджено
прое т відведення земельної ділян и приватном підприємств “Олесь”
для б дівництва, е спл атації та обсл ов вання омпле с спортивно-
оздоровчих спор д та підприємств ромадсь о о харч вання на Дніпров-
сь ій набережній між залізничним мостом та мостом ім. Патона. У 2004
році Київрадою з ПП “Олесь” ладено до овір оренди землі на 25 ро ів.
Я з’яс валося, з адане підприємство подальшом частин землі пере-
дало с боренд ТОВ “Джи ірі”. Про рорсь ою перевір ою встановлено,
що земельна ділян а передана в оренд неза онно, ос іль и прое т її від-
ведення не б ло по оджено з природоохоронними та санітарно-епідемі-
оло ічними ор анами, а та ож ор аном охорони льт рної спадщини, по-
відомили “Хрещати ” відділі зв’яз ів зі ЗМІ столичної про рат ри. Крім
цьо о, передана під заб дов земельна ділян а на Дніпровсь ій набереж-
ній входить до зони охоронювано о природно о ландшафт , де б дь-я і
б дівельні роботи заборонено. Тож осподарсь им с дом рішення Київра-
ди щодо передачі землі під заб дов на Дніпровсь ій набережній визнано
неза онним та с асовано

Цифра дня

9 672 300 000 
гривень — на таку суму було надано послуг мешканцям столиці
підприємствами сфери послуг міста у листопаді 2012 року 
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У Києві відбудеться виставка столичної 
та міжнародної нерухомості
У Міжнародном вистав овом центрі 20—22 люто о проходитиме ви-

став а “Нер хомість” і “Міжнародна нер хомість”. Я повідомили “Хре-
щати ” ор анізатори заход , протя ом трьох днів сі бажаючі змож ть
ознайомитися з тенденціями розвит раїнсь о о і зар біжно о рин ів
нер хомості та б дівництва, новими прое тами, змож ть отримати он-
с льтації фахівців, відвідати семінари. У цьом році на виставці “Нер хо-
мість” представлені заб довни и, а ентства нер хомості, архіте т рні
бюро, юристи та фінансисти, спеціалізовані ЗМІ, я і представляють: не-
р хомість і редит вання новоб дов Києві та області; нер хомість за
ордоном в Іспанії, Італії, на Кіпрі, в Німеччині, Латвії, Т реччині, Слове-
нії, США та в інших раїнах. Ціна вит а — 15 рн. Крім то о, без оштов-
не запрошення на вистав можна отримати після реєстрації на сайті
www.domexpo.com.ua

На станції метро “Либідська” розпочався 
капітальний ремонт ескалатора
На станції метро “Либідсь а” К ренівсь о-Червоноармійсь ої лінії роз-

почався апремонт ес алатора № 2, я ий триватиме до 3 вітня. Разом із
тим, я зазначають КП “Київсь ий метрополітен”, ремонтні роботи не
впливатим ть на режим роботи станції. На адаємо та ож, що до 24 трав-
ня через апремонт ес алаторів станція “Політехнічний інстит т” за рита
для вход пасажирів в робочі дні з 7.50 до 10.30. До та о о заход ерів-
ництво підзем и зм шене б ло вдатися через вели ий пасажиропоті
ран ові одини “пі ”. У вихідні дні режим роботи станції залишається не-
змінним

У кожному парку з’явиться “дитяча територія”
За ініціативи КО “Київзеленб д” та під патронатом олови КМДА Оле -

сандра Попова “Київзеленб д” о олош є он рс на ращий малюно
“Зроби пар своєї мрії”. На адаємо, 14 люто о вихованці столичної ш оли
№ 53 освідчились в оханні Києв . Зелені та чисті пар и б ли серед чис-
ленних побажань столичном очільни . У свою чер , ендире тор КО
“Київзеленб д” Михайло Царен о підтримав побажання та запропон вав
дітям взяти часть он рсі “Зроби пар своєї мрії”. Я зазначив пан Ца-
рен о, най ращі малюн и прое т дитячо о майданчи а б д ть реалізова-
ні столичних пар ах. “Влашт вавши певний простір пар , діти б д ть
мати територію своєї мрії: з овзан ою чи ойдал ами, с льпт рами аз-
ових персонажів чи пізнавальними реб сами на майданчи . Ми спроб -
ємо реаліз вати найзаповітніші і найфантастичніші дитячі мрії”,— за ва-
жив він. Цю пропозицію підтримала начальни Департамент освіти і на-
и, молоді та спорт О сана Добровольсь а, зазначивши про сл шн

пропозицію — “адже лише спільними з силлями ми здатні за ласти паро-
ст и е о льт ри на майб тні по оління”. Крім то о, в рам ах спільних за-
ходів між Департаментом освіти і на и, молоді та спорт та КО “Київзе-
ленб д” березні поточно о ро відб деться “Свято з стрічі птахів”, до
часті я ом запрош ються бать и, народні деп тати У раїни та зір и ес-
тради. Умови он рс б д ть оприлюднені на сайті КМДА

Керівництво міста привітало з днем народження
актора Анатолія Хостікоєва
Напередодні Національном а адемічном драматичном театрі ім.

Івана Фран а відб вся творчий вечір з на оди ювілею народно о артис-
та У раїни Анатолія Хості оєва “Автобіо рафія”. Привітати ювіляра осо-
бисто прийшли: олова КМДА Оле сандр Попов, міністр льт ри Лео-
нід Новохать о, видатні діячі льт ри та мистецтв, ияни — шан валь-
ни и творчості а тора. “Мені особливо приємно вітати иянина та
справжньо о патріота рідно о міста. Сьо одні столиця аплод є стоячи
вели ом талант та неповторній харизмі видатно о а тора”, — приві-
тав ювіляра Оле сандр Попов. Народний артист У раїни, ла реат На-
ціональної премії імені Тараса Шевчен а Анатолій Хості оєв народився
15 люто о 1953 ро Києві

Київ підтримує талановитих
"айтішників"
Переможці міжнародних конкурсів в ІТ�сфері отримали 
грошові винагороди від столичної влади

Очільник міськдержадміністрації

зустрівся з Іллею Ковалевським —

переможцем у змаганнях з розроб�

ки програмного забезпечення з від�

критим кодом для школярів з усь�

ого світу Google Code�in та коман�

дою вчителів інформатики Оболон�

ського району — володарями друго�

го призу Європейського конкурсу

Microsoft Appathon зі створення

технологій (комп’ютерна програма,

що дає змогу вирішувати конкретні

прикладні задачі користувача) для

освітян на операційній системі

Windows 8 — Світланою Литвино�

вою, Олександром та Олексієм Те�

бенками.

“Мені надзвичайно приємно ві�

тати киян, які стали переможцями

престижних міжнародних конкур�

сів ІТ�технологій. Така визначна

подія відбулася вперше, але я пере�

конаний, що про винаходи і роз�

робки вихованців та вчителів київ�

ських навчальних закладів ми почу�

ємо ще не раз. І головне — зможемо

їх застосувати у місті на практи�

ці”,— зазначив Олександр Попов.

Він зауважив, що на впроваджен�

ня інноваційних технологій у на�

вчанні розрахований і Столичний

стандарт освіти. Крім того, реалізу�

вати прогресивні ІТ�ідеї та пропо�

зиції на практиці українські сту�

денти та учні зможуть у рамках ін�

новаційного парку “Біонік Хілл”,

будівництво якого розпочато у сто�

лиці. “Адже одним з основних зав�

дань влади є створення необхідних

умов для обдарованої молоді з тим,

аби кожен з них мав можливість ре�

алізувати свій потенціал на бать�

ківщині”, — підкреслив голова

КМДА.

Під час зустрічі переможці між�

народних ІТ�конкурсів розповіли

про історію власної перемоги та пе�

рипетії інтелектуальних змагань.

Так, учень 8�го класу ліцею “Інте�

лект” Ілля Ковалевський відзначив,

що на менший результат і не споді�

вався. Комп’ютерна техніка — це

його стихія, щодня за комп’ютером

Ілля проводить 2–4 години, а у ви�

хідні може працювати цілий день.

Таку надмірність хлопця батьки не

підтримують, та все ж сином пи�

шаються.

Результати своєї роботи, проект

Matches (“Сірники”), презентувала

голові КМДА команда вчителів

Оболонського району. Як розповіла

“Хрещатику” директор Методич�

ного центру ІТ в освіті, вчитель ма�

тематики загальноосвітнього на�

вчального закладу № 240 Світлана

Литвинова, за допомогою цієї про�

грами можна вирішувати інтелек�

туальні завдання та розвивати логі�

ку у дітей віком від 3 років й стар�

ших. Співрозробник програми

Олексій Тебенко пояснює, що ідея

дуже проста — різні варіації гри з

сірниками. “На перший погляд —

нічого особливого. Але це насправ�

ді і було однією з основних переваг

нашої концепції. Ми хотіли пока�

зати, що навіть такі звичні й знай�

омі предмети, як сірники, з вико�

ристанням творчого підходу мо�

жуть тренувати логіку, уяву, пам’�

ять, увагу і навіть реакцію”, — за�

значає пан Тебенко.

Окрім теплих слів від Олександра

Попова, київські генії ІТ�галузі от�

римали грошові винагороди. Зокре�

ма Ілля став володарем сертифікату

номіналом у 5 тис. грн, а Світлана

Литвинова, Олександр та Олексій

Тебенки — по 3 тис. грн.

Додамо, протягом місяця розроб�

лені українськими учителями тех�

нології будуть доступні для безкош�

товного завантаження на Windows

Store

У центрі столиці зникне 
хаотичне паркування
У проекті Генплану передбачено будівництво 10 пересадочних 
вузлів міського транспорту з багатоповерховими паркінгами
Оксана РАЙЧИНЕЦЬ
“Хрещатик”

Власни ів авто за допомо ою он -
рентних засобів привчатим ть до то-
о, що в центр столиці раще доби-
ратися ромадсь им транспортом.
Для цьо о прое ті Генплан Києва
передбачено б дівництво мережі пе-
рехоплюючих пар ін ів місцях пе-
ретин ліній метро, місь ої еле -
трич и та трамваїв.

У проекті Генплану передбачено будівництво 10

пересадочних вузлів з багатоповерховими паркін�

гами на в’їздах до столиці, повідомив “Хрещатику”

начальник Інституту Генерального плану Києва

Сергій Броневицький. Це дасть змогу розвантажи�

ти місто від автівок та створить умови для подаль�

шого розвитку громадського транспорту.

“Ми не можемо адміністративними методами за�

боронити людям заїжджати в центр. Це буде непра�

вильно. Однак ми повинні створити такі умови, як

у Європі, щоб їхати у центр міста було економічно

невигідно”, — зазначив Сергій Петрович. Він навів

приклад Мюнхена, де ціна парковки на околиці

(розрахована на 25 тисяч машино�місць) коштує 2

євро на добу, тоді як у центрі сягає 5–7 євро за годи�

ну. До паркінгу підходить міська електричка, яка за

10 хвилин доставляє людину в центр Мюнхена.

“Таку ж систему ми закладаємо у нас. І у Генплані

віддаємо пріоритет громадському транспорту над

приватним”, — додав начальник інституту.

На практиці це буде виглядати наступним чи�

ном: людина матиме змогу під’їхати до прилеглого

до центру Києва району, залишити там своє авто (за

доступною ціною) і пересісти на метро, швидкіс�

ний трамвай чи електричку. По місту пропонується

пересуватися зручним муніципальним транспор�

том. Передбачається, що ціна за паркування у пере�

хоплюючих вузлах буде в рази меншою від парку�

вання, наприклад, у підземних паркінгах, які пла�

нують будувати в центрі міста. Пан Броневицький

запевняє, що вона буде економічно обгрунтованою

і виправданою.

Для порівняння зазначимо, що вартість будів�

ництва одного машино�місця у багатоповерхових

паркінгах становить 120 тис. грн, або 4 тис. грн за

кв. м, тоді як вартість машино�місця у підземних

майже в два рази більша — 210 тис. грн або 7 тис.

грн за кв. м. Найдешевшими на сьогодні є відкриті

парковки — 15 тис. грн за одне машино�місце або

600 грн за кв. м.

Перші багатоярусні паркінги планують звести в

районі метро “Сирець” (наземно�підземний), по

Оболонському проспекту (два наземних) та біля

станції метро “Виставковий центр” (підземний).

“Взагалі в Генплані заплановано будівництво 23�х

перехоплюючих паркінгів на 23,4 тисячі машино�

місць. На 90 % ці об’єкти будуватимуться за кошти

інвесторів”, — зауважує Сергій Петрович.

Він вважає, що, крім будівництва таких паркін�

гів, потрібно ввести ще й жорсткі заходи, спрямо�

вані проти хаотичної парковки у центрі Києва.

“Коли ми на цей крок підемо, він буде непопуляр�

ний лише для незначної частини населення, біль�

шість киян схвально сприймуть це рішення. А поки

є можливість паркуватися на найближчих до цен�

тру вулицях, люди навряд чи підуть у паркінги”, —

переконаний пан Броневицький

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

У столиці працюють над
створенням сприятливих
мов для розвит я існо
ново о IT-рин , я ий пра-
цюватиме на розроб
раїнсь о о про рамно о

забезпечення. В Києві а -
тивно підтрим ють обда-
рован молодь та висо о-
валіфі ованих спеціаліс-
тів ІТ-сфери. Вчора оло-
ва КМДА Оле сандр По-
пов з стрівся з перемож-
цями міжнародних он р-
сів Microsoft Appathon та
Google Code-in та вр чив
їм подар н ові сертифі а-
ти.

Голова КМДА Оле сандр Попов з стрівся з переможцями міжнародних он рсів "Microsoft Appathon" та "Google Code-in"
та вр чив їм подар н ові сертифі ати

Людина матиме змогу 
під`їхати до прилеглого 
до центру Києва району, 
залишити там своє авто 

(за доступною ціною) 
і пересісти на метро, 
швидкісний трамвай 

чи електричку. По місту
пропонується пересуватися

зручним муніципальним
транспортом.

Київські генії ІТ#галузі 
отримали грошові

винагороди. Зокрема 
Ілля Ковалевський 

став володарем
сертифікату номіналом 
у 5 тис. грн, а Світлана
Литвинова, Олександр

та Олексій Тебенки —
по 3 тис. грн
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Тенденції

Ділові новини

Майже 5 тисяч київських 
сімей зможуть 
приватизувати власне житло

Мин ло о ро в ом нальн
власність міста прийнято 37
ртожит ів. Та им чином, май-

же 5 тисяч сімей змож ть при-
ватиз вати свої помеш ання.
Про це “Хрещати ” повідомили
в правлінні розвит та рефор-
м вання житлово- ом нальної
інфрастр т ри КМДА. “Зважа-
ючи на незадовільний стан б ді-
вель ртожит ів, переданих
ом нальн власність, почина-
ючи з мин ло о ро місь ою
владою б ло прийнято рішення
щодо виділення цільово о фі-
нанс вання для їх апітально о
ремонт . Та ож на приведення
иївсь их ртожит ів до належ-
но о стан в 2012-м році вда-
лося зал чити близь о 3 мільйо-
нів ривень з держбюджет ”,—
на олосив начальни правління
розвит та реформ вання жит-
лово- ом нальної інфрастр т -
ри Петро Пантєлєєв. За йо о

словами, розпочато роботи з
ремонт по рівель, фасадів, ін-
женерних мереж та місць за-
ально о орист вання рто-
жит ів за наст пними адресами:
в л. Вол ова, 10-А; в л. Глін и,
7; в л. Брюллова, 10; в л. Ново-
польова, 81; в л. Новопольова,
93; в л. Виборзь а, 44; в л. Ал-
ма-Атинсь а, 36-А. Та ож він
додав, що на ремонтні роботи
ртожит ах, я і найближчим

часом б д ть передані в ом -
нальн власність міста, бюдже-
том на 2013 рі передбачено
5 млн рн. “Залишається ще 120
столичних ртожит ів, я і та-
ож мож ть б ти передані в о-
м нальн власність, проте їхні
власни и (підприємства, ор ані-
зації, держ станови) не поспі-
шають давати на це свою з од .
Кожний осподар ртожит
отримав лист від КМДА з про-
ханням повідомити про наміри
щодо передачі або роз лян ти
можливість передачі ртожит-
ів та її терміни”,— додав пан
Пантєлєєв

У 2012�му прямі іноземні 
інвестиції становили 
$6 млрд

Про це повідомляють Держав-
ній сл жбі статисти и. Найбільші
обся и інвестицій на 31 р дня
2012 ро б ли зафі совані на
промислових підприємствах —
17 166,7 млн доларів, фінансо-
вих становах — 16 105,6 млн до-
ларів, в ор анізаціях, я і здійсню-
ють операції з нер хомістю, інжи-
нірин і надають посл и підпри-
ємцям,— 9 058,5 млн доларів, на
підприємствах тор івлі, ремонт
автомобілів, поб тових виробів і
предметів особисто о споживан-
ня — 6 003,0 млн доларів, пере-
дають “У раїнсь і новини”

Turkish Airlines хоче 
збільшити частоту рейсів
між Україною й Туреччиною
Т рець а авіа омпанія Turkish

Airlines план є збільшити щотиж-
нев частот рейсів між раїн-
сь ими містами й Т реччиною на

30 — до 79 разів 2013 р. Про це
повідомив віце-президент Turkish
Airlines із продажів і мар етин в
Східній Європі й Бал ансь ом ре-
іоні Мехмет Башпинар. Він зазна-
чив, що наразі омпанія ма си-
мально ви ористов є воти на
частот рейсів з і в У раїн й очі є
збільшення цьо о ліміт на дер-
жавном рівні. “Я що б д ть відпо-
відні дозволи, ми отові здійсню-
вати 79 рейсів найближчий час,
потенціал омпанії це дозволяє”,—
заявив пан Башпинар. Зараз ом-
панія реалізов є 49 пасажирсь их і
2 вантажних рейсів за тиждень

Уряд розробить 
національний план дій 
з поновлюваної енергетики
до 2020 року
Про це с азано в плані першо-

чер ових заходів для євроінте ра-
ції У раїни на 2013 рі , затвердже-
ном розпорядженням Кабмін
№ 73 від 13 люто о. Уряд дор чив
Держа ентств з енер оефе тив-
ності та енер озбереження й Мі-

ністерств е ономічно о розвит
і тор івлі до червня розробити на-
ціональний план дій з поновлюва-
ної енер ети и. Крім то о, план з
євроінте рації передбачає про-
довження здійснення заходів що-
до модернізації азотранспортної
системи й реформ вання НАК
“Нафто аз У раїни”

Столичні податківці виявили
понад 800 нелегальних 
бізнесменів
З почат ро столичними по-

дат івцями за рез льтатами он-
трольно-перевірочної роботи за-
л чено до державної реєстрації
понад 800 ромадян, я і здійсню-
вали підприємниць діяльність
без відповідних дозвільних до -
ментів, отрим ючи неле альний
дохід. До бюджет додат ово
сплачено 125 тисяч ривень. На-
разі столичні подат івці прово-
дять перевір и щодо ви риття
неза онної підприємниць ої ді-
яльності підпільних бізнесменів
шляхом проведення моніторин

ре ламних листіво , мережі Ін-
тернет та о олошень ЗМІ. Під-
твердженням рез льтативності
перевіро сл ють виявлені не-
поодино і фа ти пор шень. Та ,
Києві шляхом проведення моні-
торин ре ламних проспе тів,
що розповсюдж валися біля ди-
тячих сад ів, співробітни ами по-
дат ової сл жби виявлено неза-
онн діяльність ромадянина,
я ий пропон вав надавати фото-
посл и, не маючи належних до-
ментів на здійснення підприєм-

ниць ої діяльності. Та ож б ло
виявлено ромадян , я а неза-
онно надавала медичні та інші
посл и сфері охорони здо-
ров’я. За рез льтатами проведе-
них подат івцями співбесід, цих
ромадян б ло зал чено до дер-
жавної реєстрації. За спостере-
женнями подат івців, переважна
більшість незареєстрованих під-
приємців, я і нама аються пра-
цювати без сплати подат ів,
здійснюють діяльність сфері
роздрібної тор івлі та фотопо-
сл

Право на бездимне
повітря
Столичні ресторани виконують
антитютюновий закон на 91 %
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Громадсь і ор анізації прис іпливо ш али ци ар овий
дим нічних л бах, барах, афе та пабах, але пор шни-
ів пра тично не виявили. А тивісти онстат ють висо ий
рівень ви онання за онодавства, я е повністю забороняє
споживати тютюнові вироби приміщеннях розважаль-
них за ладів. Ці аво, що прим сові засоби до рців та
рестораторів застосов вати майже не довелося — на о-
ристь нововведення стала свідомість раїнців.

Протягом січня цього року волонтери коаліції “За вільну від тютюново�

го диму Україну” здійснили моніторинг закладів ресторанних господарств

загалом у 13�ти обласних центрах держави. Метою акції було оцінити ре�

альний рівень виконання Закону № 4844�17, яким повністю забороняєть�

ся куріння у приміщеннях закладів ресторанного господарства. Громадські

представники відвідали більше тисячі барів, кафе, пабів, нічних та більярд�

них клубів і самі здивувалися результатам — закон повноцінно працює на

93 %. А порушення хоч і є, проте не мають систематичного характеру.

Під час перевірок з’ясувалося, що найчастіше “закурюють” у забороне�

них місцях одесити, донеччани, кияни та харків’яни. Більш дисциплінова�

но себе поводять у Франківську, Луганську та Чернігові. Водночас активіс�

ти наголошують, що порушення відбуваються лише там, де адміністрація

чи власники цьому потурають.

“Особисто я промоніторила понад двадцяти закладів Києва, більшість з

них — паби, ресторани та нічні клуби,— розповіла керівник медіа�проектів

ГО “Життя” Юлія Солоха.— Варто відзначити, що відвідувачі курили лише

у кількох із них — так званих VIP�закладах. Стовідсоткове виконання ді�

ючого закону — це справа часу та активності громадян�відвідувачів ресто�

ранів, яких ми закликаємо захищати своє право на бездимне повітря”.

У столиці волонтери перевірили майже 120 розважальних закладів. За

словами директора Інституту Медіа Права Тараса Шевченка, виконують

законодавчі норми не лише власники ресторанів, а й самі клієнти. “До ре�

чі, у 2010 році, коли ще діяв закон про частковий розподіл місць для кур�

ців і некурців, ми також здійснювали моніторинг — і тоді його не викону�

вали більшість закладів. Це доводить, що часткові обмеження куріння бу�

ли неефективними. За два місяці дії повної заборони ситуація змінилася на

протилежну — у 91 % столичних ресторанів більше не курять”,— коментує

“Хрещатику” пан Шевченко.

У Держспоживінспекції нам повідомили, що за час дії заборони на ку�

ріння у закладах ресторанного господарства було здійснено 110 перевірок

суб’єктів господарювання, у 32�х з них встановлені порушення. За цими

фактами було застосовано більше 44�х тисяч фінансових санкцій. Різниця

між статистикою громадського контролю та інспекції пояснюється тим,

що остання виїжджає на перевірку на підставі заяв громадян. Тобто у ті за�

клади, де точно виявлено тютюнове зловживання. Фахівці запевняють,

що ресторани часто ще до приїзду контролюючих органів усувають пору�

шення.

Наголосимо, що антитютюновий закон виключає куріння у приміщен�

нях ресторанів, а от на літніх терасах ніхто курити не перешкоджатиме. 

Водночас у Верховній Раді вже зареєстровано законопроект, що перед�

бачає часткову відміну введеної 16 грудня минулого року повної заборони

на куріння у ресторанах і барах. Як повідомляють у прес�службі позафрак�

ційного народного депутата Льва Миримського, його законопроект

№ 2153 “Про внесення змін до Закону України “Про заходи щодо попере�

дження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впли�

ву на здоров’я населення” спрямований на відновлення прав курців. Доку�

мент передбачає, що повна заборона на куріння має стосуватися закладів

державної та комунальної форми власності, а приватні ресторани, бари і

кафе можуть бути повністю або частково орієнтовані на обслуговування

курців. При цьому, якщо заклад громадського харчування організовує до�

звілля виключно для людей з цигаркою, на його вході має бути розміщений

напис: “Обережно. Дозволяємо куріння. Куріння шкодить Вашому здо�

ров’ю!”. “Якщо заклад не обмежує коло відвідувачів, він повинен мати

окреме приміщення для курців, оснащене вентиляцією і не суміжне з при�

міщенням головного входу”,— йдеться в проекті закону.

Також документ виключає електронні сигарети та кальяни зі списку

заборонених до вживання у закладах громадського харчування. Замість

них пропонується заборонити куріння “замінників тютюну”. Однак
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Визначено найбільш
відкриті банки України
У трійці лідерів "Приватбанк", "ПУМБ" та "ВТБ Банк"
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

“У раїнсь е редитно-рей-
тин ове а ентство” (UCRA)
с лало рейтин , присвяче-
ний дослідженню я ості
роз риття інформації на
орпоративних сайтах
30-ти вітчизняних бан ів.
“Хрещати ” з’яс вав, я і
фін станови є найбільш
прозорими в У раїні і чом
для них з ожним ро ом
все важливіше вдос она-
лювати свої інтернет-сто-
рін и.

Критерії аналізу
Аналіз прозорості банків проводи�

вся за методологією UCRA, розробле�

ною з урахуванням міжнародної

практики розкриття інформації. В хо�

ді дослідження аналізувалася інфор�

мація за трьома основними блоками:

структура власності та корпоративне

управління; операційна діяльність та

фінансова звітність; менеджмент і ко�

легіальні органи.

“Методологія оцінки розроблялася

з урахуванням міжнародних стандар�

тів розкриття інформації. Тобто 

100 % — це повне розкриття у відпо�

відності з міжнародними стандарта�

ми. Те, що сто відсотків ніхто не на�

брав, свідчить, що у нас поки роз�

криття інформації не зовсім відпові�

дає кращій міжнародній практиці”,—

зазначила “Хрещатику” директор де�

партаменту розвитку методології

“Українського кредитно�рейтингово�

го агентства” (UCRA) Діляра Муста�

фаєва.

На думку експертів, прозорим

можна вважати той ресурс, де розмі�

щено обов’язкову для оприлюднення

інформацію (структуру власності,

квартальну та річну фінансову звіт�

ність), а також іншу інформацію, що

дає змогу будь�якому користувачу от�

римати відомості про надійність фі�

нансової установи, її послуги, страте�

гію та плани розвитку. До переліку та�

кої інформації входять: опис продук�

тів та тарифів, мережа точок продажу,

інформація щодо кредитних рейтин�

гів, внутрішні документи банків (кор�

поративний кодекс, політика з управ�

ління ризиками, плани на наступні

періоди тощо).

“Крім цього, важливо, щоб ресурс

був зручним з точки зору навігації та

доступності — оптимальний формат

для користування за допомогою будь�

якого пристрою: комп’ютера, план�

шета, смартфону; наявності кількох

мовних версій, контактної інформа�

ції, мобільних додатків”,— коментує

молодший юрисконсульт служби

КСВ відділу Спостережної ради

“Правекс�банку” Ольга Корнєва.

Рейтинг прозорості 

Кращим серед банків за якістю роз�

криття інформації був визнаний

“Приватбанк” (75,9 % розкриття).

Другу сходинку рейтингу посів “Пер�

ший Український міжнародний

банк”, рівень розкриття інформації

якого склав 74,9 %. На третьому міс�

ці — “ВТБ Банк” (73,9 %). Сайти бан�

ків�лідерів відрізняються повнотою

розкриття інформації про пов’язані

сторони, регулярною публікацією

звітності за міжнародними стандарта�

ми, а також різними внутрішньобан�

ківськими документами (статут, полі�

тика управління ризиками, положен�

ня про кредитний комітет і т. д.).

Середній рівень розкриття інфор�

мації за 30�ма проаналізованими бан�

ками склав 56,6 %, що свідчить про не

досить високий рівень прозорості

банківської системи України у порів�

нянні з міжнародною практикою роз�

криття інформації. Максимальний рі�

вень розкриття склав 75,9 %, міні�

мальний — 34,6 %. Найбільш повно

банками розкривається інформація у

блоці “Структура власності та корпо�

ративне управління” (в середньому

фінустановами публікується 65,5 %

від загального обсягу даних, розкрит�

тя яких перевірялося дослідниками

UCRA). Середній рівень розкриття —

у розділі “Інформація про мене�

джмент і колегіальні органи” — ста�

новить 54,9 %. Найменше розкриті

дані у блоці “Операційна діяльність та

фінансова звітність” (середній рівень

розкриття — 51,6 %).

“На нашу думку, причина того, що

жоден банк не набрав більше 80 % у

даному рейтингу, свідчить про те, що

ми всі лише починаємо усвідомлюва�

ти, що прозорість — не благодійний

компроміс, а, в першу чергу, запорука

довіри, основа довготривалої взаємо�

вигідної співпраці, яка згодом прине�

се набагато більше користі всім, ніж

швидка, проте одноразова вигода”,—

зазначає Ольга Корнєва.

Разом із тим фахівці констатують,

що за останні декілька років якість

розкриття інформації на сайтах бан�

ків помітно покращилася. Це відбуло�

ся завдяки посиленню регуляторних

вимог та підвищенню рівня обізнано�

сті банків стосовно міжнародних

стандартів інформаційної прозорості.

Так, згідно з вимогами НБУ, банки в

стандартизованому форматі розкри�

вають дані про структуру власності,

публікують квартальну та річну фі�

нансову звітність з додатками, що де�

монструють основні показники діяль�

ності. Крім того, банки останнім ча�

сом більше уваги почали приділяти

розкриттю інформації про корпора�

тивне управління.

“Прозорість сама по собі не гаран�

тує стабільності фінансово�кредитної

установи, проте виступає фундамен�

том, на якому має будуватися довіра

як до окремого банку, так і до системи

в цілому,— вважає член Комітету з

питань грошово�кредитної політики

та валютного регулювання Незалеж�

ної асоціації банків України Олексій

Куценко.— Тому наша організація ві�

тає конструктивні ініціативи, спря�

мовані на поліпшення ситуації із роз�

криттям інформації — адже такі пуб�

лічні дослідження стимулюють банки

до поліпшення своєї практики. Асо�

ціація розробляє власні ініціативи,

спрямовані на те, щоб навчити спо�

живачів користуватися доступною ін�

формацією для прийняття зважених

рішень. Їх реалізація дозволить не

тільки знизити ризики роботи з бан�

ками для населення, але і призведе до

появи реального попиту на цю ін�

формацію”.

Відкритість через мережу
З кожним роком кількість клієн�

тів, для яких саме Інтернет є пер�

шоджерелом інформації, зростає. Ус�

відомлюючи цю обставину та розумі�

ючи, що нові інформаційні техноло�

гії є поміж іншими чи не найзручні�

шим інструментом в комунікації біз�

несу з суспільством, банки вважають

за доцільне розміщувати максимум

корисної інформації щодо своєї ді�

яльності на офіційному веб�сайті.

Так, окрім встановленого законодав�

ством переліку інформації, що має

бути розкрита, фінустанови розмі�

щують новини, матеріали про про�

дукти, корисні поради. Окрім цього,

інтерфейс сайтів багатьох україн�

ських банків дозволяє користувачам

звернутися до співробітників онлайн

для вирішення проблем, отримання

відповідей на запитання, надання

порад тощо.

“Банк уважно ставиться до всіх ін�

формаційних сигналів, адже вони для

нас є важливими не лише з точки зо�

ру налагодження більш якісних відно�

син, а й певною вказівкою на те, що

треба покращити”,— коментує пані

Корнєва.

Зважаючи на те, що внаслідок еко�

номічної кризи українці стали набага�

то уважнішими та освіченішими у ви�

рішенні фінансових питань, фахівці

припускають, що користувачі радше

аналізують розмір ставок за допомо�

гою незалежних рейтингових, аналі�

тичних ресурсів, а не сайтів різних

банків. Проте на наступному етапі,

коли потенційний вкладник уже ви�

значився з колом обранців, саме офі�

ційний сайт стає інструментом здійс�

нення остаточного вибору: доступ�

ність фінансової звітності, відкрита

інформація про акціонерів та інші

важливі відомості підтверджують ре�

путацію фінансової установи як ста�

більного партнера.

“Згідно з даними дослідження GFK

Україна, для потенційних вкладників

найважливішим критерієм при виборі

фінустанови залишаються надійність

та стабільність банку, на другому місці

за критеріями вибору — хороші тари�

фи та відсоткові ставки”,— підсумо�

вує начальник управління зв’язків з

громадськістю “ВТБ Банку” Наталія

Бондаренко

Середній рівень розкриття інформації за 30!ма
проаналізованими банками склав 56,6 %, що свідчить
про не досить високий рівень прозорості банківської

системи України у порівнянні з міжнародною
практикою розкриття інформації
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Диспетчерська, де вислухають кожного
Моє чергування розпочалося з ознайомлення з ро�

ботою нещодавно відкритої та оновленої централь�

ної диспетчерської. Тут працюють 40 фахівців, які

щодоби обробляють близько 4 700 дзвінків. Екстре�

них викликів, на які виїжджає “швидка”, близько

1 200 на добу. Це якщо доба “спокійна”. Буває, що

диспетчери приймають і до 6 000 дзвінків за день.

Наприклад, коли у місті епідемія грипу. До речі, у

диспетчерській встановлені зручні мультимедійні

табло, що дозволяє відслідковувати місцезнаходжен�

ня усіх виїзних бригад.

Варто зазначити, що багато викликів, які прийма�

ють диспетчери “швидкої”, не стосуються екстреної

медичної допомоги. Ось що пояснив “Хрещатику”

головний лікар Київської міської станції швидкої до�

помоги та медицини катастроф Анатолій Вершигора:

“До 200 викликів щоденно — це перевезення пацієн�

тів до стаціонару за направленням лікаря. При цьому

людині не потрібні ні носилки, ні супровід медично�

го персоналу. Вона щойно з поліклініки прийшла на

своїх ногах додому і викликає “швидку” для госпіта�

лізації. У всьому світі до лікарні їдуть на таксі або на

власному авто. Але ж за таксі гроші треба платити...”.

За його словами, левова частка викликів — це гі�

пертонія чи порушення серцевого ритму. Ці недуги

мають лікуватися систематично, під наглядом сімей�

ного лікаря та лікаря�кардіолога. Пацієнти повинні

про себе піклуватися — вчасно пити ліки, звертатись

до поліклініки. А більше половини цих людей не ви�

конують призначення лікаря, от і доводиться “швид�

ку” викликати. До того ж у світовій практиці ніхто не

викликає медиків з приводу гіпертонії, нападу брон�

хіальної астми, підвищення температури або ж через

головний біль.

На відміну від усіх екстрених служб — міліції або

пожежників — на станції швидкої медичної допомо�

ги диспетчерами є медичні працівники — фельдше�

ри. “За кордоном у колл�центрі “швидкої” поруч з

черговим лежить “талмуд” із численними запитан�

нями, які він ставить людині. У нас диспетчер усі від�

повіді знає за фахом, тому на виклик ми витрачаємо

1 хвилину, а не 5—6 хвилин, як за кордоном”,— роз�

повідає “Хрещатику” старший фельдшер централь�

ної диспетчерської Наталя Ластовецька.

Вона розповіла, що є громадяни, які звертаються

за номером 103 по 30 разів на місяць. “Часто це літні

люди, яким просто немає з ким поговорити. Вони

можуть запитати, який сьогодні день, яка на вулиці

погода. І поки ти йому не відповіси, він буде телефо�

нувати”,— стверджує Наталя Василівна.

Взагалі усього на станції столичної швидкої ме�

дичної допомоги працює більше 2 тисяч співробіт�

ників. Щодоби 155 бригад удень та 102 уночі надають

медичну допомогу жителям столиці. За чергування

кожна бригада здійснює близько 10—12 виїздів. Сто�

лична “швидка” налічує 16 підстанцій, які розташо�

вані у всіх районах міста. Але, за словами Анатолія

Вершигори, для такого мегаполісу, як Київ, цього не�

достатньо.

Перший виклик —  бабусі стало зле

Отже, перший виклик — і ми поспішаємо на допо�

могу. Доїжджаємо до місця події за 4 хвилини. У тро�

лейбусі літній жінці стало погано. Йдемо з нею до

машини “швидкої”. У салоні автомобіля Тетяна Гри�

горівна міряє тиск, уважно опитує, як хвора себе по�

чуває і що з нею трапилось. Цукор у крові занизький.

Хвора від ін’єкції категорично відмовляється. Тоді

лікар, не зволікаючи, витягає з кишені цукерки і дає

жінці. Тим часом фельдшер заповнює дані про паці�

єнтку. До речі, медперсоналу треба заповняти чима�

ло паперів. Фактично, один із членів бригади протя�

гом усього виклику вимушений працювати лише з

нескінченною документацією і телефонувати у різні

служби, щоб сповістити про випадок.

Тетяна Григорівна вмовляє жінку поїхати до лікар�

ні, бо їй знову може стати зле, а напад повторитися.

Та відмовляється. “Лишіть мене тут. У лікарню їдьте

самі. І взагалі, ви мене не втримаєте! Не маєте пра�

ва”,— заявила бригаді жінка. Як не намагалися її

вмовити на госпіталізацію, вона ніяк не погоджува�

лася. “І що мені робити? Я не маю права відвезти вас

додому. Ви живете на іншому кінці міста. Вас хтось із

родичів зможе забрати?” — питає лікар. Далі ми діз�

наємося, що у жінки зовсім нікого немає, крім зна�

йомої, з якою вона живе, і яка за нею доглядає. Бабу�

ся дістає мобільний телефон, починаємо дзвонити.

“Відвезіть мене до Володимирського собору, поса�

діть біля вівтаря. Там я її дочекаюся”,— сповіщає ба�

буся. Тетяна Григорівна домовляється зі співмешкан�

кою жінки, яка за півгодини під’їде до Володимир�

ського. Отже, бригада приймає нестандартне рішен�

ня — везти пацієнтку не до лікарні, а до храму.

Для сердечників у машині “швидкої” 
є все необхідне

Після цього наша бригади виїхала на допомогу дів�

чині, яка пошкодила ногу, коли заходила у вагон мет�

ро. Виводили її під руки зі станції фельдшер та черго�

вий міліціонер. У машині наклали шину, вкололи

знеболювальне і повезли до травмпункту.

Наступним був хлопець, якому на вулиці стало зле.

Жалівся на те, що дихати не може, мовляв, колить з

лівого боку — серцевий напад. Він був дуже переля�

каний та сильно нервував. Його, на відміну від бабу�

сі, лікар, надавши медичну допомогу, вмовила на

госпіталізацію.

До речі, що стосується наповнення аптечки бригад

“швидкої”, то минулого року станція закупила спе�

ціальні засоби для проведення догоспітальної реані�

мації при гострому інфаркті. Торік бригадами

“швидкої” успішно проведено 35 таких реанімацій.

Загалом набір лікарських засобів для лікування гі�

пертонічних кризів повністю відповідає вимогам

МОЗ України. Крім того, лікарі, які приїздять на ви�

клик, мають нові анальгетики, що застосовуються

при різних видах болю — в медичній укладці бригади

7 видів знеболюючих препаратів.

Також широкий асортимент виробів медпризна�

чення: ендотрахеальні трубки для забезпечення про�

хідності дихальних шляхів, одноразові електроди для

дефібриляторів, кабелі для електрокардіографів, екс�

прес�тести для діагностики гострого інфаркту міо�

карду, засоби захисту для медпрацівників (медичні

маски, окуляри, гумові рукавички, інфекційні уклад�

ки), перев’язувальні матеріали, дезінфікуючі засоби,

шприци, катетери, канюлі, пристрої для переливан�

ня розчинів та багато іншого. Загалом за рік медич�

ної реформи, яка триває у столиці, фінансування на

придбання лікарських засобів для бригад швидкої

медичної допомоги збільшилось у шість разів. Нара�

зі на один виклик “швидкої” закладено 36 грн, тоді

як у 2011�му ця сума складала 6 грн, а у 2010 лише

2,60 грн.

Скажу відверто — складна це робота, бо потребує і

фізичної витримки, і нервової стійкості. Але за ко�

роткий час зрозуміла, що, крім хорошого фахівця,

тут потрібно бути ще й непоганим психологом. Час�

то люди перелякані своїм станом, починають вереду�

вати, як малі діти. Тому дуже важливо знайти потріб�

ні слова, щоб людина заспокоїлась, зрозуміла, що

поряд лікар, який не залишить її у біді!

“За той час, що я тут працюю, бачила чимало люд�

ських страждань. Проте кожний раз, коли дають ви�

клик, що помирає хтось, судоми, втрата свідомості або

ДТП, я поки не приїду на місце, страшенно нервую та

переживаю. Цей стан напруження присутній завжди.

Скільки б ти не працював. Ти ж їдеш і не знаєш, що те�

бе там чекає”,— розповіла “Хрещатику” лікар Ірина

Іванівна, яка на “швидкій” вже 48 років.

Кадрів не вистачає

За моєї присутності всі виклики бригади були від�

носно простими, тобто не траплялося страшних ви�

падків, таких, як ДТП. Чи коли на “швидку” напада�

ють, а лікарів б’ють. Бували випадки, коли лікар

приїжджав на допомогу, а в результаті сам отримував

травму, і потім вже йому доводилося надвати допо�

могу... Захмелілі родичі пацієнтів подекуди ведуть се�

бе неадекватно.

Під час нашого чергування усі виклики були у ра�

діусі максимум кількох кілометрів від підстанції. Тож

добиралися ми швидко — встигали за 4—7 хвилин.

“Водії абсолютно не зважають на те, що поруч авто�

мобіль “швидкої”, де, можливо, знаходяться їхні

хворі родичі. За правилами, ми маємо пріоритет,

проте у житті таке враження, ніби усім поступаємося

дорогою. Дехто навіть показує непристойні знаки

водієві, коли той просить звільнити дорогу,— розпо�

відає Тетяна Григорівна.— Крім того, часто знайти

потрібну адресу дуже важко через відсутність табли�

чок із назвами вулиць, номерів будинків. Проте як�

що удень основна проблема — це доїхати до місця

виклику, то уночі — припаркуватися. Іноді через хао�

тично розміщені автівки доводиться йти 400 метрів

до під’їзду, а назад практично на собі нести хворого”.

Прощаючись зі співробітниками “швидкої”, я не

змогла не запитати у головного лікаря, яка з проблем

наразі є найболючішою для медиків.

“Основна проблема “швидкої” — це фахівці, точ�

ніше їх відсутність. Який сенс від GPS�ів, коли немає

людей? У нас працює 20 % пенсіонерів, 67 % — жін�

ки, 33 % — приїжджі. Неукомплектованість лікарями

страшенна! Усе тому, що зарплати маленькі. Зараз

після чергування багато хто біжить на іншу роботу.

Наприклад, одна дівчина працює у ресторані швид�

кого харчування, інша — на заправці. Дехто підпра�

цьовує у приватних структурах. Але коли платити�

муть нормальні гроші, то і люди повернуться,— пе�

реконаний Анатолій Вершигора.— Крім того,

“швидка” потребує і оновлення матеріально�техніч�

ної бази: деякі підстанції по 10—15 років не ремонту�

валися. В той же час реформування уже дає перші

позитивні результати. Наразі ми щодобово фіксуємо

виконання нових вимог з прибуття на екстрені ви�

клики до 10 хвилин, й спостерігається позитивна ди�

наміка. Так, за 8 лютого 78 % карет вклались в норма�

тив, 9 числа показник сягнув 89 %, а 10 — 88 %”

Реальна 
меддопомога 
киянам

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Мин ло два ро и з то о час , я Києві поча-
ла діяти м ніципальна лі арняна аса. За цей
час членами бла одійної ор анізації стало 17
тисяч иян, а більш ніж 2 тисячі пацієнтів от-
римали фа тичн медичн допомо оштом
МЛК. Про рез льтати дворічної роботи лі арня-
ної аси та плани на майб тнє “Хрещати ”
розповів дире тор страте ічно о розвит МЛК
Володимир Зав ородній.

У поповненні муніципальної лікарняної каси, що розпочала

свою роботу у січні 2011 року, наразі беруть участь понад 17 ти�

сяч киян. Усі вони у разі виникнення проблем зі здоров’ям ма�

ють повне право розраховувати на компенсацію витрат, по�

в’язаних із лікуванням.

Протягом двох років роботи коштом лікарняної каси пролі�

кувалися 2 235 пацієнтів на суму 1 356 283 грн. Середня вартість

лікування складає 657,80 грн, а максимальна сума, витрачена на

одну людину, становила 9 730 грн.

“Важливо, що витрати киян, пов’язані зі вступом до муніци�

пальної лікарняної каси, набагато менші за витрати на лікуван�

ня, коли в ньому виникає необхідність. Так, щомісячний вне�

сок складає 30 гривень. Натомість у разі виникнення медичної

проблеми, наприклад, лікування бронхіту чи оперативного

втручання, витрати покриваються на 100 %”,— зазначив дирек�

тор стратегічного розвитку муніципальної лікарняної каси Во�

лодимир Завгородній.

Він також зауважив, що лікарняна каса — це прекрасна осно�

ва для майбутнього розвитку столичної страхової медицини,

переваги якої вже відчули у багатьох країнах світу.

Окрім забезпечення лікування, лікарняна каса надає й гума�

нітарну допомогу закладам охорони здоров’я Києва. Так, у 2012

році сума, на яку було придбано медикаменти та вироби медич�

ного призначення для лікарень міста, склала 1,08 млн грн. Се�

ред закупленого обладнання зокрема сучасний кардіограф із

функцією передачі кардіограми телефоном, що був придбаний

для Київської станції швидкої медичної допомоги

Перші кроки 
до активного способу
життя

Щоб залишатися у формі, тобто

здоровим, варто звернути увагу на по�

ведінку... маленьких дітей. Вони

ближче до природи, їхня рухова ак�

тивність допомагає впоратися з різ�

ними навантаженнями. Навіть якщо

недоспали вночі, то вдень важливо організувати собі відпочи�

нок. Можна й активно відпочити. Сучасний відпочинок, примі�

ром,— це екстремальні види спорту: лижі, сноуборди, хокей, у

який я, до речі, часто граю. Але щоб не травмуватися, потрібно

також адаптувати організм до активного відпочинку, провести

тренувальну розминку. Бажано, щоб у перший день це відбува�

лося навіть з тренером або інструктором.

Щодо харчування, то достатньо добу не їсти після щедрого за�

стілля — і все буде нормально. Пити більше рідини, бажано

якісну воду, можна мінеральну, але не газовану. Це поради для

здорової людини. Але якщо у людини існують проблеми шлун�

ково�кишкового тракту, то варто порадитися з лікарем, щоб

прискорити виведення шлаків із організму. Щодо відновлення

нормальної роботи всіх систем організму, то це постійний про�

цес. Ми вночі спимо, і таким чином відновлюємо організм.

Сім�вісім годин не їмо, принаймні вже невеличке голодування.

Ще раджу моржування — чудово допомагає прийти в норму,

але якщо людина цим займалася раніше. Якщо ж ні, то почи�

найте з контрастного душу. Будьте обережні в лазні чи сауні. Бо

великого навантаження на організм високими температурами

деякі люди не витримують. Знаю випадки, коли люди середньо�

го віку помирали в саунах від серцевого нападу. Тобто усе треба

робити в міру. Скажімо, якщо людина це робить адекватно, то

потовиділення — це теж очищення організму. Навіть можна

спеціально натертися, щоб допомогти порам відкритися. Дехто

практикує давній метод лазні з віниками.

Але важливо, скільки у людини є сил на відновлення. Є такий

спорт, як нордична хода, яка допомагає по�новому дихати сві�

жим повітрям. Це хода с палицями. Палиці можна використо�

вувати лижні, але краще брати спеціальні саме для ходи, які ре�

гулюються під зріст людини. Вони допомагають, по�перше,

розвантажити суглоби, активніше дихати, бо задіяний верхній

плечовий пояс. І взагалі, це додає креативності, що приємно

для людини. Раджу, подаруйте своїм рідним крокоміри, щоб

люди мали стимул ходити пішки. Десять тисяч кроків рекомен�

дується щоденно, причому в Британії є страхові компанії, які це

відстежують. І якщо людина менше дванадцяти тисяч кроків за

день проходить, то це (при середньому кроці сімдесят сантимет�

рів) 8,5—9 кілометрів упродовж півтори години. Страхові ком�

панії на це зважають. У Англії знають, що страховий внесок

страхувальника буде більшим, якщо він менше рухався.

2013 рік — це 100�річчя з дня народження Миколи Амосова,

людини харизматичної в плані дієти. Почитайте його праці. Він

радить їсти моркву та варену картоплю і більше нічого. Я, що�

правда, утрирую... Недарма Амосов став символом здоров’я і

дожив майже до дев’яноста років. Тобто режим обмеження та

навантаження — це важливо. Не треба організм “розгойдувати”

надто, бажано відпочивати з користю для здоров’я

"Швидка" прибуває 
до пацієнта за 10 хвилин
"Хрещатик" переконався у цьому особисто, провівши добу у складі 
медичної бригади

Що вважати екстреним 
або не екстреним випадком? 

Екстреним випадком вважається втрата свідомості, судоми, раптовий розлад дихання, біль у ділянці
серця, блювота кров`ю, гострий біль у черевній порожнині, зовнішня кровотеча, ознаки гострих інфекційних
захворювань, гострі психічні розлади; усі види травм (поранення, переломи, вивихи, опіки, тяжкі забої,
травми голови). Крім того, ураження електричним струмом, блискавкою, теплові удари, переохолодження,
асфіксія всіх видів (потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи); ушкодження різної етіології під час
надзвичайних ситуацій (дорожньо/транспортні пригоди, аварії на виробництві, стихійні лиха тощо); отруєння,
укуси тварин, змій, павуків, комах тощо; порушення нормального перебігу вагітності (передчасні пологи,
кровотеча тощо). 

Не екстреними випадками — раптове підвищення температури тіла, що супроводжується кашлем,
нежитем, болем у горлі, головним болем, запамороченням, слабкістю; болі в попереку, суглобах (радикуліт,
остеохондроз, артрит, артроз тощо); підвищення артеріального тиску; больовий синдром у онкологічних
пацієнтів; алкогольний, наркотичний, токсичний абстинентний синдром; загострення хронічних захворювань
у пацієнтів, які перебувають під наглядом сімейного або дільничного лікаря, з гіпертонічною хворобою,
виразкою шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічним запаленням печінки, жовчного міхура, кишківника,
хворобою нирок, суглобів тощо. 

Відповідно, якщо виклик віднесений до категорії ескстрених, то бригада "швидкої" має бути на місці вже
через 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера — у місті, або через 20 хвилин — у населених
пунктах поза межами міста. У випадку, коли виклик кваліфіковано як не екстрений, бригада "швидкої" повинна
прибути протягом години.

Перша станція швидкої допомоги була відкрита у
Києві 30 червня 1902 року. Тоді у "швидкій"
працювало лише 2 карети, привезені з Відня. Ось
звідки походить вислів "карета швидкої допомоги".
Тоді ці карети надавали медичну допомогу тільки на
вулиці. Додому до хворих, навіть якщо їхній стан був
дуже тяжким, карети не прибували. 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Поради лікаря

Головний лі ар КМЦЗ
Отто СТОЙКА

Олександра ШЕСТЕРИКОВА
“Хрещатик”

За більш ніж сторічн історію столична швид а медична допомо а не раз підда-
валася реформ ванню та реор анізаціям. І остання та а переб дова відб вається
на наших очах. З почат ро б ли встановлені нові нормативи, що стос ються
час приб ття арет швид ої медичної допомо и. Вза алі, а чи реально с час-
ном Києві із йо о напр женим дорожнім трафі ом доїхати до місця ви ли за
10 хвилин? “Хрещати ” вирішив випроб вати це на собі і заст пив на чер вання
разом із бри адою № 6 першої підстанції швид ої медичної допомо и. Чер вати
та рят вати людей мені довелось з лі арем Тетяною Павиць ою, фельдшером
Ми олою та санітаром Іриною.

За два роки коштом 
лікарняної каси проліковано
пацієнтів на більш 
ніж 1,3 мільйона гривень
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Читайте в Інтернеті:
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Додаток 2 
до рішення Київської міської ради

від 05.04.2012 № 385/7722

Перелік адрес будівель (споруд), фасади 
яких підлягають архітектурно
декоративному освітленню

№
з/п

Адреса Назва вулиці Номер
будин


ку

1 Шевченківський вул. Хрещатик 2

2 Шевченківський вул. Хрещатик 4

3 Шевченківський вул. Хрещатик 6

4 Шевченківський вул. Хрещатик 8

5 Печерський вул. Хрещатик 7

6 Шевченківський вул. Хрещатик 10

7 Шевченківський вул. Хрещатик 12

8 Шевченківський вул. Хрещатик 14

9 Шевченківський вул. Хрещатик 16

10 Шевченківський вул. Хрещатик 18/2

11 Печерський вул. Хрещатик 11/7

12 Печерський вул. Хрещатик 13/2

13 Печерський вул. Хрещатик 17

14 Печерський вул. Хрещатик 19

15 Шевченківський вул. Хрещатик 20 � 22

16 Печерський вул. Хрещатик 21

17 Печерський вул. Хрещатик 23

18 Шевченківський вул. Хрещатик 24

19 Шевченківський вул. Хрещатик 28/2

20 Печерський вул. Хрещатик 30/1

21 Шевченківський вул. Хрещатик 32

22 Шевченківський вул. Хрещатик 34

23 Печерський вул. Хрещатик 27

24 Печерський вул. Хрещатик 27�а

25 Печерський вул. Хрещатик 29

26 Шевченківський вул. Хрещатик 40/1

27 Шевченківський вул. Хрещатик 42

28 Шевченківський вул. Хрещатик 44

29 Шевченківський вул. Хрещатик 46

30 Шевченківський вул. Хрещатик 48

31 Шевченківський вул. Хрещатик 50

32 Шевченківський вул. Хрещатик 52

33 Печерський вул. Басейна 3

34 Печерський вул. Басейна 5�а

35 Печерський вул. Басейна 5�б

36 Печерський вул. Басейна 9

37 Печерський вул. Басейна 13

38 Печерський вул. Басейна 15

39 Печерський вул. Басейна 17

40 Шевченківський вул. Михайлівська 2

41 Шевченківський вул. Михайлівська 6

42 Шевченківський вул. Михайлівська 7

43 Шевченківський вул. Михайлівська 11

44 Шевченківський вул. Михайлівська 16

45 Шевченківський вул. Михайлівська 19

46 Шевченківський вул. Михайлівська 21�б

47 Шевченківський вул. Михайлівська 22

48 Шевченківський вул. Михайлівська 24�а

49 Шевченківський вул. Трьохсвятительська 3

50 Шевченківський вул. Трьохсвятительська 6

51 Шевченківський вул. Бориса Грінченка 3

52 Шевченківський вул. Бориса Грінченка 7

53 Шевченківський пер. Тараса Шевченка 1

54 Шевченківський пер. Тараса Шевченка 2

55 Шевченківський пер. Тараса Шевченка 2/1

56 Шевченківський пер. Тараса Шевченка 6�а

57 Шевченківський вул. Софіївська 1

58 Шевченківський вул. Софіївська 2/1

59 Шевченківський вул. Софіївська 14

60 Шевченківський вул. Софіївська 17/15

61 Шевченківський вул. Софіївська 16

62 Шевченківський вул. Софіївська 25

63 Шевченківський вул. Софіївська 27/25

64 Шевченківський вул. Мала Житомирська 3

65 Шевченківський вул. Мала Житомирська 5

66 Шевченківський вул. Мала Житомирська 6

67 Шевченківський вул. Мала Житомирська 7

68 Шевченківський вул. Мала Житомирська 8

69 Шевченківський вул. Мала Житомирська 13/6

70 Шевченківський вул. Мала Житомирська 16/3

71 Шевченківський вул. Мала Житомирська 17

72 Шевченківський вул. Мала Житомирська 18

73 Шевченківський вул. Мала Житомирська 19

74 Шевченківський вул. Мала Житомирська 20

75 Шевченківський вул. Мала Житомирська 20�а

76 Шевченківський вул. Володимирська 1

77 Шевченківський вул. Володимирська 6/11

78 Шевченківський вул. Володимирська 13

79 Шевченківський вул. Володимирська 18/2

80 Шевченківський вул. Володимирська 19

81 Шевченківський вул. Володимирська 23

82 Шевченківський вул. Володимирська 24

83 Шевченківський вул. Володимирська 25

84 Шевченківський вул. Володимирська 30

85 Шевченківський вул. Володимирська 32

86 Шевченківський вул. Володимирська 33

87 Шевченківський вул. Володимирська 35

88 Шевченківський вул. Володимирська 36

89 Шевченківський вул. Володимирська 38

90 Шевченківський вул. Володимирська 39

91 Шевченківський вул. Володимирська 40/2

92 Шевченківський вул. Володимирська 44

93 Шевченківський вул. Володимирська 45

94 Шевченківський вул. Володимирська 46

95 Шевченківський вул. Володимирська 48

96 Шевченківський вул. Володимирська 50

97 Шевченківський вул. Володимирська 55

98 Шевченківський вул. Володимирська 57

99 Шевченківський вул. Володимирська 58

100 Шевченківський вул. Володимирська 60�а

101 Шевченківський вул. Володимирська 62�а

102 Печерський вул. Михайла Грушевського 1

103 Печерський вул. Михайла Грушевського 1/2

253 Голосіївський вул. Червоноармійська 106

254 Голосіївський вул. Червоноармійська 108

255 Голосіївський вул. Червоноармійська 110

256 Печерський вул. Саксаганського 6

257 Печерський вул. Саксаганського 5

258 Печерський вул. Саксаганського 9

259 Печерський вул. Саксаганського 10/40

260 Печерський вул. Саксаганського 13/42

261 Печерський вул. Саксаганського 12

262 Голосіївський вул. Саксаганського 15

263 Голосіївський вул. Саксаганського 27

264 Голосіївський вул. Саксаганського 31/27

265 Голосіївський вул. Саксаганського 33

266 Голосіївський вул. Саксаганського 28

267 Голосіївський вул. Саксаганського 30

268 Голосіївський вул. Саксаганського 35

269 Голосіївський вул. Саксаганського 36

270 Голосіївський вул. Саксаганського 87/15

271 Голосіївський вул. Жилянська 5

272 Голосіївський вул. Жилянська 7

273 Голосіївський вул. Жилянська 14

274 Печерський вул. Шота Руставелі 1

275 Печерський вул. Шота Руставелі 4

276 Печерський вул. Шота Руставелі 8

277 Печерський вул. Шота Руставелі 12

278 Печерський вул. Шота Руставелі 13

279 Печерський вул. Шота Руставелі 17

280 Печерський вул. Шота Руставелі 20

281 Печерський вул. Шота Руставелі 22

282 Печерський вул. Шота Руставелі 24

283 Печерський вул. Шота Руставелі 27

284 Печерський вул. Шота Руставелі 29

285 Печерський вул. Шота Руставелі 30

286 Печерський вул. Шота Руставелі 32

287 Печерський вул. Шота Руставелі 33

288 Печерський вул. Шота Руставелі 34

289 Печерський вул. Шота Руставелі 36

290 Печерський вул. Шота Руставелі 40

291 Печерський вул. Експланадна 1

292 Печерський вул. Експланадна 4�б

293 Печерський вул. Експланадна 8/10

211 Голосіївський вул. Горького 45

212 Голосіївський вул. Горького 104

213 Шевченківський вул. Червоноармійська 2

214 Шевченківський вул. Червоноармійська 8

215 Шевченківський вул. Червоноармійська 12

216 Печерський вул. Червоноармійська 13/1

217 Шевченківський вул. Червоноармійська 14

218 Печерський вул. Червоноармійська 15/2

219 Печерський вул. Червоноармійська 17

220 Печерський вул. Червоноармійська 19

221 Печерський вул. Червоноармійська 21

222 Шевченківський вул. Червоноармійська 22

223 Голосіївський вул. Червоноармійська 23

224 Голосіївський вул. Червоноармійська 24

225 Печерський вул. Червоноармійська 27

226 Голосіївський вул. Червоноармійська 28

227 Печерський вул. Червоноармійська 29

228 Голосіївський вул. Червоноармійська 30�а

229 Голосіївський вул. Червоноармійська 32

230 Печерський вул. Червоноармійська 33

231 Голосіївський вул. Червоноармійська 34

232 Голосіївський вул. Червоноармійська 36

233 Голосіївський вул. Червоноармійська 38

234 Голосіївський вул. Червоноармійська 40

235 Голосіївський вул. Червоноармійська 42�а

236 Голосіївський вул. Червоноармійська 44

237 Голосіївський вул. Червоноармійська 46

238 Голосіївський вул. Червоноармійська 48/18

239 Печерський вул. Червоноармійська 43/16

240 Голосіївський вул. Червоноармійська 52

241 Печерський вул. Червоноармійська 53/3

242 Голосіївський вул. Червоноармійська 56

243 Печерський вул. Червоноармійська 57/3

244 Голосіївський вул. Червоноармійська 60

245 Голосіївський вул. Червоноармійська 66

246 Голосіївський вул. Червоноармійська 68

247 Голосіївський вул. Червоноармійська 84

248 Голосіївський вул. Червоноармійська 86

249 Голосіївський вул. Червоноармійська 88

250 Печерський вул. Червоноармійська 77

251 Голосіївський вул. Червоноармійська 90

252 Голосіївський вул. Червоноармійська 103

104 Печерський вул. Михайла
Грушевського

6

105 Печерський вул. Івана Мазепи 3

106 Печерський вул. Івана Мазепи 11�б

107 Печерський вул. Івана Мазепи 30

108 Печерський вул. Інститутська 1

109 Печерський вул. Інститутська 4

110 Печерський вул. Інститутська 9�а

111 Печерський вул. Інститутська 15/5 � 6

112 Печерський пл. Івана Франка 3

113 Шевченківський вул. Велика Житомирська 1 � 5/
13 � 15

114 Шевченківський вул. Велика Житомирська 2

115 Шевченківський вул. Велика Житомирська 4

116 Шевченківський вул. Велика Житомирська 6/11

117 Шевченківський вул. Велика Житомирська 8/14

118 Шевченківський вул. Велика Житомирська 8�а

119 Шевченківський вул. Велика Житомирська 8�б

120 Шевченківський вул. Велика Житомирська 9

121 Шевченківський вул. Велика Житомирська 10

122 Шевченківський вул. Велика Житомирська 12

123 Шевченківський вул. Велика Житомирська 13

124 Шевченківський вул. Ярославів Вал 2

125 Шевченківський вул. Ярославів Вал 4

126 Шевченківський вул. Ярославів Вал 3

127 Шевченківський вул. Ярославів Вал 6

128 Шевченківський вул. Ярославів Вал 8

129 Шевченківський вул. Ярославів Вал 16

130 Шевченківський вул. Ярославів Вал 7

131 Шевченківський вул. Ярославів Вал 22

132 Шевченківський вул. Стрілецька 7/6

133 Печерський вул. Шовковична 17/2

134 Печерський вул. Шовковична 19

135 Шевченківський вул. Костьольна 17

136 Печерський вул. Щорса 3

137 Печерський вул. Кутузова 8

138 Печерський вул. Госпітальна 4

139 Печерський вул. Госпітальна 12

140 Печерський вул. Госпітальна 16

141 Печерський вул. Госпітальна 18

142 Голосіївський вул. Льва Толстого 1

143 Голосіївський вул. Льва Толстого 5

144 Голосіївський вул. Льва Толстого 7

145 Шевченківський вул. Льва Толстого 8

146 Шевченківський вул. Льва Толстого 10

147 Голосіївський вул. Льва Толстого 1/611

148 Шевченківський вул. Пушкінська 1 � 3

149 Шевченківський вул. Пушкінська 2 � 4/7

150 Шевченківський вул. Пушкінська 5

151 Шевченківський вул. Пушкінська 7

152 Шевченківський вул. Пушкінська 8

153 Шевченківський вул. Пушкінська 9

154 Шевченківський вул. Пушкінська 10

155 Шевченківський вул. Пушкінська 11

156 Шевченківський вул. Пушкінська 12

157 Шевченківський вул. Пушкінська 13/6

158 Шевченківський вул. Пушкінська 14

159 Шевченківський вул. Пушкінська 20

160 Шевченківський вул. Пушкінська 25

161 Шевченківський вул. Пушкінська 27

162 Шевченківський вул. Пушкінська 29

163 Шевченківський вул. Пушкінська 33

164 Шевченківський вул. Пушкінська 41

165 Шевченківський вул. Пушкінська 43

166 Шевченківський вул. Терещенківська 9

167 Шевченківський вул. Терещенківська 15

168 Шевченківський вул. Терещенківська 13

169 Шевченківський вул. Терещенківська 17

170 Шевченківський вул. Терещенківська 19

171 Шевченківський вул. Терещенківська 21

172 Шевченківський вул. Терещенківська 25/10

173 Шевченківський бульв. Тараса Шевченка 1

174 Шевченківський бульв. Тараса Шевченка 2/54

175 Шевченківський бульв. Тараса Шевченка 4

176 Шевченківський бульв. Тараса Шевченка 12

177 Шевченківський бульв. Тараса Шевченка 9/28

178 Шевченківський бульв. Тараса Шевченка 14

179 Шевченківський бульв. Тараса Шевченка 20

180 Шевченківський вул. Богдана
Хмельницького

2

181 Шевченківський вул. Богдана
Хмельницького

4

182 Шевченківський вул. Богдана
Хмельницького

6/13

183 Шевченківський вул. Богдана
Хмельницького

9�а

184 Шевченківський вул. Богдана
Хмельницького

12 � 14

185 Шевченківський вул. Богдана
Хмельницького

13 �
15/55

186 Шевченківський вул. Богдана
Хмельницького

15

187 Шевченківський вул. Богдана
Хмельницького

27/1

188 Шевченківський вул. Богдана
Хмельницького

16/37

189 Шевченківський вул. Богдана
Хмельницького

26

190 Шевченківський вул. Богдана
Хмельницького

32

191 Шевченківський вул. Богдана
Хмельницького

29/2

192 Шевченківський вул. Богдана
Хмельницького

33/34

193 Шевченківський вул. Прорізна 1 � 3/5

194 Шевченківський вул. Прорізна 3/5

195 Шевченківський вул. Прорізна 4

196 Шевченківський вул. Прорізна 9

197 Шевченківський вул. Прорізна 11

198 Шевченківський вул. Прорізна 17

199 Шевченківський вул. Прорізна 25

200 Шевченківський вул. Прорізна 10

201 Шевченківський вул. Прорізна 14

202 Шевченківський вул. Прорізна 18/1

203 Шевченківський вул. Прорізна 20

204 Шевченківський вул. Прорізна 22

205 Голосіївський вул. Горького 1

206 Голосіївський вул. Горького 4/6

207 Голосіївський вул. Горького 10

208 Голосіївський вул. Горького 24

209 Голосіївський вул. Горького 26/26

210 Голосіївський вул. Горького 48�а

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток 3 
до рішення Київської міської ради

від 05.04.2012 № 385/7722

Напрями діяльності та заходи міської цільової програми зовнішнього освітлення 
міста Києва "Яскраве місто" до 2014 року

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Строк
вико�
нання
заходу

Вико�
навці

Дже�
рела
фінан�
суван�
ня

Орієнтовні обсяги фінансування, 
млн. гривень

Очікуваний
результат

усього за роками

2011 2012 2013 2014

У напрямі архітектурно�декоративного освітлення

1. Визначити
архітектурні
домінанти
районів міста

Проведення аналізу
архітектурної
привабливості
будинків, споруд,
пам'яток та
пам'ятників для
кожного району міста

вере�
сень
2011
року

КП
"Київ�
міськ�
світло"

Бюд�
жет
міста

0,0023 0,0015 0,0009 Визначення
архітектурних
домінант
районів міста,
складання
світлового
плану

Інші
дже�
рела

Разом 0,0023 0,0015 0,0009

2. Розробити
проектно�
кошторисну
документацію

Розробка технічних
умов, дизайн�
проекту, світлової та
колористичної
характеристики,
кошторисної
документації
архітектурно�
декоративного
освітлення

жов�
тень
2011
року

КП
"Київ�
міськ�
світло"

Бюд�
жет
міста

5,1160 3,1893 1,2191 0,7075 Підготовлений
пакет
необхідної для
проходження
експертизи
проектно�
кошторисної
документації

Інші
дже�
рела

Разом 5,1160 3,1893 1,2191 0,7075

Провести експертну
оцінку проектно�
кошторисної
документації

листо�
пад
2011
року

КП
"Київ�
міськ�
світло"

Бюд�
жет
міста

2,5592 1,5954 0,6098 0,3539 Проектно�
кошторисна
документація,
що пройшла
державну
експертизу

Інші
дже�
рела

Разом 2,5592 1,5954 0,6098 0,3539

Внести зміни до
паспортів фасадів
будинків з
врахуванням
елементів
архітектурно�
декоративного
освітлення

гру�
день
2011
року

КП
"Київ�
міськ�
світло"

Бюд�
жет
міста

0,2632 0,1638 0,0994 Паспорти
фасадів
будинків
оформлені
належним
чином, з
врахуванням
архітектурно�
декоративного
освітлення

Інші
дже�
рела

Разом 0,2632 0,1638 0,0994

3. Забезпечити
монтажно�
будівельні
роботи з
архітектурно�
декоративного
освітлення
архітектурних
домінант
районів міста

Забезпечити
виконання
монтажно�
будівельних робіт

тра�
вень
2012
року

КП
"Київ�
міськ�
світло"

Бюд�
жет
міста

264,6626 164,9918 63,0685 36,6023 Приведення
фасаду будівлі
у відповідність
до вимог
паспорта
фасаду

Інші
дже�
рела

Разом 264,6626 164,9918 63,0685 36,6023

Разом за напрямом архітектурно�декоративного освітлення
у тому числі:

Бюд�
жет
міста

272,6032 4,9500 164,9918 64,9977 37,6637

Інші
дже�
рела

Разом 272,6032 4,9500 164,9918 64,9977 37,6637

У напрямі освітлення прибудинкових територій та вулиць приватної забудови

1. Визначити
перелік
прибудинкових
територій та
вулиць
приватної
забудови в
районах міста,
освітлення яких
не відповідає
вимогам
нормативних
документів або
взагалі відсутнє

Проведення по
районах
інвентаризації
наявних
прибудинкових
територій та вулиць
приватної забудови,
визначення їх
балансової
належності та стану
освітлення

лютий
кож�
ного
року

КП
"Київ�
міськ�
світло"

Бюд�
жет
міста

0,0156 0,0068 0,0036 0,0036 0,0016 Складено
перелік
прибудинкових
територій та
вулиць
приватної
забудови в
районах міста,
освітлення яких
не відповідає
вимогам
нормативних
документів або
взагалі відсутнє

Інші
дже�
рела

0,0068 0,0068

Разом 0,0224 0,0135 0,0036 0,0036 0,0016

Складання дефектних
актів стану
електромереж
зовнішнього
освітлення
прибудинкових
територій та вулиць
приватної забудови

бере�
зень
кож�
ного
року

КП
"Київ�
міськ�
світло"

Бюд�
жет
міста

0,0111 0,0023 0,0036 0,0036 0,0016 Пакет
дефектних
актів стану
електромереж
зовнішнього
освітлення
прибудинкових
територій та
вулиць
приватної
забудови

Інші
дже�
рела

0,0081 0,0081

Разом 0,0192 0,0104 0,0036 0,0036 0,0016
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 19 лютого 2013 року

Проведення
світлотехнічних
вимірювань та
складання
відповідної
документації

тра�
вень
кож�
ного
року

КП
"Київ�
міськ�
світло"

Бюд�
жет
міста

0,0143 0,0027 0,0053 0,0043 0,0020 Підготовлені
акти
світлотехнічних
вимірювань

Інші
дже�
рела

0,0087 0,0087

Разом 0,0231 0,0114 0,0053 0,0043 0,0020

2. Розробити
проекти
будівництва,
реконструкції або
капітального
ремонту
електромереж
зовнішнього
освітлення
прибудинкових
територій та
вулиць приватної
забудови в
районах міста

Розробка
проектної
документації
нового
будівництва,
реконструкції або
капітального
ремонту
освітлення
прибудинкових
територій та
вулиць приватної
забудови

ли�
пень
кож�
ного
року

КП
"Київ�
міськ�
світло"

Бюд�
жет
міста

8,2204 0,1504 3,7100 3,0000 1,3600 Підготовлена
проектна
документація
нового
будівництва,
реконструкції
або
капітального
ремонту

Інші
дже�
рела

0,4848 0,4848

Разом 8,7052 0,6352 3,7100 3,0000 1,3600

Проведення
експертної оцінки
проектно�
кошторисної
документації
визначених
об'єктів

сер�
пень
кож�
ного
року

КП
"Київ�
міськ�
світло"

Бюд�
жет
міста

3,5820 0,6768 1,3356 1,0800 0,4896 Проектно�
кошторисна
документація,
що пройшла
державну
експертизу

Інші
дже�
рела

2,1816 2,1816

Разом 5,7636 2,8584 1,3356 1,0800 0,4896

3. Забезпечити
монтажно�
будівельні роботи
з будівництва,
реконструкції або
капітального
ремонту
електромереж
зовнішнього
освітлення
прибудинкових
територій та
вулиць приватної
забудови в
районах міста

Забезпечити
виконання
монтажно�
будівельних робіт

гру�
день
кож�
ного
року

КП
"Київ�
міськ�
світло"

Бюд�
жет
міста

63,2590 11,6110 23,7440 19,2000 8,7040 Освітлення
прибудинкових
територій та
вулиць
приватної
забудови в
районах міста
згідно з
вимогами
нормативних
документів

Інші
дже�
рела

37,3100 37,3100

Разом 100,5298 48,8818 23,7440 19,2000 8,7040

Разом за напрямом освітлення прибудинкових територій
та вулиць приватної забудови у тому числі:

Бюд�
жет
міста

75,1024 12,4500 28,8021 23,2915 10,5588

Інші
дже�
рела

40,0000 40,0000

Разом 115,1024 52,4500 28,8021 23,2915 10,5588

Разом за Програмою у тому числі: Бюд�
жет
міста

347,7056 17,4000 193,7939 88,2892 48,2225

Інші
дже�
рела

40,0000 40,0000

Разом 387,7056 57,4000 193,7939 88,2892 48,2225

Назва напряму діяльності (пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми Най�
мену�
вання
показ�
ника

Значення показника

усього за роками

2011 2012 2013 2014

У сфері архітектурно�декоративного освітлення

1. Визначити архітектурні домінанти
районів міста

Проведення аналізу архітектурної
привабливості будинків, споруд,
пам'яток та пам'ятників для кожного
району міста

Кількість 293 293 112 63

2. Розробити проектно�кошторисну
документацію

Розробка технічних умов, дизайн�
проекту, світлової та колористичної
характеристики, кошторисної
документації архітектурно�
декоративного освітлення

Кількість 293 293 112 63

Провести експертну оцінку проектно�
кошторисної документації

Кількість 293 293 112 63

Внести зміни до паспортів фасадів
будинків з врахуванням елементів
архітектурно�декоративного освітлення

Кількість 293 293 175

3. Забезпечити монтажно�будівельні
роботи з архітектурно�декоративного
освітлення архітектурних домінант
районів міста

Забезпечити виконання монтажно�
будівельних робіт

Кількість 293 293 112 63

У сфері освітлення прибудинкових територій та вулиць приватної забудови

1. Визначити перелік прибудинкових
територій та вулиць приватної
забудови в районах міста, освітлення
яких не відповідає вимогам
нормативних документів або взагалі
відсутнє

Проведення по районах інвентаризації
наявних прибудинкових територій та
вулиць приватної забудови,
визначення їх балансової належності
та стану освітлення

Кількість 1413 677 300 300 136

Складання дефектних актів стану
електромереж зовнішнього освітлення
прибудинкових територій та вулиць
приватної забудови

Кількість 1413 677 300 300 136

Проведення світлотехнічних
вимірювань та складання відповідної
документації

Кількість 1413 606 371 300 136

2. Розробити проекти будівництва,
реконструкції або капітального
ремонту електромереж зовнішнього
освітлення прибудинкових територій
та вулиць приватної забудови в
районах міста

Розробка проектної документації
нового будівництва, реконструкції або
капітального ремонту освітлення
прибудинкових територій та вулиць
приватної забудови

Кількість 1413 606 371 300 136

Проведення експертної оцінки
проектно�кошторисної документації
визначених об'єктів

Кількість 1413 606 371 300 136

3. Забезпечити монтажно�будівельні
роботи з будівництва, реконструкції
або капітального ремонту
електромереж зовнішнього
освітлення прибудинкових територій
та вулиць приватної забудови в
районах міста

Забезпечити виконання монтажно�
будівельних робіт

Кількість 1413 606 371 300 136

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток 4 
до рішення Київської міської ради

від 05.04.2012 № 385/7722

Кількісні показники завдань та заходів
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Зареєстровано 

в Головному управлінні юстиції 
6 лютого 2013 р. за № 10/1002 

Про встановлення тарифів 
на виробництво і постачання теплової енергії ПАТ "Камет"

Розпорядження № 79 від 24 січня 2013 року
Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 20 Закону України "Про теплопостачан


ня", постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів
на житлово
комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 р. № 833 "Про внесення зміни до поста

нови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731", з метою запровадження економічно обґрунтованих тарифів:

1. Встановити Публічному акціонерному товариству "Камет" тарифи на
виробництво і постачання теплової енергії для потреб бюджетних уста*
нов, що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів*

никові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь*

кої державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо ви*
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ*
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Про затвердження змін до деяких розпоряджень виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 108 від 31 січня 2013 року
Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та пункту 2 статті 7 Зако


ну України "Про житлово
комунальні послуги", з метою упорядкування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при

будинкових територій, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу Ки*
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що до*
даються.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації —
керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення що*

до висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря*
дження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ*
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Затверджено 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 24 січня 2013 р. № 79

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 
6 лютого 2013 р. за № 10/1002 

Тарифи 
на виробництво і постачання теплової енергії для потреб бюджетних установ, 

що встановлюються Публічному акціонерному товариству "Камет"

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

№
Споживачі

Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Бюджетні установи 638,30 765,96

1. Виключити позиції №№ 53, 71 з Тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово*будівель*
них кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків
та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними
осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням ви*
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30 листопада 2009 р. № 1334 "Про погодження тари*
фів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових тери*
торій".

2. Виключити позицію № 22 з Тарифів на послуги з утримання будин*
ків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово*будівель*
ними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних бу*
динків, іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими

ними особами або управителями жилих будинків по кожному будинку
окремо, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської місь*
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 квітня 2010 р.
№ 250 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і спо*
руд та прибудинкових територій".

3. Виключити позиції №№ 94, 95, 109, 110, 111 з Тарифів та структу*
ри тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій, які надаються житлово*експлуатаційними організаціями кому*
нальної форми власності, житлово*будівельними кооперативами, об'єд*
наннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутри*
мувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управите*
лями жилих будинків по кожному будинку окремо, встановлених розпоря*
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 31.01.2013 № 108

Зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

державної адміністрації) від 10 листопада 2010 р. № 933 "Про встанов*
лення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинко*
вих територій та їх структури і внесення змін до розпоряджень виконав*
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс*
трації) від 30.06.2009 № 760, від 31.08.2009 № 979, від 17.11.2009
№ 1292, від 30.11.2009 № 1334".

4. Виключити позицію № 8 з Тарифів та структури тарифів на послуги
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово*
будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних бу*
динків та інших балансоутримувачів жилих будинків, погоджених розпо*
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації} від 30 серпня 2010 р. № 676 "Про погодження
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те*
риторій та їх структури і внесення змін до розпорядження виконавчого ор*
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
31.08.2009 № 979".

5. Виключити позицію № 152 з Тарифів та структури тарифів на по*
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які
надаються житлово*експлуатаційними організаціями комунальної фор*
ми власності, житлово*будівельними кооперативами, об'єднаннями
співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувача*
ми жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями
жилих будинків по кожному будинку окремо, встановлених розпоря*
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 24 грудня 2010 р. № 1164 "Про встанов*
лення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудин*
кових територій та їх структури і внесення змін до розпоряджень вико*
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад*

міністрації) від 31.08.2009 № 978, № 979, від 14.08.2009 № 902, від
02.03.2010 № 114".

6. Внести зміни до позиції № 1306 Тарифів та структури тарифів на по*
слуги з утримання будинків і споруд комунальної власності та прибудин*
кових територій, які надаються суб'єктами господарювання по кожному
будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності
від оплати останніми (не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за
розрахунковим), встановлених розпорядженням виконавчого органу Київ*
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 груд*
ня 2010 р. № 1221 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури":

у графі 4 слова та цифри "шосе 23 км Харківське" замінити словами
"Бориспільське шосе";

у графі 5 цифру "1" замінити цифрою та словом "7*а".
7. Внести зміни до позиції № 1307 Тарифів та структури тарифів на по*

слуги з утримання будинків і споруд комунальної власності та прибудин*
кових територій, які надаються суб'єктами господарювання по кожному
будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності
від оплати останніми (не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за
розрахунковим), встановлених розпорядженням виконавчого органу Київ*
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 груд*
ня 2010 р. № 1221 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури":

у графі 4 слова та цифри "шосе 23 км Харківське" замінити словами
"Бориспільське шосе";

у графі 5 цифру "5" замінити цифрою та словом "7*б".

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про затвердження структури Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 111 від 31 січня 2013 року 
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання рішення Київської міської ради від 15 бе


резня 2012 року № 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)", розпоря

дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 березня 2012 року № 500
"Про здійснення організаційно
правових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів вико

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)":

1. Затвердити структуру Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь*

кої державної адміністрації) від 4 листопада 2010 року № 907 "Про затвер*
дження структури Головного управління транспорту та зв'язку виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)";

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 1 серпня 2012 року № 1359 "Про за*

твердження змін до структури Головного управління транспорту та зв'яз*
ку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)".

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ*
ника голови Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 31 січня 2013 № 111

СТРУКТУРА
Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

1. Директор Департаменту
1.1. Управління фінансово*економічного забезпечення, бухгалтерсько*

го обліку та звітності
1.1.1. Відділ фінансово*економічного забезпечення
1.1.2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності
1.2. Управління транспорту та пасажирських перевезень
1.2.1. Відділ координації роботи пасажирського транспорту
1.2.2. Відділ організації дорожнього руху та паркування
1.3. Сектор правового забезпечення
1.4. Головний спеціаліст з кадрової роботи
1.5. Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи
1.6. Головний спеціаліст з діловодства
2. Перший заступник директора Департаменту

3. Заступник директора Департаменту — начальник управління розвит*
ку транспортної інфраструктури

3.1. Управління розвитку транспортної інфраструктури
3.1.1. Відділ розвитку транспортної інфраструктури
3.1.2. Відділ технічної політики
4. Заступник директора Департаменту — начальник управління зв'язку

та інформатизації 
4.1. Управління зв'язку та інформатизації
4.1.1. Відділ телекомунікаційного забезпечення та розвитку зв'язку
4.1.2. Відділ інформатизації та захисту інформації

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 19 лютого 2013 року

Рейтин и цільових облі ацій, що ви ористов ються
для фінанс вання житлово о б дівництва в м. Київ

Інформація а ентства "Кредит-Рейтин " (станом на 31.12.2012)

Дарниць ий районний с д м. Києва повідомляє про те, що 27 люто о 2013 ро
о 11.00 відб деться роз ляд цивільної справи за позовом Черноморова Оле сандра
Ми олайовича до Баб ина Михайла Оле сандровича про стя нення рошових оштів.

Баб ин Михайло Оле сандрович, що проживає: м. Київ, в л. Урлівсь а, 4-А, в. 47,
необхідно з'явитись до Дарниць о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Севастопольсь а, 14, аб. 25 для часті роз ляді справи.

У разі повторної неяв и відповідача в с дове засідання справа б де роз лян та за
йо о відс тності!

Обов'яз ово випад неяв и останній зобов'язаний повідомити с д про причини
неяв и!

С ддя О.Р. Л жець а

Шевчен івсь ий районний с д м.Києва за адресою: м. Київ,
в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 51), ви ли ає на 4 березня 2013
ро о 10.00 відповідача омпанію "ВІРТОН КОНСАЛТАНС ЛІМІТЕД" в
особі раїнсь о о представництва по справі за позовом Гаврилю а
Оле сандра Ми олайовича до омпанії "Віртон Консатантс Лімітед" в
особі її раїнсь о о представництва про захист честі та ідності.
Відповідач ви ли ається с дове засідання, разі йо о неяв и справа
роз лядатиметься йо о відс тність.
С ддя Савиць ий О.А.

Посвідчення ромадянина, я ий ева йований 1986 році із зони відч ження,
ате орія 2, серія Б, № 105730 на ім’я Лоз о Світлани Оле сандрівни вважа-
ти недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ про наміри
СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"
повідомляє про наміри щодо отриманим дозволів на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря для діючих отелень,

що розташовані за адресами, в азаними нижче, призначених для централізовано о забезпечення тепловою енер ією об'є тів житлово о
фонд , соціальної та ом нально-поб тової сфери. В я ості палива ви ористов ється природний аз. Прийняті технічні рішення щодо
техноло ічно о стат вання отелень не передбачають перевищення нормативів ранично доп стимих ви идів та і ієнічних нормативів

атмосферно о повітря в процесі їх е спл атації. З 2008 ро змін техноло ії, навантаженні та обладнанні не відб валося.

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренд об'є ти,
що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10,
Департамент ом нальної власності м. Києва. Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності
м. Києва, аб. 524, телефони для довідо : 279-27-86, 279-27-93.

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

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..............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 місяці................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців ........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........490 рн. 80 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

Компанія, що вип стила
облі ації

Серії цільових облі ацій
Рівень
рейтин

Про ноз

Артем, ТОВ , ІБК А-С uaBB Стабільний

Б дспецсервіс, ТОВ A-C, H-J, T, U, K-S, V,W, X,Y, AA, BB, Z uaBB Стабільний

Міхані і У раїна, ПІІ A uaBB Стабільний

РЄВЄРС, ТОВ, Компанія A uaBB Стабільний

Сервіс-Техноб д, ТОВ A-C uaBB Стабільний

ТРОЯНДА, ПрАТ, АГРОФІРМА A-D, І-М uaBB Стабільний

АС-МВК, ТОВ А, В, С, D uaB Стабільний

Компанія Енер об длізин , ТОВ А, В uaB Стабільний

Граніт-Плюс, ТОВ A-C uaCCC Стабільний

Національна б дівельна омпанія D-F uaCCC Стабільний

Інвестиційно-б дівельна р па А, В, С Приз пинено

Метроном, ТОВ А, В Приз пинено

РЕПЕРТУАР
Київсь о о а адемічно о театр “КОЛЕСО”

на лютий 2013 р.

19 вівторо
20 середа

Франсіс Вебер ВИПАДОК У «ГОТЕЛІ ДЮ КОМЕРС»
дете тивно-е сцентрична омедія

21 четвер
22 п'ятниця

Жан-Батіст Мольєр УЯВНО ХВОРИЙ омедія на 2 дії

23 с бота
о 15.00

У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є " ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО ?" ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом
за мотивами водевілю М.Янч а "По ярмар "

23 с бота
Жан Ан й ГЕНЕРАЛИ У СПІДНИЦЯХ
франц зь а омедія на 2 дії тіль и для дорослих

24 неділя КОКТЕЙЛЬ "ФА-СОЛЬ" пісенний роз ляй

27 середа
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є " ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО ?" ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом
за мотивами водевілю М.Янч а "По ярмар "

28 четвер
1/03 п'ятниця

Панас Са са ансь ий
ШАНТРАПА жарт на 1 дію

Почато вистав о 19.00
Х дожній ерівни театр народна артист а У раїни Ірина КЛІЩЕВСЬКА

Інформаційний спонсор

Київсь ий національний а адемічний театр "Оперети"
РЕПЕРТУАР НА ЛЮТИЙ 2013 РОКУ

Почато вистав — 19.00

Дні
тижня

Дата Назва вистави
Вартість
вит ів

від – до

п'ятниця 22.02.2013 "WELCOME TO UKRAINE або подорож
охання", м зи а раїнсь их омпозиторів 20 – 120 рн

с бота 23.02.2013 "Бал Савойї", оперета на 2 дії,
м зи а П. Абрахама 20 – 120 рн

неділя 24.02.2013 "Ци ансь ий барон", оперета на 2 дії,
м зи а Й. Штра са 25 – 150 рн

вівторо 26.02.2013 "Сільва", оперета на 2 дії,
м зи а І. Кальмана 20 – 90 рн

середа 27.02.2013 "Містер І с", оперета на 2 дії,
м зи а І. Кальмана 20 – 100 рн

четвер 28.02.2013 "3а двома зайцями", оперета на 2 дії,
м зи а В. Ільїна, В. Л ашова 25 – 150 рн

№
п/п

Балансо трим вач (юридична
адреса, онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місце-
знаход-
ження

За альна
площа,
в. м

Цільове ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий

стро оренди

Орендна плата
за 1 в.м,

рн

Розмір місяч-
ної орендної
плати, рн

Приміт а

1.

Київсь ий місь ий психоневроло ічний
диспансер № 5

в л. Смоленсь а, 8, м. Київ, 03057,
тел. 456-81-27

1 поверх
в л. Смо-
ленсь а,

8
24,48

Апте и КП "Фармація"
(аптечний п н т)

2 ро и 364 дні

Станом на 01.10.2012

36,28 888,23

Апте и, що реаліз ють отові
лі и (аптечний п н т)

108,85 2664,69

За важення та пропозиції щодо намірів СВП "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" надсилати протя ом 30 алендарних днів до відіділ е оло ії відповідно о район .

ПОВІДОМЛЕННЯ про наміри
СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"
повідомляє про наміри щодо отримання дозволів на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря для діючих отелень,

що розташовані за адресами, в азаними нижче, призначених для централізовано о забезпечення тепловою енер ією об'є тів житлово-
о фонд , соціальної та ом нально-поб тової сфери. В я ості палива ви ористов ється природний аз. Прийняті технічні рішення
щодо техноло ічно о стат вання отелень не передбачають перевищення нормативів ранично доп стимих ви идів та і ієнічних

нормативів атмосферно о повітря в процесі їх е спл атації. З 2008 ро змін техноло ії, навантаженні та обладнанні не відб валося.

Адреса
отельні

Виробнича
пот жність,

Вт
Тип облад-
нання (мар-
а отла)

Кіль-
ість,
шт.

Забр днююча речовина

Потенційний обся
ви идів, Гр -

па

Адміністратив-
ний район міс-

та Києва
Адреса відділ е оло ії РДА

Про-
е тна

Фа -
тична

т/рі /с

В л. К ста-
найсь а, 12

3920 3734 НИИСТУ-5 7
О сид в лецю 0,489596 0,11346

II Голосіївсь ий
03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня,

42, 226-24-57, 281-66-37,
grda@golosiiv.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,738969 0,28420

Пр. 40-річчя
Жовтня,
94/96

7800 7480 НИИСТУ-5
1 О сид в лецю 1,013327 0,29539

II Голосіївсь ий
03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня,

42, 226-24-57, 281-66-37,
grda@golosiiv.gov.ua2 О сиди азот ( перерах н на NO2) 1,568968 0,51325

В л. Голосі-
ївсь а, 19

4270 2424
НИИСТУ-5
КБНГ-2,5

2 О сид в лецю 0,254962 0,16162
II Голосіївсь ий

03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня,
42, 226-24-57, 281-66-37,

grda@golosiiv.gov.ua1 О сиди азот ( перерах н на NO2) 0,581096 0,34341

Пр. На и,
24

5281 5080
НИИСТУ-5
КВВД-0,63

6 О сид в лецю 0,00292 0,090842
II Голосіївсь ий

03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня,
42, 226-24-57, 281-66-37,

grda@golosiiv.gov.ua1 О сиди азот ( перерах н на NO2) 1,438984 0,239750

Пр. На и,
47

30160 21808 ДКВР-6,5/13 4
О сид в лецю 0,013231 0,646697

II Голосіївсь ий
03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня,

42, 226-24-57, 281-66-37,
grda@golosiiv.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 4,453687 1,039008

В л. Черво-
нопрапорна,

148
812 729 НИИСТУ-5 1

О сид в лецю 6,354720 1,257213

II Голосіївсь ий
03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня,

42, 226-24-57, 281-66-37,
grda@golosiiv.gov.ua

О сиди азот ( перерах н на NO2) 0,309260 0,138806

Ан ідрид сірчистий 8,423719 1,179355

Тверді с спендовані частин и 1,957024 0,072663

В л. Василь-
івсь а, 5/7

3250 3189 НИИСТУ-5 5
О сид в лецю 0,531237 0,10436

II Голосіївсь ий
03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня,

42, 226-24-57, 281-66-37,
grda@golosiiv.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,683742 0,23661

В л. Забо-
лотно о, 144

3900 3758 НИИСТУ-5 8
О сид в лецю 0,250738 0,06818

II Голосіївсь ий
03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня,

42, 226-24-57, 281-66-37,
grda@golosiiv.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,626528 0,19651

В л. Геофі-
зи ів, 10

15080 10997 ДКВР-6,5/13 2

О сид в лецю 1,039204 0,176715

II Дарниць ий

02660, м. Київ, в л. О. Кошиця, 11,
560-66-66,564-90-06, 564-90-12,
zagvid@drda.gov.ua для юр.осіб

zvernennja@drda.gov.ua — для фіз. осіб

О сиди азот ( перерах н на NO2) 4,159892 0,478354

О сиди азот ( перерах н на NO2) 0,271588 0,19859

В л. Бо а-
тирсь а, 30
"Урочище
Оболонь"

15428 14234
КВГ-4,65
Е-1/9

3 О сид в лецю 0,882548 0,76024

II Оболонсь ий
04205, м. Київ, в л. Тимошен а, 16,

419-31-86, 418-30-64,
info@obolonrada gov.ua2 О сиди азот ( перерах н на NO2) 1,501347 0,80576

В л. Кон-
дратю а, 8

1496 1160 Е1/9 2
О сид в лецю 0,030676 0,039856

II Оболонсь ий
04205, м. Київ, в л. Тимошен а, 16,

419-31-86,418-30-64,
info@obolonrada.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,060148 0,09212

В л. Ма іїв-
сь а. 4-б

7855 5883
НИИСТУ-5 3 О сид в лецю 0,366531 0,10346

II Оборонсь ий
04205, м. Київ, в л. Тимошен а, 16,

419-31-86. 418-30-64,
info@obolonrada.gov.uaКБНГ-2,5 2 О сиди азот ( перерах н на NO2) 0,733381 0,34116

В л. Лісова,
1 (д/с Ялин-

а)
9280 2041 КВГ- 4,65 2

О сид в лецю 0,350881 0,165127
II Оболонсь ий

04205, м. Київ, в л. Тимошен а, 16,
419-31-86,418-30-64,
info@obolonrada.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,180156 0,323463

В л Нови о-
ва-Прибоя,

11
2600 1786 НИИСТУ-5 4

О сид в лецю 0,246996 0,09442
II Оболонсь ий

04205, м. Київ, в л. Тимошен а, 16,
419-31-86,418-30-64,
info@obolonrada.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,549909 0,21390

В л. Черво-
нофлотсь а,

6
2740 2600 НИИСТУ-5 4

О сид в лецю 0,350501 0,07096
II Оболонсь ий

04205, м. Київ, в л. Тимошен а, 16,
419-31-86,418-30-64,
info@obolonrada.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,6357748 0,1X405

В л. Білиць-
а, 55

5508 3654
KBA-1
(Фа ел)
Е1/9

4 О сид в лецю 0,310247 0,09461
II Подільсь ий

04070, м. Київ, Контра това площа,
2, 417-31-32, 226-20-26,

фа с: 417-53-20, adminpodil@ukr net2 О сиди азот ( перерах н на NO2) 0,663285 0,15796

В л. Білиць-
а, 38-б

2924 2761
НИИСТУ-5,
Мінсь -1

2 О сид в лецю 0,21704 0,14502
II Подільсь ий

04070, м. Київ, Контра това площа,
2, 417-31-32, 226-20-26,

фа с: 417-53-20, adminpodil@ukr net2 О сиди азот ( перерах н на NO2) 0,42687 0,31958

В л. Оси-
повсь о о,

2-а
9744 7250 ТВГ-4,65 2

О сид в лецю 0,629475 0,12555
II Подільсь ий

04070, м. Київ, Контра това площа,
2, 417-31-32, 226-20-26,

фа с: 417-53-20, adminpodil@ukr netО сиди азот ( перерах н на NO2) 1,169804 0,31732

В л. Бер о-
вець а, 6

4640 3724 SuperRAK 2
О сид в лецю 0,417177 0,103734

II Святошинсь ий
03115, м. Київ, пр. Перемо и, 97,

424-00-22, 424-23-42,
zagvid@ks-rda.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 1,106224 0,228853

В л. Котель-
ни ова, 95

2600 2344
НИИСТУ-5
МЗК-0,8

4 О сид в лецю 0,29432 0,06316
II Святошинсь ий

03115, м. Київ, пр. Перемо и, 97,
424-00-22, 424-23-42,
zagvid@ks-rda.gov.ua1 О сиди азот ( перерах н на NO2) 0,50180 0,13695

В л. Біл о-
родсь а, 7

3900 3735 НИИСТУ-5 6
О сид в лецю 0,577438 0,17569

II Солом'янсь ий
03020, м. Київ, пр. Повітрофлот-
сь ий, 41, 226-20-88, 249-46-29,

207-09-75, zagal@solor.da-kyiv.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 1,240399 0,42318

В л. Борща-
івсь а, 154

10440 8340 ДКВР-6.5/13 2
О сид в лецю 0,617070 0,07085

II Солом'янсь ий
03020, м. Київ, пр. Повітрофлот-
сь ий, 41, 226-20-88, 249-46-29,

207-09-75, zagal@solor.da-kyiv.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 1,119495 0,15793

В л. П люя,
5 "Ж ляни"

32560 29499 NOVITER 4
О сид в лецю 1,630479 0,324204

II Солом'янсь ий
03020, м. Київ, пр. Повітрофлот-
сь ий, 41, 226-20-88, 249-46-29,

207-09-75, zagal@solor.da-kyiv.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 6,776559 1,742754

В л. Баб ш-
іна, 27

4050 2853 НИИСТУ-5 5
О сид в лецю 0,779103 0,12848

II Шевчен івсь ий
01030 м. Київ в л. Б.Хмельниць о о,
24, 226-23-52, 235-75-95, фа с:
235-51-29, shevrda@shev.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 1,093086 0,30837

В л. Мель-
ни ова,
45/49

5640 5093
НИИСТУ-5
КСВ-1

2 О сид в лецю 0,436969 0,07365
II Шевчен івсь ий

01030 м. Київ в л. Б.Хмельниць о о,
24, 226-23-52, 235-75-95, фа с:
235-51-29, shevrda@shev.gov.ua4 О сиди азот ( перерах н на NO2) 0,733622 0,164573

В л. Під ір-
на, 3

7170 5554
НИИСТУ-5
КБНГ-2,5

2 О сид в лецю 0,727530 0,14951
II Шевчен івсь ий

01030 м. Київ в л. Б.Хмельниць о о,
24, 226-23-52, 235-75-95, фа с:
235-51-29, shevrda@shev.gov.ua2 О сиди азот ( перерах н на NO2) 1,272305 0,34647

В л. Поло-
вець а,
14/16

3900 3606 НИИСТУ-5 6
О сид в лецю 0,593326 0,17361

ІІ Шевчен івсь ий
01030 м. Київ в л. Б.Хмельниць о о,
24, 226-23-52, 235-75-95, фа с:
235-51-29, shevrda@shev.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 1,103790 0,40465

Пp. Перемо-
и, 70

3250 3005 НИИСТУ-5 5
О сид в лецю 0,520373 0,18436

II Шевчен івсь ий
01030 м. Київ в л. Б.Хмельниць о о,
24, 226-23-52, 235-75-95, фа с:
235-51-29, shevrda@shev.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 1,016158 0,447X0

В л. Шам-
рила, 4

2740 1740 НИИСТУ-5 4
О сид в лецю 0,249216 0,06383

II Шевчен івсь ий
01030 м. Київ в л. Б.Хмельниць о о,
24, 226-23-52, 235-75-95, фа с:
235-51-29, shevrda@shev.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,731614 0,20444

В л. Тан о-
ва, 6

2600 1106 НИИСТУ-5 4
О сид в лецю 0,162574 0,07547

II Шевчен івсь ий
01030 м. Київ в л. Б.Хмельниць о о,
24, 226-23-52, 235-75-95, фа с:
235-51-29, shevrda@shev.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,322044 0,18968

Адреса о-
тельні

Тип облад-
нання (мар-
а отла)

Кіль-
ість,
шт.

Забр днююча речовина
Потенційний обся

ви идів, Гр -
па

Адміністратив-
ний район міс-

та Києва
Адреса відділ е оло ії РДА

т/рі /с

В л. Деп тат-
сь а, 1

НИИСТУ-5 3
О сид в лецю 0,079306 0,07991

III Святошинсь ий
03115, м. Київ, пр. Перемо и, 97

424-00-22, 424-23-42, zagvid@ks-rda.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,139184 0,18517

В л. Крамсь о-
о, 21

НИИСТУ-5
КСВ-0.63

3 О сид в лецю 0,128233 0,047241
III Святошинсь ий

03115, м. Київ, пр. Перемо и, 97
424-00-22, 424-23-42, zagvid@ks-rda.gov.ua3 О сиди азот ( перерах н на NO2) 0,230645 0,115225

В л. Червоно-
флотсь а, 28

Універсал 5
О сид в лецю 0,073842 0,07382

III Оболонсь ий
04205, м. Київ, в л. Тимошен а, 16,

419-31-86,418-30-64, info@obolonrada.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,344685 0,214932

Пров. К ренів-
сь ий, 4/8

КГБ-100 2
О сид в лецю 0,050705 0,01601

III Оболонсь ий
04205, м. Київ, в л. Тимошен а, 16,

419-31-86,418-30-64, info@obolonrada.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,051824 0,02112

В л. Хар івсь е
шосе, 121

НИИСТУ-5
Е-1/9

3 О сид в лецю 0,075187 0,09868

III Дарниць ий

02660, м. Київ, в л. О Кошиця. П
560-66-66, 564-90-06, 564-90-12
zagvid@drda.gov.ua для юр. осіб

zvernennja@drda.gov.ua — для фіз. осіб
3 О сиди азот ( перерах н на NO2) 0,117467 0,03651

В л. Китаївсь а,
32

НИИСТУ-5 3
О сид в лецю 0,125132 0,04851

III Голосіївсь ий
03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 42,
226-24-57,281-66-37, grda@golosiiv.gov.uaО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,198677 0,09241

В л. Добрий
шлях, 64

НИИСТУ-5
Стреля

1 О сид в лецю 0,034788 0,01176
III Голосіївсь ий

03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 42,
226-24-57,281-66-37, grda@golosiiv.gov.ua1 О сиди азот ( перерах н на NO2) 0,028639 0,02679

В л. Радистів,
44

НИИСТУ-5 3
О сид в лецю 0,182027 0,08857

III Деснянсь ий
02660, м. Київ, пр. Мая овсь о о, 29,
515-77-75, 547-75-76, inf_drda@ukr.netО сиди азот ( перерах н на NO2) 0,271588 0,19859

За важення та пропозиції щодо намірів СВП "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" надсилати протя ом 30 алендарних днів до відділ е оло ії відповідно о район . о р н і й ч м о х

л а о п т и а р

и а з о т і т о л е

ч а р и а и п а щ

р а м ц н о т а

о х л о р а т і я а т

а а р і о т и

с т б с х е м а х

Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Біатлон. Збірна України зайняла 
третє місце у медальному заліку 
на Чемпіонаті світу у Чехії
На Чемпіонаті світ з біатлон , я ий відб вся Чехії, раїнсь і біат-

лоніст и завоювали 5 на ород. Завдя и цьом рез льтат наша жіноча
збірна посіла третю позицію в медальном залі . На адаємо, що Оле-
на Під р шна стала чемпіон ою світ в спринтерсь их пере онах і здо-
б ла “бронз ” в онці переслід вання, Валентина та Ві торія Семерен-
и піднялися на третю сходин п’єдестал пошани в індивід альних
пере онах і спринті відповідно. В естафеті наші спортсмен и виборо-
ли “срібло”

Самбо. Вітчизняні спортсмени 
стали бронзовими призерами 
етапу Кубка світу
У Мінсь (Білор сь) завершився XVII Від ритий чемпіонат із боротьби

самбо серед чолові ів на призи президента Респ блі и Білор сь, я ий має
стат с етап К б а світ . Збірна У раїни в за ально омандном залі по-
сіла третє місце, пост пившись спортсменам з Білор сі та Гр зії. Най ра-
щими серед наших самбістів б ли Антон Г рмаза та Іван Васильч . Вони
здоб ли срібні на ороди ва ових ате оріях 82 та 90 іло рамів відповід-
но. “Бронз ” вибороли Андрій Каштанов і Кирило Мельничен о (обидва
в/ 68 ) та Михайло Чер асов і Ярослав Рит о (100 )

Стрибки у воду. Наші плавці завоювали чотири
призових місця на етапі Гран(прі
15–17 люто о в Мадриді (Іспанія) пройшов перший етап Гран-прі зі

стриб ів вод . У раїнці зайняли чотири призових місця — одне пер-
ше, два др их та одне третє. Юлія Про опч перемо ла в індивід -
альних стриб ах з виш и. Чоловічий і жіночий раїнсь і д ети Оле -
сандр Горш овозов — Оле Колодій та Ві торія Кесар — Ганна Пись-
менсь а б ли др ими синхронних стриб ах з триметрово о трамп-
лін . В індивід альних стриб ах з триметрово о трамплін Оле сандр
Горш овозов став бронзовим призером

Теніс. Рафаель Надаль здобув перший титул у
цьому році
У неділю в Сан-Па л (Бразилія) на т рнірі АТР Brasil Open 2013 від-

б вся фінальний матч. П’ята ра ет а світ , іспанець Рафаель Надаль,
посіяний першим, завдав пораз и ар ентинцеві Давид Налбандян ,
що займає в рейтин АТР 93-е місце, з рах н ом 6:3, 6:3. За 1 оди-
н 18 хвилин і рово о час Рафаель Надаль ви рав п’ять еймів на при-
йомі і про рав два на своїй подачі. С перни и обмінялися трьома ей-
сами, при цьом іспанець помилився на подачі чотири рази, а Налбан-
дян — три. Тепер рах но в їх особистом протистоянні став 5:2 на о-
ристь Надаля. Для ньо о цей тит л став першим після повернення на
орт цьом сезоні і 51-м ар’єрі. Тим часом атарсь ом місті До-
ха завершився жіночий т рнір WTA Qatar Total Open. У фінальном мат-
чі перша ра ет а світ , білор с а Ві торія Азарен о трьох сетах зло-
мила опір по и др ої ра ет и світ Серени Вільямс, здоб вши пере-
мо з рах н ом 7:6, 2:6, 6:3. Та им чином, Ві торія Азарен о з честю
відстояла свій чемпіонсь ий тит л

Температура —7°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 89 %

Температура —1°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 87 %

Температура —3°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 84 %

Прогноз погоди на 19 лютого 2013 року

ОВНИ, інформаційне поле Всесвіт до ваших посл , запелен -
вати потрібн інформацію, аби б ти в рсі всіх новин, тр днощів
не с ладе, тіль и своєчасно посилайте т ди "запит", і отримаєте
все, що потрібно. Тримати язи на припоні теж не слід, дайте йо-
м свобод та спіл йтеся вдосталь. Озв ч йте свої ідеї, пропози-
ції, зав’яз йте неформальні онта ти (перший з стрічний може
стати по ровителем), мандр йте в інтернет-просторі.
ТЕЛЬЦІ п рхатим ть, я метели , тож с різь всти н ть, діючи

оперативно та мітливо приймаючи пра тичні рішення. Постарай-
теся ви ористов вати вдалий збі обставин для завоювання сим-
патій ерівництва, оформлення до ментації, для перевір и ін-
формаційних даних, проведення різноманітних заходів (фінансо-
вих, поб тових).
БЛИЗНЯТА поч ватим ться, я риба воді, ор анічно впис ю-

чись б дь-я і сит ації, це день вашої рідної стихії, я а щедро на-
повнить ожн літин єства життєдайною енер ією. Головне – не
змарн вати її. Хіба що на роботі можливі "сюрпризи" від ерівниц-
тва, до я их ви не зовсім отові, одна зможете вчасно реор аніз -
ватися і впораєтеся.
РАКИ, події дня мотивовані армічно. Заховайтеся м шлю від

ромадсь ої мет шні, самотність для вас нині най ращий др і по-
мічни . Холодно ровно обмір йте на альні проблеми, раціональ-
но все зважте, змоделюйте план на майб тнє, той фантом не зни -
не, а набиратиме сил матеріалізації. Інтернет-лист вання, нав-
чання, оброб а інформації, с ладання звітів, літерат рна діяльність
б д ть прод тивними.
ЛЕВИ, ваше місце в др жній омпанії серед соратни ів по д х

та інтересам. Там ви зроз мієте одне одно о з півслова, зможете
домовитися на різні теми, зала одити давні непороз міння. Хіба
що ввечері можливі спонтанні аз си та нести ов и через не важ-
ність, недбалість.
ДІВИ, займіться поточними сл жбовими справами, с оротіть

дистанцію з шефом (адже ви ньо о фаворит) та ближче поспіл-
йтеся, під ин вши ці ав ділов ідею, пропозицію. Не овтайте

язи а на нараді-летючці, а сміливо висловлюйте д м и та за ва-
ження! Тр дова атмосфера наповнена д хом товарись ої спів-
др жності, тож робота перетвориться з атор и на свято в оточен-
ні милих серцю оле .
ТЕРЕЗИ, ваш д ш с олихне М за і завир є райд жними бар-

вами, в рез льтаті чо о творча с арбниця Всесвіт зба атіє на ще
один шедевр. Втім, можна і пробайди вати в цей медоносний
час, вибір за вами, тіль и потім не нарі айте, оли треба б де три-
мати звіт перед Творцем – чом за опали талант в землю, пор -
шивши йо о волю?..
У СКОРПІОНІВ день психоло ічної трансформації. Абстра йте-

ся від либинних триво , переживань і проведіть інтеле т альний
е спрес-аналіз сит ацій. Ч т и, новини, пліт и нині розповсюдж -
ються з осмічною швид істю, і не всім їм можна довіряти, а ще
ірше приймати близь о до серця чи приймати за по ли до дій.
СТРІЛЬЦІВ хоч до боляч и при ладай! Ч йні, альтр їстичні, не-

виба ливі, арно з сіма ладитим ть, переб ваючи на хвилі роз -
мової ідилії з оточенням, розв’яз ватим ть найс ладніші реб си
проблем, адже інтеле т альний еній ся не апо ею. Тож оли сто-
с н и з діловими он рентами чи шлюбними обранцями зайшли
в л хий т, саме час ш ати спішний вихід на шлях пороз мін-
ня!
КОЗОРОГИ, навантаж йте та трен йте моз ові літини! Я що

ваша робота пов’язана з інтеле т альною діяльністю, с ладанням
звітів, аналітичними дослідженнями, мар етин ом, оброб ою діло-
вої ореспонденції, ж рналісти ою, день промайне з ма сималь-
ною прод тивністю, і навіть виба ливий шеф б де задоволений,
с арбнич а ар’єрних бон сів поповниться.
Чарівні ВОДОЛІЇ продемонстр ють всій расі літерат рно-пое-

тично о енія. Вашими б в стами та мед пити! Прославляйте, зве-
лич йте людей, наснаж йте їх похвалою, освідч йтеся в оханні,
пестячи в ха милих. Одна не заб вайте, що слово – це Бо , і я що
зд маєте лихословити чи повісити ом сь, навіть жартома, ло ши-
н на в ха, пізніше б дете по арані за те л авство.
РИБИ оповиті яс равою енер етичною а рою, ма ія вплив на

людей олосальна, сьо одні пориньте в сімейн олотнеч , саме в
домашній оселі поряд з бала чими домочадцями зможете вип с-
тити пар , навести лад в армидері д ші. А завтра повіють м сони
форт ни, сприяючи спішній самореалізації в соці мі

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Бордо" зазнав розгромної 
поразки від "Ліона"
У чемпіонаті Франції відбулися матчі 25 туру
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У франц зь ій пер-
шості з ф тбол в
рам ах 25 т р від-
б лися два важливих
матчі. Лідер чемпіо-
нат столичний
“ПСЖ” остях за-
знав першої пораз и
цьом році, про-
равши с ромном
“Сошо” з рах н ом
2:3. Цією невдачею
с ористався най-
ближчий переслід -
вач парижан “Ліон”.
Команда Ремі Гарда
на виїзді позн щала-
ся над с перни ом
иївсь о о “Динамо”
Лізі Європи “Бор-

до”. З стріч завер-
шилася з рах н ом
4:0 на ористь ос-
тей.

Поєдинок між “Бордо” та

“Ліоном” був головним мат�

чем 25�го туру чемпіонату

Франції. Флагмани фран�

цузького футболу останніх

років в нинішньому сезоні

вирішують дещо різні зав�

дання. “Ліон” відчайдушно

намагається боротися з

“ПСЖ” за чемпіонське

звання, а у “Бордо”, у свою

чергу, мета простіша — про�

битися в єврокубки. До сло�

ва, обидві команди на мину�

лому тижні брали участь в

Лізі Європи. “Бордо” зіграв

внічию з київським “Дина�

мо” на чужому полі, а “Лі�

он” зазнав гостьової пораз�

ки від “Тоттенхема”.

На початку звітного матчу

гравці “Бордо” взяли ініці�

ативу в свої руки і стали

створювати небезпечні мо�

менти поблизу воріт гостей з

перших же хвилин, але заби�

ти швидкий гол їм не вдало�

ся. А по закінченню

п’ятнадцяти хвилин навіть

дозволили ліонцям повести

у рахунку. Бафетімбі Гоміс

зробив класну передачу до

штрафного майданчика су�

перника на Клемана Греньє,

і той впевнено переграв гол�

кіпера “Бордо”.

Пропущений м’яч серйоз�

но розпалив господарів по�

ля, і на 24 хвилині вони ціл�

ком могли зрівняти рахунок.

Людовік Обраньяк отримав

м’яч у чужій штрафній пло�

щі, обіграв захисника і про�

бив по воротах, але голкіпер

був на місці. Футболісти

“Бордо” виглядали активні�

шими за суперника, і дивно,

що їм ніяк не вдавалося ре�

алізувати гольові моменти.

На 33 хвилині чудову нагоду

змарнував захисник Флорі�

ан Маранж, якому не вдало�

ся влучити у ворота.

Не зумівши зрівняти ра�

хунок у першому таймі, на�

ставник команди господарів

Франсіс Жійо вирішив сут�

тєво освіжити гру своїх під�

опічних, впустивши на поле

одразу двох нових футболіс�

тів. Стартові п’ятнадцять

хвилин другого тайму “Бор�

до” продовжував диктувати

свої умови. Але приблизно

після години напруженого

поєдинку господарі помітно

втомилися. “Ліон”, який не

мав гострих моментів біля

воріт Седріка Каррассо, в

цьому протистоянні пока�

зав, що таке ефективна ре�

алізація. На 65 хвилині Гу�

ейда Фофана подвоїв раху�

нок, відзначившись клас�

ним ударом в "дев’ятку"

метрів з тридцяти, рахунок

став 2:0. Всього через вісім

хвилин все той же Фофана

заробив пенальті, який хо�

лоднокровно реалізував

Греньє. Ще через дві хвили�

ни Лаказетт змінив рахунок

на зовсім непристойний.

Олександр скористався по�

милкою захисника “Бордо”

і розстріляв нещасного Кар�

рассо з кількох метрів.

“Бордо” явно не заслуго�

вував розгрому, але в цей

вечір удача була на боці

“Ліона”, який здобув пере�

могу — 4:0. Втім, на цьому

подарунки для команди Ре�

мі Гарда не закінчилися. То�

го ж вечора лідер чемпіона�

ту “ПСЖ” несподівано по�

ступився на виїзді скромно�

му “Сошо”. Протягом мат�

чу господарі двічі відіграва�

лися, а під завісу зустрічі

швидка контратака закін�

чилася точним ударом Сед�

ріка Бакамбу, який і завер�

шив поєдинок з рахунком

3:2 на користь господарів.

Таким чином “ПСЖ” під�

пустив до себе “Ліон” на

відстань однієї перемоги, і

боротьба за чемпіонські ме�

далі ще попереду
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Цей день в історії 19 лютого

1473 – народився Ми ола Ко-
перни , польсь ий астроном, тво-
рець еліоцентричної системи сві-
т , філософ, лі ар
1878 – амери ансь ий винахід-

ни Томас Алва Едісон запатен-
т вав рамофон (фоно раф)
1982 – відб вся перший політ па-

сажирсь о о авіалайнера "Боїн -757"
1986 – СРСР зап с ає в осмос

орбітальн станцію "Мир"
1992 – Верховна Рада У раїни

затвердила триз б малим ербом
У раїни
1993 – ан лійсь і дослідни и

Файнерс і Стра д стали першими
людьми, я і подолали Антар тид
піш и
2002 – з онвейєра зійшов

перший вітчизняний вертоліт "Ан-
ел". У раїна стала 6-ою раїною
в світі, я а самостійно виробляє
елі оптери
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
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Перемі ши з рах н ом 3:2, ф тболісти "Сошо" ( білій формі) перервали безпро рашн серію лідера чемпіонат "ПСЖ"


