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НА 17 ВУЛИЦЯХ КИЄВА ДОЗВОЛИЛИ ШВИДКІСТЬ 

РУХУ ДО 80 КМ/ГОД
Дев’ятого жовтня на пленарному засіданні Київської міської 

ради депутати затвердили перелік ділянок доріг, на яких дозво-
ляється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в пе-
ріод з 1 квітня до 1 листопада.

Починаючи з 1 січня 2018 року введено в дію оновлені вимоги 
Правил дорожнього руху, згідно з якими швидкість пересуван-
ня транспорту в населених пунктах знижено з 60 км/год до 50 
км/год. Однак, враховуючи важливість забезпечення належних 
умов для життєдіяльності Києва, виникає необхідність збільшити 
дозволену швидкість руху на окремих ділянках. Відповідно до 
постанови Кабміну, міська влада повинна узгоджувати відповід-
ний перелік автошляхів із Національною поліцією. Також мають 
враховуватись належні дорожні умови.

Відтак, за результатами проведеного аналізу, було визначено 
17 столичних вулиць, на яких дозволяється швидкість руху тран-
спортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.

«Для комфорту та зручності водіїв, ми визначили перелік авто-
шляхів, де у період із 1 квітня до 1 листопада можна рухатися зі 
швидкістю до 80 км/год. У зимовий період через складні погодні 
умови на всіх столичних дорогах буде діяти єдине обмеження у 
50 км/год. Ці 17 ділянок є пристосованими для більш інтенсивно-
го трафіку, бо не мають наземних пішохідних переходів і пере-
тинів транспортних потоків в одному рівні. При швидкості 80 км/
год водій може контролювати дорожню ситуацію, а пропускна 
спроможність столичних доріг зберігається на нинішньому рів-
ні», – зазначив заступник міського голови – секретар Київради 
Володимир Прокопів.

Зокрема збільшено швидкість руху з 1 квітня до 1 листопада на 
наступних ділянках:

- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до 

вул. Чорнобильської);
- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Га-

зопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);
- вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за 

умови проведення капітального ремонту проїзної частини);
- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);
- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);
- просп. Бандери (від просп. Оболонського до Північного 

мосту);
- просп. Ватутіна (від Північного мосту до Керченської площі);
- вул. Набережно - Рибальська (від Гаванського мосту до вул. 

Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського 

шосе);
- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного 

мосту);
- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Хар-

ківської площі);
- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братис-

лавської та від вул. Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”) 
(за умови проведення капітального ремонту проїзної частини);

- бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
- вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);
- просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого 

транспортного огородження).
Рішення підтримали 74 депутати. 

(http://kmr.gov.uа)
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11 жовтня відбулось засідання круглого столу 

«Проблемні питання людей з інвалідністю (осо-

бливими потребами): питання пільг; питання 

облаштування безбар’єрного простору столиці». 

Цей захід був заключним етапом з низки кру-

глих столів, котрі проводились Координаційним 

комітетом громадських рад  у районах міста 

Києва. Проблема є соціально дуже важливою і 

актуальною, особливо в умовах, коли до цієї ка-

тегорії населення потрапляє все більша кількість 

людей, зокрема, молодих, мається на увазі вій-

ськовослужбовців, що брали участь в АТО (ООС).

На підставі і за результатами обговорення теми 
круглого столу за участю представників Громад-
ської ради при виконавчому органі Київської 
міської ради (Київської міської державної адміні-
страції), Координаційного комітету громадських 
рад при держадміністраціях м. Києва, пред-
ставників структурних підрозділів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), міських комунальних 
підприємств, організацій громадянського сус-
пільства, які захищають права людей з обмеже-
ними можливостями та особливими потребами, 
а також, за участю учасників бойових дій було 
прийнято ряд рішень.

З метою всебічного, фахового моніторингу та 
аналізу стану справ щодо вирішення проблем 
інвалідів – мешканців столиці, та для підготовки, 
напрацювання і узгодження пакету соціальних 
гарантій і впровадження Державних будівель-
них норм (ДБН) у всіх галузях міста (транспортна, 
освітня, будівельна) потрібна спеціальна комісія. 
З цього приводу вирішили створити Звернення 
від Громадської ради при виконавчому органі Ки-
ївської міської ради (КМДА) до Київського місько-
го голови. Члени круглого столу запропонували, 
щоб до складу такої комісії увійшли представни-
ки Координаційного комітету громадських рад 
при держадміністраціях м.Києва, організацій гро-
мадянського суспільства, які захищають права 
людей з обмеженими можливостями та особли-
вими потребами, учасники бойових дій, пред-

ставники виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА), депутатського корпусу Київради,  
Уповноваженого Президента України з питань 
прав людей з інвалідністю.

Друге Звернення від Громадської Ради при 
КМДА до міського голови – з проханням підтри-
мати ініціативу Громадської ради при виконавчо-
му органі Київської міської ради щодо створення 
міської Служби «Уповноваженого з питань прав 
людей з інвалідністю» та підтримати  кандидату-
ру Уповноваженого, яку запропонує Громадська 
рада при КМДА.  

Вирішили, що потрібно доопрацювати (удо-
сконалити) Програму «Київ безбар’єрний» з  ура-
хуванням міжнародних стандартів створення 
безбар’єрного простору і пропозицій Координа-
ційного комітету громадських рад при держад-
міністраціях м. Києва та об’єднань громадян з 
інвалідністю і учасників бойових дій. З цього пи-
тання – Звернення до заступника голови КМДА 
і Уповноваженого Президента України з питань 
прав людей з інвалідністю.

Наступне Звернення до мера Києва та депу-
татського корпусу є з пропозицією затвердити 
Програму «Київ – місто Європейських норм і 
стандартів» на рівні міста Києва і здійснити впро-
вадження на всій території міста Положень Про-
грами протягом наступних п’яти років.

Домовилися звернутися до столичного голови 
міста з пропозицією про прискорення  прийнят-
тя рішення про створення Центру комплексної 
реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровсько-
го району м. Києва. Важливим є доручити Депар-
таменту соціальної політики Київської міської 
державної адміністрації організувати курси сур-
доперекладу, в першу чергу для співробітників 
районних управлінь соціального захисту насе-
лення. А також не допускати перебоїв в фінансу-
ванні програми «Турбота», адже засоби особис-
тої гігієни, зокрема памперси, з  вересня відсутні. 
Запропонували теж передати службу безоплат-
ного таксі для інвалідів в районні  територіальні 
центри обслуговування населення.

Напередодні Дня Захисника Украї-
ни на Михайлівській площі в м.Києві 
Громадською радою при КМДА було 
організовано і проведено благо-
дійну виставку-ярмарок. В ній взяли 
участь представники добровольчих 
батальйонів і волонтерських органі-
зацій. А саме, ДУК «Правий Сектор», 
«Правий Сектор» м.Київ, «Права Мо-
лодь», ГО «Фастів Мир», ГО «Укра-
їна. Воля. Життя.», ВО ГО «УБД», ГО 

«Громадський Рух Учасників АТО та 
Громадян з тимчасово окупованої 
території», ГО «Спілка ветеранів та 
інвалідів АТО Святошинського райо-
ну», ГО «ВО «Слава Нації».

Згідно програми відбулися воє-
нізована виставка «Від Майдану до 
сьогодні», художньо-прикладна ви-
ставка сувенірної патріотичної про-
дукції, майстер-класи від ветеранів 
та інше.
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Соціальне життя столиці
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Проблемні питання людей з інвалідністю (особливими потребами)
Засідання круглого столу

Благодійна виставка-ярмарок 

до Дня Захисника України

Шулявський шляхопровід готують до знесення. Це трапиться 3-4 
листопада, у вихідні дні. Перед водіями, які щодня їдуть на Шулявку, 
стоїть завдання вивчити схему об’їзду. Адже популярний шляхо-
провід закриють на 1,5 року, поки не зведуть новий.

«Звичайно, в перші дні буде пекло на дорогах, але, сподіваємось, 
не довго, – говорить головний інженер КП «Дирекція будівництва 
шляхово-транспортних споруд Києва» Олександр Здольник. – За-
раз розставлятимуть дорожні знаки й нові світлофори для об’їзду 
транспортом будівельної зони. Переобладнали вже контактну ме-
режу для тролейбусів.  Машини поїдуть по вулицях Нестерова, Це-
дика, Гарматній та Виборзькій.»

«В найближчі дні будуть зносити кіоски, які ще залишилися біля 
станції метро «Шулявська», – пояснює Олександр Здольник. – А бу-
дівельники тепер зайняті тим, що переносять й розширюють зли-
вову каналізацію, водогін, телефонні й електрокабелі. Все робиться 
з таким розрахунком, аби, на майбутнє був простір для якихось ін-
ших інженерно-транспортних рішень. Тобто, – з урахуванням футу-
рології працюємо. Мережі із початку почали перекладати так, щоби 
бути на 100 відсотків впевненими, що в будівельну пляму колись 
вміститься щось більше. Наприклад, раптом нащадки захочуть збу-
дувати розв’язку за кресленнями Віктора Петрука. Але нині будує-
мо за затвердженим проектом розв’язку «не повний конюшинний 
лист» із знесенням ливарного цеху заводу «Більшовик».  Питання 
про знесення повністю відпрацьоване, документи на виході. 

«Неповний конюшинний листок» дворівневої розв’язки, яку ми бу-
дуємо, такий тому, аби не зачепити вестибюль станції «Шулявська», – 
пояснює Олександр Здольник. – До речі, за наполяганням громад-
ськості варіант Віктора Петрука ретельно пророблявся, була про-
ведена технічна експертиза, й виявилося, що збудувати велетенську 
споруду проблематично саме через метрополітен. Тому, що палі тре-
ба було б занурювати на відстані 2-3 метрів від наклонних тунелів ес-
калаторів станції й впритул до вестибюлю станції. Крім того, якщо вті-
лювати задум Петрука, але, у відповідності з ДБН й робити правильні 
радіуси  горизонтальних кривих розв’язки, то, знов таки, постраждає 
споруда метрополітену. Місту краще все ж таки зберегти метрополі-
тен. Тому на сьогодні, вирішено будувати за затвердженим проектом.

Демонтувати Шулявський шляхопровід будемо повністю. Пер-
шим знесемо прогонові споруди, опори, потім і фундамент до рос-

тверків. Поле з паль (частину фундаментів) доведеться покинути. Є 
висновок експертизи, що старі фундаменти не придатні для нових 
сучасних й майбутніх навантажень. Замість старих тут встановлять 
нове пальове поле.»

Під час всіх цих робіт проспект Перемоги не перекриватимуть 
для транспорту повністю, тільки частково обмежуватимуть рух по 
одній смузі. «Обов’язково працюватимемо вночі», – зазначає Олек-
сандр Здольник. 

Нагадаємо, реконструкція Шулявського шляхопроводу коштува-
тиме 830 мільйонів гривень.

За словами генерального директора Дирекції будівництва шля-
хово-транспортних споруд Києва Максима Калініна, транспортна 
розв’язка запроектована в двох рівнях на перетині вулиці Олек-
сандра Довженка та проспекту Перемоги і має 4 смуги руху по про-
спекту Перемоги в кожному напрямку.

Розв’язка в перспективі після зносу корпусу заводу Більшовик 
буде вибудована у вигляді «неповного листа конюшини» з вико-
ристанням прилеглих вулиць Антона Цедіка та Петра Нестерова 
для влаштування правого повороту з вул. О. Довженка на просп. 
Перемоги, лівого повороту з вул. О. Довженка на просп. Перемоги 
та правого повороту з просп. Перемоги на вул. В. Гетьмана. В на-
прямку вул. О. Довженка – В. Гетьмана передбачено будівництвом 
шляхопроводу з 8 смугами руху на спорудi.

До вирішення  питання знесення цеху правий поворот з просп. 
Перемоги буде здійснюватись з використанням прилеглих вулиць 
Гарматна та Виборзька. 

(https://vechirniykiev.com.ua/Катерина Новосвітня)

Транспортна інфраструктура столиці

Шулявський шляхопровід зруйнують у перші вихідні листопада

Шулявський шляхопровід 
Фото: https://vechirniykiev.com.ua/Марія Лисенко

Представники Громадської ради при КМДА, Координаційного комітету громадських рад при 
держадміністраціях м. Києва, структурних підрозділів КМДА, міських комунальних підпри-
ємств, організацій громадянського суспільства, які захищають права людей з обмеженими 
можливостями та особливими потребами, учасники бойових дій

Представники Громадської ради при КМДА, добровольчих батальйонів і волон-
терських організацій

Благодійна виставка-ярмарок

Київ.org



Плідно і результативно наприкінці вересня пройшло за-

сідання Координаційного комітету громадських рад міс-

та Києва у приміщенні Дніпровської РДА в місті Києві. 

Актуальним і цікавим був порядок денний. 

З доповідями з проблем щодо місцевого самовряду-

вання, відновлення районних в місті Києві рад виступи-

ли С. Бондаренко та Т.В. Білінський.

А.О. Аракелян і Т.О. Гойко підняли питання щодо нала-

годження міжнародних відносин з містами-побратима-

ми, створення культурних центрів країн-побратимів.

Щодо доповнень та змін до Постанови Кабінету мі-

ністрів України від 3 листопада 2010 року №996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та ре-

алізації державної політики» аргументовано доповіли 

Б.С. Назаренко і В.В. Гончарук.

Про проведення серії засідань круглих столів «Грома-

да і обрані громадою ради» висловився А.О. Аракелян.

Прийнято ряд важливих рішень для розвитку грома-

ди міста Києва.
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ГАРЯЧА ЛІНІЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: (044) 200-76-24,
за яким можна телефонувати у робочі дні з 9 до 18 години і повідомляти про факти порушення прав 
фізичних осіб-підприємців та господарюючих суб‘єктів, незаконного втручання в їх господарську 
діяльність, тиску з боку органів державного контролю та правоохоронних органів. 
ПРОКУРАТУРА МІСТА КИЄВА:  (044) 527-72-60, 527-71-22

№5(5) ЛИСТОПАД 2018 р.

«Телефони довіри»  

Центрального апарату ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: (044) 200-79-87

ПРОКУРАТУРИ МІСТА КИЄВА: (044) 527-72-87

Громадянське суспільство

Засідання Координаційного комітету громадських рад міста Києва

Члени Координаційного комітету громадських рад міста Києва 
Фото:https://www.facebook.com/anatoly.pavlenko 

 Каміння і дерева в парку «Наталка» на Оболоні

Київ.org

Ви гуляли по парку «Наталка», що розташований вздовж  Дніпра на Оболоні? Ні? То ви багато 
втратили. Це найкрасивіший парк міста.  

Ландшафтне оформлення галявин доповнюють ажурні ротонди з краєвидом на дніпровські 
хвилі. Качки, яких годують майже з рук, доріжки, викладені мозаїчним камінням, матусі з немов-
лятами, бігуни, велосипедисти… Райське місце.

Але картину псує рудий вигляд дерев, кущів і, навіть, каменів. Відвідувачі і мешканці звернули 
на це увагу і занепокоїлись. Що сталося? Що за хвороба знищує дерева?

Гіпотези виникають різні. Найпростіше – запитати у керівництва парку. Запитали. Отримали 
відповідь. Це вони, мовляв, поливають парк ржавою водою. Вона знищує дерева, але що робити? 
Шукають кошти на насоси, щоб качати воду для поливу з Дніпра. Коли це буде? Невідомо. А поки 
так. 

Хочеться запитати у горе-керівників: «Що важливіше – газон, чи вікові дерева? Невже немож-
ливо було змінити направлення води, прикрутити, натягти кусок шлангу… і, поливаючи траву, не 
губити дерева?» На все одна відповідь: не знаємо, не вміємо…

Батьки дітей, які гуляють тут майже кожного дня не задоволені такими відповідями. А якщо 
дерева загинуть, то хто буде відповідати? І навіщо нам цього чекати? Мільйони гривень, які вкла-
дено у створення парку, невже ж не шкода?  Ні, – відповідають, не шкода. Ми, кажуть, люди ма-
ленькі. Загинуть старі дерева – дадуть гроші на посадку нових. 

Вчені свою версію висловлюють. Може це один із видів лишайників? І причиною «почерво-

ніння» стовбурів стали мікроскопічні зелені водорості роду trentepolija (Trentepohlia). Їх існує 
близько 60 видів.  Виглядають водорості як нарости, живуть на корі, каменю та інших твердих 
матеріалах.  Зростання таких лишайників може виступати як індикатор забруднення парку. 

То що відбувається насправді?  Парк забруднюється і гине від екологічної проблеми? Чи його 
гублять безвідповідальність і байдужість виконавців? 

Екологія довкілля

Чим хворіють дерева в парку «Наталка» на Оболоні?
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реєстраційною службою Головного

тариторіального управління юстиції у м. Києві
Засновник Громадська організація 
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є об’єктом авторського права і охороняються
відповідно до законодавства України. Вико-
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Охорона здоров’я

Для пацієнтів і лікарів створили 

гарячу лінію

Офіційно запрацював контакт-центр Націо-
нальної служби здоров’я України, за коротким 
номером – 1677. Про це повідомляє сервіс 
Нelsi.me.

Телефонувати за цим номером варто па цієн -
там  – щоб дізнатися, як обрати свого лікаря, а та-
кож, якщо їхні права як пацієнта були порушені.

Номер допоможе й лікарям, які хочуть дізна-
тися про порядок роботи в умовах медреформи, 
про свої права під час її впровадження, а також 
заявити про їх порушення.

Також гарячу лінію 1677 можуть використову-
вати керівники закладів, щоб отримати інформа-
цію про особливості укладання договорів, фінан-
сові питання та звітування до НСЗУ. 

(https://vechirniykiev.com.ua)

Житлово-комунальні послуги

Кабмін схвалив встановлення поквартирних 

лічильників тепла у старих будинках
Є можливість заоща-

джувати споживання 
тепла і платити тільки за 
власним лічильником. 
Кабінет міністрів України 
ухвалив постанову, яка 
дозволяє встановлювати 
лічильники тепла у ста-
рих будинках.

Про це в жовтні по-
відомив віце-прем’єр-
міністр – міністр регі-
онального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господар-
ства Геннадій Зубко на 
своїй Facebook-сторінці.

Так, обрати оптималь-
ну систему індивідуаль-
ного обліку можна за 
технічної можливості 
інженерних систем у бу-
динку.

Зубко зазначив, що ра-
ніше індивідуальний об-

лік був доступний лише 
для мешканців будинків 
з горизонтальною систе-
мою опалення.

Водночас мешкан-
ці старих будинків, де 

відсутня технічна мож-
ливість встановити по-
квартирний лічильник, 
сплачували за обсяг те-
пла, яке споживала вся 
будівля за комерційним 
будинковим вузлом. 
Плата ділилась пропо-
рційно площі на всіх.

«Відтепер власники 
квартир, які встановлять 
квартирні лічильники  
або прилади-розподі-
лювачі на опалювальні 
прилади зможуть регу-
лювати температуру в 
своїх помешканнях, за-
ощаджувати тепло і пла-
тити виключно за влас-

ним лічильником, а не за 
перевитрати недбалого 
сусіда», – написав Зубко.

Доплата складе лише 
за обігрів загальних 
місць користування та 
допоміжних приміщень 
згідно площі їх квартири.

Наступним кроком 
має стати імплементація 
закону Про комерційний 
облік теплової енергії та 
водопостачання.

Нагадаємо, що раніше 
Мінрегіон вирішив ство-
рити базу даних лічиль-
ників. 

(https://biz.nv.ua)

Фото:https://vechirniykiev.com.ua

Контакт-центр Національної служби здоров’я України 
Ілюстрація: https://vechirniykiev.com.ua

Фото:pixabay/geralt

Ілюстрація:https://www.facebook.com/Геннадій Зубко
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