
ІЗ МЕТОЮ профілактики раку 
шийки матки у столиці продо-
вжують безкоштовно вакцинувати 
юних киянок. Про це повідоми-

ла учора директор 
Департаменту 
охорони здоров’я 
КМДА Валентина 
Гінзбург під час 
відвідин кабінету 
щеплень Шевчен-

ківського району. Вона зауважила, 
що Київський міський голова Ві-
талій Кличко визначив охорону 
материнства та дитинства одним 
із пріоритетних завдань столич-

ної влади і нагадала, що торік в 
рамках програми «Здоров’я киян» 
уперше закупили вакцину «Цер-
варикс», яка використовується 
для специфічної профілактики 
папіломавірусу людини. 

«Саме цей небезпечний вірус 
викликає рак шийки матки – одне 
з найпідступніших гінекологіч-
них захворювань. У 2017 році 
такий діагноз поставлено майже 
300 киянкам. Понад 10% із них 
звернулися до лікаря запізно. 
Сьогодні на обліку у столичних 
онкологів зареєстровано понад 
3000 жінок, хворих на рак шийки 

матки», – зазначила Валентина 
Григорівна. 

У зв’язку з цим вона наголо-
сила на необхідності проходити 
регулярні профілактичні огляди. 

«Онкологічне захворювання 
шийки матки – візуальна форма 
раку, яка досить успішно діагнос-
тується лікарем без використання 
дороговартісного обладнання. Тож 
усе, що вам потрібно, – запланова-
но відвідати гінеколога, та в разі 
виявлення проблеми – вчасно 
розпочати лікування», – закликала 
керівник Департаменту охорони 
здоров’я КМДА. 

За її словами, запобігти хворобі 
можна, якщо зробити в юному віці 
щеплення. Тож саме з метою убез-
печення маленьких киянок влада 
прийняла рішення щодо закупівлі 
вакцини «Церварикс». 

«У 2017 році коштом столичного 
бюджету придбано понад 2000 доз 
вакцини на суму понад мільйон 
гривень. Наразі вже щеплено 700 
дівчат», – розповіла пані Гінзбург. 

Вона пояснила, що для проведен-
ня щеплень проти папіломавірусу 
є певні специфічні вимоги. Так, 
щеплення рекомендовані дівчатам 
віком від 9 до 15 років, які ще не 
почали жити статевим життям. Вак-
цинацію проводять у два-три етапи. 

«У будь-якому випадку, якщо 
ви батьки дівчинки, прийдіть до 
свого сімейного лікаря, педіатра чи 
гінеколога. Дізнайтеся більше про 
вакцинацію проти папіломавірусу 
людини та про доцільність щеплення 
саме вашої дитини. Повірте, ваша 
доросла донька в майбутньому 
неодноразово подякує вам за це 
рішення», – запевнила Валентина 
Гінзбург  �

Оголошено тендер 
на будівництво метро 
на Виноградар 

КП «Київський метрополітен» у системі 
Prozorro оголосило міжнародний тендер із 
будівництва метро на Виноградар. Пропо-
зиції компаній прийматимуть до 19 лютого. 
Проведення аукціону заплановане на 27 
березня. Орієнтовна вартість прокладання 
лінії в напрямку Виноградаря становить 
6,3 млрд грн. Проектом передбачено 
будівництво двох станцій – «Мостицька» 
та «Проспект Правди». Обидві неглибо-
кого закладення, обладнані ліфтами для 
маломобільних груп населення. 

Згідно з проектом, від станції «Мос-
тицька» до станції «Проспект Правди» 
тунелі будуть розташовані один над од-
ним. Таке рішення не нове у світових 
метрополітенах на вузьких, насичених 
комунікаціями ділянках, однак у Києві 
раніше не застосовувалося. 

У столиці 
35 мільйонерів вже 
подали декларації 

На сьогодні у Києві подано 848 декла-
рацій про майновий стан та доходи із 
загальною сумою задекларованого до-
ходу в понад 236 млн грн. З них – 35 
декларацій подано мільйонерами та 
393 декларації – на податкову знижку. 
За поданими деклараціями до сплати 
належить 3,8 млн грн податку на доходи 
фізичних осіб та 0,6 млн грн військового 
збору.  Про це в ефірі радіо Голос Столиці 
повідомила начальник ГУ ДФС у м. Києві 
Людмила Демченко. 

Вона зазначила: у нормах щодо де-
кларування доходів громадян відбулись 
певні зміни. І перша з них – це зміна 
форми декларації про майновий стан і 
доходи (викладено у новій редакції). Так, 
форму декларації доповнено рядком 
10.9.1. В якому відображається дохід та 
податкові зобов’язання, які розстрочу-
ються платником податків за прощеним 
(анульованим) боргом за кредитом, що 
отриманий таким платником на придбання 
житла (іпотечний кредит). 

Людмила Демченко нагадала, що 
платники, які згідно з розділом ІV По-
даткового кодексу України зобов’язані 
надавати декларацію, подають її до 1 
травня 2018 року. 

На Печерську 
відбудеться історична 
реконструкція бою 
на заводі «Арсенал» 

29 січня до 100-річчя бою під Крутами 
у Києві на історичному місці проведуть 
реконструкцію бою військ УНР проти 
більшовиків на заводі «Арсенал». Актори 
відтворять події, що відбувались напри-
кінці січня 1918 року. 

Після реконструкції організують тра-
диційний cмолоскипний марш від Арсе-
нальної площі до Аскольдової могили, 
присвячений героям Крут. 

Початок заходів о 18.30. Збір біля 
станції метро «Арсенальна».
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Від вірусу захистить 
«Церварикс» 

 �  Надійна вакцина, вперше закуплена містом, убезпечить юних 
киянок від підступної хвороби
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Із метою профілактики раку шийки матки у кабінетах щеплення столичних медзакладів продовжують безкоштовно вакцинувати юних киянок

У столиці триває безкоштовна вакцинація дівчаток для профілактики раку 
шийки матки. Торік такий діагноз поставлено майже 300 киянкам. Понад 
10% із них звернулися до лікаря запізно. Сьогодні на обліку у столичних 
онкологів зареєстровано понад 3000 мешканок міста, хворих на цю недугу. 
У зв’язку з цим фахівці рекомендують на необхідності проходити регулярні 
профілактичні огляди. У 2017-му коштом столичного бюджету закуплено 
понад 2000 доз вакцини на суму понад мільйон гривень. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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Про ініціювання створення місцевої асоціації «Київська 
агломерація»

Рішення Київської міської ради № 1045/4052 від 21 грудня 2017 року
Керуючись частиною другою статті 4 та статтею 10 Європейської хартії місцевого самоврядування, пунктами 21 і 

40 Декларації Генеральної Асамблеї ООН про міста та інші населені пункти в новому тисячолітті від 09 червня 2001 
року, статтею 8 Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», пунктом 3 розділу IV Концепції 
адміністративної реформи в Україні, затвердженої Указом Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98, ви-
ходячи з закріпленого у Європейській хартії місцевого самоврядування права органів місцевої влади на співробітництво 
при здійсненні своїх повноважень, прагнучи досягнути солідарності у стосунках столиці з прилеглими територіями, 
як це визначено у пункті 68 Європейської хартії міст II Ради Європи, беручи до уваги принцип рівноправного парт-
нерства між малими, середніми і великими містами та селами в межах міських метрополій, проголошений в Розділі 
І Лейпцизької хартії Ради Європи про сталий розвиток міст, визнаючи необхідність реалізації цілей, що окреслені в 
Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів 
України від 06 серпня 2014 року № 385, враховуючи спрямованість міста Києва на активну співпрацю з прилеглими 
громадами для реалізації спільних проектів, що була визначена як ключова умова успішної імплементації Стратегії 
розвитку міста Києва до 2025 року, та пріоритет в рамках стратегічного напрямку «Київ – відкрите місто, національний 
та регіональний центр тяжіння», підтверджуючи необхідність об’єднання зусиль столиці та сусідніх населених пунктів 
для вирішення спільних проблем, координації зусиль та розробки єдиної стратегії розвитку, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

äâ³ àáî á³ëüø³ àäì³í³ñòðàòèâí³ îäèíèö³, ìàþòü 
ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè ç ð³çíèìè ìîæëèâîñòÿìè 
³ ïð³îðèòåòàìè òà ñòðàæäàþòü â³ä â³äñóòíîñò³ 
êîîðäèíàö³¿». Äëÿ âèð³øåííÿ âêàçàíî¿ ïðîáëåìè 
ó ïóíêò³ 40 Äåêëàðàö³¿ Îá’ºäíàí³ Íàö³¿ çàêëèêàëè 
«îðãàíè âëàäè ó âåëèêèõ ì³ñüêèõ àãëîìåðàö³ÿõ 
ðîçðîáëÿòè ìåõàí³çìè ³ â³äïîâ³äíèì ÷èíîì 
ñòèìóëþâàòè ðîáîòó ïðàâîâèõ, ô³íàíñîâèõ, 
àäì³í³ñòðàòèâíèõ, ïëàíîâèõ ³ êîîðäèíàö³éíèõ 
ìåõàí³çì³â äëÿ îðãàí³çàö³¿ á³ëüø ñïðàâåäëè-
âîãî, íàëàãîäæåíîãî ³ ôóíêö³îíàëüíîãî æèòòÿ â 
ì³ñòàõ». Íåîáõ³äí³ñòü ïðèä³ëèòè íàëåæíó óâàãó 
öüîìó íîâîìó ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷íîìó ÿâèùó 
øâèäêî óñâ³äîìèëè ³ íà ºâðîïåéñüêîìó ð³âí³ – 
òàê, â Ëåéïöèçüê³é õàðò³¿ ïðî ñòàëèé ðîçâèòîê 
ì³ñò (2007) òà ªâðîïåéñüê³é õàðò³¿ ì³ñò II (2008) 
íàãîëîøóºòüñÿ íà âàæëèâîñò³ íàëàãîäæåííÿ 
ïàðòíåðñòâà ³ ñîë³äàðíîñò³ ì³æ ïðèëåãëèìè íà-
ñåëåíèìè ïóíêòàìè â ìåæàõ ì³ñüêèõ ìåòðîïîë³é.

Âèîêðåìëåííÿ àãëîìåðàö³¿ ÿê ñó÷àñíî¿ óð-
áàí³ñòè÷íî¿ òåíäåíö³¿ â Óêðà¿í³ òà âèçíàííÿ 
íåîáõ³äíîñò³ ¿¿ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ íà íà-
ö³îíàëüíîìó ð³âí³ áóëî âïåðøå çä³éñíåíå â 
Êîíöåïö³¿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ðåôîðìè â Óêðà¿í³, 
çàòâåðäæåí³é Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 22 
ëèïíÿ 1998 ðîêó ¹ 810/98. Ó Êîíöåïö³¿ éøëîñÿ 
ïðî íåîáõ³äí³ñòü àïðîáàö³¿ òà äîáðîâ³ëüíîãî 
çàïðîâàäæåííÿ ó ì³ñüêèõ àãëîìåðàö³ÿõ íîâèõ 
îðãàí³çàö³éíèõ ìîäåëåé óïðàâë³ííÿ, à òàêîæ ïðî 
ïðèñêîðåííÿ ðîçðîáëåííÿ ³ ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñüêó àãëîìåðàö³þ». Òåðì³í «ì³ñüêà 
àãëîìåðàö³ÿ» òàêîæ çãàäóâàâñÿ â Äåðæàâí³é 
ñòðàòåã³¿ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó äî 2015 ðîêó, 
çàòâåðäæåí³é ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 21 ëèïíÿ 2006 ðîêó ¹ 1001, ùî 
âèçíà÷àëà íåîáõ³äí³ñòü ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêò³â 
«ðîçáóäîâè ³ ìîäåðí³çàö³¿ òåõí³÷íî¿ òà ñóñï³ëüíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè íàéá³ëüøèõ ì³ñüêèõ àãëîìåðàö³é 
³ âåëèêèõ ì³ñò (Äîíåöüê, Äí³ïðîïåòðîâñüê, Êè¿â, 
Ëüâ³â, Îäåñà, Õàðê³â) ç ìåòîþ ïåðåòâîðåííÿ ¿õ 
íà îñíîâí³ îñåðåäêè ïðèïëèâó ëþäåé, òîâàð³â, 
êàï³òàëó òà ³íôîðìàö³¿». Äåðæàâíà ñòðàòåã³ÿ 
ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó äî 2020 ðîêó íå ïî-
ñëóãîâóºòüñÿ òåðì³íîì «àãëîìåðàö³ÿ», ïðîòå 
òàêîæ ì³ñòèòü ö³ë³ ùîäî ï³äâèùåííÿ ðîë³ ì³ñò 
ó ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó ðåã³îí³â, äîñÿãíåííÿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ 
òà ïîøèðåííÿ ïîçèòèâíèõ ïðîöåñ³â ðîçâèòêó 
ì³ñò íà ³íø³ òåðèòîð³¿. Ðàçîì ç òèì, åêîíîì³-
êî-ãåîãðàô³÷íà êàòåãîð³ÿ àãëîìåðàö³¿ íàðàç³ 
òàê ³ íå îòðèìàëà â³äïîâ³äíîãî çàêîíîäàâ÷îãî 
ðåãóëþâàííÿ. ²ñíóþ÷èé Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî 
ñï³âðîá³òíèöòâî òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä» íå 
ì³ñòèòü ïîíÿòòÿ àãëîìåðàö³¿ òà çîñåðåäæåíèé 
íà ïèòàííÿõ äîãîâ³ðíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà òåðè-
òîð³àëüíèõ ãðîìàä äëÿ ðåàë³çàö³¿ êîíêðåòíèõ 
ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â, à çàðåºñòðîâàíèé ó Âåðõîâí³é 
Ðàä³ Óêðà¿íè çàêîíîïðîåêò ¹ 6743 «Ïðî ì³ñüê³ 
àãëîìåðàö³¿» â³ä 17 ëèïíÿ 2017 ðîêó ³ äîñ³ ïåðå-
áóâàº íà îçíàéîìëåíí³ ó êîì³òåò³.

Ñë³ä óñâ³äîìëþâàòè, ùî àãëîìåðàö³ÿ º 
îá’ºêòèâíîþ åêîíîì³êî-ãåîãðàô³÷íîþ ðåà-
ë³ºþ ñüîãîäåííÿ, ³ñíóâàííÿ ÿêî¿ íå çàëåæèòü 
â³ä íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíî¿ þðèäè÷íî¿ êàòåãîð³¿ â 
çàêîíîäàâñòâ³. Ñüîãîäí³ çàçíà÷åí³ ðåàë³¿ óðáàí³ñ-
òè÷íîãî óêðóïíåííÿ â Óêðà¿í³ íàéâèðàçí³øå ïðî-
ñë³äêîâóþòüñÿ íàâêîëî ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
ñåðöÿ Óêðà¿íè, ¿¿ ñòîëèö³ – ì³ñòà Êèºâà. Çà äàíèìè 
àíàë³òè÷íî-äîñë³äíèöüêîãî öåíòðó «²íñòèòóò 
ì³ñòà» Êè¿âñüêà àãëîìåðàö³ÿ ôàêòè÷íî îá’ºäíóº 
11 ì³ñò (Êè¿â, Áîðèñï³ëü, Áîÿðêà, Áðîâàðè, Áó÷à, 
Âàñèëüê³â, Âèøãîðîä, Âèøíåâå, ²ðï³íü, Îáóõ³â, 
Óêðà¿íêà), 8 ñåëèù (Âîðçåëü, Ãëåâàõà, Ãîñòîìåëü, 
Êàëèí³âêà ó Áðîâàðñüêîìó ðàéîí³ òà Êàëèí³âêà ó 
Âàñèëüê³âñüêîìó ðàéîí³, Êîöþáèíñüêå, Êîçèí, 
×àáàíè) òà ïîíàä 50 ñ³ë. Ùîäåííî äî ñòîëèö³ 
ç îáëàñò³ ïðè¿æäæàþòü íà ðîáîòó áëèçüêî 560 
òèñ. ëþäåé, ùî ñêëàäàº 32% íàñåëåííÿ óñ³º¿ 
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Çîêðåìà, êîæíîãî äíÿ íà 
ðîáîòó äî Êèºâà ¿çäÿòü 41% ìåøêàíö³â ì³ñòà 
Áðîâàðè òà 43% ìåøêàíö³â ì³ñòà ²ðï³íü. Á³ëüøå 
òîãî, ó íàéáëèæ÷èõ äî Êèºâà ðàéîíàõ – Áîðèñ-
ï³ëüñüêîìó, Áðîâàðñüêîìó, Âàñèëüê³âñüêîìó, 
Âèøãîðîäñüêîìó, Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîìó òà 
Îáóõ³âñüêîìó (26,3% òåðèòîð³¿ îáëàñò³) ìåøêàº 
ìàéæå ïîëîâèíà íàñåëåííÿ îáëàñò³ (45,8%). Ïðè 
öüîìó çâ’ÿçêè Êèºâà ç ñóñ³äí³ìè íàñåëåíèìè 
ïóíêòàìè íå îáìåæóþòüñÿ ëèøå ìàÿòíèêîâîþ 
òðóäîâîþ ì³ãðàö³ºþ – íàñåëåííÿ ïðèëåãëèõ 
òåðèòîð³é àêòèâíî êîðèñòóºòüñÿ ñîö³àëüíîþ 
³íôðàñòðóêòóðîþ ñòîëèö³, ¿¿ òðàíñïîðòíèìè 
êîðèäîðàìè, êóëüòóðíèìè ³ ðåêðåàö³éíèìè 
ðåñóðñàìè, àäì³í³ñòðàòèâíèìè ìîæëèâîñòÿìè. 
Â öüîìó êîíòåêñò³ ñåðéîçíîþ ïðîáëåìîþ º ïè-
òàííÿ íåóçãîäæåíîñò³ ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ 
ðîçâèòêó ñòîëèö³ òà ñóñ³äí³õ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, 
àäæå ó ïðèëåãëèõ ñåëàõ ³ ì³ñòàõ àêòèâíî âåäåòüñÿ 
æèòëîâå áóä³âíèöòâî çà óìîâ ïðàêòè÷íî ïîâíî¿ 

â³äñóòíîñò³ äèòÿ÷èõ ñàäê³â, øê³ë, ë³êàðåíü ³ çà-
êëàä³â ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ. 
Òàê, íàâ³òü ó òàêèõ â³äíîñíî âåëèêèõ ì³ñòàõ ÿê 
Áðîâàðè, Áîðèñï³ëü ³ Áó÷à íàïîâíåí³ñòü øê³ë 
íàðàç³ âæå ñòàíîâèòü 100%, à ÷èñåëüí³ñòü ä³-
òåé ó ãðóïàõ â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ 
ïåðåâèùóº âñòàíîâëåí³ íîðìè íà 19-29%. Âñå 
öå çóìîâëþº êîëîñàëüíå äîäàòêîâå íàâàíòà-
æåííÿ íà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíó òà ñîö³àëüíó 
³íôðàñòðóêòóðó ñòîëèö³, ÿêå â ðàç³ â³äñóòíîñò³ 
íàëåæíîãî ñï³ëüíîãî ïëàíóâàííÿ íåìèíó÷å ïðè-
çâåäå äî êîëàïñó. Ïðè öüîìó ñòâîðåííÿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ³íôðàñòðóêòóðè, ÿêîþ êîðèñòóþòüñÿ 
óñ³ æèòåë³ Êè¿âñüêî¿ àãëîìåðàö³¿, çä³éñíþºòüñÿ 
âèêëþ÷íî çà êîøòè ñòîëè÷íîãî áþäæåòó. Äëÿ 
ïðèêëàäó, Ãîëîâíèé êàíàë³çàö³éíèé êîëåêòîð 
ì³ñòà Êèºâà, ÏÀÒ «Êè¿ââîäîêàíàë» ³ Áîðòíèöüêà 
ñòàíö³ÿ àåðàö³¿ çàáåçïå÷óþòü âîäîâ³äâåäåííÿ ³ 
ïðèéîì ñò³÷íèõ âîä íå ëèøå ñòîëèö³, à é ïðèëåãëèõ 
ì³ñò-ñóïóòíèê³â. Îêðåìî¿ óâàãè òà êîîðäèíàö³¿ 
òàêîæ ïîòðåáóþòü ïèòàííÿ çáåð³ãàííÿ êè¿âñüêîãî 
ñì³òòÿ íà îáëàñíèõ ïîë³ãîíàõ, áóä³âíèöòâî äîð³ã, 
îðãàí³çàö³ÿ ïðèì³ñüêèõ òðàíñïîðòíèõ ñïîëó÷åíü, 
à òàêîæ ðîçìåæóâàííÿ ìåæ òåðèòîð³é ì³ñòà Êèºâà 
òà ïðèëåãëèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â.

Òàêèì ÷èíîì, ñèíåðã³÷íèé ðîçâèòîê ì³ñòà Êèºâà 
òà ñóì³æíèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ îäèíèöü ïîòðåáóº 
ñó÷àñíèõ ºâðîïåéñüêèõ ìåõàí³çì³â, ÿê³ á äàâàëè 
çìîãó öèì åêîíîì³÷íî ïîâ’ÿçàíèì òà ñóñï³ëüíî 
³íòåãðîâàíèì íàñåëåíèì ïóíêòàì êîîðäèíóâàòè 
çóñèëëÿ òà åôåêòèâíî âèð³øóâàòè ñï³ëüí³ ïðîáëåìè. 
Â óìîâàõ â³äñóòíîñò³ çàêîíîäàâ÷îãî ðåãóëþâàííÿ 
êàòåãîð³¿ àãëîìåðàö³¿ â³äïîâ³äíå ñï³âðîá³òíèöòâî 
ìîæå áóòè îðãàí³çîâàíå øëÿõîì ñòâîðåííÿ àñî-
ö³àö³¿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çã³äíî ç 
Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî àñîö³àö³¿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ» (äàë³ – Çàêîí).

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 1 Çàêîíó àñîö³àö³ÿ îðãà-
í³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ º äîáðîâ³ëüíèì 
íåïðèáóòêîâèì îá’ºäíàííÿì, ùî ñòâîðþºòüñÿ 
îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ç ìåòîþ 
á³ëüø åôåêòèâíîãî çä³éñíåííÿ ñâî¿õ ïîâíî-
âàæåíü, óçãîäæåííÿ ä³é ùîäî çàõèñòó ïðàâ òà 
³íòåðåñ³â òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ³ ñïðèÿííÿ 
ì³ñöåâîìó òà ðåã³îíàëüíîìó ðîçâèòêó. Çã³äíî ç 
ïîëîæåííÿìè Çàêîíó ì³ñöåâà àñîö³àö³ÿ îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ñòâîðþºòüñÿ íà 
äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ ïðåäñòàâíèêàìè òðüîõ 
àáî á³ëüøå ì³ñöåâèõ ðàä íà óñòàíîâ÷èõ çáîðàõ 
àñîö³àö³¿ òà ðåºñòðóºòüñÿ ÿê þðèäè÷íà îñîáà 
â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³ä-
ïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü». Ïåðåä 
ïðîâåäåííÿì â³äïîâ³äíèõ óñòàíîâ÷èõ çáîð³â 
êîæíà ì³ñöåâà ðàäà, ùî âèÿâèëà áàæàííÿ ñòàòè 
÷ëåíîì àñîö³àö³¿, ìàº ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî 
³í³ö³þâàííÿ ñòâîðåííÿ àñîö³àö³¿, âèçíà÷èòè 
óïîâíîâàæåíèõ îñ³á òà íàäàòè ¿ì íåîáõ³äíèé 
îáñÿã ïîâíîâàæåíü.

Ç îãëÿäó íà âèùåçãàäàí³ âèêëèêè ñüîãîäåííÿ, 
Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ÿê ïðåäñòàâíèöüêèé îðãàí 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ñòîëèö³ Óêðà¿íè âèð³øèëà 
çðîáèòè ïåðøèé êðîê òà ³í³ö³þâàòè ñòâîðåííÿ 
ì³ñöåâî¿ àñîö³àö³¿ «Êè¿âñüêà àãëîìåðàö³ÿ» (äàë³ 
– Àñîö³àö³ÿ), à òàêîæ äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñü-
ê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè çàõîäè 
ç îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàö³é ùîäî 
ñòâîðåííÿ Àñîö³àö³¿ ç ì³ñüêèìè, ñ³ëüñüêèìè ³ 
ñåëèùíèìè ãîëîâàìè òà ñåêðåòàðÿìè ì³ñöåâèõ 
ðàä ïðèëåãëèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â.

Âèõîäÿ÷è ç âèùåçàçíà÷åíîãî, ç ìåòîþ 
îá’ºäíàííÿ çóñèëü ùîäî çàõèñòó ïðàâ ³ çàêîí-
íèõ ³íòåðåñ³â ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, 
ðîçâ’ÿçàííÿ ñï³ëüíèõ ïðîáëåì, îáì³íó äîñâ³äîì 
òà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ á³ëüø åôåêòèâíîãî çä³é-
ñíåííÿ ïîâíîâàæåíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
çâåðòàºìîñü äî Âàñ ç ïðîïîçèö³ºþ:

1. Äîëó÷èòèñü äî êîíñóëüòàö³é ñòîñîâíî ñòâî-
ðåííÿ Àñîö³àö³¿, ùî îðãàí³çîâóþòüñÿ âèêîíàâ÷èì 
îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ 
ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ).

2. Ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî ³í³ö³þâàííÿ ñòâî-
ðåííÿ Àñîö³àö³¿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 8 Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî àñîö³àö³¿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ».

3. Äåëåãóâàòè óïîâíîâàæåíèõ ïðåäñòàâíèê³â 
äëÿ ó÷àñò³ â óñòàíîâ÷èõ çáîðàõ Àñîö³àö³¿.

Ç ìåòîþ ìàêñèìàëüíî¿ åôåêòèâíîñò³ çàïëà-
íîâàíèõ êîíñóëüòàö³é òàêîæ ïðîïîíóºìî Âàì âè-
çíà÷èòèñü ùîäî îñíîâíèõ ïðîáëåì ³ ïåðñïåêòèâ 
âçàºìîä³¿ ì³ñòà Êèºâà òà Âàøîãî íàñåëåíîãî 
ïóíêòó ïî êîæí³é ç ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà.

Ìè ïåðåêîíàí³, ùî ëèøå ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè 
íàì ï³ä ñèëó ã³äíî ïðîòèñòîÿòè ³ñíóþ÷èì âèêëèêàì 
òà çàáåçïå÷èòè ñòàëèé ðîçâèòîê íàøîãî ðåã³îíó!

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Ñòàíîâëåííÿ ïîñò³íäóñòð³àëüíî¿ ðèíêîâî¿ 
åêîíîì³êè â Óêðà¿í³ ñòàëî êàòàë³çàòîðîì áàãàòüîõ 
ñóñï³ëüíèõ ïðîöåñ³â, îäíèì ç ÿêèõ º óðáàí³çàö³ÿ – 
ïîñèëåííÿ ðîë³ ì³ñò â ïîë³òèö³, åêîíîì³ö³, êóëüòóð³ 
òà ñóñï³ëüíîìó æèòò³. Ðîáî÷³ ì³ñöÿ, ñîö³àëüíà ³íô-
ðàñòðóêòóðà, ïðèéíÿòíèé ð³âåíü æèòòÿ, ìîæëèâîñò³ 
äëÿ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó ³ ñàìîðåàë³çàö³¿ – âñ³ ö³ 
âàæëèâ³ ôàêòîðè ñêîíöåíòðîâàí³ ñàìå ó âåëèêèõ 
óêðà¿íñüêèõ ì³ñòàõ-ì³ëüéîííèêàõ. Âêàçàíå çóìîâèëî 
íå ëèøå ñòð³ìêå çðîñòàííÿ ì³ñüêîãî íàñåëåííÿ â 
Óêðà¿í³, à é âèíèêíåííÿ íîâî¿ åêîíîì³êî-ãåîãðà-
ô³÷íî¿ êàòåãîð³¿ – ì³ñüêèõ àãëîìåðàö³é.

Àãëîìåðàö³ÿ ÿâëÿº ñîáîþ êîìïàêòíå òå-
ðèòîð³àëüíå ðîçì³ùåííÿ ì³ñüêèõ íàñåëåíèõ 

ïóíêò³â, îá’ºäíàíå ³íòåíñèâíèìè ãîñïîäàð-
ñüêèìè, òðóäîâèìè ³ êóëüòóðíî-ïîáóòîâèìè 
çâ’ÿçêàìè. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü àãëîìåðàö³é 
º ìîíîöåíòðè÷íèìè – òîáòî îá’ºäíàíèìè íà-
âêîëî íàéá³ëüøîãî ì³ñòà, ùî ñòàíîâèòü öåíòð 
àãëîìåðàö³¿. Âèíèêíåííÿ àãëîìåðàö³é ÿê íîâîãî 
âèòêó óðáàí³çàö³¿ áóëî âèçíàíå ÎÎÍ íà ãëîáàëü-
íîìó ð³âí³ ùå ó 2001 ðîö³. Çîêðåìà ó ïóíêò³ 21 
Äåêëàðàö³¿ Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ ÎÎÍ ïðî ì³ñòà 
òà ³íø³ íàñåëåí³ ïóíêòè â íîâîìó òèñÿ÷îë³òò³ 
äåðæàâè íàãîëîñèëè, ùî «ïðîöåñ óðáàí³çàö³¿ â 
ñâ³ò³ ïðèçâ³â äî êîíöåíòðàö³¿ íàñåëåííÿ â ì³ñü-
êèõ àãëîìåðàö³ÿõ, ùî ïðîñòÿãàþòüñÿ çà ìåæ³ 
àäì³í³ñòðàòèâíèõ êîðäîí³â ì³ñò, îõîïëþþòü 

1. ²í³ö³þâàòè ñòâîðåííÿ ì³ñöåâî¿ àñîö³àö³¿ «Êè¿â-
ñüêà àãëîìåðàö³ÿ» (äàë³ – Àñîö³àö³ÿ) â³äïîâ³äíî 
äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
àñîö³àö³¿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ».

2. Íàïðàâèòè ì³ñöåâèì ðàäàì ì³ñò Áîðèñï³ëü, 
Áîÿðêà, Áðîâàðè, Áó÷à, Âàñèëüê³â, Âèøãîðîä, 
Âèøíåâå, ²ðï³íü, Îáóõ³â, Óêðà¿íêà, ñåëèù Âîðçåëü, 
Ãëåâàõà, Ãîñòîìåëü, Êàëèí³âêà (Áðîâàðñüêèé 
ðàéîí), Êàëèí³âêà (Âàñèëüê³âñüêèé ðàéîí), Êî-
öþáèíñüêå, Êîçèí, ×àáàíè, à òàêîæ ïðèëåãëèõ 
äî ì³ñòà Êèºâà ñ³ë, çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèçíà÷èòè îñîáàìè, óïîâíîâàæåíèìè 
äëÿ ó÷àñò³ â óñòàíîâ÷èõ çáîðàõ Àñîö³àö³¿ (äàë³ – 
Óïîâíîâàæåí³ îñîáè):

– Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó Êëè÷êà Â³òàë³ÿ 
Âîëîäèìèðîâè÷à;

– çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñåêðåòàðÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ïðîêîï³âà Âîëîäèìèðà 
Âîëîäèìèðîâè÷à;

– çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ 
ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà Îëåêñ³ÿ Þð³éîâè÷à;

– äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ãîëîâó 
äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ «Ñîë³äàðí³ñòü» ó Êè¿âñüê³é 
ì³ñüê³é ðàä³ Ñòðàíí³êîâà Àíäð³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à;

– äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ãîëîâó 
äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ «Îá’ºäíàííÿ «Ñàìîïîì³÷» 
ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ Ãóñîâñüêîãî Ñåðã³ÿ 
Ìèõàéëîâè÷à;

– äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ãîëîâó 
äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ «Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ 
«Áàòüê³âùèíà» ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ Áîíäàðåíêà 
Âîëîäèìèðà Äìèòðîâè÷à;

– äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ãîëîâó 
äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ «ªäí³ñòü» ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é 
ðàä³ Îìåëü÷åíêà Îëåêñàíäðà Îëåêñàíäðîâè÷à;

– äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ãîëîâó 
äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ «Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ 
«Ñâîáîäà» ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ Ñèðîòþêà 
Þð³ÿ Ìèõàéëîâè÷à.

4. Íàäàòè Óïîâíîâàæåíèì îñîáàì ïðàâî:
– ñï³ëüíî âåñòè ïåðåãîâîðè ç óïîâíîâàæåíèìè 

ïðåäñòàâíèêàìè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ ïðèëåãëèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ç ïèòàíü, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç³ ñòâîðåííÿì Àñîö³àö³¿;

– ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè íà óñòàíîâ÷èõ çáîðàõ Àñîö³àö³¿, áðàòè 
ó÷àñòü â îáãîâîðåíí³ ³ ãîëîñóâàíí³ ç óñ³õ ïèòàíü 
ïîðÿäêó äåííîãî óñòàíîâ÷èõ çáîð³â Àñîö³àö³¿, ó 
òîìó ÷èñë³ ç ïèòàíü çàòâåðäæåííÿ ñòàòóòó Àñî-
ö³àö³¿ òà îáðàííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Àñîö³àö³¿;

– îáèðàòè ³ áóòè îáðàíèì äî ñêëàäó îðãàí³â 
óïðàâë³ííÿ Àñîö³àö³¿;

– ï³äïèñóâàòè äîêóìåíòè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñòâî-
ðåííÿì òà äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ Àñîö³àö³¿;

– áðàòè ó÷àñòü ó âèð³øåíí³ áóäü-ÿêèõ ³íøèõ 
ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç³ ñòâîðåííÿì Àñîö³àö³¿.

5. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³-
í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè çàõîäè ç îðãàí³çàö³¿ ³ ïðî-
âåäåííÿ êîíñóëüòàö³é ùîäî ñòâîðåííÿ Àñîö³àö³¿ 
ç ì³ñüêèìè, ñ³ëüñüêèìè ³ ñåëèùíèìè ãîëîâàìè 
òà ñåêðåòàðÿìè ì³ñöåâèõ ðàä íàñåëåíèõ ïóíêò³â, 
âêàçàíèõ ó ïóíêò³ 2 öüîãî ð³øåííÿ, òà ïîâ³äî-
ìèòè ïðî ðåçóëüòàòè â³äïîâ³äíèõ êîíñóëüòàö³é 
íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
íå ï³çí³øå, í³æ ÷åðåç äâà ì³ñÿö³ ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ.

6. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³-
í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü äåöåí-
òðàë³çàö³¿, ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ñåêðåòàð³àòó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ 
ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã 
ñòàòò³ 9 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àñîö³àö³¿ îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ» ðîçðîáèòè ïðîåêò 
ñòàòóòó Àñîö³àö³¿, à òàêîæ ï³äãîòóâàòè àíàë³òè÷íó 
çàïèñêó ùîäî ïðîáëåì òà ïåðñïåêòèâ âçàºìî-
ä³¿ ì³ñòà Êèºâà ³ ïðèëåãëèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â 
àãëîìåðàö³¿ ïî êîæí³é ç ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà 
ç â³äïîâ³äíèìè ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè.

Ïðîåêò ñòàòóòó Àñîö³àö³¿ òà çàçíà÷åíà àíà-
ë³òè÷íà çàïèñêà íå ï³çí³øå, í³æ ÷åðåç ì³ñÿöü 
ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ ïîäàþòüñÿ íà 
ðîçãëÿä Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ³íøèì 
Óïîâíîâàæåíèì îñîáàì ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ 
ñï³ëüíî¿ óçãîäæåíî¿ ïîçèö³¿ íà óñòàíîâ÷èõ 
çáîðàõ Àñîö³àö³¿, à òàêîæ ïðåäñòàâëÿþòüñÿ 
äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïëåíàðíîìó 
çàñ³äàíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè óïîâíîâàæåíèì 
ïðåäñòàâíèêîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿).

7. Äîðó÷èòè Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íå ï³çí³øå 
í³æ ÷åðåç ï’ÿòíàäöÿòü äí³â ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó 
ãîëîâ³ òà ³íøèì Óïîâíîâàæåíèì îñîáàì ïèñüìî-
âèé ïåðåë³ê óñ³õ ïðèëåãëèõ äî ì³ñòà Êèºâà ñ³ë.

8. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó òà ïî-
ñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà 
ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 10 (1822), п’ятниця, 26 січня 2018 р.

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 21.12.2017 № 1045/4052
Звернення депутатів Київської міської ради до місцевих рад прилеглих 

населених пунктів
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Заява про екологічні наслідки діяльності 

Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення. ПрАТ "Київський 
склотарний завод" виступає замовником проекту по будівництву Багато-
функціонального житлового кварталу І, за адресою: м. Київ, Оболонський 
район, пров. Балтійський, 23 на земельній ділянці з кадастровим номером 
8000000000:78:113:0001 площею 9,7168 га. Майданчик під реалізацію І черги 
будівництва займає площу близько 5,3 га. Суттєві фактори, що впливають 
чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з 
урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій. 1) 
Вплив на повітряне середовище пов'язаний з викидами в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин під час спалювання природного газу в котельнях жит-
лового кварталу та роботи двигунів автотранспорту. Забруднюючі речовини, 
які будуть надходити в атмосферне повітря: діоксид сірки; оксид вуглецю; 
оксиди азоту; вуглеводні насичені; речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок (сажа); парникові гази і.т.п. Обсяг викидів – близько 6229,851665 
т/рік, з них парникових газів – близько 6220,974731 т/рік. 2) Вплив на водне 
середовище під час експлуатації об'єкта. Господарсько-побутові стоки, в 
обсязі близько 2437,09 м3/добу та зливові стоки з території відводитимуться 
до каналізаційних мереж міста. 3) Перелік відходів, що утворюватимуться 
в процесі діяльності: лампи люмінесцентні, тверді побутові відходи, шлам 
септиків. Обсяг відходів – близько 3168,219 т/рік. 4) Потенційний вплив на 
грунти: вплив об'єкта на ґрунти відсутній. 5) Потенційний вплив на рослинний 
і тваринниц світ, заповідні об'єкти: планована діяльність не впливатиме на 
рослинний та тваринний світ, заповідні об'єкти в межах впливу об'єкта від-
сутні. 6) Потенційний вплив на навколишнє техногенне середовище: в зоні 
розташування об'єкта промислові об'єкти, пам'ятники історії і культури, музеї, 
інші спорудження підземні і наземні, потребуючі захисту від шкідливих впливів, 
які могла б здійснювати проектована діяльність, – відсутні. 7) Потенційний 
вплив на навколишнє соціальне середовище: об'єкти спортивно-оздоров-
чого, курортного та рекреаційного призначення в місці розміщення об'єкта 
відсутні. 8) Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та 
безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а також заходи, 
що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і 
нормативів: рівень забруднення в місцях знаходження сельбищної забудови 
не перевищуватиме нормативних значень (ГДК для населених місць). Рівні 
шуму знаходитимуться в межах допустимих значень. Соціальний ризик 
оцінюється як прийнятний. Експлуатація енергетичного обладнання (котлів) 
здійснюватиметься згідно режимної наладки. Перелік залишкових впливів 
1) Викиди забруднюючих речовин. 2) Утворення господарсько-побутових 
та зливових стоків. 3) Утворення відходів.

Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяль-
ність, мету і шляхи її здійснення. З метою інформування громадськості 
про заплановану діяльність було опубліковано "Заяву про наміри" (газета 
"Хрещатик" №129 (5042) від "08" грудня 2017 р.). Зобов'язання замовника 
щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони 
навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах 
будівництва та експлуатації об'єкта планованої діяльності.

При проведенні господарської діяльності Замовник зобов'язується вико-
нувати наступні вимоги: 1) Дотримуватись ЗУ "Про охорону атмосферного 
повітря" 2) Дотримуватись ЗУ "Про відходи" 3) Дотримуватись Водного 
кодексу України. 4) Дотримуватись ЗУ "Про охорону земель" та ін.

Інформація щодо отримання дозволу на викиди
СВП "КИЇВСЬКІ ТЕЦ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" повідомляє про наміри отри-
мати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами для Теплоелектроцентралі №5 (далі – 
ТЕЦ-5) за адресою: 01013, м. Київ, Голосіївський р-н, 

вул. Промислова, 4.

Теплоелектроцентраль №5 – одна з найбільших теплоелектроцентралей 
України, яка виробляє теплову та енергетичну енергію для споживачів Голо-
сіївського, Печерського та Дарницького районів столиці.

Виробнича потужність ТЕЦ-5 складається з 2-х енергетичних котлів ТГМ-96А, 
2-х енергетичних котлів ТГМП-314А та 5-х водогрійних котлів типу ПТВМ-180 
ст. №№1, 2, 3 і типу КВГМ-180 ст. №№ 4, 5. Основним паливом є природний 
газ, резервним – мазут. Сумарна номінальна теплова потужність становить 
3215 МВт (об'єкт першої групи).

Основні планові показники виробничої програми підприємства на 2018 рік 
становлять: електроенергії – 1505 млн кВт•год; теплової енергії – 3400 тис. Гкал. 

Загальна кількість стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин – 
96 одиниць.

Якісний склад основних забруднюючих речовин: оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту; оксид вуглецю; вуглецю ді-
оксид; азоту (1) оксид [N

2
0]; метан; речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок і т. п. Загальна величина миттєвого викиду забруднюючих речовин 
від основних джерел викидів становить 3045,385 г/с.

Масові концентрації забруднюючих речовин не перевищують нормативи 
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, 
поточних технологічних нормативів від вищеперерахованих котлоагрегатів 
та відповідають гігієнічним нормативам на межі санітарно-захисної зони і в 
сельбіщній зоні.

Для досягнення перспективних технологічних нормативів при спалюванні 
природного газу та мазуту планується виконати заходи відповідно до вимог 
Національного плану скорочення викидів забруднюючих речовин від великих 
спалювальних установок та стратегії розвитку СВП "КИЇВСЬКІ ТЕЦ" ПАТ "КИ-
ЇВЕНЕРГО" до 2030 року.

Крім того, для забезпечення надійної роботи котлоагрегатів, котельного 
обладнання, теплових та електричних мереж здійснюється комплекс робіт, 
заходів, які направлені на підвищення енергоефективності (проведення капі-
тальних та поточних ремонтів, режимно-налагоджувальних і еколого-тепло-
технічних випробувань котлоагрегатів, здійснення контролю за додержанням 
затверджених нормативів гранично-допустимих викидів і т.п.).

Зауваження та пропозиції надсилати у місячний термін до Голосіївської 
районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: 03039, м. Київ, 
просп. Голосіївський, 42, тел.: (044) 281-66-62, 281-66-56.

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра-
ції) повідомляє про продаж на аукціоні в електронній формі за методом зниження ціни об’єкта приватизації – нежилих приміщень  

загальною площею 322,30 кв.м на вул. Мурашка Миколи, 4/2, літ. "А'"

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра-
ції) повідомляє  про продаж на аукціоні в електронній формі за методом зниження ціни об’єкта приватизації – нежитлових при-

міщень загальною площею 212,9 кв.м на просп. Маяковського Володимира, 60/10, літ. "А"

Назва об’єкта: Нежилі приміщення загальною  площею 322,30 кв.м. 
Адреса:  04050, м. Київ, вул. Мурашка Миколи, 4/2, літ. "А'".
Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Київжитлоспец-

експлуатація".
Відомості про об’єкт приватизації: 
Нежилі приміщення з № 1 по № 33 (групи приміщень № 127) загаль-

ною площею 322,30 кв.м.
Початкова ціна об’єкта  з урахуванням ПДВ – 6 150 288 (шість міль-

йонів сто п’ятдесят тисяч двісті вісімдесят вісім) гривень.
Грошові кошти в розмірі 10%  початкової ціни з урахуванням ПДВ: 

615 028 (шістсот п'ятнадцять тисяч двадцять вісім) гривень 80 копійок.
УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному санітарно-

технічному стані.
2. Всі витрати, пов'язані зі сплатою винагороди організатору аук-

ціону, з укладанням договору  купівлі-продажу об’єкта приватизації, 
його нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на 
об’єкт, бере на себе покупець.

3. Крок аукціону:
– розмір знижки (крок аукціону на зменшення ціни) – 5 % початкової 

ціни Об’єкта приватизації, що складає 307 514 (триста сім тисяч п’ятсот 
чотирнадцять) гривень 40 копійок, з урахуванням ПДВ;

– розмір надбавки (крок аукціону на збільшення ціни) – 10 % початкової 
ціни Об’єкта приватизації, що складає 615 028 (шістсот п'ятнадцять 
тисяч двадцять вісім) гривень 80 копійок, з урахуванням ПДВ.

4. Реєстраційний внесок в сумі 17 (сімнадцять) гривень, без ПДВ, за 
реєстрацію заяви  сплачується на рахунок  № 26006562666800 у ПАТ 
"УкрСиббанк", код банку: 351005, код ЄДРПОУ: 32069037, отримувач: 
Товарна біржа "Універсальна товарно-сировинна біржа".

5. Грошові кошти в розмірі – 615 028,80 гривень, що становлять 
10 відсотків початкової ціни Об'єкта приватизації, вносяться на раху-
нок № 26006562666800 у ПАТ "УкрСиббанк", код банку: 351005, код 
ЄДРПОУ: 32069037, отримувач: Товарна біржа "Універсальна товарно-
сировинна біржа". 

6. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
7. Аукціон в електронній формі за методом зниження ціни Об’єкта 

приватизації  буде проведено 23 лютого 2018 року. 

Організатор аукціону – Товарна біржа "Універсальна товарно-си-
ровинна біржа".

Аукціон триватиме з 11.00 (початок подання цінових пропозицій) до 
18.00 (закінчення подання цінових пропозицій). 

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення в електронній формі продажу об’єктів  малої приватизації 
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за 
№ 1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні в електронній формі за методом зниження 
ціни та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в 
електронному вигляді на сайт Товарної біржі "Універсальна товарно-
сировинна біржа": http://www.utsb.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники 
аукціону зобов’язані надіслати на адресу організатора аукціону (01054, 
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, оф. 11, Товарна 
біржа "Універсальна товарно-сировинна біржа") оригінали заяв на 
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені 
копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання 
цих документів. 

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній 
формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду 
заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, 
та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної влас-
ності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України № 772 від 17 квітня 1998 року, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 26 червня 1998 року за  № 400/2840.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу 
аукціону, позбавляється права на подальшу участь в цьому аукціоні.

8. Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою: м. Київ, 
вул. Мурашка Миколи, 4/2,  літ. "А'", отримати додаткову інформацію 
можна за адресою: 01054, м. Київ,  вул. Бульварно-Кудрявська (Воров-
ського), 51, оф. 11, Товарна біржа "Універсальна товарно-сировинна 
біржа",  тел. (044) 482-07-42.

Фотоматеріали, технічна документація, інші матеріали про об’єкт 
розміщені на сайті Департаменту комунальної власності м. Києва 
(розділ "Приватизація" (www.gukv.gov.ua/ виставлено-на-продаж) та 
на сайті організатора аукціону (http://www.utsb.kiev.ua).

Назва об’єкта: Нежитлові приміщення загальною  площею 212,9 кв. м. 
Адреса: 02232, м. Київ, просп. Маяковського Володимира, 60/10, 

літ. "А".
Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Ватутінськінвестбуд".
Відомості про об’єкт приватизації: 
Нежитлові приміщення з № 1 по № 19 (групи приміщень № 1) за-

гальною площею 212,9 кв.м.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 2 572 632 (два мільйони п’ятсот 

сімдесят дві тисячі шістсот тридцять дві) гривні.
Грошові кошти в розмірі 10%  початкової ціни з урахуванням ПДВ: 

257 263,20 (двісті п’ятдесят сім тисяч  двісті шістдесят три) гривні 
20 копійок.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному санітарно-

технічному стані.
2. Всі витрати, пов'язані зі сплатою винагороди організатору аук-

ціону, з укладанням договору  купівлі-продажу об’єкта приватизації, 
його нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на 
об’єкт, бере на себе покупець.

3. Крок аукціону:
– розмір знижки (крок аукціону на зменшення ціни) – 5 % початкової 

ціни Об єкта приватизації, що складає 128 631,60 (сто двадцять вісім 
тисяч шістсот тридцять одна) гривня 60 копійок, з урахуванням ПДВ;

– розмір надбавки (крок аукціону на збільшення ціни) – 10%  початко-
вої ціни Об’єкта приватизації , що складає 257 263,20 (двісті п’ятдесят 
сім тисяч  двісті шістдесят три) гривні 20 копійок, з урахуванням ПДВ.

4. Реєстраційний внесок в сумі 17 (сімнадцять) гривень, без ПДВ, за 
реєстрацію заяви  сплачується на рахунок  № 26006562666800 у ПАТ 
"УкрСиббанк", код банку: 351005, код ЄДРПОУ: 32069037, отримувач: 
Товарна біржа "Універсальна товарно-сировинна біржа".

5. Грошові кошти в розмірі – 257 263,20 гривень, що становлять 
10 відсотків початкової ціни об'єкта приватизації, вносяться на раху-
нок № 26006562666800 у ПАТ "УкрСиббанк", код банку: 351005, код 
ЄДРПОУ: 32069037, отримувач: Товарна біржа "Універсальна товарно-
сировинна біржа". 

6. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
7. Аукціон в електронній формі за методом зниження ціни об’єкта 

приватизації  буде проведено 23 лютого 2018 року. Організатор аукціону 
– Товарна біржа "Універсальна товарно-сировинна біржа"

Аукціон триватиме з 11.00 (початок подання цінових пропозицій) до 
18.00 (закінчення подання цінових пропозицій). 

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення в електронній формі продажу об’єктів  малої   приватизації 
на аукціоні, у тому числі за методом зниження  ціни,   затвердженого 
наказом Фонду державного майна України  від  09.09.2015  № 1325, 
зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції   України 25 вересня 2015 
за № 1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні в електронній формі за методом зниження 
ціни та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в 
електронному вигляді на сайт Товарної біржі "Універсальна товарно-
сировинна біржа": http://www.utsb.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники 
аукціону зобов’язані надіслати на адресу організатора аукціону (01054, 
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, оф. 11, Товарна 
біржа "Універсальна товарно-сировинна біржа") оригінали заяв на 
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені 
копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання 
цих документів. 

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній 
формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду 
заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, 
та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної влас-
ності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України № 772 від 17 квітня 1998 року, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу 
аукціону, позбавляється права на подальшу участь в цьому аукціоні.

8. Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою: 02232, 
м. Київ, просп. Маяковського Володимира, 60/10, літ. "А", отримати 
додаткову інформацію можна за адресою: 01054, м. Київ, вул. Бульвар-
но-Кудрявська (Воровського), 51, оф. 11, Товарна біржа "Універсальна 
товарно-сировинна біржа",  тел. (044) 482-07-42.

Фотоматеріали, технічна документація, інші матеріали про об’єкт 
розміщені на сайті Департаменту комунальної власності м. Києва 
(розділ "Приватизація" (www.gukv.gov.ua/ виставлено-на-продаж) та 
на сайті організатора аукціону (http://www.utsb.kiev.ua). 

До уваги керівників підприємств, установ та організацій!
Згідно з постановою НКРЕКП від 24.04.2017 № 538 "Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну 

енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України", Порядком розрахунку 
роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії 
місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, 
затвердженим постановою НКРЕКП від 13.04.2017 № 512, Порядком ринкового формування роздрібних тарифів 
на електричну енергію, що відпускається споживачам, затвердженим постановою НКРЕКП від 13.06.2016 № 1129, 
постановою НКРЕКП від 28.12.2017 № 1513 "Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2018 рік" 
та листа НКРЕКП від 25.04.2017 № 4309/17.2.1/7-17 роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для 
кожного класу споживачів, крім населення, ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" з лютого 2018 року становитимуть:

Роздрібні тарифи для споживачів електричної енергії у місті Києві з урахуванням ПДВ, 
які вводяться в дію з лютого 2018 року

І клас 
напруги 
(27,5 кВ і                                                                                                                                                
вище)

Крім 
того, 
ПДВ

з ПДВ

II клас 
напруги                                                                                                                                          
(до 27,5 
кВ)

Крім   
того,                                                                                                                                           
ПДВ

з ПДВ

Всі споживачі, крім населення та комунально-побутових потреб 
релігійних організацій коп./кВт•год 161,972 32,394 194,366 179,600 35,920 215,520

Комунально-побутові потреби релігійних організацій, 
коп./кВт•год (Постанова НКРЕКП №220 від 26.02.2015) 140,00 28,00 168,00 140,00 28,00 168,00

Плата за перевищення договірної величини потужності– в 
двократному розмірі за 1 кВт згідно з Законом України "Про 
внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" від 
23.06.2005 №2706 та Постановою НКРЕ № 784 від 11.06.1999, 
грн/кВт (із змінами та доповненнями)

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за періодами часу, 
встановлюються такі тарифні коефіцієнти (Постанова НКРЕ від 
20.12.2001 № 1241 (із змінами та доповненнями), факсограма   
ДП  "НЕК "Укренерго" від  01.12.2017 №01/14392): 
• Нічний період;

• Напівпіковий період;          

• Піковий період:

0,25

1,02 

1,8

Межі тарифних зон: 

з 23 год. до 6 год.

з 6 год. до 8 год. 
з 10 год. до 17 год. 
з 21 год. до 23 год.                                                                                                                                             
 
з 8 год. до 10 год. 
з 17 год. до 21 год.

Для двозонних тарифів, диференційованих за періодами часу, 
встановлюються такі тарифні коефіцієнти (Постанова НКРЕ від 
20.12.2001 № 1241 (із змінами та доповненнями), факсограма 
ДП "НЕК "Укренерго" від 01.12.2017 №01/14392:                                                                                                                                   
• Нічний період;                                                                                                         

• Денний період:

0,35 

1,35

Межі тарифних зон:                                                                                                                                             

з 23 год. до 7 год. 

з 7 год. до 23 год.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 59401

Передплатний індекс
щоденного випуску
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Аеропорту «Київ» можуть 
присвоїти ім’я Ігоря Сікорського

ЛЕГЕНДАРНИЙ бард і актор Володимир Висо-
цький до Києва має пряме відношення. Тут жив його 
дід. У будиночку по вулиці Бульварно-Кудрявській, 
32, народився батько майбутнього поета Семен і 
дядько Олексій. Потім родина переїхала в більше 
помешкання на Бібіковський бульвар (нині – бульвар 
Шевченка), згодом – на вул. Франка, 20. Бабуся Воло-
димира Висоцького, Дарія Олексіївна Бройнштейн, 
похована на Байковому кладовищі. Батько поета, 
Семен Володимирович, навчався в 67-й київській 
трудовій школі, після її закінчення вступив до по-
літехнікуму зв’язку, але згодом переїхав до батька 
в Москву. Кадровим офіцером, зв’язківцем він 
пройшов усю Велику Вітчизняну. Після війни доля 
знову повернула його до рідного міста. Мешкав він 
з дружиною на квартирі в Чеховському провулку, 
потім – на вулиці Жовтневої революції. У дитинстві 
Володя часто гостював у бабусі в Києві, відпочивав 
з родичами в селі Плюти. 

Пам’ятаючи настанову батька про те, що чоловік 
повинен мати чоловічу професію, майбутній актор 
вступив до Московського інженерно-будівельного 
інституту. Але там провчився лише один семестр. За 
спогадами друзів, закінчивши курсову, Володимир 
вилив на ватман склянку з чорною тушшю і вимовив: 
«Усе! Піду в артисти! Кожен повинен займатися своєю 
справою». І відразу ж став студентом Школи-студії 
МХАТу. Але з ролями йому довго не таланило. Ви-
знання прийшло набагато пізніше, в 1964 році, на 
сцені Театру на Таганці. 

1968 року Володимир Висоцький вперше офіцій-
но приїхав до Києва як артист. Тоді на кіностудії 
ім. О Довженка режисер Суламіфь Цибульник по-
чала роботу над фільмом «Карантин» за сценарієм 
Юрія Щербака. Володимиру запропонували напи-
сати пісні до нього. З двох написаних потрапила 
одна – «Давно змовкли залпи гармат», яку виконав 
актор Юрій Каморний. Пізніше, відповідаючи на 
запитання кореспондентів газет, Висоцький ска-
зав: «Я терпіти не можу, коли хтось, окрім мене, 
співає мої пісні». 

1971 року до Києва приїхав Московський театр 
на Таганці. Під час гастролей актори мешкали в 
готелі «Україна». Вже тоді популярність Висоцького 
була настільки великою, що йому доводилося по-
стійно змінювати кімнати, аби уникнути занадто 
настирливих шанувальників. Перший київський 
концерт знаменитий бард дав у Інституті кібер-
нетики, а потім — на заводах «Ленінська кузня», 
«Арсенал». Усього протягом кількох тижнів ве-

ресня 1971 року він виступив у 29 організаціях 
Києва. Згодом Висоцький знову відвідав місто, 
дав 10 концертів, на яких уперше виконав пісню 
«Честь шахової корони». 

Є ще одна ниточка, яка тісно пов’язує Володимира 
Висоцького з Києвом. Його перша дружина Іза Жу-
кова, з якою він разом учився в Школі-студії МХАТу, 
отримала призначення до Київського драматичного 
театру ім. Л. Українки, де встигла пропрацювати 
2 роки. Потім доля звела її з Володимиром і вона 
переїхала до Москви. 

1987 року одній з нових вулиць на Троєщині було 
присвоєно ім’я Володимира Висоцького. А згодом 
його ім’ям назвали зірку нашої Галактики. Кілька 
років тому, у день народження Майстра, біля МВС 
України встановили пам’ятник його кіногероєві Глібу 
Жеглову з фільму «Місце зустрічі змінити не можна». 

Актори Київського театру поезії та пісні двічі на 
рік (у день його народження і в день смерті) ставлять 
виставу, вечір-реквієм пам’яті Висоцького. Головний 
герой тут навіть не поет, співак, актор, а мікрофон, 
до якого ніхто не підходить протягом усієї вистави. 
Мікрофон, який мовчить, бо в нього забрали голос. 
А ще її величність Пам’ять. 

Найпершим, 15 років тому, був концерт-вистава 
«Нерухома тінь від мікрофона», потім ще шість вистав 
по Висоцькому. Цьогорічний концерт називається 
«Україна – Висоцькому». Він відбудеться 27 січня в 
столичному Будинку офіцерів. 

Як розповів керівник Київського театру поезії 
та пісні Семен Рубчинський, концерт-вистава тра-
диційно складається з двох з половиною циклів 
пісенної творчості Висоцького: воєнних (які сьо-
годні, враховуючи ситуацію на сході країни, звучать 
по-особливому актуально, гостро й болюче, – ніби 
написані вчора) та дворової лірики й улюблених 
хітів, які глядачі співають разом із акторами. Ак-
тори столичних театрів Ігор Славінський, Борис 
Георгієвський, Тимур Бобровський і музикант Борис 
Бєльський (гітара) – це багаторічний «кістяк», основа 
театру. Цьогоріч склад театральної трупи змінено: 
з’явилася чудова джазова співачка Лана Меркулова, 
емігрант з Росії Олександр Руденко, харківський 
актор Дмитро Макляков і прекрасний бард, право-
славний священик отець Сергій. Супроводжують 
виставу семеро музикантів: ритм, соло і бас-гітара, 
ударник, акордеон, скрипка, кларнет і труба – цілий 
оркестр! Родзинкою вистави-концерту буде відеоряд 
із творчості Володимира Висоцького на величезному 
світлодіодному екрані 

У СЕРЕДУ 
на засіданні 
постійної ко-
місії Київра-
ди з питань 
к ул ьт у р и , 
туризму та 
інформацій-
ної політики 
розглянуто 
та  підтри-
мано проект 
рішення «Про присвоєння КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жу-
ляни)» імені Ігоря Сікорського». Доповідачем із даного питання 
виступив заступник голови КМДА Олексій Резніков. 

«Ми пройшли всі процедури щодо надання аеропорту «Київ» 
(Жуляни) назви імені авіаконструктора Сікорського. Маємо згоду 
трудового колективу, комісія з питань найменувань підтримала цю 
ініціативу, громадські обговорення пройдені. Залишилася справа за 
профільними комісіями Київради та безпосередньо голосуванням 
на засіданні Київради», – повідомив Олексій Резніков. 

Відтак, депутати розглянули проект рішення на одній з трьох 
комісій. Далі – розгляд постійною комісією з питань місцевого са-
моврядування, регіональних і міжнародних зв’язків та постійною 
комісією з питань транспорту, зв’язку та реклами. Після розгляду 
проекту рішень комісіями, він буде внесений до порядку денного 
засідання Київради та запропонований до голосування депутат-
ському корпусу. 

Після прийняття рішення аеропорт носитиме назву КП «Міжна-
родний аеропорт «Київ» (Жуляни) імені Ігоря Сікорського» 

Оглядове колесо та ковзанка 
на Контрактовій площі 
працюватимуть до 18 лютого

На станції метро «Кловська» 
відремонтують ескалатор
30 СІЧНЯ  на станції метро 
«Кловська» розпочнеться пла-
новий капітальний ремонт ес-
калатора № 2. Роботи тривати-
муть до 18 квітня 2018 року. Як 

повідомили в КП «Київський 
метрополітен», торік було від-
ремонтовано 7 ескалаторів, а 
загалом нині у підземці 122 під-
йомники 

ЗВАЖАЮЧИ на позитивні від-
гуки киян та гостей столиці щодо 
роботи новорічних локацій на 
Контрактовій площі, прийняте 
рішення щодо продовження ро-
боти деяких із них. 

«Оскільки Контрактова площа 
лише перший рік як стала пішо-
хідною, хотілося, щоб зимовий 
відпочинок киян, котрі її від-
відають, був різноманітним та 
задовольняв смаки як дорослих, 
так і малечі, – зауважив голо-
ва Подільської РДА Валентин 
Мондриївський. – У 2018 році ми 
продовжуємо роботу над перетво-
ренням Контрактової в сучасний 
культурно-туристичний простір і 
вже навесні тут відбудуться тра-
диційні ярмарки від українських 
виробників, фестивалі та багато 
цікавих подій». 

Він додав, що в межах вико-
нання реконструкції Контракто-
вої наразі поліцією узгоджується 
нова схема дорожнього руху, яка 
запрацює навесні; завершуються 
роботи з оновлення зовнішнього 
освітлення на вулиці Сагайдач-
ного в частині демонтажу всіх 
електричних «розтяжок», що 
перетинають вулицю; триває 
робота й над проектом рекон-
струкції вулиць Покровської та 
Андріївської. 

Тож, насолодитися катанням на 
ковзанах та краєвидами Старого 
Подолу з оглядового колеса всі 
охочі матимуть можливість до 
18 лютого. Також тут оновлять 
атракціони для маленьких відвід-
увачів. Робота новорічних локацій 
завершиться веселим та добрим 
святом Масляної 

Володимира Висоцького без 
перебільшення можна назвати 
«енциклопедією моралі 
сучасності», героєм покоління 
60-80-х років XX століття. Кожна 
його роль — це відкриття. Він 
не грав, він жив. З усією силою 
темпераменту. Серед низки творчих 
заходів, присвячених пам’яті 
великого поета, які проходитимуть 
у столиці, найбільший – концерт-
вистава «Україна – Висоцькому». 

Наталя ПЛОХОТНЮК  спеціально для «Хрещатика»
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