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МЕР ЗАГЛЯНУВ
У МАЙБУТНЄ
Леонід Черновець ий перевірив
отовність нової ш оли
на Позня ах

Óòðüîõ íà îäí³é 
ïîë³òè÷í³é êóõí³
Þë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, Â³êòîð Àíäð³éîâè÷ 
òà Â³êòîð Ôåäîðîâè÷ ñòàíóòü ãåðîÿìè 
ãóìîðèñòè÷íîãî ñåð³àëó

Ïåðøîþ ñåð³ºþ íîâîãî äîâãî-
î÷³êóâàíîãî òåëåâ³ç³éíîãî ïðîåê-
òó â³ä ÒÐÊ “Êè¿â” “ÄîìÊîì”
ñòîëè÷í³ òåëåãëÿäà÷³ çìîæóòü íà-
ñîëîäèòèñÿ âæå 2 âåðåñíÿ, îäðà-
çó ï³ñëÿ âå÷³ðíüîãî âèïóñêó íî-
âèí. Ãîëîâí³ ãåðî¿ ñåð³àëó —
ìàéæå êëîíè ãîëîâíèõ îáëè÷
êðà¿íè — Þë³¿ Òèìîøåíêî, Â³ê-
òîðà Þùåíêà òà Â³êòîðà ßíóêî-

âè÷à. ¯õ ç³ãðàëè ìîëîä³ àêòîðè,
êîòð³ ðàí³øå ãðàëè íà ñöåí³ ó
ÊÂÊ: ²ííà Ïðèõîäüêî, Êîñòÿí-
òèí Ðîñêóëåöü òà Ãàðèê Á³ð÷à.
Ïðîäþñåðè òà ðåäàêòîðè óñ³ëÿêî
â³äõðåùóþòüñÿ â³ä ïðÿìèõ ïàðà-
ëåëåé ì³æ ïåðñîíàæàìè ñåð³àëó
òà ìîæíîâëàäöÿìè. Ïðîòå, ¿õ ìî-
æå íå ïîì³òèòè õ³áà ùî ñë³ïèé.

Àíòóðàæ ñåð³àëó ïðîñòèé äî

íåìîæëèâîñò³: êîìóíàëüíà êâàð-
òèðà, çàãàëüíà êóõíÿ, ñò³ë, ÷àé-
íèê òà íàòÿãíóòà ìîòóçêà ç³ ñòà-
ðîþ á³ëèçíîþ. Ñþæåò — ùîäåí-
íå ñï³ëêóâàííÿ íà îäí³é òåðèòî-
ð³¿ ëþäåé, ùî ìàþòü òàê³ äàëåê³
îäèí â³ä îäíîãî æèòòºâ³ ïîãëÿ-
äè, ÿê íåáî ³ çåìëÿ.

ßê ìîæíà çäîãàäàòèñÿ, ñåð³àë
äóæå êóìåäíèé. Ãîëîâíèì ðåäàê-
òîðîì-ñöåíàðèñòîì âèÿâèâñÿ í³-
õòî ³íøèé, ÿê ðåçèäåíò Comedy
Club UA Àíäð³é Áóðèì. Äî òîãî
æ, îäí³ ëèøå ãîëîñè Þë³ òà äâîõ
Â³êòîð³â ìîæóòü âèêëèêàòè ìàéæå
ãîìåðè÷íèé ðåã³ò ó ãëÿäà÷³â —
ñõîæ³ñòü ç ïîë³òèêàìè äîñèòü
âðàçëèâà.

Íàðàç³ êàíàë â³äçíÿâ óæå 3 ñå-
ð³¿, ó ïîäàëüøîìó êîæíó ñåð³þ
çí³ìàòèìóòü ó ê³íö³ òèæíÿ “óäàð-
íèìè” òåìïàìè, àáè ðîçïîâ³ñòè
ãëÿäà÷àì óñ³ ïîë³òè÷í³ íîâèíè,
òàê áè ìîâèòè, ïî ãàðÿ÷èõ ñë³äàõ.

Продовження теми на 14-й стор.

ÁÞÒ ïðèêðèâñÿ
ôàíàòàìè
Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî íå âèêðèâàº
ñïîíñîð³â ñâî¿õ á³ëáîðä³â
Îëåã ÀÐÒÅÌ×ÓÊ
“Õðåùàòèê”

Учора Київмісь держадміністрація подала с ар до
ЦВК щодо пор шення Бло ом Юлії Тимошен о вста-
новлено о поряд передвиборної а ітації. Своєю
чер ою БЮТ продовж є при риватись невідомими
прихильни ами, я і фінанс ють їхню передвиборн
зовнішню ре лам .

Ó ÷åòâåð Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³¿ ïîäàëà ñêàðãó
äî Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ùîäî ïîðóøåííÿ îá’ºäíàííÿì ïî-
ë³òè÷íèõ ïàðò³é Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî âñòàíîâëåíîãî ïîðÿäêó
ïåðåäâèáîðíî¿ àã³òàö³¿.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ Â³êòîð Ãîí÷àðóê, îñòàíí³õ
ï³âòîðà ì³ñÿö³ Êè¿â çàïîëîíèëà ïîë³òè÷íà ðåêëàìà, ÿêó ðîçïîâ-
ñþäæóþòü çà äîïîìîãîþ íîñ³¿â çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè. “Âñóïåðå÷
âñòàíîâëåíèì çàêîíîäàâñòâîì ïðàâèëàì ïðîâåäåííÿ ïåðåäâèáîð-
íî¿ àã³òàö³¿, äåÿê³ ñóá’ºêòè âèáîð÷îãî ïðîöåñó ðîçïî÷àëè ðîçì³-
ùàòè ñâîþ ïîë³òè÷íó ðåêëàìó ùå äî ìîìåíòó ¿õíüî¿ ðåºñòðàö³¿ â
ÖÂÊ”,— çàçíà÷èâ Â³êòîð Ãîí÷àðóê.

Ó ñêàðç³ ÊÌÄÀ ïðîñèòü ðîç³áðàòèñÿ ç ñèòóàö³ºþ, ùî ñêëàëàñü
ó ñòîëèö³, òà âæèòè â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â â ìåæàõ íàäàíèõ ÖÂÊ ïîâ-
íîâàæåíü. Çà äàíèìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ, ÁÞÒ óæå ïîíàä ì³-
ñÿöü çä³éñíþº ïîë³òè÷íó àã³òàö³þ çàñîáàìè çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè,
õî÷à êàíäèäàòè â äåïóòàòè çàçíà÷åíîãî áëîêó çàðåºñòðîâàí³ ÖÂÊ
ëèøå 15 ñåðïíÿ, íàêîïè÷óâàëüíèé ðàõóíîê áëîêó â³äêðèòèé 
16 ñåðïíÿ, à ïîòî÷í³ ðàõóíêè, ç ÿêèõ ìàëè íàäõîäèòè êîøòè çà
ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè, ùå ï³çí³øå.

ßê ïîâ³äîìèâ ñï³âðîá³òíèê øòàáó ÁÞÒ Ðóñëàí Ëóê’ÿí÷óê, ó âè-
áîð÷îãî áëîêó º ïðèõèëüíèêè, ³ ñàìå âîíè ðîçì³ùóþòü ðåêëàìó
áëîêó ñâî¿ì êîøòîì. Òîìó äî ðåêëàìè, ùî ç’ÿâèëàñÿ äî îô³ö³é-
íî¿ ðåºñòðàö³¿ âèáîð÷îãî ñïèñêó ó ÖÂÊ, âîíè íå ìàþòü í³ÿêîãî
â³äíîøåííÿ.

Çà ðîçðàõóíêàìè åêñïåðò³â, ì³ñÿ÷íà âàðò³ñòü îðåíäè 17 âèÿâëå-
íèõ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ðåêëàìè á³ëáîðä³â ñòàíîâèòü ïðèáëèç-
íî $15 òèñ.

Íàãàäàºìî, ùî 25 ñåðïíÿ âèáîð÷èì áëîêîì ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é
Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî â ÖÂÊ â³äêëèêàíî ñêàðãó öüîãî áëîêó íà
ä³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè, çàðåºñòðîâàíó â Öåíòðâèáîð÷êîì³ 
21 ñåðïíÿ

×è âàðòî ÷èòàòè
“Ðàé”?
Âîëîäèìèð ÇÂÈÍßÖÜÊÎÂÑÜÊÈÉ, 
äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê

Äàâíî êîëèñü, ùå çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â, â ²íñòèòóò³ ë³òåðàòóðè
Àêàäåì³¿ íàóê, äå ÿ òîä³ ïðàöþâàâ, â³äçíà÷àëè ìè ÷åðãîâèì çàñò³ë-
ëÿì ÿêåñü ðàäÿíñüêå ñâÿòî ³ ïðèíàã³äíî ðîçìîâëÿëè ïðî íàøó äè-
ê³ñòü ³ â³äñòàë³ñòü.

— Îò ó ªâðîï³...— ïî÷àâ ìîëîäèé ñï³âðîá³òíèê (ñüîãîäí³ â³í
îäèí ç íàéá³ëüøèõ êîðèôå¿â âèùî¿ øêîëè ³ íàéçàâçÿò³øèõ ïðî-
â³äíèê³â “ºâðîïåéñüêèõ” ³äåé).

— Ñòðèâàé, òè õ³áà áóâ ó ªâðîï³? — îá³ðâàâ éîãî òîä³øí³é äè-
ðåêòîð ³íñòèòóòó ²ãîð Äçåâåð³í.

— Íó, â Ïîëüù³...
— Òà õ³áà Ïîëüùà — ªâðîïà? — ïîâ÷àëüíî çàóâàæèâ äèðåê-

òîð.— Àìåðèêà, â ÿê³é ÿ áóâ,— îöå ªâðîïà!
За інчення на 7-й стор.
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Жін а з осою, чолові із шахтарсь им мин лим та пасічни безпомил ово в аз ють на відомих політичних діячів

Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ, 
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

2 вересня на ТРК "Київ" відб деться прем'єра ново о -
мористично о серіал "ДомКом", що вже всти нароби-
ти алас в оточенні столично о бомонд . Головні е-
рої — Юлія Володимирівна, Ві тор Андрійович та Ві тор
Федорович, отрі я дві раплі води схожі на політи ів-
тезо . Серіал — не тимчасовий передвиборний прое т.
Продюсер прое т Ганна Бондарен о план є знімати
щотижневі серії принаймні до наст пних президентсь их
виборів.
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Íà â³äíîâëåííÿ ë³ôò³â — 
104 ìëí ãðí.

Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî â ñòîëèö³ òðèâàº
âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè çàì³íè òà ìîäåðí³çàö³¿
ë³ôò³â ó æèòëîâîìó ôîíä³ ñòîëèö³ íà ïåð³îä
äî 2010 ðîêó. Çà ïîâ³äîìëåííÿì íà÷àëüíè-
êà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà Âîëîäèìèðà Ñòîðîæåíêà, íà öåé ð³ê
íà çàì³íó òà ìîäåðí³çàö³þ ë³ôò³â ó Êèºâ³ ïå-
ðåäáà÷åíî 104 ìëí ãðí. Ç íèõ çà ðàõóíîê çà-
ãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â “Òâ³é ä³ì, òâîº ïîä-
â³ð’ÿ” òðèâàº âèêîíàííÿ ðîá³ò íà 87 îá’ºê-
òàõ. Âñüîãî çà ðàõóíîê äåðæàâíîãî òà ì³ñü-
êîãî áþäæåò³â ïåðåäáà÷åíî çàì³íèòè ³ îíî-
âèòè 528 ë³ôò³â

Ïðèâîêçàëüíó ïëîùó 
ðîçâàíòàæàòü

ßê ïîâ³äîìèâ ó÷îðà “Õðåùàòèêó” íà÷àëü-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó òà
çâ’ÿçêó ²âàí Øïèëüîâèé, ïåðåâ³çíèêè, ùî
çóïèíÿþòüñÿ íà òåðèòîð³¿ çàë³çíè÷íîãî âîê-
çàëó, ïðàöþþòü çà ñõåìàìè “Íà çàìîâëåí-
íÿ” òà “Íåðåãóëÿðí³ ïåðåâåçåííÿ”, à öå âèä
ä³ÿëüíîñò³ áåç â³äïîâ³äíèõ äîçâîë³â òà äîêó-
ìåíò³â, òà ïðîõîäæåííÿ â³äïîâ³äíèõ êîíêóð-
ñ³â. Ñüîãîäí³ æ ïðàöþº ñõåìà, ÿêà ðåãëàìåí-
òóº ðóõ ³ ïàðêóâàííÿ á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîê-
çàëó, àáè çàáåçïå÷èòè áåçïåðåøêîäíó ðîáî-
òó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó òà â³ëüíèé ï³ä’-
¿çä ïðèâàòíèõ àâòî. Êîíòðîëü çà ¿õíüîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ íàëåæèòü äî êîìïåòåíö³¿ Ãîëîâíî¿
òðàíñïîðòíî¿ ³íñïåêö³¿ ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³
òðàíñïîðòó Óêðà¿íè

“Êè¿âõë³áó” êîìïåíñóþòü
çáèòêè

Êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà êîìïåíñóº çáèòêè
ÂÀÒ “Êè¿âõë³á”. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ
ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Ïðî öå ó÷îðà “Õðåùàòèêó”
ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà. “Ì³ñüêèé ãîëîâà ðîçïîðÿäèâñÿ
â³äøêîäóâàòè çáèòêè äî÷³ðí³ì ï³äïðèºì-
ñòâàì ÂÀÒ “Êè¿âõë³á”, îòðèìàí³ çà ïåðøå
ï³âð³÷÷ÿ öüîãî ðîêó â³ä ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëü-
íèõ ñîðò³â õë³áà òà õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â çà
ðåãóëüîâàíèìè ö³íàìè”,— çàçíà÷èëà ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, çàãàëüíà ñóìà
êîìïåíñàö³¿ õë³áîêîìá³íàòàì ¹¹ 1, 2, 6 òà
12 ñòàíîâèëà 5,08 ìëí ãðí

Á³ëÿ ìóçåþ ç’ÿâèòüñÿ 
ñïîðóäà äëÿ ãåðáàð³þ

ßê ïîâ³äîìèâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñå-
ðåäîâèùà Åäóàðä Ëåùåíêî, àðõ³òåêòóðíî-
ì³ñòîáóä³âíà ðàäà ðîçãëÿíóëà ïðîïîçèö³¿ ùî-
äî áóä³âíèöòâà â êâàðòàë³ âóëèöü Òåðåùåí-
ê³âñüêî¿, Á. Õìåëüíèöüêîãî, Âîëîäèìèðñüêî¿
òà áóëüâàðó Ò. Øåâ÷åíêà äîäàòêîâîãî ïðè-
ì³ùåííÿ äëÿ ²íñòèòóòó áîòàí³êè ÍÀÍÓ äëÿ
ðîçì³ùåííÿ êîëåêö³¿ ãåðáàð³þ òà óêðà¿íñüêî-
ïîëüñüêîãî ³íâåñòèö³éíîãî öåíòðó. Äëÿ çáå-
ðåæåííÿ ö³ííî¿ êîëåêö³¿, îäí³º¿ ç íàéêðàùèõ
ó ªâðîï³, ó äâîðîâ³é ÷àñòèí³ Ïðèðîäíè÷îãî
ìóçåþ ïëàíóþòü çâåñòè ñïåö³àëüíó îô³ñíó
ñïîðóäó

Íà àòðàêö³îíàõ ïîñèëÿòü 
áåçïåêó

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ, çã³äíî ç
â³äïîâ³äíèì ðîçïîðÿäæåííÿì ìåðà â ðàéî-
íàõ ñòîëèö³ ñòâîðÿòü àíàëîã³÷í³ òèì÷àñîâ³
êîì³ñ³¿ äëÿ ïåðåâ³ðêè òåõí³÷íîãî ñòàíó àòðàê-
ö³îí³â òà îáëàäíàííÿ äèòÿ÷èõ ³ãðîâèõ ìàé-
äàí÷èê³â ³ äîòðèìàííÿ ïðàâèë ¿õ åêñïëóàòà-
ö³¿. Òàêîæ ïîâèíí³ âæèòè íåâ³äêëàäíèõ çà-
õîä³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàä³éíî¿ åêñïëóàòà-
ö³¿ àòðàêö³îí³â òà äîòðèìàííÿ ïðàâèë áåçïå-
êè. Ïðî ðåçóëüòàòè ö³º¿ ðîáîòè âîíè ìàþòü
äîïîâ³ñòè ì³ñüê³é òèì÷àñîâ³é êîì³ñ³¿ äî 12
âåðåñíÿ äëÿ óçàãàëüíåííÿ ³íôîðìàö³¿. Êð³ì
òîãî, ñòîëè÷íà âëàäà çâåðíåòüñÿ äî Òåðèòî-
ð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó ó
Êè¿âñüê³é îáëàñò³ òà Êèºâ³ ç ïðîõàííÿì ââåñ-
òè îñîáëèâèé ðåæèì íàãëÿäó çà ìåõàí³çîâà-
íèìè àòðàêö³îíàìè òà çàïðîâàäèòè ³íñïåê-
òîðñüêèé íàãëÿä íà öèõ îá’ºêòàõ

Ñïðàâà “Åë³òà-Öåíòðó” æèâå
â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора меш анці іль ох б дин ів
на в лиці Терем івсь ій за під-
трим и Бло Леоніда Черно-
вець о о пі ет вали Голосіївсь
райдержадміністрацію з вимо-
ою з пинити неза онне б дів-
ництво під їхніми ві нами.

ßê ïîâ³äîìèëè êîðåñïîíäåíòó “Õðåùà-
òèêà”, ó÷àñíèêè ï³êåòóâàííÿ, à öå ïåðå-
âàæíî ìåøêàíö³ íàâêîëèøí³õ áóäèíê³â,
ïîì³òèëè, ÿê íàïðèê³íö³ òðàâíÿ ó íèõ ï³ä
â³êíàìè ç’ÿâèâñÿ çåëåíèé ïàðêàí. Òàê âî-
íè ä³çíàëèñÿ, ùî òàì ñêîðî çâåäóòü “ñâ³÷-
êó” âèñîòîþ ó ïîíàä 20 ïîâåðõ³â. Ëèøå
ô³çè÷íèé ñïðîòèâ ëþäåé íå äîçâîëèâ áó-
ä³âåëüíèêàì ïî÷àòè êîïàòè 20-ìåòðîâèé
êîòëîâàí, àäæå á³çíåñìåíè çàìàõíóëèñÿ
ùå é íà ï³äçåìíèé ïàðê³íã. Âðàõîâóþ÷è

òå, ùî ãåîëîã³÷í³ óìîâè â öüîìó ðàéîí³
íàäçâè÷àéíî ñêëàäí³, öå ìîæå ïðèçâåñòè
äî îáâàëó íàâêîëèøí³õ áóäèíê³â.

Ëþäåé, ùî ãåðî¿÷íî áîðîíÿòü ñâî¿ äî-
ì³âêè, ï³äòðèìàëè àêòèâ³ñòè Áëîêó Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî, ÿê³ íàäàþòü ïîñèëü-
íó äîïîìîãó. Âñòàíîâèëè íàìåòîâå ì³ñ-
òå÷êî. Ï³äõîäèëè ³ ïðåäñòàâíèêè ÁÞÒ,
àëå ä³çíàâøèñü, ùî “åêñêëþçèâíèìè” çà-
õèñíèêàìè âîíè âæå íå ñòàíóòü, øâèäêî
âòðà÷àëè ³íòåðåñ ³ ðîç÷èíÿëèñÿ ó ïîâ³òð³.

Òåïåð ëþäè ùîäíÿ îòðèìóþòü ïîãðî-
çè â³ä áàíäèò³â. Á³ëÿ îá’ºêòà ïîñò³éíî
÷åðãóþòü ì³ë³ö³îíåðè. Çà îñòàíí³é ÷àñ òóò
óæå ñòàëîñÿ ê³ëüêà àâàð³é, àäæå ïàðêàí,
ùî ïîáóäóâàëè ãîðå-çàáóäîâíèêè, ïîâí³-
ñòþ çàêðèâàº îãëÿä ïåðåõðåñòÿ.

Âçàãàë³, çðîçóì³òè ð³øåííÿ êîëèøíüî¿
âëàäè, ÿêà âçèìêó 2004 ðîêó âèä³ëÿëà ä³-
ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, ñêëàäíî. Àäæå ³íàê-
øå, ÿê êëóìáîþ, íàçâàòè ¿¿ âàæêî. Ìàé-
áóòí³é áóäèíîê ìàâ áè ìàéæå âïðèòóë
ïðèëÿãàòè äî Ê³ëüöåâî¿ äîðîãè òà ïðîñ-

ïåêòó Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà. Â³äñòàíü ì³æ
áóäèíêàìè çà àäðåñàìè Òåðåìê³âñüêà, 3
é Òåðåìê³âñüêà, 1 òà áóä³âíèöòâîì âçàãà-
ë³ íå ïåðåâèùèòü ê³ëüêîõ ìåòð³â.

Âðàõîâóþ÷è ö³ îáñòàâèíè, Êè¿âñüêà
ì³ñüêà ðàäà 12 ëèïíÿ â³äì³íèëà ð³øåííÿ
ïðî âèä³ëåííÿ çåìë³, óõâàëåíå çà ÷àñ³â
Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åíêà. Â³äïîâ³äíîãî
ëèñòà íàïðàâëåíî äî Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ áëàãîóñòðîþ, ÿêå ìàº â³äêëèêàòè
îðäåð íà âñòàíîâëåííÿ ïàðêàíó. Ïðî öå
“Õðåùàòèêó” ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãîëîâè
Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ Ïàâëî Æóê. ßêùî æ,
çà éîãî ñëîâàìè, çàáóäîâíèêè áàðèòè-
ìóòüñÿ ³ç âèêîíàííÿì ïðèïèñó ì³ñüêî¿
âëàäè, ðàéîí âæèâàòèìå äî íèõ á³ëüø
æîðñòêèõ çàõîä³â. Ïðîòå, ñõîæå, á³çíåñ-
ìåí³â, ùî ïðàöþþòü ï³ä âèâ³ñêîþ “Ãî-
ðîä-Ñàä”, ì³ñüêà âëàäà íå ëÿêàº. Âîíè
áåçñîðîìíî ïðîäîâæóþòü òîðãóâàòè “ïî-
â³òðÿì”. Ôóíêö³îíóº ñàéò, äå ìîæíà ³ íè-
í³ ïðèäáàòè êâàðòèðó ó ì³ô³÷í³é íîâîáó-
äîâ³

Áàçó äàíèõ ïàñïîðò³â âèêëàäóòü
â ²íòåðíåò

Î Ô ² Ö ² É Í Î

ÊÌÄÀ ðîçãëÿíå åëåêòðîííèé âàð³àíò ïðîåêòó 
“Ïàñïîðò æèòëîâîãî áóäèíêó”
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Сьо одні на розширеном засі-
данні оле ії КМДА роз лян ть
еле тронний варіант за ально-
місь о о прое т "Паспорт житло-
во о б дин ". Дані про понад 10
тис. житлових б дин ів столиці
незабаром з'являться в Інтернеті.

Ñüîãîäí³ íà ðîçøèðåíîìó çàñ³äàíí³ êî-
ëåã³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà ïðåäñòàâèòü åëåêòðîííèé
âàð³àíò çàãàëüíîì³ñüêîãî ïðîåêòó “Ïàñ-
ïîðò æèòëîâîãî áóäèíêó”.

ßê ïîâ³äîìèâ ó÷îðà “Õðåùàòèêó” íà-
÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-

ãî ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèð Ñòîðîæåíêî,
òåõí³÷í³ ïàñïîðòè æèòëîâèõ áóäèíê³â íà
çâè÷àéíèõ áëàíêàõ ³ñíóâàëè ùå ç ÷àñ³â Âå-
ëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, àëå ïðî âñ³ çì³-
íè, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ ç ïîìåøêàííÿì, äîñ³
çíàëè ëèøå âëàäà ³ æèòëîâ³ îðãàí³çàö³¿.
“Òåïåð ö³ ïàñïîðòè ðîçì³ñòÿòü â ²íòåðíå-
ò³, ç ôîòîãðàô³ÿìè, àäðåñîþ, âñ³ì, ùî âæå
çðîáëåíî ³ ùî çàïëàíîâàíî ó áóäèíêó”,—
çàçíà÷èâ Âîëîäèìèð Ñòîðîæåíêî.

ßê óæå ïîâ³äîìëÿâ ó ëèïí³ “Õðåùàòèê”,
òàêîæ íà êîëåã³¿ ÊÌÄÀ Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äîðó÷èâ
ïðîô³ëüíèì ï³äðîçä³ëàì àäì³í³ñòðàö³¿ çðî-
áèòè ôîòîãðàô³¿ ñòàíó êîæíîãî æèòëîâî-
ãî áóäèíêó. Íà öåé ÷àñ ôîòîãðàô³¿ ãîòî-
â³, òîìó ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ çàãàëüíîì³ñü-
êî¿ ïðîãðàìè “Ïàñïîðò æèòëîâîãî áóäèí-
êó” ö³ äàí³ ðîçì³ñòÿòü â ²íòåðíåò³ äëÿ òî-
ãî, ùîá êîæåí ìåøêàíåöü ì³ñòà ì³ã îçíà-

éîìèòèñÿ ç³ ñòàíîì æèòëîôîíäó é çàõî-
äàìè, ÿê³ âæèâàº ÊÌÄÀ ùîäî éîãî ðå-
ìîíòó. Íàãàäàºìî, íà öåé ÷àñ ó Êèºâ³ íà-
ðàõîâóþòü 10,319 òèñ. æèòëîâèõ áóäèíê³â
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 64,4 ìëí êâ. ìåòð³â.

Êèÿíè çìîæóòü îñîáèñòî ïåðåâ³ðèòè
ñòàí áóäü-ÿêîãî îáëàäíàííÿ ñâîãî áóäèí-
êó, à òàêîæ óñ³ ³íø³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñ-
òèêè íåðóõîìîñò³. Ñàéò, íà ÿêîìó ðîçì³ñ-
òÿòü åëåêòðîíí³ ïàñïîðòè æèòëîâèõ áó-
äèíê³â, ïîñò³éíî îíîâëþâàòèìóòü. Íà
íüîìó ìîæíà áóäå îçíàéîìèòèñÿ ç óñ³ìà
äàíèìè ùîäî ðåìîíòó ñïîðóä òà âàðòî-
ñò³ öèõ ðîá³ò. “Êèÿíè ìàþòü áà÷èòè ³ çíà-
òè, íà ùî ìè âèòðà÷àºìî êîøòè. Êîæåí
îõî÷èé çìîæå ïîäèâèòèñÿ íà êîíêðåò-
íèé áóäèíîê ³ âèçíà÷èòè, ùî ñàìå ïîòðå-
áóº ðåìîíòó”,— íàãîëîñèâ íà ëèïíåâ³é
êîëåã³¿ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé

Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî íàìàãàºòüñÿ íå äîïóñòèòè 
÷åðãîâî¿ áóä³âåëüíî¿ àôåðè ó ñòîëèö³

Меш анці б дин ів, що розташовані поряд, роз орн ли ампанію проти неза онної заб дови під їхніми ві нами

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À



Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ,
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà æóðíàë³ñòè îòðèìàëè äîñèòü äèâ-
í³ ñîö³îëîã³÷í³ îïèòóâàííÿ. Çã³äíî ç äà-
íèìè ÂÃÎ “Ìîí³òîðèíãîâèé öåíòð”, ùî
ïðîâîäèâ îïèòóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè ç
22 äî 26 ñåðïíÿ 2007 ðîêó, äî Âåðõîâíî¿
Ðàäè ïîòðàïëÿþòü ëèøå òðè ïîë³òè÷í³ ñè-
ëè. ßê ïîâ³äîìèâ âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð
öåíòðó Ðóñëàí Òêà÷, öå Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â,
Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî òà “Íàøà Óêðà-
¿íà — Íàðîäíà ñàìîîáîðîíà”. Ðåøòà ïàð-
ò³é ³ áëîê³â ëèøàþòüñÿ çà áîðòîì. Ïðîòå
íåïîãàí³ øàíñè çáåð³ãàþòü êîìóí³ñòè, ÿê³
êîðèñòóþòüñÿ ï³äòðèìêîþ 2,9 % âèáîðö³â.
Ìîæóòü ïëåêàòè ïåâí³ íàä³¿ ³ ïðîãðåñèâí³
ñîö³àë³ñòè. Ðåéòèíã ÏÑÏÓ ñòàíîâèòü íà-
ðàç³ 2,2 %. Áëîê Ëèòâèíà (1,3 %) òà Ñîö³-
àë³ñòè÷íà ïàðò³ÿ (1,3 %) øàíñ³â íå ìàþòü.

Ïèòàííÿ, ÷îìó ê³ëüêà ïîë³òè÷íèõ ñèë
çäàëè ïîçèö³¿, íå âñòèãëî âèíèêíóòè, áî
ï³øëè íîâ³ ñåíñàö³¿. Íåñïîä³âàíî äî îìð³-
ÿíîãî òðèâ³äñîòêîâîãî áàð’ºðó íàáëèçèâñÿ
áëîê ÊÓ×ÌÈ (2,3 %). Ñîö³îëîã ïîÿñíèâ
òàêèé íåïîãàíèé ðåçóëüòàò òèì, ùî âèáîð-
ö³ àñîö³þþòü áëîê ç ñàìèì Ëåîí³äîì Äà-
íèëîâè÷åì ³ öå îñîáèñòèé ðåéòèíã êîëèø-
íüîãî ïðåçèäåíòà. Ïðîòå íàéíåñïîä³âàí³-
ø³ ðåçóëüòàòè ïîêàçàëè ë³äåðè óïîäîáàíü
âèáîðö³â. Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî ç ðåéòèí-
ãîì 26,8 % ìàéæå íàçäîãíàâ Ïàðò³þ ðåã³î-
í³â (27,2 %). Ïðè öüîìó ñîö³îëîã íå âèêëþ-
÷èâ ³ ïîäàëüøîãî çðîñòàííÿ ðåéòèíãó
ÁÞÒ. “Íàøà Óêðà¿íà — Íàðîäíà ñàìîîáî-
ðîíà” çàäîâîëüíèëàñÿ ñêðîìíèìè 10,9 %,
ùî ìàéæå ó 2,5 ðàçó ìåíøå, í³æ ó ïðè-
õèëüíèê³â Þë³¿ Âîëîäèìèð³âíè. Çàâäÿêè
÷îìó Òèìîøåíêî âäàëîñÿ íàñò³ëüêè ïîêðà-
ùèòè ñâî¿ ðåçóëüòàòè, ïàí Òêà÷ ïîÿñíèòè
“Õðåùàòèêó” íå çì³ã. Òàê ñàìî â³äìîâèâ-
ñÿ äàòè ïîÿñíåííÿ, ÷îìó äàí³, íàâåäåí³
“Ìîí³òîðèíãîâèì öåíòðîì”, òàê ðàçþ÷å
â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä äàíèõ ìàéæå âñ³õ ³íøèõ
ñîö³îëîã³â. Ìîâëÿâ, â³í “çà áðàêîì ÷àñó”
íå ñòåæèòü çà äàíèìè îïèòóâàíü. Ç
â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ ùîäî ïðîôåñ³éíî-
ñò³ òàêî¿ ïîâåä³íêè âèÿâèëîñÿ, ùî êîìàí-
äà Ðóñëàíà Òêà÷à — ñóö³ëüí³ ëþáèòåë³.

ßêùî â³ðèòè âèêîíàâ÷îìó äèðåêòîðó, òî
á³ëüø³ñòü éîãî ñï³âðîá³òíèê³â (à öå 320 ëþ-
äåé) ïðàöþþòü àáñîëþòíî áåçêîøòîâíî.
Ùå ïàí Òêà÷ çáèðàº ÷ëåíñüê³ âíåñêè, à âçà-
ãàë³ ô³íàíñóþòü éîãî ôîíä íåâ³äîì³ ñïîí-
ñîðè — “íåâåëè÷ê³ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ çàö³-
êàâëåí³ â öüîìó”. À ùî òî çà “ï³äïðèºì-
ñòâà” òà â ÷îìó âîíè çàö³êàâëåí³, ëåãêî áó-
ëî çäîãàäàòèñÿ çà ðåçóëüòàòàìè ñîö³îëîã³¿.

Ïðîòå âèÿâèëîñÿ, ùî ïîë³òèêè, õî÷ ³ êó-
ïóþòü ñîö³îëîã³â, ó á³ëüøîñò³ ñâî¿é íå êó-
ïóþòü ðåêëàì³ñò³â. ßê çàçíà÷èâ ó÷îðà íà
ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ â ÐÁÊ ãîëîâà Êîì³òåòó
âèáîðö³â Óêðà¿íè ²ãîð Ïîïîâ, ç 21 ñóá’ºêòà
âèáîð÷îãî ïðîöåñó, çàðåºñòðîâàíîãî ÖÂÊ,
àã³òàö³þ ïðîâîäÿòü ó íàéêðàùîìó ðàç³ äå-
ñÿòü. “Çâè÷àéíî, äåÿê³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ ìî-
æóòü íàð³êàòè, ùî íå ìàëè äîñòóïó äî ÇÌ²,
ïðîòå â³ä íèõ âçàãàë³ íå áóëî ïîì³÷åíî æîä-
íèõ ñë³ä³â àã³òàö³¿”, — ïîÿñíþº ²ãîð Ïîïîâ.

Ïðè÷èíó òàêîãî íåäáàëîãî ñòàâëåííÿ äî
ïîë³òè÷íî¿ ðåêëàìè “çëèâ” êàíäèäàò â³ä
ÁÞÒ Àíäð³é Øåâ÷åíêî. Çà éîãî ñëîâàìè,
ñòàòè ó÷àñíèêîì ãîñòüîâî¿ ñòóä³¿ íà äåÿêèõ
òåëåêàíàëàõ ñòàíîâèòü $ 70 òèñ., çàìîâèòè
“ñïåöèô³÷íèé” ³íôîðìàö³éíèé ñþæåò ó
âèïóñêó âå÷³ðí³õ íîâèí — $ 25 òèñ. Êîìó,
ÿê íå êîëèøíüîìó âåäó÷îìó, à íèí³ ïî-
òåíö³éíîìó ïîêóïöåâ³ çíàòè ïðî öå. Îò ³
âèõîäèòü, ùî äî ðåêëàì³ñò³â ãðîø³ ïîë³òè-
ê³â ìàéæå íå äîõîäÿòü, áî ¿õ “ïî¿äàº” 
ìåíåäæìåíò âåëèêèõ êàíàë³â
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Ïîë³òèêè
êèäàþòü 
ó á³é 
ñîö³îëîã³â
Ïðîòå ÷îìóñü 
íå êèäàþòü ðåêëàì³ñò³â

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Дві "Пори" — політична партія і ромадсь а ор а-
нізація — синхронно змінили ерівництво і п бліч-
но о олосили нові пріоритети. Партія "Пора" за-
реєстр вала ЦВК свій списо я 21-й часни
пере онів і змінила політичний олір з помаранче-
во о на жовтий.

Ó÷îðà îäíî÷àñíî â³äáóëèñÿ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ — Ãðîìàäÿí-
ñüêî¿ ïàðò³¿ òà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ïîðà”,— íà ÿêèõ îãî-
ëîñèëè ïðî çì³íó êåð³âíèöòâà öèõ îðãàí³çàö³é. Ïàðò³þ “Ïî-
ðà” çàì³ñòü Âëàäèñëàâà Êàñüê³âà, ÿêèé çâèíóâàòèâ âëàñíó ïàð-
ò³þ ó ïðîäàæó “ðåã³îíàëàì”, î÷îëèâ Áîðèñï³ëüñüêèé àêòèâ³ñò
ßðîñëàâ Ãîäóíîê. Ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ æóðíàë³ñòàì ïî-
â³äîìèëè ïðî ïðèçíà÷åííÿ íîâîãî ãîëîâè ïàðò³¿ òà ðåºñòðà-
ö³þ ¿¿ íà âèáîðàõ. Íîâèé ë³äåð “Ïîðè” ãîëîâíó óâàãó çîñåðå-
äèâ íà áîðîòüá³ ç åêñ-ãîëîâîþ. Àëå áîðîòüáà â³äáóâàºòüñÿ äèâ-
íî: “Ïîðà”, î÷îëþâàíà ßðîñëàâîì Ãîäóíêîì, âêëþ÷èëà ñâî-
ãî åêñ-ë³äåðà äî ñâîãî âèáîð÷îãî ñïèñêó. Òàêèì ÷èíîì Âëà-
äèñëàâ Êàñüê³â ïîïàâ ï³ä çàãðîçó ïåðåáóâàííÿ ó ñïèñêó áëî-
êó ÍÓ—ÍÑ.

Ïðîòå çã³äíî ç ïðàâèëàìè æàíðó äåòåêòèâà ßðîñëàâ Ãîäóíîê
íàòÿêíóâ æóðíàë³ñòàì, ùî êîëèøí³é ë³äåð º “ñòóêà÷åì” ³ ïë³ä-
íî ñï³âïðàöþº ç³ ñïåöñëóæáàìè: “ß ä³çíàâñÿ, ùî íà ìåíå â³ä-
êðèòî ñïðàâó çà êðèì³íàëüíèì îáâèíóâà÷åííÿì ñàìå òîãî äíÿ,
êîëè ìè ïîäàëè äî Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ äàí³ ïðî íîâîãî ãî-
ëîâó ïàðò³¿. ß ïðîøó ñïåöñëóæáè á³ëüøå íå øóêàòè â ìåíå àâ-
òîìàòè, êóëåìåòè ³ àðòèëåð³þ”. Àëå äåòåêòèâ íà öüîìó íå çà-
ê³í÷èâñÿ. ßðîñëàâ Ãîäóíîê íàòÿêíóâ æóðíàë³ñòàì ïðî ïðîâå-
äåííÿ òàºìíèõ ïåðåãîâîð³â ïðåäñòàâíèêàìè â³ä ÁÞÒ ³ ÍÓ—
ÍÑ ³ç “ðåã³îíàëàìè”: “Ìè íå çíàºìî, ÷è ö³ ïåðåãîâîðè ïðî-
âîäÿòü ³ç â³äîìà Þë³¿ Òèìîøåíêî, ÷è ïîòàé â³ä íå¿, àëå öå âæå
íàðàç³ íåâàæëèâî. Îò ïîáà÷èòå, îë³ãàðõè ç ÁÞÒ ³ ÍÓ—ÍÑ ç³ë-
ëþòü ðåã³îíàì ð³âíî ñò³ëüêè ñâî¿õ äåïóòàò³â, ñê³ëüêè ¿ì áðàêó-
âàòèìå äëÿ óòâîðåííÿ á³ëüøîñò³ â íàñòóïíîìó ïàðëàìåíò³ ³
ôîðìóâàííÿ óðÿäó”. Ó÷àñíèêîì òàêèõ ïåðåãîâîð³â “³íôîðìà-
òîð” ç “Ïîðè” íàçâàâ òîãî ñàìîãî Áîãäàíà Ãóáñüêîãî. Âèÿâè-
ëîñÿ, ùî íåëþáîâ äî öüîãî äåïóòàòà â³ä ÁÞÒ ìàº åêîíîì³÷-
íå êîð³ííÿ. Áî ïàí Ãîäóíîê, çà éîãî ñëîâàìè, çàéìàºòüñÿ çà-
õèñòîì Áîðèñïîëÿ â³ä ðåéäåðñüêèõ àòàê Áîãäàíà Ãóáñüêîãî.

Îäíî÷àñíî Ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ “Ïîðà” çàì³ñòü Àíäð³ÿ
Þñîâà — íèí³ êàíäèäàòà ó äåïóòàòè çà ñïèñêîì ïàðò³¿ Â³ëüí³
äåìîêðàòè — î÷îëþâàòèìóòü àæ äâîº ñï³âãîë³â — ñêàíäàëüíî
â³äîìèé ïèñüìåííèê Áîðèñ Ïåí÷óê òà â³ííèöüêèé àêòèâ³ñò
Àíàòîë³é ßêèìåíêî. Àíäð³é Þñîâ ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”, ùî
ðåîðãàí³çîâàíà “Ïîðà” (íå òà, ùî ó ïàíà Ãîäóíêà!) â³äíîâëþº

“÷îðí³ ñïèñêè íåãàòèâíèõ ïåðñîíàæ³â ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñ-
òîð³¿ íåçàëåæíî â³ä ¿õíüîãî êîëüîðó, ³ ïîìàðàí÷åâèõ òàêîæ”.

Íà ïðîõàííÿ “Õðåùàòèêà”, Àíäð³é Þñîâ ïðîêîìåíòóâàâ òàêîæ
ñèòóàö³þ ó ïàðò³¿ “Ïîðà”, â ÿê³é â³í ùå òîð³ê áóâ ÷ëåíîì ïîë³ò-
ðàäè: “ßðîñëàâ Ãîäóíîê ³ Âëàäèñëàâ Êàñüê³â ïîä³áí³ ïîë³òè÷í³ ô³-
ãóðè: îäèí í³÷èì íå ïîñòóïàºòüñÿ ³íøîìó. Òîð³ê, êîëè ìè ìàëè
íàì³ð âèêëþ÷èòè ßðîñëàâà Ãîäóíêà ç ïàðò³¿, òî ºäèíèì, õòî ïðî-
ãîëîñóâàâ íà çàñ³äàíí³ êåð³âíîãî îðãàíó ïðîòè òàêîãî ð³øåííÿ, áóâ
Âëàäèñëàâ Êàñüê³â. Öå ÿêàñü òðàã³êîì³÷íà ñèòóàö³ÿ. ß íå çíàþ, ÿê
öå ïðîêîìåíòóâàòè ³íàêøå”. Òàêèì ÷èíîì â³éíà ì³æ ÷èñëåííè-
ìè ãîëîâàìè “Ïîðè” áóëà âæå ç ¿¿ íàðîäæåííÿ. Çàñòóïíèê ãîëî-
âè ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè Ñåð-
ã³é Ðóäèê, êîòðèé áàëîòóâàâñÿ äî ì³ñüêðàäè ÿê ãîëîâà Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ïàðò³¿ “Ïîðà”, ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”, ùî â³í íå
ãîòîâèé ïðîêîìåíòóâàòè ö³ ïîä³¿: “Âñå öå ùîñü íåìîæëèâå, ÿêèéñü
æàðò. Íàâ³òü íå çíàþ, ùî ñêàçàòè...” Âò³ì, çà öåé æàðò êîëèñü çà-
ïëàòèëè àìåðèêàíñüêèìè ãð³øìè, à ñì³ºìîñÿ ìè é äîñ³

“Ïîðà” ä³ëèòüñÿ, 
ÿê àìåáà
Ê³ëüê³ñòü ¿¿ êåð³âíèê³â ðîñòå
ç àñòðîíîì³÷íîþ øâèäê³ñòþ

“Пора”: раїнсь і х нвейбіни знов жадають революції
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Ì³í³ñòð ïîâ³äîìèâ, ùî â³ä
2000 ðîêó òîâàðîîá³ã ì³æ
Óêðà¿íîþ òà Ïîëüùåþ çð³ñ ó
4 ðàçè, à çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ
2007 ðîêó — íà 40%. Àëå ïàí
Ê³íàõ íàãîëîñèâ, ùî Óêðà¿íà
ìàº âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïî-

äîëàííÿ íåãàòèâíî¿ òåíäåíö³¿
çðîñòàííÿ â³ä’ºìíîãî ñàëüäî â
òîðã³âë³ ç Ïîëüùåþ. Àäæå â
ïåð³îä ³ç ñ³÷íÿ äî òðàâíÿ ³ì-
ïîðò òîâàð³â ïåðåâèùèâ åêñ-
ïîðò íà $3746,9 ìëí. Àíàòî-
ë³é Ê³íàõ çàçíà÷èâ, ùî îñòàí-

í³ì ÷àñîì çíà÷íî çðîñëè îá-
ñÿãè “ñ³ðîãî ³ìïîðòó” òà êîí-
òðàáàíäè. “Ó òàê³é ñèòóàö³¿
áóëî âèð³øåíî âæèòè çàõîäè
ùîäî ïðîïóñê³â íà êîðäî-
í³”,— ïîâ³äîìèâ ïàí Ê³íàõ.
Â³í ðîçïîâ³â, ùî íà çàõ³äíî-
ìó êîðäîí³ Óêðà¿íè áóäå
âñòàíîâëåíî ïî 4 ïðîïóñêíèõ
ïóíêòè â Óêðà¿í³ òà â Ïîëü-
ù³. Ê³íàõ çàóâàæèâ, ùî ³í³ö³-
þâàòèìå ïðèéíÿòòÿ â Óêðà-
¿í³ çàêîíó, ïîä³áíîãî äî ïîëü-
ñüêîãî “Ïðî äåðæàâíå ïðè-
âàòíå ïàðòíåðñòâî”. Íà äóì-
êó ì³í³ñòðà, öå äîïîìîæå çà-
ëó÷èòè äîäàòêîâ³ ³íâåñòèö³¿ ó
â³ò÷èçíÿíó åêîíîì³êó. “Íàì
ïîòð³áåí öåé çàêîí, àäæå
ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012 ïîòðå-

áóâàòèìå âêëàäåííÿ çíà÷íèõ
êîøò³â â ³íôðàñòðóêòóðó
ì³ñò”, — ñêàçàâ ïàí Ê³íàõ. Çà
éîãî ï³äðàõóíêàìè, äëÿ ïðî-
âåäåííÿ ªâðî-2012 â Óêðà¿í³
äîâåäåòüñÿ çàëó÷èòè 25—27
ìëðä ºâðî, ç ÿêèõ ì³í³ìóì
85—90% ìàþòü ñòàíîâèòè
ïðèâàòí³ ³íâåñòèö³¿. “Öå
àâàíñ, ÿêèé òðåáà íàïîâíþ-
âàòè ðåçóëüòàòàìè”, — ñêàçàâ
Ê³íàõ ïðî ÷åìï³îíàò.

26 âåðåñíÿ óêðà¿íñüêà äå-
ëåãàö³ÿ â³äáóäå äî Ïîëüù³,
ùîá ïåðåéíÿòè äîñâ³ä ïðîâå-
äåííÿ ÷åìï³îíàòó â ïîðòó-
ãàëüñüêèõ êîëåã. Òàêîæ â³í
çàÿâèâ, ùî Ïîëüùà ï³äòðè-
ìóº ïðàãíåííÿ Óêðà¿íè ùîäî
âñòóïó â ÑÎÒ

Àíàòîë³é Ê³íàõ 
ï³äðàõóâàâ ãðîø³ 
íà ªâðî-2012
Ì³í³ñòð åêîíîì³êè ïðîïîíóº ïðîâîäèòè ×åìï³îíàò ªâðîïè 
çà ðàõóíîê ïðèâàòíèõ ³íâåñòèö³é
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора Міністр е ономі и Анатолій Кінах заявив, що
У раїна все ще потреб є за онодавчих змін для
проведення Чемпіонат Європи з ф тбол . Зо ре-
ма це стос ється ал зі інвестицій, я их потрібно
майже 25—27 млрд євро. За підс м ами робочої
поїзд и в Польщ міністр е ономі и Анатолій Кінах
про ноз є, що товарообі між раїнами на інець
поточно о ро становитиме понад $ 4 млрд.
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Âàñèëü ÃÎÐÁÀËÜ: “Ìè ñïîä³âàºìîñÿ íà òèõ,
õòî ãîëîñóâàòèìå íå åìîö³ÿìè, 
à ãîëîâîþ”

— Ó ÷îìó ñåêðåò ë³äåðñòâà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â?
— Ùî á íå êàçàëè íàø³ îïîíåíòè, íàøà

ïàðò³ÿ öå êîìàíäà ïðîôåñ³îíàë³â, ïðè÷îìó
êîæåí ó ñâî¿é ãàëóç³. Ó ÁÞÒ º ë³äåð, à äà-
ë³ ïîðîæíå÷à. ª ñïðîáà ÍÓ íàçâàòè íîâè-
ìè ëþäüìè ëþäåé, ÿê³ âæå äàëåêî íå íîâ³,
à â íàñ ó ñïèñêó º ëþäè, ÿê³, ÿêùî âîíè
ïðèéøëè ç á³çíåñó, òî âîíè ó á³çíåñ³ áóëè
óñï³øíèìè, àáî áóëè ïåðøèìè, àáî äîñÿãà-
ëè ÷èìàëèõ âåðøèí. ª óñï³øí³ êîëèøí³ ÷è-
íîâíèêè. Ïàðò³ÿ äîáðå ñòðóêòóðîâàíà. Ó áà-
ãàòüîõ ïàðò³é âåëèêà ðîòàö³ÿ ÷ëåí³â ï³ñëÿ
âèáîð³â, à â íàñ ïîì³òíîãî â³äïëèâó êàäð³â
íå áóëî í³ ï³ñëÿ 2004 ðîêó, í³ ó 2005-ìó, í³
ï³ñëÿ 2006-ãî. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî äîñòàòíüî ö³-
ë³ñíèé îðãàí³çì ïàðò³¿ ÿê ³íñòèòóö³¿.

— Ùî îñîáëèâîãî â áóä³âíèöòâ³ ïàðò³¿ â
Êèºâ³?

— Äî 2006 ðîêó íàøà ïàðò³ÿ í³ÿê íå áóëà
ïðåäñòàâëåíà ó ñòîëè÷í³é âëàä³. ×åðåç öå ìè
áà÷èëè ïðîáëåìè íåçàìèëåíèì îêîì, çà íà-
ìè íå òÿãíóâñÿ øëåéô íåãàòèâó. Àäæå ÷è-
ìàëî äîêîð³â ìîæíà çàêèíóòè êîëèøí³é Êè-
¿âðàä³. Íèí³ ìè ïðåäñòàâëåí³ â óñ³õ ðàéðà-
äàõ ³ â Êè¿âðàä³. Ìè ñïðàâä³ äóæå ñåðéîçíî
ïîñòàâèëèñÿ äî â³äáèðàííÿ êàíäèäàò³â ó äå-
ïóòàòè ðàéîííèõ ðàä. Íàâ³òü íàø³ îïîíåíòè
âèçíàþòü, ùî ð³âåíü íàøèõ äåïóòàò³â âè-
ùèé, í³æ ó ³íøèõ êîëåã. ² ëèøå ç ïîë³òè÷-
íèõ ïðè÷èí äåïóòàòè äîñ³ íå ìîãëè ïðîãî-
ëîñóâàòè çà íàøèõ âèñóâàíö³â íà ïîñàäè ãî-
ë³â ðàéðàä. ß ïåâåí, ùî ó áóäü-ÿê³é ³íø³é
ñèòóàö³¿ ó ê³ëüêîõ ðàéîíàõ ìîãëà á óòâîðè-
òèñÿ òàêà ñèòóàö³ÿ, ùî äåïóòàòè ð³çíèõ ôðàê-
ö³é ìîãëè á çàïðîïîíóâàòè íà ïîñàäó ãîë³â
ðàéðàä íàøèõ îäíîïàðò³éö³â. Êîëè á íå áó-
ëî ö³º¿ ñèòóàö³¿ ç äîñòðîêîâèìè âèáîðàìè,
öå ð³øåííÿ ï³äòðèìóâàëîñÿ á ³ íàøîóêðà¿í-
öÿìè, ³ áþò³âöÿìè. Öå ñåðéîçíî — öå ëè-
øå íèí³ âîíè ïî÷óâàëèñÿ çîáîâ’ÿçàíèìè äå-
ìîíñòðóâàòè, ÿê³ âîíè âîðîãè ÏÐ.

Ìè ó Âåðõîâí³é Ðàä³ êàæåìî, ùî ó êîì³-
òåòàõ íåìà ïîë³òèêè. Ò³ ïðèñòðàñò³, ÿê³ ñïîñ-
òåð³ãàºìî ó ñåñ³éí³é çàë³, ó êîì³òåò³ çíèêà-
þòü. Ïîä³áíà àòìîñôåðà ñïîñòåð³ãàºòüñÿ âæå
ó ðàéîííèõ ðàäàõ.

Ó Êè¿âðàä³ ìàºìî äîñòàòíüî ñàìîáóòíþ
ôðàêö³þ. Öå, íàïðèêëàä, Îëåã Øåâ÷åíêî,

ÿêîãî âè áà÷èëè íåùîäàâíî íà åêðàíàõ òå-
ëåáà÷åííÿ,— â³í áóâ ó ñêëàä³ äåëåãàö³¿ ó
Ìîñêâ³ ³ ï³äïèñóâàâ óãîäó ïðî ïîñòà÷àí-
íÿ ÀÍ³â. 

Ôðàêö³ÿ çîêðåìà ïðîïîíóâàëà ð³øåííÿ
ùîäî ³ãðîâèõ àâòîìàò³â. Ïåðøèìè òàêîæ ïî-
ðóøèëè ïðîáëåìó çàëåæíîñò³ ä³òåé â³ä ²í-
òåðíåòó. Ìè ïåðøèìè ðàçîì ç äåïóòàòàìè
Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïîðóøèëè ïèòàííÿ ïðî òà-
ðèôè ³ ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ðîáî÷î¿ ãðó-
ïè, ³, çðåøòîþ, Êè¿âðàäà òàêå ð³øåííÿ óõâà-
ëèëà.

Äî êîæíî¿ ñåñ³¿ äåïóòàòè ãîòóþòüñÿ. Íà
â³äì³íó â³ä ÁÞÒ³âö³â, êîòð³ í³áèòî ïåðåáó-
âàþòü ó æîðñòê³é îïîçèö³¿, àëå ïðè öüîìó
âîíè íåõòóþòü íàâ³òü ñòåæåííÿì çà ð³øåí-
íÿìè, ÿê³ óõâàëþº Êè¿âðàäà. Â ìåíå ñòâî-
ðþºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî âîíè ä³çíàþòüñÿ ïðî
ò³ ÷è ³íø³ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè àáî ç ïðåñè,
àáî ç “Îáîçó”. ßêùî ïðîñòåæèòè çàÿâè
ÁÞÒ, âîíè ç’ÿâëÿþòüñÿ ùîðàçó ³ç çàï³çíåí-
íÿì íà äåíü-äâà. À êîëè á äåïóòàòè ãîòóâà-
ëèñÿ äî ñåñ³¿, âîíè âèñëîâëþâàëè á ñâî¿ çà-
ïåðå÷åííÿ ùå ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ïðåçèä³¿, ï³ä
÷àñ ï³äãîòîâêè ïîðÿäêó äåííîãî. Âëàñíå ÿ
æîäíî¿ êîíñòðóêòèâíî¿ êðèòèêè â³ä ÁÞÒ
í³êîëè íå ÷óâ. ªäèíà á³éêà òî÷èëàñÿ ç ïðè-
âîäó òàðèô³â, àëå öå áóâ òåõíîëîã³÷íèé ëàí-
öþæîê, êîòðèé ïîòð³áåí áóâ Þë³¿ Âîëîäè-
ìèð³âí³, áî Êè¿â ïîòð³áåí áóâ ¿é ÿê îäèí ³ç
åï³çîä³â ó ïî¿çäêàõ ðåã³îíàìè Óêðà¿íè.

— Õòî âàø âèáîðåöü ó ñòîëèö³? ßêèé â³í ìàº
âèãëÿä?

— Ìè ðîçóì³ºìî, ùî Êè¿â — ìîëîä³æíå
ì³ñòî — ìàéæå 400 òèñÿ÷ ñòóäåíò³â, êîòð³ íà-
â÷àþòüñÿ ó êðàùèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ êðà¿íè ³ â³äïîâ³äíî öå àìá³ö³éí³ ëþäè.
Òîìó ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ìîëîäü çìîæå
ðîç³áðàòèñÿ ó ïîë³òè÷íèõ ïðîãðàìàõ. Ñêëàä-
íî áóäå äîïîìîãòè áóäü-êîìó áóäü-ÿêèìè
êàçêàìè ó âèãëÿä³ íåîêåéíñ³àíñüêèõ òåîð³é
òåõíîëîã³÷íîãî ïðîðèâó íàøâèäêóðó÷, ÷è
îäåðæàòè çàäîâîëåííÿ ïîë³òè÷íîãî õàìñòâà.
Ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ³íåðö³éí³ ïðîöåñè, ÿê³
áóëè ó ñòóäåíòñüêîìó ñåðåäîâèù³ ï³ñëÿ 2004
ðîêó, âæå ìèíóëè. ² ñòóäåíòè çìîæóòü íå
åìîö³ÿìè, à ðîçóìîì ðîçï³çíàòè îñíîâíîãî
ïîë³òè÷íîãî ë³äåðà 2007 ðîêó.

— ßêà îñîáëèâ³ñòü ñòðàòåã³¿ ïàðò³¿ ó
Êèºâ³?

— Ïàì’ÿòàéìî, ùî ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ ³
êàìïàí³ÿ ñóòòºâî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä óñ³õ ³í-
øèõ ì³ñò ³ ðåã³îí³â áîäàé òîìó, ùî öå ñòî-
ëèöÿ. ßêùî º ÿêàñü ïàðò³ÿ, òî ¿¿ ìîæå íå áó-
òè â ÿêîìóñü ðåã³îí³, à â Êèºâ³ âîíà çàâæäè
ïðåäñòàâëåíà. ßêùî ÿêàñü ïàðò³ÿ ³ íå ìàº
æîäíèõ øàíñ³â ïîçà Êèºâîì, òî â ñòîëèö³
öÿ ïàðò³ÿ îäíàêîâî áîðåòüñÿ çà ãîëîñè. Âî-
íè íå ñò³ëüêè ðîçòÿãóþòü åëåêòîðàò, ñê³ëü-
êè â³äâîë³êàþòü óâàãó â³ä ïîë³òè÷íèõ ïðî-
ãðàì îñíîâíèõ ãðàâö³â — ò³ ïàðò³¿, ÿê³ ñïðà-
âä³ ìàþòü øàíñè ³ ñïðàâä³ ïðîéäóòü äî Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè. Ïðè öüîìó äîñòàòíüî ÷àñòî
çâàáëþþòü ³ â³äâîë³êàþòü âèáîðöÿ çàçäàëå-
ã³äü ïðîãðàøíèìè ðå÷àìè.

Íàø³ òåõí³÷í³ îïîíåíòè ëèøå âåäóòü ñâîþ
êàìïàí³þ ó Êèºâ³. Àëå öå íå êàìïàí³ÿ ç âè-
áîð³â ìåðà, à âèáîðè ïàðò³é, ÿê³ ïðàöþâà-
òèìóòü ó ïàðëàìåíò³, êàìïàí³ÿ ç³ ñòâîðåííÿ
ïàðò³é, ÿê³ óòâîðÿòü êîàë³ö³þ ³ ôîðìóâàòè-
ìóòü óðÿä.

ßêùî æ ìè õî÷åìî çîñåðåäèòèñÿ íà ì³ñ-
öåâ³é òåìàòèö³, òî âèçíàéìî, ùî á³ëüø³ñòü
ó âñ³õ ðàéðàäàõ íàëåæèòü òèì, õòî íèí³ àê-
òèâíî ïîáîðþº ×åðíîâåöüêîãî. Ó ì³ñöåâèõ
ðàä äîñòàòíüî ïîâíîâàæåíü äëÿ íàâåäåííÿ
ïîðÿäêó, òîìó âñ³ êè¿âñüê³ ïðîáëåìè ïîâèí-
í³ áóëè á óæå ðîçâ’ÿçàí³. Áî âñ³ ö³ ïàðò³¿ îá³-
öÿëè íàâåñòè ïîðÿäîê ó ñòîëèö³. Ó Êèºâ³
âîíè âæå ïåðåìîãëè, àëå ïðîáëåìè íà
ðàéîííîìó ð³âí³, òîáòî ò³, ç ÿêèìè íàé÷àñ-
ò³øå ç³øòîâõóþòüñÿ ïåðåñ³÷í³ ãðîìàäÿíè, êî-
ëè âèõîäÿòü ç³ ñâîãî ïîìåøêàííÿ, âèð³øó-
þòü, ÿê ïðàâèëî, äóæå íååôåêòèâíî.

Äîâîäèìî äî íàøèõ âèáîðö³â ïîçèö³þ
ïàðò³¿ ùîäî òîãî, ùî äåïóòàòè “Íàøî¿ Óêðà-
¿íè” çàâæäè çàÿâëÿþòü ïðî òå, ùî âîíè çà
äîñòðîêîâå ïåðåîáðàííÿ ìåðà, ïåðåáóâàþòü
ó æîðñòê³é îïîçèö³¿, àëå ïðè öüîìó çàâæäè
äîñòàòíüî ñëóõíÿíî ãîëîñóþòü çà ò³ ð³øåí-
íÿ, ÿê³ âèíîñÿòü íà Êè¿âðàäó. Íà íàøó äóì-
êó, öå áàíàëüíèé ï³àð, êîòðèé ï³äòî÷óº âëà-
äó ÿê â êðà¿í³, òàê ³ â ñòîëèö³. Ìè ïðîòè ïî-
ä³áíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ââàæàºìî, ùî ìîæåìî
ñïîä³âàòèñÿ íà òîãî âèáîðöÿ, êîòðèé ãîëî-
ñóâàòèìå íå åìîö³ÿìè, à ãîëîâîþ.

— ßê³ ó âàñ ñòîñóíêè ç ôðàêö³ºþ ×åðíîâåöü-
êîãî ó Êè¿âðàä³?

— ß âæå êàçàâ, ùî íàø³ äåïóòàòè ñïðàâ-
ä³ ïðàöþþòü ó êîì³ñ³ÿõ, âîíè çàâæäè ï³äãî-
òîâëåí³ äî ñåñ³¿. Ìè í³êîëè íå íàð³êàëè, ùî
â íàñ º ïðîáëåìè ç ×åðíîâåöüêèì. ª ïèòàí-
íÿ, ùîäî ÿêèõ ìè íå ä³éøëè ñï³ëüíî¿ òî÷-
êè çîðó. Íå áóâàº âñå áåç ïðîáëåì. ² â êî-
àë³ö³¿ áóëè ïèòàííÿ, çà ÿê³ íå ãîëîñóâàëè âñ³
ó÷àñíèêè êîàë³ö³¿. Àëå ÷åðåç öå êîàë³ö³ÿ íå
ðîçïàëàñÿ.

Çðåøòîþ, íèí³ âåñòè ìîâó ïðî á³ëüø³ñòü
ó Êè¿âðàä³ áóëî á ïðèíàéìí³ íåðîçóìíî. ª
äåïóòàòè, ÿê³ ïðàãíóòü ïðàöþâàòè, à º äåïó-
òàòè, êîòð³ â³äðàçó áóëè íàëàøòîâàí³ íà â³é-
íó: îò ó íàñ íå âèéøëî âçÿòè âëàäè, òîìó
ìè áóäåìî äîìàãàòèñÿ, ñê³ëüêè çàâãîäíî, ïî-
âòîðíèõ âèáîð³â, äîêè íå â³çüìåìî âëàäó.
Ùîá çäîáóòè àâòîðèòåò ó ñòîëèö³, òðåáà áó-
òè ïðåäñòàâëåíèì ó âëàä³ Êèºâà, áî ëèøå òàê
ìîæíà âèð³øóâàòè íàãàëüí³ ïðîáëåìè Êè-
ºâà ³ êèÿí 

Розмовляв Денис ЖАРКИХ

За рез льтатами соціоло ічних досліджень, Партія ре іонів є безпереч-
ним лідером парламентсь их пере онах, саме вона є пот жним яд-
ром сіх непомаранчевих сил. Проте се рет спіх цієї сили досі на-
лежним чином не роз ритий. Що стос ється ерівни а її иївсь о о від-
ділення народно о деп тата У раїни Василя Горбаля, то, о рім то о,
що він входить до ерівництва цією силою (член політради), ця люди-
на, за оцін ою ж рнал "Кореспондент", посіла 44 місце за впливовіс-
тю серед раїнців. Саме цими се ретами впливовості "Хрещати " і
пропон є поділитися иївсь ом "ре іонал ".
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Василь Горбаль: “В Київраді пра тично немає опозиції, а є ті, хто хоче працювати, і ті, хто не хоче”

Âàäèì Ãëàä÷óê âèãðàâ òåíäåð
Ãîëîâíîãî áîðöÿ ïðîòè êîðóïö³¿ ó Òåíäåðí³é ïàëàò³ ïðèçíà÷åíî 
â³öå-ïðåçèäåíòîì... ö³º¿ îðãàí³çàö³¿

Ïðî ñâîº ïðèçíà÷åííÿ Âàäèì
Ãëàä÷óê ä³çíàâñÿ ó ë³êàðí³, äå
íàðàç³ ïåðåáóâàº ÷åðåç ïîã³ð-
øåííÿ çäîðîâ’ÿ. “Öÿ íîâèíà
äëÿ ìåíå ñòàëà íåñïîä³âàíîþ, ÿ
íàâ³òü íå çíàþ ïåðåë³êó ñâî¿õ
îáîâ’ÿçê³â. Àëå á³ëüøå ç âàìè

ãîâîðèòè íå ìîæó, áî äóæå ïî-
ãàíî ñåáå ïî÷óâàþ”,— ïîâ³äî-
ìèâ êîðåñïîíäåíòó “Õðåùàòè-
êà” ïàí Ãëàä÷óê.

Íàãàäàºìî, ùî 1 ñåðïíÿ ï³ä
÷àñ ï³êåòóâàííÿ ìîëîä³æíîþ
îðãàí³çàö³ºþ îô³ñó ÒÏÓ Âàäè-

ìà Ãëàä÷óêà çàòðèìàëè ïðàö³â-
íèêè ì³ë³ö³¿. Ïðàâîîõîðîíö³ ³í-
êðèì³íóâàëè ãðîìàäñüêîìó ä³-
ÿ÷åâ³ çëî÷èí, äàòîâàíèé ùå 30
ñåðïíÿ 2005 ðîêó — òîä³ ï³ä ÷àñ
ï³êåòó ì³ñöåâèìè ìåøêàíöÿìè
çàáóäîâè íà âóëèö³ Áîðèñëàâ-
ñüê³é, 55 â³í í³áèòî ïîáèâ ïðåä-
ñòàâíèêà áóä³âåëüíî¿ êîìïàí³¿
Â³ðó Ïèñòðàê. Ó êàìåð³ Ñîëî-
ì’ÿíñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿
ïàíà Ãëàä÷óêà óòðèìóâàëè 16
ä³á, ïðè öüîìó àêòèâ³ñò, íà çíàê
ïðîòåñòó ïðîòè àðåøòó, îãîëî-
ñèâ ãîëîäóâàííÿ.

Óò³ì ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ ñóäîâ³ ³í-
ñòàíö³¿ âèçíàëè, ùî ïàí Ãëàä÷óê
äî çëî÷èíó íå ïðè÷åòíèé. Ñïî-
÷àòêó Àïåëÿö³éíèé ñóä Êèºâà â³ä-
ì³íèâ ïîñòàíîâó Ñîëîì’ÿíñüêîãî

ñóäó ïðî çàòðèìàííÿ Âàäèìà
Ãëàä÷óêà. À â÷îðà Ñîëîì’ÿíñüêèé
ðàéñóä âçàãàë³ àíóëþâàâ ïîñòàíî-

âó ñë³ä÷îãî ²âàíà Äüîðäÿ ïðî â³ä-
êðèòòÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ïðî-
òè Âàäèìà Ãëàä÷óêà

Останнім часом Тендерна палата відзначилася низ ою “наїздів” на
ЗМІ. Зо рема, після серії п блі ацій азеті “Вечірній Київ” про о-
р пцію в ТПУ її ерівни и не дають можливості реда ції цивілізованим
шляхом взяти часть тендерном он рсі на за півлю папер . У
листі до реда цій, за підписом олови ТПУ Володимира Лаби, йдеть-
ся про те, що відповідно до вимо частини 2 статті 17 За он У ра-
їни “Про за півлю товарів, робіт і посл за державні ошти” ТПУ
просить надати інформацію щодо проведення КП “Реда ція азети
“Вечірній Київ” процед р за півлі за державні ошти за 2006 рі і I пів-
річчя 2007 ро та відповідні до менти до них. Хоча раніше про та-
і мови часті он рсі реда цію ніхто не повідомляв. Крім то о,
представни и ТПУ зм ш ють членів тендерно о омітет “Вечір и”
пройти спеціальні рси підвищення валіфі ації, що ошт ють 1,5 ти-
сячі ривень. В іншом випад о олошення про тор и не оп блі ють
“Бюлетені Тендерної палати”.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Â’ÿ÷åñëàâ ÊÓÖÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора з'їзд Тендерної палати У раїни (ТПУ) призна-
чив олов об'єднання "Молодь — надія У раїни" Ва-
дима Гладч а віце-президентом цієї ромадсь ої ор-
анізації. Учасни и з'їзд та ож дося ли з оди про
потреб подальшо о дос оналення за онодавства і
посилення ромадсь о о онтролю за ви ористанням
державних оштів.
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Ïåòðî ÙÅÐÁÈÍÀ,
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Уперше в Києві до ново о на-
вчально о ро столична влада
поб д вала 6 нових ш іл та
2 дитячих садоч а. Готовність до
від риття однієї з нових ш іл, а
саме ш оли № 329 Дарниць о о
район , та званої "ш оли май-
б тньо о", чора особисто пере-
вірив Київсь ий місь ий олова
Леонід Черновець ий.

“Øêîëà íà Ïîçíÿêàõ áóëà âêðàé íå-
îáõ³äíà ìåøêàíöÿì ðàéîíó. ² âæå 1 âå-
ðåñíÿ íîâèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä â³äêðèº
äâåð³ 350 þíèì êèÿíàì, ç íèõ 55 ïåðøî-
êëàñíèêàì. Øêîëà ¹ 329 — ñó÷àñíèé
íàâ÷àëüíèé çàêëàä ç áàñåéíîì íà 5 äî-
ð³æîê òà 3 ñïîðòèâíèìè çàëàìè. Àëå íå
òàê äàâíî âñ³ áà÷èëè òóò ëèøå êîòëîâà-
íè. Ìè íàâ³òü ñïåö³àëüíî çá³ëüøèëè ô³-
íàíñóâàííÿ, àáè â öüîìó çàêëàä³ 1 âåðåñ-
íÿ ñïðàâä³ ïðîëóíàâ ïåðøèé äçâ³íîê”,—
ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Â³í ïîâ³äîìèâ, ùî øêîëó ïîáóäóâàëè
çà 10 ì³ñÿö³â ³ çàãàëüíà âàðò³ñòü ðîá³ò
ñòàíîâèëà 108 ìëí ãðí. Íàâ÷àëüíèé çà-
êëàä ðîçðàõîâàíèé íà 1080 ä³òåé. Ó íüî-
ìó ïðàöþâàòèìóòü 52 íàâ÷àëüíèõ êàá³íå-
òè, 3 ñïîðòèâíèõ çàëè, àêòîâà çàëà, õî-
ðåîãðàô³÷íà ñòóä³ÿ, ñòóä³ÿ îáðàçîòâîð÷î-
ãî ìèñòåöòâà, ìóçè÷íà ñòóä³ÿ, 2 êîìï’þ-
òåðíèõ êàá³íåòè òà 2 ³ãðîâ³ ê³ìíàòè.

Ùîá ó÷íÿì áóëî çðó÷í³øå ä³ñòàâàòèñÿ
äî øêîëè, “Êè¿âïàñòðàíñ” ñïåö³àëüíî
çì³íèâ ìàðøðóò 42 àâòîáóñà ³ âæå çàâåð-
øóº îáëàäíàííÿ 6 äîäàòêîâèõ çóïèíîê.

Òàêîæ 1 âåðåñíÿ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³
çàïðàöþº øêîëà-äèòÿ÷èé ñàäîê “Âåñåë-
êà”. Ì³ñüêèé ãîëîâà òàêîæ ïåðåâ³ðèâ ãî-
òîâí³ñòü öüîãî îá’ºêòà ïðèéìàòè ìàëþê³â.

“Ìè ïîáóäóâàëè öþ øêîëó-äèòÿ÷èé
ñàäîê çà 7 ì³ñÿö³â. Áóä³âíèöòâî êîøòó-
âàëî 20 ìëí ãðí. Íèí³ òóò ðîçì³ñòÿòü 
7 ñó÷àñíèõ äèòÿ÷èõ ãðóï. Ìàëî òîãî, º
áàñåéí, ñïîðòèâíèé çàë ³ ìóçè÷íèé êà-
á³íåò. Òóò çìîæóòü çàéìàòèñÿ 300 ìàëþ-
ê³â ç ïðèëåãëèõ áóäèíê³â”,— çàóâàæèâ
ì³ñüêèé ãîëîâà.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äîäàâ, ùî ö³ çà-
êëàäè îñâ³òè íîâîãî çðàçêà. Îêð³ì 329
øêîëè òà ñàäî÷êà “Âåñåëêà”, â íîâîìó

íàâ÷àëüíîìó ðîö³ çàïðàöþþòü ùå ï’ÿòü
øê³ë. Ñòåæèòèìå çà ðîáîòîþ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â ìîí³òîðèíãîâà ãðóïà, ñòâîðåí-
íÿ ÿêî¿ ³í³ö³þº ìåð.

“Âàæëèâèì ôàêòîðîì â îñâ³òíüîìó
ïðîöåñ³ º íå ëèøå ïðèì³ùåííÿ øê³ë, à
é áåçïîñåðåäíüî îñâ³òí³é ïðîöåñ, ³äåîëî-
ã³ÿ. ß õî÷ó áóòè âïåâíåíèé â êîìïåòåíò-
íîñò³ ïåðñîíàëó, â òîìó, ùî âñ³ ä³òè ïå-
ðåáóâàòèìóòü ó ð³âíèõ óìîâàõ, íåçâàæà-
þ÷è íà ñîö³àëüíèé ñòàòóñ áàòüê³â, í³õòî
íå áðàòèìå õàáàð³ â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.
Êð³ì òîãî, ÿ íå çàäîâîëåíèé îïëàòîþ

ïðàö³ ðîáî÷îãî ïåðñîíàëó íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â. Ìè âæå ââåëè ùîì³ñÿ÷íó ìóí³-
öèïàëüíó íàäáàâêó â÷èòåëÿì ó ðîçì³ð³
20% â³ä ïîñàäîâîãî îêëàäó, òåïåð ÿ ââà-
æàþ âêðàé ïîòð³áíèì çàïðîâàäèòè ìóí³-
öèïàëüíó íàäáàâêó ³ îáñëóãîâóþ÷îìó
ïåðñîíàëó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â”,— çà-
ÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Â³í íàãîëîñèâ, ùî òàê³ ïîçèòèâí³ çì³-
íè â îñâ³òí³é ãàëóç³ ñòàëè ìîæëèâ³ çàâäÿ-
êè øâèäêîìó åêîíîì³÷íîìó ðîñòó â ñòî-
ëèö³. Ì³ñüêèé ãîëîâà çàóâàæèâ, ùî ìîæ-
ëèâ³ñòü áóäóâàòè âåëèêó ê³ëüê³ñòü îá’ºê-

ò³â ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ç’ÿâèëàñÿ
çàâäÿêè çá³ëüøåííþ áþäæåòó ñòîëèö³,
÷îãî ïðè êîëèøí³é âëàä³ íå â³ä÷óâàëîñÿ.

“Íîâ³ øêîëè òà ë³êàðí³ áóäóþòü íå òî-
ìó, ùî ÿ àáî õòîñü ³ç ìîº¿ êîìàíäè ìàº
äóæå ãàðíó äóøó, ¿õ áóäóþòü òîìó, ùî
ìè ïðàöþºìî íàä çá³ëüøåííÿì áþäæå-
òó. Â³äïîâ³äíî ó íàñ º êîøòè, çà ÿê³ ìîæ-
íà áóäóâàòè. Òîìó øê³ë, äèòÿ÷èõ ñàäî÷-
ê³â òà ë³êàðåíü áóäå äåäàë³ á³ëüøå. Öå ÿ
çàáåçïå÷ó ñâîºþ ïðàöåþ íà ïîñàä³ ìåðà.
Êð³ì òîãî, àêòèâíî áóäóâàòèìóòü ñó÷àñ-
í³ äîðîãè, òðàíñïîðòí³ ðîçâ’ÿçêè, ñòàí-
ö³¿ ìåòðî òà ³íø³ ñîö³àëüíî âàæëèâ³ îá’-
ºêòè”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Çà äàíèìè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà íàóêè
â Óêðà¿í³ äî 1 âåðåñíÿ ïëàíóþòü ââåñòè â
åêñïëóàòàö³þ 44 øêîëè. Â Êèºâ³ æ â³ä-
êðèþòü 6 íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ç íèõ: 2 íî-
â³ øêîëè òà 4 ðåêîíñòðóéîâàí³. Äî ê³íöÿ
íàâ÷àëüíîãî ðîêó â ñòîëèö³ çàïðàöþþòü
çàãàëîì 8 íîâèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Âò³ì,
øêîëè â ðåã³îíàõ ³ êè¿âñüê³ — ð³çí³ ðå÷³.
ßêùî ó êðà¿í³ ñêîðî÷óºòüñÿ ê³ëüê³ñòü øêî-
ëÿð³â (íà 152 òèñ. îñ³á àáî 3% ìåíøå, í³æ
ó ìèíóëîìó ðîö³), òî â ñòîëèö³ ê³ëüê³ñòü
ä³òåé, ÿêèì ïîòð³áíî íàâ÷àòèñÿ, íåâïèí-
íî çðîñòàº. “Ìè âðàõîâóºìî öþ òåíäåí-
ö³þ, ³ òîìó íîâ³ øêîëè ó íàñ ïåðåäáà÷à-
þòü çíà÷íèé ðåçåðâ”,— ïîâ³äîìèëà “Õðå-
ùàòèêó” íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè òà íàóêè ÊÌÄÀ Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷.

Äî Äíÿ çíàíü â³äêðèþòü ïåðøó òà äðó-
ãó ÷åðãè øêîëè ¹ 115 íà âóë. Êàâêàçü-
ê³é. Ó çàêëàä³ â³äðåìîíòóâàëè ñòàðå ïðè-
ì³ùåííÿ, çàâåðøèëè ïðèáóäîâó, à òðå-
òüîþ ÷åðãîþ ó öüîìó ó÷áîâîìó çàêëàä³
çáóäóþòü áàñåéí.

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ñòîëè÷íèõ øê³ë öå íå
ïðîñòî ðåìîíò. Øêîëà ¹ 162 â Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
îòðèìàëà 3-ïîâåðõîâó ïðèáóäîâó, äå áó-
äóòü íîâ³ íàâ÷àëüí³ ïðèì³ùåííÿ, ñïîðò-
çàë, áàñåéí. ßêùî ðàí³øå â øêîë³ íàâ÷à-
ëèñÿ 210 ó÷í³â, òî ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
çàêëàä çìîæå ïðèéíÿòè 900 ä³òåé. Íà ðî-
áîòè âèòðàòèëè 26 ìëí ãðí. Âñüîãî ó 2007
ðîö³ íà ï³äãîòîâêó äî íîâîãî íàâ÷àëüíî-
ãî ðîêó ì³ñüêîþ âëàäîþ, çà ñëîâàìè çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ Æóðàâ-
ñüêîãî, âèä³ëåíî 157 ìëí ãðí

Ìåð çàãëÿíóâ ó ìàéáóòíº
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïåðåâ³ðèâ ãîòîâí³ñòü íîâî¿ øêîëè íà Ïîçíÿêàõ
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Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

— Ñòîëèöÿ ãîòîâà äî íîâîãî
íàâ÷àëüíîãî ðîêó?

— Íå ñêàæó, ùî ïðîáëåì íå-
ìàº, òà ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì
ðîêîì íà îñâ³òíþ ãàëóçü âèä³ëå-
íî íà 355 ìëí ãðèâåíü á³ëüøå —
ïîíàä 1,5 ìëðä ãðèâåíü. Ëåâîâó
÷àñòêó ç öèõ êîøò³â, 780, 5
ìëí — íà çàðïëàòíþ ïåäàãîãàì.
Íèí³ çàðïëàòíÿ ïåäàãîãà-ïî÷àò-
ê³âöÿ ñòàíîâèòèìå 1100 ãðèâåíü,
â÷èòåëÿ âèùî¿ êàòåãîð³¿ — ïî-
íàä 1900. Õî÷à é òàêå ï³äâèùåí-
íÿ íåäîñòàòíº.

— ßêà ñèòóàö³ÿ ñüîãîäí³ ç³
øê³ëüíèìè ï³äðó÷íèêàìè?

— ª äåÿê³ ïðîáëåìè ç ï³äðó÷-
íèêàìè 9—11 êëàñ³â. Òà öå òî-
ìó, ùî ç ïåðåõîäîì íà 12-ð³÷-
íå íàâ÷àííÿ ñòàðèõ ï³äðó÷íè-
ê³â íå äîäðóêîâóþòü, áî ñêîðî
çíàäîáëÿòüñÿ ³íø³. Òà ìîæó çà-
ïåâíèòè, êè¿âñüêèõ øêîëÿð³â

çàáåçïå÷àòü ï³äðó÷íèêàìè ñòî-
â³äñîòêîâî.

— ßê ïëàíóºòå ðîçâ’ÿçóâàòè
ïðîáëåìó ç³ ñòîëè÷íèìè äîøê³ëü-
íèìè çàêëàäàìè, ùî âèêîðèñòî-
âóþòü íå çà ïðèçíà÷åííÿì?

— Öå ïðåòåíç³ÿ äî ðàéîí³â, ÿê³
ìàþòü á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëÿòè
ïèòàííÿì îñâ³òè. Àäæå ñàìå
ðàéîíí³ ðàäè â³ääàþòü â îðåíäó
ïðèì³ùåííÿ äîøê³ëüíèõ çàêëà-
ä³â. Íàøå æ óïðàâë³ííÿ ä³çíàº-
òüñÿ ïðî öå âèïàäêîâî. Êîëè äî-
øê³ëüí³ çàêëàäè ìàòèìóòü ñàìî-
ñò³éí³ñòü, òî ñàì³ â³äïîâ³äàòè-
ìóòü çà òå, ùî ðîáèòüñÿ â ¿õí³õ
ñò³íàõ.

— Íåùîäàâíî ó ñòîëèö³ ðîçïî-
÷àëè îñâ³òÿíñüêó ðåôîðìó. ×èì
âîíà îáóìîâëåíà ³ íàñê³ëüêè ïî-
òð³áíà?

— Ñüîãîäí³ îñâ³òà ó òàê³é ñè-
òóàö³¿, êîëè íàâ÷àëüí³ çàêëàäè
ìàþòü ïåðåéòè íà ô³íàíñîâó ñà-
ìîñò³éí³ñòü. 11 % âèäàòê³â öüî-

ãîð³÷íîãî áþäæåòó ïåðåäáà÷åíî
íà ðîçâèòîê ãàëóç³ îñâ³òè. Òà äå-
ÿê³ ðàéîíí³ àäì³í³ñòðàö³¿ äîçâî-
ëÿþòü ñîá³ ö³ êîøòè ñêîðî÷óâà-
òè àáî æ âèêîðèñòîâóâàòè íà
ïîòðåáè, ÿê³ ââàæàþòü äîö³ëü-
í³øèìè. Äèðåêòîð øêîëè òà ïå-
äàãîã³÷íèé êîëåêòèâ ë³ïøå çíà-
þòü, ÿê åôåêòèâí³øå âèòðà÷àòè
êîøòè çàêëàäó. Òîæ ïåðåõ³ä íà
ô³íàíñîâó ñàìîñò³éí³ñòü ïîòð³á-
íèé.

— ßê ñàìå öå â³äáóâàòèìåòüñÿ?
— Ïðîâåäåìî åêñïåðèìåí-

òàëüíó ñòàä³þ. Â³çüìåìî ÷àñòè-
íó çàêëàä³â ³ ñïðîáóºìî çðîáè-
òè ¿õ “ñàìîñò³éíèìè” ç íîâîãî
áþäæåòíîãî ðîêó. ßêùî åêñïå-
ðèìåíò áóäå âäàëèì, ï³ñëÿ öüî-
ãî éîãî ìîæíà âïðîâàäæóâàòè â
æèòòÿ.

— ßê êîíòðîëþâàòèìåòå âèêî-
ðèñòàííÿ êîøò³â êåð³âíèêàìè íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â?

— Áóäü-ùî, ïîâ’ÿçàíå ç âèêî-

ðèñòàííÿì äåðæàâíîãî áþäæå-
òó, êîíòðîëþþòü. Ó ïåðøó ÷åð-
ãó, ìàº áóòè ïðîçîðèì ï³äõ³ä äî
ðîçðàõóíêó áþäæåòó êîæíîãî
îêðåìîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
Êð³ì öüîãî, òðåáà íàâ÷èòè äè-

ðåêòîð³â øê³ë “õàçÿéíóâàòè”
ïî-ðîçóìíîìó. Íàïðèêëàä, ó
Ìîñêâ³ êåð³âíèê³â öüîãî íàâ÷à-
ëè ð³ê. Öå äîâãîòðèâàëèé ïðî-
öåñ, òîæ ðîçïî÷èíàòè éîãî ïî-
òð³áíî âæå ñüîãîäí³

Ë³ë³ÿ ÃÐÈÍÅÂÈ×: “Ó îñâ³ò³ ïðîâåäåìî
åêñïåðèìåíò”
Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 
é íàóêè ÊÌÄÀ — ïðî äîñÿãíåííÿ, 
ïðîáëåìè òà íîâèíêè ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè

— Ñê³ëüêè â ö³ëîìó êîøò³â âè-
òðà÷åíî íà ï³äãîòîâêó äî íîâîãî
íàâ÷àëüíîãî ðîêó?

— Íà áóä³âíèöòâî òà ðåêîí-
ñòðóêö³þ øê³ë âèä³ëèëè 265 ìëí
ãðí. ßêùî æ óçÿòè çàãàëüíèé áþ-
äæåò îñâ³òè ì³ñòà, òî â³í çð³ñ â
ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì ðîêîì
íà 355 ìëí ãðí. Ìè ðîçâèâàºìî
ãàëóçü â³äïîâ³äíî äî ïðîãðàìè
“Îñâ³òà ñòîëèö³ 2006—2010”, ÿêó
çàòâåðäèëà Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðà-
äà. Çã³äíî ç íåþ ìè ïëàíóºìî
çðîáèòè øêîëè ô³íàíñîâî ñàìî-
ñò³éíèìè. Êîëåêòèâ øêîëè ñàì
çíàº, ÿê íàéêðàùå ðîçïîðÿäèòè-
ñÿ êîøòàìè. Àëå öå âåëèêà â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü. ßê ïîêàçàëà ñåðï-
íåâà íàðàäà ç êåð³âíèêàìè îñâ³ò-
í³õ çàêëàä³â, íå âñ³ äî öüîãî ãî-
òîâ³. Îñíîâíà ìåòà ðåôîðìè
óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ â ì³ñò³ —
çðîáèòè øêîëè ñàìîñò³éíèìè,
àëå öå â³äáóäåòüñÿ íå îäðàçó.

— Öå — äàëåêîãëÿäí³ ïëàíè, à
ùî â³äáóäåòüñÿ ó íàéáëèæ÷îìó
ìàéáóòíüîìó?

— Ïðîòÿãîì âåðåñíÿ øêîëè

çàáåçïå÷àòü íàóêîâèìè ïîñ³á-
íèêàìè êàá³íåòè ô³çèêè, õ³ì³¿,
ãåîãðàô³¿, íà öå âèä³ëåíî 8 ìëí
ãðí. Â³äêðèþòü òàêîæ íîâ³ îñ-
â³òí³ çàêëàäè.

— ßê³ ñàìå?
— Íàïðèêëàä, øêîëà ¹ 329

íà Ïîçíÿêàõ. Çâè÷àéíî, òàêî¿
øêîëè â Êèºâ³ ùå íå áóäóâàëè.
¯¿ çàïëàíîâàíà ïðîåêòíî-êîø-
òîðèñíà âàðò³ñòü ñòàíîâèòü 108
ìëí ãðí. Òàì îáëàøòîâàíî áàñ-
êåòáîëüíèé ìàéäàí÷èê âèñîêî-
ãî êëàñó, äå ìîæóòü çàéìàòèñÿ
íàâ³òü ìàéñòðè ñïîðòó, ñó÷àñíå
ôóòáîëüíå ïîëå, ëåãêîàòëåòè÷-
íå ïîëå. Ïåðåäáà÷åíî ñïåö³àëü-
íå ì³ñöå äëÿ íàâ÷àííÿ ä³òåé
ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó. Ó
øêîë³ º çàë, ðîçðàõîâàíèé íà 2
òèñ. ëþäåé, ³ íàâ³òü ãàíäáîëü-
íèé ìàéäàí÷èê. Êîæíà äèòèíà
ìàº ñâîþ øóõëÿäêó, äå ìîæå çà-
ëèøèòè ñâî¿ êíèæêè, ñïîðòèâ-
íèé îäÿã. Öå ùå íå âñå: ó øêî-
ë³ º áàñåéí, ñïîðòèâíèé çàë äëÿ
ä³òåé ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â ³ òðåíà-
æåðíèé çàë.

— Äëÿ êîãî öå âñå?
— Ó ì³êðîðàéîí³ ïðîæèâàòèìå

4 òèñ. ðîäèí. Ñàìå äëÿ íèõ ³ ñòâî-
ðþâàëè öþ øêîëó.

— ßê öå âïëèíå íà ÿê³ñòü íà-
â÷àííÿ?

— Áåçóìîâíî, ïîçèòèâíî. Òàì
ñòâîðåíà ºäèíà êîìï’þòåðíà ìå-
ðåæà, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü äàâàòè
ïåäàãîãó çàâäàííÿ äèñòàíö³éíî.
Òîáòî, â÷èòåë³ àíîí³ìíî ïåðåâ³-

ðÿòèìóòü ðîáîòè, öå äàº ìîæëè-
â³ñòü ïðîâîäèòè ÷åñí³ òåñòóâàííÿ.

— ßê âèð³øóâàòèìóòü ïèòàííÿ
äîñòàâêè ä³òåé äî öüîãî çàêëàäó?

— ×åðåç “Êè¿âïàñòðàíñ” ìè ï³ä-
âåëè ìàðøðóòè àâòîáóñ³â, öå äóæå
çðó÷íî. Äî ñëîâà, òå ñàìå ñòîñóº-
òüñÿ íîâî¿ øêîëè â Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³: âîíà çíàõîäèòüñÿ íà
ìåæ³ îáëàñò³ òà ì³ñòà, à òåïåð ä³-
òÿì ³ç ñ³ë áóäå ëåãøå ä³ñòàòèñÿ äî

íå¿. Öÿ øêîëà ö³êàâà ùå é òèì,
ùî òàì ïîðó÷ çáóäîâàíî áóäèíîê
äëÿ â÷èòåë³â. Âçàãàë³ ìè âèð³øè-
ëè, ùî êîæåí ðàéîí ìàº ïîáóäó-
âàòè ãóðòîæèòîê äëÿ ïåäàãîã³â.

— Ïðîáëåìà æèòëà äëÿ â÷èòåë³â
ñòî¿òü íàñò³ëüêè ãîñòðî?

— Òàê. Äî ñëîâà, 22 ñåðïíÿ Êè-
¿âðàäà âèð³øèëà, ùî 20 % æèòëà,
ïîáóäîâàíîãî â öåíòð³ ì³ñòà, çà-
áóäîâíèêè ïîâèíí³ áóäóòü â³ääà-
âàòè ó ôîíä Êèºâà. Ó ³íøèõ
ðàéîíàõ ì³ñòó â³äâîäèòèìóòü 5 %
ïëîù íîâîáóäîâ. Öå, âëàñíå, ³ äàº
ìîæëèâ³ñòü ó ïåðñïåêòèâ³ çíÿòè
ïðîáëåìó çàáåçïå÷åííÿ ïåäàãîã³â
æèòëîì.

— Ó ñòîëèöþ ïðè¿æäæàþòü íà-
â÷àòèñÿ âñå á³ëüøå ñòóäåíò³â ç ³íøèõ
ì³ñò, äå æèòè ¿ì?

— ßê ïðàâèëî, âèù³ íàâ÷àëüí³
çàêëàäè ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ Ì³í³ñ-
òåðñòâó îñâ³òè òà íàóêè. Ìè ïîáó-
äóºìî ãóðòîæèòîê ëèøå äëÿ Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó ³ì. Á. Ä. Ãð³í÷åíêà, àäæå
öå ìóí³öèïàëüíèé óí³âåðñèòåò.
Äëÿ íüîãî ìè îá’ºäíàëè ó êîì-
ïëåêñ 3 êîëåäæ³ òà ã³ìíàç³þ, òà-
êèì ÷èíîì, ó íüîìó íàâ÷àòèìåòü-
ñÿ íà 5 òèñ. ñòóäåíò³â á³ëüøå. Ïðî-
òÿãîì îñåí³ öüîãî ðîêó ìè çàâåð-
øèìî áóä³âíèöòâî öåíòðàëüíîãî
êîðïóñó. Äóìàþ, öåé âóç çìîæå
êîíêóðóâàòè ç íàö³îíàëüíèìè óí³-
âåðñèòåòàìè íà ð³âí³.

— Ó÷îðà Âàñ ïðèéíÿëè ó ïî÷åñí³
÷ëåíè ó÷í³âñüêîãî áðàòñòâà, ùî öå
äëÿ Âàñ îçíà÷àº?

— Ìåí³, çâè÷àéíî, ïðèºìíî. ß
º ïî÷åñíèé ïðîôåñîð áàãàòüîõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, àëå êîëè òåáå
ïðèéìàþòü ó ñòóäåíòñüêå áðàòñòâî,
òè ñòàºø íà ðîê³â 20—30 ìîëîä-
øîþ. Çàâæäè ïðèºìíî ïîâåðòà-
òèñü ó ñâîþ ìîëîä³ñòü. Ñòóäåíò-
ñüê³ ðîêè äëÿ ìåíå íàéêðàù³

Â³òàë³é ÆÓÐÀÂÑÜÊÈÉ: “Çàãàëüíèé áþäæåò
îñâ³òè ì³ñòà çð³ñ íà 355 ìëí ãðí”
Ïåðøèé çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ïðî ïëàíè ì³ñüêî¿ âëàäè 
â ðåôîðìóâàíí³ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора першо рсни и Київсь о о місь о о педа о ічно-
о ніверситет ім. Б. Д. Грінчен а отримали свої пер-
ші ст дентсь і вит и. Ст дентів привітали ре тор ні-
верситет Ві тор О нев'ю , перший заст пни місь о о
олови Віталій Ж равсь ий і начальни Головно о
правління освіти та на и КМДА Лілія Гриневич.
Останніх ст дентство зарах вало почесними членами
чнівсь о о братства. Після рочистостей "Хрещати "
дізнався про плани місь ої влади в реформ ванні ос-
вітньої ал зі
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×è âàðòî 
÷èòàòè “Ðàé”?

За інчення.
Почато на 1-й стор.

— Ñòðèâàé, òè õ³áà áóâ ó ªâðîï³? — îá³ðâàâ éîãî
òîä³øí³é äèðåêòîð ³íñòèòóòó ²ãîð Äçåâåð³í.

— Íó, â Ïîëüù³...
— Òà õ³áà Ïîëüùà — ªâðîïà? — ïîâ÷àëüíî çàóâà-

æèâ äèðåêòîð.— Àìåðèêà, â ÿê³é ÿ áóâ,— îöå ªâðîïà!
ß ÷àñòî ïðèãàäóþ öþ ðîçìîâó, êîëè ñïîñòåð³ãàþ

÷åðãîâå âïðîâàäæåííÿ “ºâðîïåéñüêèõ” ³äåé â óêðà¿í-
ñüêó ñèñòåìó îñâ³òè. Âçÿòè õî÷à á 12-ð³÷íó “ñåðåäíþ”
àáî “çàãàëüíó” îñâ³òó. Öå òîé âèïàäîê, êîëè “êóïèëà
ìàìà êîíèêà — à êîíèê áåç íîãè”, ³ ùî ìàºìî ç òèì
“êîíèêîì” ðîáèòè?.. Â Àìåðèö³, çâ³äêè é ïðèéøëà öÿ
“ºâðîïåéñüêà” ñèñòåìà, äîáðå çíàþòü, ùî â í³é ðî-
áèòè: ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³ (1 — 4 êëàñè) — ãðàòèñÿ, ó
“ñåðåäí³é ëàíö³” (5 — 9 êëàñè) — ðîçâàæàòèñÿ, à âæå
äàë³ (10 — 12 êëàñè) éäå high school — âèñîêà øêî-
ëà, ùî ÿê ëîã³÷íî, òàê ³ ãðàìàòè÷íî ïîâ’ÿçàíà ç íà-
ñòóïíèì åòàïîì — âëàñíå âèùîþ øêîëîþ (higher
school).

Îòîæ 12-ð³÷íà “ñåðåäíÿ” àáî “çàãàëüíà” îñâ³òà â
ò³é ªâðîï³, ÿêà Àìåðèêà,— öå ì³ô, ¿¿ íåìà. ª íàòî-
ì³ñòü ïîäîâæåíèé äî 9—10 ðîê³â äèòÿ÷èé ñàäîê, äà-
ë³ ðîê³â äî 15 — ï³äë³òêîâèé êëóá àáî ë³òí³é òàá³ð (“Íå
ïåðåâàíòàæóâàòè! Íå çàç³õàòè íà â³ëüíèé ÷àñ! Íå ëà-
ìàòè îñîáèñò³ñòü!”), ³ íàðåøò³ — ñïðàâæí³é íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä, çäåá³ëüøîãî ñïåö³àë³çîâàíèé (êîëåäæ). Ó
16 ðîê³â ëþäèíà, ÿê³é äî öüîãî íå ñòàâèëè â îáî-
â’ÿçîê äèâèòèñÿ ò³ëüêè ó ï³äðó÷íèêè ³ íå çàâàæàëè äè-
âèòèñÿ íàâêîëî, ìîæå ö³ëêîì ñâ³äîìî îáðàòè ñïåö³à-
ë³çàö³þ ñîá³ äî ñìàêó.

À ñëóõàþ÷è íàø³ “ôàõîâ³” äèñêóñ³¿ íà ñüîãîð³÷íèõ
ñåðïíåâèõ íàðàäàõ âèêëàäà÷³â øê³ë, ïî÷èíàºø äóìà-
òè, ùî éäåòüñÿ íå ïðî ä³òåé, à ïðî ñòóäåíò³â, ÿê³ ñâ³-
äîìî ïîáàæàëè ñïåö³àë³çóâàòèñÿ ó ò³é àáî ³íø³é ãà-
ëóç³. Â òàêîìó ðàç³, çâè÷àéíî, ñïðàâà ïîëÿãàëà á ó âè-
áîð³ íàéêðàùèõ ïðîãðàì ³ îïòèìàëüíî¿ ìåòîäèêè âè-
êëàäàííÿ. Àëå ÿêùî âñå æ òàêè ãîâîðèòè ïðî ä³òåé,
òî òðåáà, ïåðø çà âñå, ÷åñíî ñêàçàòè, ùî ïðè íàÿâ-
íîñò³ çðîçóì³ëî¿ (ïåðø çà âñå äëÿ â÷èòåëÿ) ô³ëîñîô³¿
îñâ³òè áóäü-ÿê³ ïðîãðàìè áóäóòü äîáð³, ïðè â³äñóòíî-
ñò³ æ òàêî¿ ô³ëîñîô³¿ — áóäü-ÿê³ ïîãàí³.

Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ïîñï³øíî ðîçáóäîâóþòü ñèñòå-
ìó 12-ð³÷íî¿ îñâ³òè. Íàñò³ëüêè ïîñï³øíî, ùî îñíîâ-
í³ ö³ííîñò³ ö³º¿ ñèñòåìè îñâ³òè àí³ çàïðîïîíóâàòè, àí³
îáãîâîðèòè ïåäàãîãè íå âñòèãàþòü — ÷è ïðîñòî íå ââà-
æàþòü çà ïîòð³áíå?

Òèì ÷àñîì çàâäàííÿ øêîëè (íå “âèùî¿”, àëå “ïî-
÷àòêîâî¿”, “ñåðåäíüî¿” òà “âèñîêî¿”) — äîïîìîãòè
áàòüêàì ó âèõîâàíí³ ä³òåé. Äëÿ âñ³õ ÷àñ³â ³ íàðîä³â
øêîëà áóëà ì³ñöåì, äå ñòàðøå ïîêîë³ííÿ ïåðåäàº ìî-
ëîäøîìó ñâ³é æèòòºâèé, ìîðàëüíèé ³ âåñü ³íøèé äî-
ñâ³ä (êð³ì ñóòî ôàõîâîãî!). Ñïî÷àòêó ïåðåêîíàéòå ìå-
íå, ùî ìî¿ì ä³òÿì òà îíóêàì ì³é âëàñíèé äîñâ³ä íå-
ïîòð³áíèé, à ïîòð³áíèé (ñóäÿ÷è ïðèíàéìí³ ç íîâèõ íà-
â÷àëüíèõ ïëàí³â ³ á³ëüøîñò³ ãóìàí³òàðíèõ ïðîãðàì)
äîñâ³ä ÷ëåíà óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè â Àâñòðàë³¿ ÷è Êà-
íàä³.

Äàâàéòå çàïèòàºìî â ñàìèõ áàòüê³â: ÿê³ êíèæêè âî-
íè âæå ïðî÷èòàëè äèòèí³ äî òîãî, ÿê âîíà ïðèéøëà
äî øêîëè? Ùî íàäàë³ çáèðàþòüñÿ ïðî÷èòàòè ç íåþ
àáî ïîðåêîìåíäóâàòè ¿é äëÿ ñàìîñò³éíîãî ÷èòàííÿ?
Ùî ÷èòàþòü, ùî ëþáëÿòü ó ñâ³òîâ³é ë³òåðàòóð³ âîíè
ñàì³?..

Äîñâ³ä÷åíèé ó÷èòåëü ìîæå çàïåðå÷èòè: à ÷è íå çà-
ï³çíî âè, ïàíå ïðîôåñîðå, ðåïåòóºòå? Âæå ìàºìî çà-
òâåðäæåíó ïðîãðàìó ç çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè ç 5 äî 12
êëàñó, ï³äðó÷íèêè ç 5 äî 7...

Îòîæ áî é âîíî! Äàë³ ùå áóäå âîñüìèé, â ÿêîìó øà-
íîâí³ àâòîðè ö³º¿ ºäèíî¿ çàòâåðäæåíî¿ ïðîãðàìè (äî
ñëîâà, ÷îìó ó íàñ âîíà ºäèíà — à â “àâòîðèòàðí³é”
Ðîñ³¿ àæ ø³ñòü íèí³ ä³þ÷èõ ïðîãðàì ç ë³òåðàòóðè?!)
ïðîïîíóþòü óæå ðîçïî÷àòè ³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíèé
êóðñ ³ “ãàëîïîì ïî ªâðîïàõ” ïðîñêî÷èòè â³ä ³íä³é-
ñüêèõ “Âåä” ÷åðåç “Áîæåñòâåííó êîìåä³þ” é àæ äî
“Ãàìëåòà”. Ì³æ ³íøèì, ùîñü íå ïðèãàäóþ ñåðåä àêà-
äåì³ê³â òà äîêòîð³â íàóê òèõ, õòî á ó çàõâàò³ ÷èòàâ
Äàíò³â “Ðàé”, ÿêîìó øê³ëüíà ïðîãðàìà ïðèä³ëÿº íà-
ðàç³ àæ 4 ãîäèíè.

Ñüîãîäí³ ïåðø³ ó÷àñíèêè ïðèìóñîâîãî åêñïåðèìåí-
òó — ïåðøîêëàñíèêè 2000 ðîêó — éäóòü ó 7-é êëàñ,
³ öå ùå êâ³òî÷êè. À îò ÷åðåç ð³ê, êîëè âè, ÷èòà÷ó, ïî-
áà÷èòå, ÿê âàø á³äíèé âîñüìèêëàñíèê ïàðèòüñÿ íàä
“Âåäàìè”, íå ÷åêàéòå Íîâîãî ðîêó, ùî áóäå ãåòü ç³-
ïñîâàíèé çàäàíèì íà êàí³êóëè “Ðàºì”. Ãí³âíî ïåðå-
ãîðíóâøè ñòîð³íêè íîâèõ ï³äðó÷íèê³â ³ç çàðóá³æíî¿ ë³-
òåðàòóðè, éä³òü â àòàêó íà Ì³í³ñòåðñòâî íàóêè ³ îñâ³-
òè ç óñ³ìà éîãî ïð³ñíèìè. ² òîä³ ÿ íå çàçäðþ í³ ÷è-
íîâíèêàì, í³ òîìó “Ëÿïê³íó-Òÿïê³íó”, ÿêèé ñêëàâ ö³
ïðîãðàìè ³ ÿêîãî ì³í³ñòð âèìàãàòèìå íåãàéíî “ïîäà-
òè ñþäè”

Володимир ЗВИНЯЦЬКОВСЬКИЙ,
до тор філоло ічних на

У азеті “Хрещати ” від 30 серпня 2007 ро сталася помил а.

Про рам “Світсь е життя з Катериною Осадчею” дивіться б дні з

вівтор а до четвер а о 22:10, а та ож неділю о 21:20.

Îëåêñàíäð ÊÐÀÑÎÂÈÖÜÊÈÉ: “Âèä³ëåííÿ
ãðîøåé íå îçíà÷àº, ùî êíèæêè
ç’ÿâëÿòüñÿ ñàì³ ñîáîþ”
Óðÿä ïðîô³íàíñóâàâ âèäàííÿ ï³äðó÷íèê³â, àëå çàáóâ çðîáèòè öå â÷àñíî
Дире тор видавництва "Фоліо"
розповів "Хрещати ", чом в
більшості ш іл навчальний рі
розпочнеться без підр чни ів.
Київсь і чні привілейовано-
м становищі — столичні
ш ільні бібліоте и отримали
майже сі потрібні ниж и

— ßê³ íîâ³ êíèæêè îòðèìàþòü ó÷í³
ïåðøîãî âåðåñíÿ?

— Òðàäèö³éíî ï³äðó÷íèêè îíîâëþ-
þòü ó øêîëàõ ðàç íà ï’ÿòü ðîê³â. Öüî-
ãî ðîêó â³äïîâ³äíî äðóêóþòü äëÿ ñüî-
ìèõ òà ³íøèõ êëàñ³â. Ñèòóàö³ÿ ç ïåð-
øèì òà äðóãèì êëàñàìè á³ëüø-ìåíø
ïðèñòîéíà, ï³äðó÷íèêàìè äëÿ ìàëþ-
ê³â øêîëè ìàéæå ïîâí³ñòþ çàáåçïå-
÷åí³. Äðóêóþòüñÿ íîâ³ ï³äðó÷íèêè
äëÿ ñüîìèõ êëàñ³â — öå ä³òè, ÿê³
âïåðøå ïðîõîäÿòü 12-ð³÷íèé íà-
â÷àëüíèé êóðñ.

— ×è äîñòàòíüî ô³íàíñóþòü âèäàí-
íÿ ï³äðó÷íèê³â öüîãî ðîêó?

— Ãðîø³ íà ï³äðó÷íèêè äåðæàâà ìàº
âèä³ëèòè ó êâ³òí³ — òðàâí³. Òîä³ âèäàâ-
íèöòâà âñòèãàþòü äî âåðåñíÿ ï³äãîòó-
âàòè êíèæêè. Öüîãî ðîêó ãðîø³ ç’ÿâè-
ëèñü ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÷åðâíÿ. Çã³äíî
ç áþäæåòîì, öå ïðèáëèçíî 150 ìëí ãðí.
íà âñþ êðà¿íó. Öèôðà çà îáñÿãàìè ô³-
íàíñóâàííÿ äîñòàòíÿ. Àëå íèí³ ìîæíà
ç óïåâíåí³ñòþ ñêàçàòè, ùî á³ëüø³ñòü
óêðà¿íñüêèõ ñåìèêëàñíèê³â ïî÷íå ð³ê
áåç ï³äðó÷íèê³â. Âèä³ëåí³ êîøòè ïåðå-
òâîðÿòüñÿ íà êíèæêè, àëå ï³çí³øå.

— ×îìó?
— Âèä³ëåííÿ ãðîøåé íå îçíà÷àº, ùî

êíèæêè ç’ÿâëÿòüñÿ ñàì³ ñîáîþ. Òîáòî
ñïî÷àòêó íà ö³ ãðîø³ òðåáà êóïèòè ïà-
ï³ð, íàäðóêóâàòè, çðîáèòè ïàë³òóðêó,
ðîçâåçòè ó øêîëè. Ê³íåöü ÷åðâíÿ —
öå çàï³çíî, ÿêùî ìè õî÷åìî äî 31
ñåðïíÿ äîñòàâèòè ï³äðó÷íèêè äî
øê³ëüíèõ á³áë³îòåê. Ñüîãîäí³øíÿ ñè-

òóàö³ÿ âèãëÿäàº òàê: ïàï³ð, âèãîòîâëå-
íèé äëÿ á³ëüøîñò³ ï³äðó÷íèê³â, ò³ëü-
êè-íî ïî÷àâ íàäõîäèòè ó âèäàâíèöòâà.

— Ñê³ëüêè êíèæîê íå ïîòðàïëÿòü äî
øê³ë â÷àñíî?

— Âñå, ùî äî 15 ñåðïíÿ íàäðóêî-
âàíî òà çäàíî, âæå äîñòàâëåíî äî
øê³ë. ß îö³íþþ öþ ÷àñòêó ÿê ÷âåðòü
ïîòð³áíèõ îáñÿã³â. Äóìàþ, ùî á³ëüøó
÷àñòèíó âèäàäóòü ïðîòÿãîì âåðåñíÿ
òà ïåðøî¿ ïîëîâèíè æîâòíÿ.

— Ó Êèºâ³ òàêà æ ñèòóàö³ÿ?
— Âïåâíåíèé, ùî Êè¿â çíàõîäèòü-

ñÿ ó ïðèâ³ëåéîâàíîìó ñòàí³. Ñþäè
á³ëüø³ñòü ï³äðó÷íèê³â óæå ïîòðàïèëà,
çâ³ñíî, êð³ì òèõ íàêëàä³â, ùî âçàãàë³
íå äðóêóþòü. Äî òîãî æ äåÿê³ êè¿âñüê³
øêîëè ïðàöþþòü çà âëàñíèìè ïðî-
ãðàìàìè, òîìó çàêóïîâóþòü çîâñ³ì ³í-
ø³ ï³äðó÷íèêè, íà âèäàííÿ ÿêèõ íà-
øå Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè òà íàóêè í³-
ÿê íå âïëèâàº. Àëå íåìàº ñóìí³â³â,
ùî ó ñòîëèö³ ñèòóàö³ÿ äåùî êðàùà

Äèòÿ÷³ ïðîáëåìè äîðîñëî¿
õâîðîáè
ÞÍ²ÑÅÔ îïðèëþäíèëè ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü 
ùîäî çàõâîðþâàíîñò³ ìîëîä³ íà Â²Ë/ÑÍ²Ä
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора Дитячий фонд Ор аніза-
ції Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ)
спільно із Міністерством
справах сім'ї, молоді та спорт
та Міжнародним бла одійним
фондом "СНІД фонд Cхід-За-
хід" оприлюднили рез льтати
власних досліджень щодо за-
хворюваності на ВІЛ/СНІД в
У раїні. Цифри виявилися не-
втішними — наразі СНІД наб в
форми епідемії, перш за все
вразивши дітей та молодь.

Çà ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ 650 ä³-
òåé â³êîì â³ä 10 äî 19 ðîê³â, ñàìå öÿ
â³êîâà êàòåãîð³ÿ âèÿâèëàñÿ íàéá³ëüø
óðàçëèâîþ òà íå “ãîòîâîþ” äî õâîðî-
áè. Ëèøå 43 % îïèòàíèõ ìàþòü õî÷à
á ÿêåñü óÿâëåííÿ ïðî íåáåçïåêó, à òåñ-
òóâàííÿ íà ÑÍ²Ä ïðîéøëè ëèøå 20 %
ðåñïîíäåíò³â.

Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèêà ÞÍ²ÑÅÔ
Äìèòðà Êîíèêà, ñüîãîäí³ îñíîâíèìè
øëÿõàìè óðàæåííÿ ä³òåé ÑÍ²Äîì º
ïåðåäà÷à õâîðîáè íåìîâëÿò³ â³ä ìàòå-
ð³, âæèâàííÿ íàðêîòèê³â, äèòÿ÷à ïðîñ-
òèòóö³ÿ. Òàê 39 % áåçïðèòóëüíèõ ä³-
òåé â Îäåñ³ òà 18 % ó Êèºâ³ ç³çíàëèñÿ,
ùî îòðèìóâàëè ãðîø³ çà ñåêñ ³ç äî-
ðîñëèìè. Íåáåçïåêà òà Â²Ë-ñòàòóñ
“ïàðòíåðà” áàãàòüîì ç íèõ áóëà áàé-
äóæà.

Âîñòàííº äîñë³äæåííÿ ùîäî ïîøè-
ðåííÿ Â²Ë/ÑÍ²Äó ó ñòîëèö³ ïðîâîäè-
ëèñÿ íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó. Òîä³
íà îáë³ê óçÿëè ïðèáëèçíî 4,5 òèñÿ÷
Â²Ë-³íô³êîâàíèõ, ñåðåä íèõ 341 îñî-
áà õâîðà íà ÑÍ²Ä. Ùå 447 âèïàäê³â
ïðèïàäàº ñàìå íà ä³òåé â³êîì â³ä 10 äî
19 ðîê³â (ó 297 ç íèõ Â²Ë-ñòàòóñ ùå íå
âèçíà÷åíî).

Ñüîãîäí³ ïîøèðåí³ñòü Â²Ë-³íôåêö³¿
ñåðåä ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ñòàíîâèòü çà
äåÿêèìè äàíèìè 164,3 îñîáè íà 100
òèñÿ÷ íàñåëåííÿ, à ïîøèðåí³ñòü ÑÍ²-
Äó —12,66 îñ³á.

Ïåðøå ì³ñöå çà ê³ëüê³ñòþ âèÿâëå-
íèõ âèïàäê³â Â²Ë-³íôåêö³¿ — 188, ïî-

ñ³äàº Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí Êèºâà.
Íàéìåíøà ê³ëüê³ñòü Â²Ë-³íô³êîâàíèõ
òà õâîðèõ íà ÑÍ²Ä çàðåºñòðîâàíà ó
Ïå÷åðñüêîìó — 30 Â²Ë-³íô³êîâàíèõ.

Ãëîáàëüíà ïðîãðàìà “ªäíàéìîñÿ çà-
ðàäè ä³òåé, ºäíàéìîñÿ ïðîòè ÑÍ²Äó”
çà ³í³ö³àòèâè ÞÍ²ÑÅÔ, ÿêà ñòàðòóâà-
ëà â Óêðà¿í³, ìàº íà ìåò³ âïðîâàäæåí-
íÿ íà çàêîíîäàâ÷îìó òà íà ñóñï³ëüíî-
ìó ð³âíÿõ äîâãîñòðîêîâèõ ïðîãðàì ç
ïðîô³ëàêòèêè, ïåä³àòðè÷íîãî ë³êóâàí-
íÿ òà çàõèñòó ³ ï³äòðèìêè ä³òåé, óðà-
æåíèõ Â²Ë/ÑÍ²Ä. Íà äóìêó àâòîð³â,
öå ïðèíàéìí³ ïðèçóïèíèòü åï³äåì³þ,
à ìîæëèâî, ïðèíåñå ðåàëüí³ ïîçèâí³
çì³íè

За рите а ціонерне товариство
"Внєштор бан (У раїна)"

повідомляє, що 17 жовтня 2007 р. о 14.00
за адресою:

м. Київ, в л. Жилянсь а, 35 відб д ться
позачер ові За альні Збори А ціонерів

Порядо денний:
1. Затвердження звіт омісії з питань реор анізації

(приєднання) ЗАТ "Внєштор бан (У раїна)" до ВАТ ВТБ
Бан .

2. Затвердження передавально о а т .
3. Затвердження рез льтатів обмін а цій ЗАТ

"Внєштор бан (У раїна)" на письмові зобов'язання ВАТ
ВТБ Бан .

З матеріалами поряд денно о а ціонери мож ть
ознайомитися за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а, 35.

Правління ЗАТ "Внєштор бан (У раїна)"

ВАТ ВТБ Бан
повідомляє про проведення За альних зборів

часни ів (а ціонерів), я і відб д ться
17 жовтня 2007 ро о 15.00

за адресою: м. Київ, в л. Го олівсь а, 22-24

Порядо денний:
1. Затвердження звіт омісії з питань приєднання ЗАТ

"Внєштор бан (У раїна)" до ВАТ ВТБ Бан .
2. Затвердження передавально о а т .
3. Затвердження зведено о баланс та розрах н

е ономічних нормативів.
4. 3атвердження рез льтатів емісії та обмін а цій ЗАТ

"Внєштор бан (У раїна)" на письмові зобов'язання ВАТ
ВТБ Бан .

5. Затвердження змін і доповнень до стат т ВАТ ВТБ Бан .

Правління Бан
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ
Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна та реєстрацію прав власності

на об’єкти нерухомого майна
Розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1064 від 16 серпня 2007 року. Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 27 серпня 2007 року за № 20/755

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”:

Затверджено 
розпорядженням  виконавчого органу  

Київської міської ради 
(Київської міської  державної  адміністрації)

від  16.08.2007 р. № 1064

Тарифи 
на інвентаризацію нерухомого майна та реєстрацію прав власності 

на об'єкти нерухомого майна, 
що здійснюються комунальним підприємством 
" Київське міське бюро технічної інвентаризації 

та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна" 

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ³íâåíòàðèçàö³þ íåðóõîìîãî ìàéíà òà
ðåºñòðàö³þ ïðàâ âëàñíîñò³ íà îá’ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî çä³éñíþþòüñÿ
êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì “Êè¿âñüêå ì³ñüêå áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿
òà ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá’ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà” (äîäàþòüñÿ).

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28.12.2005 ¹ 2449 “Ïðî òàðèôè íà
³íâåíòàðèçàö³þ íåðóõîìîãî ìàéíà òà ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá’ºêòè

íåðóõîìîãî ìàéíà”, çàðåºñòðîâàíå â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿
18.01.2006 çà ¹ 2/707.

3. Çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ê³ëü÷èöüê³é ². Ð. ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Ãîëîâà Ë. ×åðíîâåöüêèé

№ з/п Види посл Одиниця вимір Ви онавці Тарифи в ривнях в залежності від стро ви онання замовлення
та ате орії замовни ів
стро ви онання один
місяць

стро ви онання
2 тижні

стро
ви онання
тиждень

стро
ви онання
до 3 діб

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Технічна інвентаризація і паспортизація об'є тів нер хомо о майна, оцін а і переоцін а б дин ів, б дівель і спор д
А. Земельні ділян и

1.1 Нова зйом а заб дованих земельних діляно площею до 700 в. м, ви реслювання план
земельної ділян и, проведення підрах н ів площ із с ладанням е сплі ації до план
земельної ділян и:
а) І ате орія с ладності;
б) ІІ ате орія с ладності

Земельна ділян а
-//-

Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер

41,97
11,81
6,51
49,54
15,04
8,34

62,96
17,72
9,77
74,31
22,55
12,51

83,94
23,62
3,02
99,08
30,08
16,68

—
—
—
—
—
—

1.2 Те саме, при площі понад 700 в. м додат ово:
а) І ате орія с ладності;

б) ІІ ате орія с ладності

За ожні 100 в.м
більше 700 в.м

-//-

Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер

1,86
0,56
0,28
2,36
0,74
0,40

2,79
0,84
0,42
3,53
1,11
0,60

3,72
1,12
0,56
4,72
1,48
0,80

—
—
—
—
—
—

1.3 Те саме, разі розташ вання земельної ділян и на перерізаній місцевості при площі до
700 в.м:
а) І ате орія с ладності;

б) ІІ ате орія с ладності

Земельна ділян а

-//-

Ви онавець
Вимірювач
Контролер

Ви онавець
Вимірювач
Контролер

54,56
15,34
8,49

64,48
19,53
10,82

81,84
23,02
12,74

96,72
29,30
16,23

109,12
30,68
16,98

128,96
39,06
21,84

—
—
—

—
—
—

1.4 Те саме, при площі понад 700 в. м додат ово:
а) І ате орія с ладності;

б) ІІ ате орія с ладності

За ожні 100 в.м
більше 700 в.м

За ожні 100 в.м
більше 700 в.м

Ви онавець
Вимірювач
Контролер

Ви онавець
Вимірювач
Контролер

2,42
0,71
0,37

3,07
0,96
0,53

3,63
1,07
0,56

4,60
1,44
0,79

4,84
1,42
0,74

6,14
1,92
1,06

—
—
—

—
—
—

1.5 Те саме, незаб дованої земельної ділян и при площі до 700 в.м:
а) І ате орія с ладності;

б) ІІ ате орія с ладності

Земельна ділян а

-//-

Ви онавець
Вимірювач
Контролер

Ви онавець
Вимірювач
Контролер

25,17
7,10
3,91

29,73
9,02
4,99

37,76
10,65
5,86

44,59
13,53
7,49

50,34
14,20
7,82

59,46
18,04
9,98

—
—
—

—
—
—

1.6 Те саме, при площі понад 700 в.м додат ово:
а) І ате орія с ладності;

б) ІІ ате орія с ладності

За ожні 100 в.м
більше 700 в.м

-//-

Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер

1,12
0,34
0,19
1,74
0,43
0,25

1,67
0,51
0,28
2,60
0,65
0,37

2,24
0,68
0,38
3,48
0,86
0,50

—
—
—
—
—
—

1.7 Обведення план земельної ділян и т шшю з нанесенням промірів або зняття опії з план ,
ви отовлено о т шшю, при площі ділян и до 700 в.м:
а) І ате орія с ладності;

б) ІІ ате орія с ладності

План

-//-

Ви онавець
Контролер

Ви онавець
Контролер

11,53
1,71

17,30
2,54

17,30
2,56

25,95
3,81

23,06
3,42

34,60
5,08

—
—

—
—

1.8 Те саме, при площі понад 700 в.м додат ово:
а) І ате орія с ладності;
б) ІІ ате орія с ладності

За ожні 100 в.м
більше 700 в.м
-//-

Ви онавець
Контролер
Ви онавець
Контролер

0,25
0,06
0,59
0,09

0,37
0,09
0,88
0,14

0,50
0,12
1,18
0,18

—
—
—
—

1.9 Те саме, незаб дованої земельної ділян и при площі до 700 в.м:
а) І ате орія с ладності;
б) ІІ ате орія с ладності

План
-//-

Ви онавець
Контролер
Ви онавець
Контролер

6,91
1,02
10,39
1,49

10,37
1,53
15,58
2,23

13,82
2,04
20,78
2,98

—
—
—
—
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№ п/п Види посл Одиниця вимір Ви онавці Тарифи в ривнях в залежності від стро
ви онання замовлення та ате орії замовни ів

1.10 Те саме, при площі понад 700 в. м додат ово:
а) І ате орія с ладності;
б) ІІ ате орія с ладності

За ожні 100 в. м
більше 700 в. м
-//-

Ви онавець
Контролер
Ви онавець
Контролер

0,16
0,03
0,34
0,06

0,23
0,05
0,51
0,09

0,32
0,06
0,68
0,12

—
—
—
—

1.11 Зняття опії з план земельної ділян и площею до 700 в. м:
а) І ате орія с ладності;
б) ІІ ате орія с ладності

План
-//-

Ви онавець
Контролер
Ви онавець
Контролер

15,04
2,20
22,48
3,41

22,55
3,30
33,71
5,12

30,08
4,40
44,98
6,82

—
—
—
—

1.12 Те саме, при площі понад 700 в.м додат ово:
а) І ате орія с ладності;
б) ІІ ате орія с ладності

За ожні 100 в.м
більше 700 в.м
-//-

Ви онавець
Контролер
Ви онавець
Контролер

0,31
0,09
0,78
0,12

0,47
0,14
1,16
0,18

0,62
0,18
1,56
0,24

—
—
—
—

1.13 Те саме, незаб дованої земельної ділян и при площі до 700 в.м:
а) І ате орія с ладності;
б) ІІ ате орія с ладності

План

-//-

Ви онавець
Контролер

Ви онавець
Контролер

9,08
1,33

13,58
1,95

13,62
2,00

20,37
2,93

18,16
2,66

27,16
3,90

—
—

—
—

1.14 Те саме, при площі понад 700 в.м додат ово:
а) І ате орія с ладності;
б) ІІ ате орія с ладності

За ожні 100 в.м
більше 700 в.м-
//-

Ви онавець
Контролер
Ви онавець
Контролер

0,16
0,03
0,34
0,06

0,23
0,05
0,51
0,09

0,32
0,06
0,68
0,12

—
—
—
—

1.15 Обстеження та зіставлення інвентаризаційних планів і форм земельної ділян и Земельна ділян а Ви онавець
Вимірювач
Контролер

9,30
7,44
4,40

13,95
11,16
6,60

18,60
14,88
8,80

—
—
—

1.16 Внесення зміни зовнішніх меж або вн трішньо о с лад земельної ділян и в разі зміни площі ділян и, ідь, до 300 в. м. Ділян а Ви онавець
Вимірювач
Контролер

8,68
5,08
3,63

13,02
7,63
5,44

17,36
10,16
7,26

—
—
—

1.17 Те саме, більше 300 в.м додат ово За ожні 100 в. м
більше 300 в. м.

Ви онавець
Вимірювач
Контролер

3,10
0,78
0,71

4,65
1,16
1,07

6,20
1,56
1,42

—
—
—

Б. Б дин и, б дівлі, спор ди

1.18 С ладання ес із поверхово о план на основний б дино ( вартир ), проведення замірів сіх приміщень, ви реслювання
поверхово о план олівцем з проставленням розмірів, номерів приміщень і імнат, с ладання ж рнал вн трішніх обмірів
(е сплі ація) з підрах н ом площ масштабі план 1:100 при за альній поверховій площі житлово о б дин з приб довами по
зовнішньом обмір до 100 в. м:
а) І ате орія с ладності

б) ІІ ате орія

в) ІІІ ате орія

Б дино з
приб довами,
вартира

-//-

-//-

Ви онавець
Вимірювач
Контролер

Ви онавець
Вимірювач
Контролер

Ви онавець
Вимірювач
Контролер

44,42
18,23
7,50

48,42
19,81
8,18

52,45
21,39
8,87

66,63
27,34
11,25

72,63
29,71
12,2

878,68
32,08
13,30

88,84
36,46
15,00

96,84
39,62
16,36

104,90
42,78
17,74

—
—
—

—
—
—

—
—
—

1.19 а) те саме, за ожних 10 в. м понад 100 в. м для всіх ате орій с ладності додат ово;

б) те саме, за ожних 10 в.м понад 500 в. м для всіх ате орій с ладності додат ово

10 в. м

-//-

Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер

6,01
1,64
1,02
5,02
1,36
0,84

9,02
2,46
1,53
7,53
2,05
1,26

12,02
3,28
2,04
10,04
2,72
1,68

—
—
—
—
—
—

1.20 Обведення т шшю план б дин з приб довами ( вартири) з проставленням сіх розмірів, площ, номерів приміщень і імнат,
с ладених масштабі 1:100:
а) при поверховій площі до 100 в.м для всіх ате орій с ладності
б) те саме, за ожні 10 в.м понад 100 в.м додат ово

Б дино з
приб довами,
вартира10 в.м

Ви онавець
Контролер
Ви онавець
Контролер

21,64
3,16
2,02
0,31

32,46
4,74
3,03
0,47

43,28
6,3
24,04
0,62

—
—
—
—

1.21 Зняття опії з план б дин ( вартири) масштабі 1:100:
а) при поверховій площі до 100 в. м для всіх ате орій с ладності
б) те саме, за ожні 10 в. м понад 100 в. м для всіх ате орій с ладності

Б дино з
приб довами,
вартира
10 в.м

Ви онавець
Контролер
Ви онавець
Контролер

28,21
4,15
2,57
0,40

42,31
6,22
3,86
0,60

56,42
8,30
5,14
0,80

—
—
—
—

1.22 Зняття та с ладання поверхово о план на б дино з приб довами ( вартир ) площею до 100 в.м масштабі 1:200:

а) І ате орія с ладності

б) ІІ ате орія
в) ІІІ ате орія

Б дино з
приб довами,
вартира

-//-

-//-

Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер

40,61
18,23
6,85
42,59
19,81
7,19
46,66
21,39
7,87

60,92
27,34
10,28
63,89
29,71
10,79
69,98
32,08
11,81

81,22
36,46
13,70
85,18
39,62
14,38
93,32
42,78
15,74

—
—
—
—
—
—
—
—
—

1.23 а) Те саме, за ожних 10 в.м понад 100 в.м до 500 в.м для всіх ате орій с ладності додат ово

б) Те саме, за ожних 10 в.м понад 500 в.м для всіх ате орій с ладності

10 в. м

-//-

Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер

5,02
1,64
0,84
4,43
1,36
0,78

7,53
2,46
1,26
6,65
2,05
1,16

10,04
3,28
1,68
8,86
2,72
1,56

—
—
—
—
—
—

1.24 Обведення т шшю план б дин з приб довами ( вартири) з проставленням сіх розмірів, площ, номерів приміщень і імнат,
с ладених масштабі 1:200:
а) при поверховій площі до 100 в. м додат ово
б) те саме, за ожні 10 в.м понад 100 в. м додат ово

Б дино з
приб довами,
вартира10 в.м

Ви онавець
Контролер
Ви онавець
Контролер

15,87
2,33
1,46
0,22

23,81
3,49
2,19
0,33

31,74
4,66
2,92
0,44

—
—
—
—

1.25 С ладання порівняльної відомості площ вартир ба атоповерхових житлових б дин ах:

а) написання номерів вартир на планах;

б) с ладання схеми розташ вання вартир ба атоповерхових б дин ах

Квартира

10 цифр

10 цифр

Ви онавець
Контролер
Ви онавець
Контролер
Ви онавець
Контролер

9,18
1,36
1,33
0,19
1,33
0,19

13,76
2,05
2,00
0,28
2,00
0,28

18,36
2,72
2,66
0,38
2,66
0,38

—
—
—
—
—
—

1.26 Ви реслювання форми е сплі ації на поверхових планах ба атоповерхових б дин ів Форма Ви онавець 14,59 21,81 29,18 —

1.27 Зняття опії з план б дин ( вартири), с ладено о в масштабі 1:200:
а) при поверховій площі до 100 в. м.;
б) те саме, за ожних 10 в. м понад 100 в. м. додат ово

Б дино з
приб довами,
вартира
10 в.м

Ви онавець
Контролер
Ви онавець
Контролер

20,65
0,31
1,95
0,25

30,97
0,47
2,93
0,37

41,30
0,62
3,90
0,50

—
—
—
—

1.28 Зняття та с ладання поверхових планів типових б дин ів з одна овим план ванням поверхів олівцем:
а) масштабі 1:100

б) те саме, масштабі 1:200

10 в.м

-//-

Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер

3,50
0,50
0,53
3,04
0,50
0,53

5,25
0,75
0,79
4,56
0,75
0,79

7,00
1,00
1,06
6,08
1,00
1,06

—
—
—
—
—
—

1.29 Обстеження наст пних типових поверхів 10 в.м Ви онавець
Вимірювач
Контролер

1,02
0,19
0,16

1,53
0,28
0,23

2,04
0,38
0,32

—
—
—

1.30 С ладання ес із на неза інчений б дівництвом об'є т нер хомо о майна Об'є т Ви онавець
Контролер

20,52
1,86

30,78
2,79

41,04
3,72

—
—

1.31 Інвентаризація осподарсь их б дівель (хлівів, аражів, по ребів, літних хонь тощо), приб дов Б дівля,
приб дова

Ви онавець
Вимірювач
Контролер

12,34
4,09
1,86

18,51
6,14
2,79

24,68
8,19
3,72

—
—
—

1.32 Інвентаризація спор д ( олодязів, ви рібних ям, трот арів, о орож тощо) Спор да Ви онавець
Вимірювач
Контролер

8,96
1,49
1,36

13,44
2,23
2,05

17,92
2,98
2,72

—
—
—

В. Оцін а б дин ів, б дівель, спор д

1.33 - основно о б дин (спрощений метод);

- те саме, еле тронна версія;

Основний
б дино ,
приб дова з
інженерним
обладнанням

-//-

Ви онавець
Контролер

Ви онавець

45,07
6,79

16,43

67,61
10,18

24,65

90,14
13,58

32,86

—
—

—
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- основно о б дин (спрощений метод);
- те саме, еле тронна версія;

- основно о б дин з надб довами, приб довами, підвалом (за альний метод);

-те саме, еле тронна версія;

- те саме, б дин ів підвищеної с ладності при параментрах "п" більше 3 та "К" більше 5;

- те саме, еле тронна версія

Приб дова, надб дова,
підвал
-//-

Б дино

-//-

- // -

-//-

Ви онавець
Контролер
Ви онавець

Ви онавець
Контролер

Ви онавець

Ви онавець
Контролер

Ви онавець

15,50
2,60
9,30

69,44
10,48

21,70

108,50
16,37

34,10

23,25
3,90
13,95

104,16
15,72

32,55

162,75
24,55

51,15

31,00
5,20
18,60

138,88
20,96

43,40

217,00
32,74

68,20

—
—
—

—
—

—
—

—
—

—

1.34 Оцін а осподарсь их б дівель і приб дов
-те саме, еле тронна версія

Б дівля, приб дова
-//-

Ви онавець
Контролер
Ви онавець

15,50
2,60
9,30

23,25
3,90
13,95

31,00
5,20
18,60

—
—
—

1.35 Оцін а осподарсь их спор д

те саме, еле тронна версія

Спор да

- // -

Ви онавець
Контролер
Ви онавець

9,30
1,64
4,65

13,95
2,46
6,98

18,60
3,28
9,30

—
—
—

1.36 Підрах но об'ємів, заповнення оцінювально о а та з проставленням балансової вартості
б дин ів, визначенням фізично о знос

Б дино Ви онавець
Контролер

24,06
4,06

36,08
6,09

48,12
8,12

—
—

1.37 С ладання технічно о паспорта на об'є т нер хомості без зняття опії з план земельної
ділян и і поверхово о план

Паспорт Ви онавець
Контролер

28,24
4,99

42,36
7,49

56,48
9,98

—
—

1.38 Зняття опії, е сплі ації та інших форм Форма, е сплі ація
(сторін а)

Ви онавець 5,77 8,65 11,54 —

Г.Поточна технічна інвентаризація

1.39 Обстеження б дин ів, б дівель і спор д під час поточної технічної інвентаризації із
зіставленням планів і форм на місці для встановлення відповідності с лад б дин ів, б дівель
та спор д:
а) основний б дино з приб довами
б) те саме, за ожні 100 в.м понад 500 в.м додат ово

в) осподарсь і б дівлі, спор ди

) вартири в ба атоповерхових б дин ах

Б дино з приб довами
100 в.м

Б дівля, спор да

Квартира

Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер

15,50
12,18
2,33
3,16
2,82
0,56
3,38
2,64
0,53
5,18
4,06
0,78

23,25
18,27
3,49
4,74
4,23
0,84
5,07
3,95
0,79
7,77
6,09
1,17

31,00
24,36
4,66
6,32
5,64
1,12
6,76
5,28
1,06
10,36
8,12
1,56

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1.40 Облі змін вн трішньо о переплан вання, що з мовлюють пере реслення поверхово о план 10 в.м поверхової площі
з приб довами

Ви онавець
Вимірювач
Контролер

4,50
1,24
0,68

6,75
1,86
1,02

9,00
2,48
1,36

—
—
—

1.41 Те саме, без пере реслення поверхово о план Кімната Ви онавець
Вимірювач
Контролер

8,96
2,17
1,36

13,44
3,26
2,04

17,92
4,34
2,72

—
—
—

1.42 Унесення виправлень в е сплі ацію з виправленням підс м ів Кімната Ви онавець
Контролер

5,52
0,84

8,28
1,26

11,04
1,68

—
—

1.43 Облі зам ров вання або проріз вання ві онних і дверних прорізів Проріз Ви онавець
Контролер

1,86
0,12

2,79
0,18

3,72
0,24

—
—

1.44 Унесення виправлень в н мерацію вартир (приміщень) або приєднання санітарно-технічних
пристроїв

Кімната, місце Ви онавець
Контролер

1,12
0,16

1,67
0,24

2,24
0,32

—
—

1.45 Унесення змін щодо приєднання б дівлі до водопровідних, аналізаційних, азових та інших
мереж з перерах ванням вартості

Б дино Ви онавець
Контролер

13,49
2,05

20,23
3,07

26,98
4,10

—
—

1.46 Унесення змін до адреси об'є та нер хомо о майна Справа, технічний
паспорт

Ви онавець
Контролер

9,64
1,49

14,46
2,23

19,28
2,98

—
—

1.47 Реєстрація повно о знос б дин , б дівель, спор д Об'є т Ви онавець
Контролер

6,73
1,02

10,09
1,53

13,46
2,04

—
—

1.48 Реєстрація част ово о знос б дівель, спор д Б дівля, спор да Ви онавець
Контролер

3,38
0,56

5,07
0,84

6,76
1,12

—
—

1.49 Виявлення самовільно о б дівництва, переобладнання. Заповнення штампів на планах Штамп Ви онавець 3,38 5,07 6,76 —

1.50 Унесення змін технічний паспорт об'є та Сторін а Ви онавець
Контролер

2,39
0,43

3,58
0,65

4,78
0,86

—
—

1.51 Заповнення штампів щодо наявності або відс тності поточних змін на певний час та штампів
"по ашено"

Штамп Ви онавець 3,07 4,60 6,14 —

1.52 С ладання а та поточних змін До мент Ви онавець
Контролер

5,27
0,37

7,90
0,56

10,54
0,74

—
—

Ѓ. Переоцін а б дин ів, б дівель і спор д

1.53 Переоцін а б дин , житлової приб дови, підвал , надб дови

те саме, еле тронна версія

Б дино , підвал,
приб дова, надб дова

-//-

Ви онавець
Контролер

Ви онавець

28,36
3,38

6,20

42,54
5,07

9,30

56,72
6,76

12,40

—
—

—

1.54 Переоцін а осподарсь их б дівель, приб дов

те саме, еле тронна версія

Б дівля, приб дова

-//-

Ви онавець
Контролер
Ви онавець

8,46
1,49
4,00

12,69
2,23
6,00

16,92
2,98
8,00

—
—
—

1.55 Переоцін а осподарсь их спор д

те саме, еле тронна версія

Спор да

- // -

Ви онавець
Контролер
Ви онавець

7,44
1,40
3,50

11,16
2,10
5,25

14,88
2,80
7,00

—
—
—

1.56 Переоцін а б дин ів, б дівель та спор д зв'яз з інде сацією

те саме, еле тронна версія

Б дино , б дівля,
вартира, спор да
-//-

Ви онавець
Контролер
Ви онавець

3,41
0,62
1,55

5,11
0,93
2,32

6,82
1,24
3,10

—
—
—

Д. Паспортизація б дин ів та земельних діляно

1.57 С ладання технічно о паспорта на б дино з обстеженням вартир, онстр тивних елементів,
визначенням необхідних ремонтів, підрах н ом об'ємів онстр тивних елементів і ремонтів.
С ладання виснов про технічний стан б дин :
а) ам'яна б дівля об'ємом до 2000 б.м;

б) те саме, за ожні 1000 б.м, понад 2000 б.м, до 5000 б.м;

в) те саме, за ожні 1000 б.м, понад 5000 б.м, до 10000 б.м;

) те саме, за ожні 5000 б.м, понад 10000 б.м, до 20000 б.м;

д) те саме, за ожні 5000 б.м, понад 20000 б.м

Б дино

1000 б.м

1000 б.м

5000 б.м

5000 б.м

Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер

143,47
26,54
24,27
47,80
8,84
8,12
23,87
4,40
4,06
47,40
8,77
8,00
26,66
4,96
4,65

215,20
53,07
36,40
71,70
13,26
12,18
35,80
6,60
6,09
71,10
13,16
12,00
39,99
7,44
6,98

286,94
53,08
48,54
95,60
17,68
16,24
47,74
8,80
8,12
94,80
17,54
16,00
53,32
9,92
9,30

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1.58 Те саме, на дерев'яний б дино :
а) об'ємом до 2000 б.м;

б) те саме, за ожні 1000 б.м, більше 2000 б.м

Б дино

1000 б.м

Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер

214,98
39,71
36,33
71,76
13,24
12,12

322,47
59,56
54,50
107,64
19,86
18,18

429,96
79,42
72,66
143,52
26,48
24,24

—
—
—
—
—
—

1.59 Обстеження дворових і вн трішніх мереж, олодязів, армат ри і санітарних пристроїв.
Визначення дефе тів. Підрах но об'ємів. Запис дефе тів і об'ємів ремонтних робіт паспорт:
1)Мережі центрально о опалення:
а) при об'ємі б дин до 2000 б.м;

б) те саме, за ожні 1000 б.м, понад 2000 б.м;

в) те саме, за ожні 5000 б.м, понад 10000 б.м.

Б дино

1000 б.м

5000 б.м

Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер

26,72
4,93
4,53
3,78
0,74
0,68
4,84
0,93
0,81

40,08
7,40
6,80
5,67
1,11
1,02
7,26
1,40
1,22

53,44
9,86
9,06
7,56
1,48
1,36
9,68
1,86
1,62

—
—
—
—
—
—
—
—
—
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2) Мережі водопровод і аналізації:
а) при об'ємі б дин до 2000 б.м;

б) те саме, за ожні 1000 б.м понад 2000 б.м до 10000 б.м;

в) те саме, за ожні 5000 б.м понад 10000 б.м

Б дино

1000 б.м

5000 б.м

Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер

33,54
6,20
26,04
4,62
0,87
0,77
4,84
0,93
0,81

50,3
9,30
39,06
6,93
1,30
1,16
7,26
1,40
1,22

67,08
12,40
52,08
9,24
1,74
1,54
9,68
1,86
1,62

—
—
—
—
—
—
—
—
—

1.60 3) Газообладнання:
а) при об'ємі б дин до 2000 б.м;

б) те саме, за ожні 1000 б.м понад 2000 б.м до 10000 б. м;

в) те саме, за ожні 5000 б.м понад 10000 б.м

Б дино

1000 б.м

5000 б.м

Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер

20,12
3,72
3,41
2,82
0,56
0,46
2,82
0,56
0,46

30,18
5,58
5,11
4,23
0,84
0,69
4,23
0,84
0,69

40,24
7,44
6,82
5,64
1,12
0,92
5,64
1,12
0,92

—
—
—
—
—
—
—
—

1.61 Обстеження садиби, спор д і обладнань. Заміри і виявлення дефе тів. Запис дефе тів і об'ємів
паспорт, при площі ділян и до 0,5 а:
а) І ате орія с ладності;

Ділян а Ви онавець
Вимірювач
Контролер

66,84
12,40
11,28

100,26
18,60
16,92

133,68
24,80
22,56

—
—
—

б) ІІ ате орія с ладності;

в) ІІІ ате орія с ладності

Ділян а

- // -

Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер

102,11
18,85
17,24
135,50
25,08
22,94

153,16
28,27
25,86
203,25
37,62
34,41

204,22
37,70
34,48
271,00
50,16
45,88

—
—
—
—
—
—

1.62 Те саме, при площі понад 0,5 а додат ово:
а) І ате орія с ладності;

б) ІІ ате орія с ладності;

в) ІІІ ате орія с ладності

За ожні 0,25 а
понад 0,5 а

-//-

-//-

Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер
Ви онавець
Вимірювач
Контролер

9,64
1,77
1,95
13,27
2,45
2,26
19,07
3,53
3,22

14,46
2,65
2,93
19,90
3,67
3,39
28,60
5,30
4,83

19,28
3,54
3,90
26,54
4,90
4,52
38,14
7,06
6,44

—
—
—
—
—
—
—
—
—

2. Державна реєстрація права власності на об'є ти нер хомо о майна

2.1 Ознайомлення з поданими до ментами, правовстановлювальними до ментами для реєстрації прав
власності, виявлення поряд переход їх від одних власни ів до інших

До мент,
висново

— 3,29 4,93 6,58

2.2 Ознайомлення з інвентаризаційно-реєстраційними до ментами постійно о збері ання з метою
реєстрації прав власності

Справа — 3,41 5,12 6,82

2.3 Проведення запис щодо реєстрації прав власності в низі державної реєстрації нер хомо о майна;

- додат ово за ожно о співвласни а

Запис (один
власни )
Співвласни

–

–

5,15

2,48

7,72

3,72

10,30

4,96

2.4 Заповнення реєстраційно о штамп або напис на правовстановлювальном до менті Напис, штамп — 2,20 3,30 4,40

2.5 Запис щодо реєстрації в алфавітн ни Запис — 2,20 3,30 4,40

2.6 С ладання арт и про належність об'є та нер хомо о майна Карт а — 2,20 3,30 4,40

2.7 Заповнення довід и про належність в інвентаризаційній справі Довід а — 3,41 5,12 6,82

2.8 С ас вання запис про реєстрацію права власності на об'є т нер хомо о майна в низі державної
реєстрації, алфавітній низі, артці про наявність та еле тронном реєстрі прав власності

Об'є т — 5,18 7,76 10,36

2.9 Гот вання прое т рішення місцево о ор ан ви онавчої влади про оформлення права власності на
об'є т нер хомо о майна та по одження йо о відповідних сл жбах місцевих ор анів ви онавчої
влади

Прое т рішення — 32,92 49,38 65,84

2.10 Оформлення свідоцтва про право власності на об'є т нер хомо о майна Свідоцтво — 6,79 10,18 13,58

2.11 Виправлення старих записів в інвентаризаційно-реєстраційних справах власни ів Власни — 3,50 5,25 7,00

2.12 Внесення запис щодо на ладеної на об'є т нер хомо о майна (або йо о частини) заборони
відч ження

Об'є т або
йо о частина

— 4,34 6,51 8,68

2.13 Ознайомлення з до ментами і виявлення прав земле орист вання або землеволодіння. Запис
низі реєстрації

До мент — 6,82 0,23 13,64

2.14 Оформлення д блі ата свідоцтва про право власності на об'є т нер хомості До мент — 3,72 5,58 7,44

2.15 Пош інформації в еле тронном реєстрі прав власності Об'є т — 1,55 2,32 3,10

2.18 Реєстрація переход права власності на об'є т нер хомо о майна в еле тронном реєстрі прав
власності

Власни ,
до мент

— 3,63 5,44 7,26

2.19 Під отовчі роботи для оформлення витя з реєстр прав власності на об'є т нер хомо о майна з
ознайомленням з реєстровою справою на предмет с ладання витя

Квартира
Б дино

—
—

2,48
9,30

3,72
13,95

4,96
18,60

2.20 Форм вання та др вання витя з реєстр прав власності на об'є т нер хомо о майна До мент — 2,57 3,86 5,14

2.21 Форм вання та др вання витя з реєстр прав власності на об'є т нер хомо о майна з
приміт ами

До мент — 6,20 9,30 12,40

2.22 Реда вання запис про реєстрацію прав власності та даних про б дин и, б дівлі, спор ди Б дино ,
б дівля,
спор да;
до мент,
власни

—

—

0,77

3,63

1,16

5,44

1,54

7,26

2.23 Форм вання, др вання та видання інформаційної довід и про наявність чи відс тність
зареєстровано о права власності на об'є т нер хомо о майна на одно о власни а

Довід а — 5,18 7,76 10,36

2.24 С ладання запит про відс тність або наявність арештів та подат ових застав на об'є ти нер хомо о
майна

Запит — 6,20 9,30 12,40

2.25 За риття розділ реєстр прав власності на об'є т нер хомо о майна. Внесення інформації щодо
прийняття рішення про за риття реєстр

Об'є т — 3,10 4,65 6,20

2.26 С ладання письмово о виснов про відмов в реєстрації в разі виявлення мов, що переш оджають
проведенню реєстрації

Висново — 13,33 20,00 26,66

2.27 Форм вання та др вання свідоцтва про право власності на об'є т нер хомо о майна (еле тронна
версія)

До мент
(2 примірни и)

— 2,88 4,32 5,76
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3. С ладання довідо , розрах но ідеальних часто , розподіл об'є тів

3.1 С ладання і видання довід и про відс тність або належність, вартість, технічний стан б дин , площ
земельної ділян и, розмір житлової площі або заповнення штампа про це в б дин овій низі
те саме, еле тронна версія

Довід а
Штамп
Довід а

Ви онавець
Контролер
Ви онавець

9,52
2,02
4,65

14,28
3,03
6,98

16,66
3,54
8,14

19,04
4,04
9,30

3.2 С ладання і видача довід и про вартість належної частини об'є та або площі земельної ділян и

відповідно до ідеальної част и б дин , що належить де іль ом співвласни ам. Розрах но за розподілом
вартості об'є та або площі земельної ділян и, що відповідають ідеальним част ам, відповідно до
правовстановлювальних до ментів, підшивання до ментів справ

Об'є т Ви онавець

Контролер

15,50

3,29

23,25

4,94

27,13

5,76

31,00

6,58

3.3 Форм вання, др вання та видання довід и про наявність зареєстровано о права власності на об'є т
нер хомості на одне прізвище
те саме, за ожне прізвище

еле тронна версія довід и про наявність зареєстровано о права власності на об'є т нер хомості

Довід а

Прізвище

Довід а

Ви онавець
Контролер
Ви онавець
Контролер
Ви онавець

23,59
2,76
3,07
0,47
7,75

35,39
4,14
4,61
0,70
11,62

41,28
4,83
5,37
0,82
13,56

47,18
5,52
6,14
0,94
15,50

3.4 С ладання а та для виснов по одження про точнення ідеальних часто або по одження про порядо
орист вання житловим б дин ом

А т Ви онавець
Контролер

11,25
2,76

16,88
4,14

19,69
4,83

22,50
5,52

3.5 С ладання виснов й письмової відмови на випадо виявлення обставин, що с перечать с ладанню і
виданню витя з реєстр прав власності

Висново Ви онавець
Контролер

10,14
6,39

15,21
9,58

17,74
11,18

20,28
12,78

3.6 С ладання технічно о виснов про об'є т нер хомо о майна та прое т рішення ор ан місцево о
самовряд вання про оформлення права власності на об'є т нер хомо о майна

Висново Ви онавець
Контролер

41,94
8,59

62,91
12,88

73,40
15,03

83,88
17,18

3.7 С ладання довід и на об'є т нер хомо о майна незавершено о б дівництва Об'є т Ви онавець
Контролер

15,50
2,64

23,25
3,96

27,12
4,62

31,00
5,28

3.8 Розрах но часто спільній част овій власності на об'є т нер хомо о майна;

- додат ово за ожно о понад двох співвласни ів

Розрах но

Співвласни

Ви онавець
Контролер

Ви онавець
Контролер

32,92
5,58

6,91
1,15

49,38
8,37

10,36
1,72

57,61
9,76

12,09
2,01

65,84
11,16

13,82
2,30

3.9 Розподіл одно о домоволодіння на два і більше домоволодіння:
а) с ладання а та за частю співвласни ів про фа тичний порядо орист вання б дин ами, б дівлями та
спор дами

б) обмір частин земельної ділян и, що переб вають фа тичном орист ванні співвласни ів, з нанесенням
їх до опії план земельної ділян и

в) нанесення прое т розділ на опії планів земельної ділян и для інвентаризаційної справи і направлення в
ор ан місцево о самовряд вання, підрах но площ за ожною новоствореною земельною ділян ою
Нанесення розмірів по межах цих діляно

) під отов а прое т рішення місцево о ор ан влади

д) несення змін зовнішніх меж діляно та вн трішньої сит ації

є) підшивання до ментів справ

ж) с ладання ж рналів вн трішніх та зовнішніх обмірів тощо

А т

Земельна
ділян а

Новостворена
ділян а

Висново

Ділян а

Справа

Форма

Ви онавець
Контролер

Ви онавець
Вимірювач
Контролер

Ви онавець
Контролер

Ви онавець
Контролер

Ви онавець
Контролер

Ви онавець
Контролер

Ви онавець
Контролер

14,01
2,36

29,76
27,37
4,99

21,42
0,31

19,16
3,22

3,44
0,59

1,71
0,31

9,95
1,67

21,02
3,54

44,64
41,06
7,48

32,13
0,46

28,74
4,83

5,16
0,88

2,56
0,46

14,92
2,50

24,52
4,13

52,08
47,90
8,73

37,48
0,54

33,53
5,64

6,02
1,03

2,99
0,54

17,41
2,92

28,02
4,72

59,52
54,74
9,98

42,84
0,62

38,32
6,44

6,88
1,18

3,42
0,62

19,90
3,34

3.10 С ладання виснов про неможливість розподіл домоволодіння Об'є т Ви онавець
Контролер

27,00
3,88

40,50
5,82

47,25
6,79

54,00
7,76

4. Інші роботи

4.1 Приймання та реєстрація замовлення Замовлення 5,27 7,90 9,22 10,54

4.2 Вихід для ви онання робіт з основної або поточної інвентаризації об'є тів нер хомо о майна ( т.ч. вартир,
аражів, садових б дин ів тощо)

Вихід 21,70 32,55 37,98 43,40

4.3 Розш вання інвентаризаційно-реєстраційної справи, несення в ни облі видачі з архіва з познач ою
про повернення

Справа 2,45 3,68 4,29 4,90

4.4 Унесення інвентаризаційно-реєстраційної справи в ни опис справ, що надходять в архів, і повернення
справи на місце

Справа 1,86 2,79 3,26 3,72

4.5 Унесення інвентаризаційно-реєстраційної справи в алфавітний по ажчи при первинній інвентаризації Справа 1,27 1,91 2,22 2,54

4.6 Ведення розробленої статистичної звітності з підрах н ом підс м ів Об'є т 2,20 3,30 3,85 4,40

4.7 Брош р вання інвентаризаційно-реєстраційних справ на об'є т нер хомості про с ладання опис під час
основної або поточної інвентаризації

Справа 5,08 7,62 8,89 10,16

4.8 Підшивання в інвентаризаційно-реєстраційн справ матеріалів при поточній інвентаризації або
брош р вання опій, що видаються замовни ам

Справа 3,13 4,69 5,48 6,26

4.9 Та с вання ви онаних робіт Об'є т 5,89 8,84 10,31 11,78

4.10 Зведення нарядів з визначенням с ми заробітної плати ожно о ви онавця Об'є т 0,50 0,75 0,88 1,00

4.11 Ілюмін вання реслення 1 в.м 2,20 3,30 3,85 4,40

4.12 С ладання відповідних спис ів і надсилання повідомлення місцевим ор анам влади для вживання заходів
щодо виявлення самовільно о б дівництва або самовільно о захоплення землі

Об'є т 6,60 9,90 11,55 13,20

4.13 Видача розпис и До мент 10,35 15,53 18,11 20,70

4.14 Видача до мента замовни До мент 2,45 3,68 4,29 4,90

4.15 Випис а рах н ів Рах но 2,14 3,21 3,74 4,28

4.16 Зняття опій з інвентаризаційних матеріалів шляхом застос вання опіювальної техні и Сторін а 0,16 0,24 0,28 0,32

4.17 Еле тронна версія технічно о паспорта на об'є т нер хомості Ви онавець 13,95 20,92 24,41 27,90

Ïðèì³òêè.
1. Ïðè ñêëàäàíí³ ïîâåðõîâèõ ïëàí³â àäì³í³ñòðàòèâíèõ àáî ³íøèõ áóä³âåëü ³ç ñåðåäíüîþ ïëîùåþ ïðèì³ùåíü (ê³ìíàò) á³ëüøå 50 êâ.ì äî òàðèô³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.1.18 - 1.24,

çàñòîñîâóºòüñÿ êîåô³ö³ºíò 0,9.   
2. Ïðè ñêëàäàíí³ ïîâåðõîâèõ ïëàí³â ç îñîáëèâî ñêëàäíèìè çîâí³øí³ìè ³ âíóòð³øí³ìè îêðåñëåííÿìè ³ àðõ³òåêòóðíèì îôîðìëåííÿì (òåðàñè, öåðêâè, êîñòüîëè  òà ³íø³ óí³êàëüí³

áóä³âë³), ùî íàëåæàòü äî òðåòüî¿ êàòåãîð³¿ ñêëàäíîñò³, äî òàðèô³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.1.18; 1.19; 1.22; 1.23,  çàñòîñîâóºòüñÿ êîåô³ö³ºíò - 1,75, à ïðè âèêðåñëþâàíí³  òà êîï³þâàíí³  ïëàí³â
òàêèõ ñïîðóä  äî òàðèô³â ï.1.20; 1.21; 1.24; 1.27  çàñòîñîâóºòüñÿ êîåô³ö³ºíò - 1,25.  

Çàñòóïíèê ãîëîâè - êåð³âíèê àïàðàòó  Á. Ñòè÷èíñüêèé
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— Â ÷îìó “ô³øêà” ñåð³àëó?
Ãàííà Áîíäàðåíêî: — Öå ñâîºð³äíå ï³ä-

áèòòÿ ï³äñóìê³â çà òèæäåíü, òèõ ïîä³é, ùî
òðàïèëèñÿ â êðà¿í³. ßêùî íîâ³ îáëè÷÷ÿ
ç’ÿâëÿòèìóòüñÿ â íàø³é ïîë³òè÷í³é ñèòó-
àö³¿ — ïî ñâ³æèõ ñë³äàõ ìè çí³ìàòèìåìî ñå-
ð³àë ³ â íåä³ëþ ïîäàâàòèìåìî â åô³ð.

— ×è áàãàòî âàì çàïëàòèëè òà ÿê äîâãî
ïðîäîâæóâàòèìóòüñÿ çéîìêè?

Ã. Á.— Íàñ êóïèëè, àëå áåç ïîòðîõ³â. Òà-
ê³ ãðîø³, ÿê íà òåëåêàíàë³ “Êè¿â”, íàì íàâ-
ðÿä ÷è ùå õòîñü çàïðîïîíóº. Ìè, ÿê ³ êå-
ð³âíèöòâî êàíàëó, ïëàíóºìî, ùî ñåð³àë æè-
òèìå äî ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â. Âðàõîâó-
þ÷è òîé ôàêò, ùî óêðà¿íö³, ÿê çàçâè÷àé, íå
çðàçó âðóáëÿòüñÿ ç ïåðøîãî ðàçó, âèáîðè
ìîæóòü 30 âåðåñíÿ ³ íå â³äáóòèñÿ. Â íàø³é
êðà¿í³ áóâàþòü ð³çí³ ñèòóàö³¿.

— Ãîëîâíà ãåðî¿íÿ — Þë³ÿ — âåñü ÷àñ õî-
äèòü ó õàëàò³?

²ííà Ïðèõîäüêî: — Çâ³ñíî. Âäîìà æ íå íà-
äÿãàºø âå÷³ðíþ ñóêíþ. Öå æ çâè÷àéíà “áè-
òîâóõà”. Îñê³ëüêè îäèí ç íàøèõ ãåðî¿â êå-
ðóþ÷èé áóäèíêîì, òî öå çìóøóº éîãî õî-
äèòè â êîñòþì³. Âñüîãî æ â ñåð³àë³ ä³þòü
òðè îñíîâíèõ ãåðîÿ: êîíñüºðæêà, êåðóþ÷èé
áóäèíêîì òà êåð³âíèê ï³ä’¿çäó.

— Âè çðàçó ðîçìîâëÿëè òàêèìè ãîëîñàìè?
Êîñòÿíòèí Ðîñêóëåöü: — Âñå çàïèñóâàëî-

ñÿ ç³ çâóêîì, áåç äóáëþâàííÿ. À ñïåöèô³÷-
íèé ãîëîñ êîï³þâàòè äîñèòü ëåãêî.

— ×èì âè çàéìàëèñÿ äî çéîìîê?
². Ï.— Äî öüîãî ãðàëè â ÊÂÊ, òîìó áà-

çîâ³ íàâè÷êè ó êîìåä³éíîìó æàíð³ ìàºìî.
Íèí³ æ ïîºäíóºìî çéîìêè ³ íàâ÷àííÿ.

— ×è ïîäîáàºòüñÿ âàì çí³ìàòèñÿ?
². Ï.— Ñàì ïðîöåñ çéîìîê ìåí³ íàäçâè-

÷àéíî ö³êàâèé. ßêàñü íîâà ïðàâäà ç’ÿâëÿº-
òüñÿ.

Ê. Ð.— Äëÿ ìåíå çéîìêè — öå ñóö³ëüíèé
ðåçóëüòàò ïî ïðàâîìó ³ ë³âîìó âóõó.

— ×è ñàì³ âè ïîë³òè÷íî àêòèâí³?
Ê. Ð.— ß íàìàãàþñÿ ïðèõîäèòè íà âèáî-

ðè é ïîñòàâèòè ãàëî÷êó, äå ââàæàþ ïîòð³á-
íèì. Àëå çà êîãî — íå ñêàæó! Öå òàºìíè-
öÿ.

². Ï.— Ìè ö³êàâèìîñÿ ïîë³òèêîþ é òèì,
ùî ä³ºòüñÿ â íàø³é êðà¿í³. Ìè æ òóò æèâå-
ìî, é âñå, ùî â³äáóâàºòüñÿ, íàì íå áàéäóæå.

— ßê âè ñòàâèòåñÿ äî ñâî¿õ ãåðî¿â?
². Ï.— Ìåí³ ì³é ïåðñîíàæ äîñèòü ñèì-

ïàòè÷íèé.
Ê. Ð.— Â³êòîð Ôåäîðîâè÷ äîñèòü êóìåä-

íà ïîñòàòü.
— ×è áóäóòü ó ñåð³àë³ ÿê³ñü “ï³êàíòí³” ñöå-

íè íà êøòàëò ðîñ³éñüêîãî ô³ëüìó ïðî Òèìî-
øåíêî òà Ñààêàøâ³ë³?

Ã. Á.— “ÄîìÊîì” — öå, â ïåðøó ÷åðãó,
êîìåä³éíèé ñåð³àë. Âóëüãàðíîñòåé ³ ëåãêî¿
åðîòèêè íå áóäå. Òå çàêàçàíå â³äåî, ùî âè-
éøëî ïðî Þëþ â Ðîñ³¿, çðîáëåíå ç ïåâíîþ
ìåòîþ, öå ÷îðíèé ï³àð. Ìè æ íå ïåðåñë³-
äóºìî ³íòåðåñè æîäíî¿ ïàðò³¿. Äëÿ íàñ óñ³
îäíàêîâî ãàðí³, ïîãàí³ àáî ñì³øí³, ìè íå
áóäåìî êîãîñü âèãîðîäæóâàòè àáî ïðèíè-
æóâàòè. Òîìó ç äåÿêèìè êàíàëàìè ñï³âðî-
á³òíèöòâî íå âèéøëî — ï³äòðèìàâ ëèøå
“Êè¿â”. Óñå ÿê ó æèòò³, òàê ³ â ñåð³àë³.

— Íàñê³ëüêè öåé ïðîäóêò êîìåðö³éíî ïðè-
áóòêîâèé?

Ã. Á.— Ìè õî÷åìî îòðèìàòè áàãàòî ãðî-
øåé. Âèïóñêàòèìåìî äèñêè. ª ³íòåðíåò-
âåðñ³ÿ, ÿêó çàïóñêàþòü ó ïîíåä³ëîê. Òàì
âèêëàäàòèìóòü íîâ³ ñåð³¿ íàñòóïíîãî äíÿ
ï³ñëÿ òåëåïîêàçó, à òàêîæ áîíóñ: ìîìåíòè,
ùî íå âèéøëè íà çéîìêàõ. Öå ò³ ñì³øí³
åï³çîäè, ÿêèõ çàâæäè ÷åêàþòü íàïðèê³íö³
ô³ëüìó

Ñï³âî÷å ïîëå çàïàëàº
Âîãí³ ï³ðîòåõí³÷íîãî âèäîâèùà 
ïîáà÷èòü óñå ì³ñòî

Óòðüîõ íà îäí³é
ïîë³òè÷í³é êóõí³

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У с бот на Співочом полі від-
б деться рандіозне театралізо-
ване шо "Спіл вання заради
майб тньо о", поставлене за
ласичним м зичним твором
"Карміна Б рана". Вперше в
У раїні ви ористов ють найс -
часніші світлові та прое ційні
спецефе ти з Вели обританії,
Німеччини та Франції. Крім иян,
видовище змож ть пере лян ти
по телебаченню і всі раїнці.

1 âåðåñíÿ î 21.00 ðîçïî÷èíàºòüñÿ
ïðåì’ºðà ìàñøòàáíî¿ ìóçè÷íî-ï³ðîòåõ-
í³÷íî¿ âèñòàâè ï³ä äåâ³çîì “Ñï³ëêóâàí-
íÿ òà ïîðîçóì³ííÿ òâîðÿòü ìàéáóòíº”.
Ñâÿòî âëàøòîâóº êîìïàí³ÿ “Êè¿âñòàð” ó
ðàìêàõ çàâåðøåííÿ ïðîãðàìè “Ñï³ëêó-
âàííÿ çàðàäè ìàéáóòíüîãî”, ïðèñâÿ÷åíå
âëàñíîìó 10-ð³÷÷þ. Ñï³âî÷å ïîëå îáðà-
ëè íå âèïàäêîâî — ñàìå òóò âäîñòàëü
ïðîñòîðó ÿê äëÿ ðîçìàõó, òàê ³ äëÿ áàæà-
þ÷èõ ïåðåãëÿíóòè âèñòàâó âæèâó. ßê ïå-
ðåêîíóþòü îðãàí³çàòîðè ä³éñòâà, ïîä³áí³
øîó âëàøòîâóþòü ó ñâ³ò³ ëèøå 3—4 ðàçè
íà ð³ê, à â Óêðà¿í³ ïîä³áíîãî çà ìàñøòà-
áîì âèäîâèùà ùå íå ðîáèëè.

Óæå òèæäåíü ìîíòóþòü ñöåíó. Âîíà
ñòàíå îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ, ÿê³ çâîäèëè-
ñÿ â Óêðà¿í³: ðîçì³ðè äîñÿãàþòü âèñîòè
9-ïîâåðõîâîãî áóäèíêó. Ñöåíà íàë³÷óº
ï’ÿòü ð³âí³â, íà ÿêèõ ðîçòàøóþòüñÿ ó÷àñ-
íèêè ä³éñòâà. Äëÿ îñâ³òëåííÿ âèñòàâè âè-
êîðèñòàþòü 2000 îäèíèöü îñâ³òëþâàëüíî¿
òåõí³êè, ñåðåä íèõ ñòðîáîñêîïè òà íàé-
ïîòóæí³ø³ ó ñâ³ò³ “ñâ³òëîâ³ ãàðìàòè”
Space Cannon. Çà äîïîìîãîþ äâîõ âåëè-
êèõ ïðîåêö³éíèõ åêðàí³â òà 10-ìåòðîâî¿

ðîçñóâíî¿ êóë³, çìîíòîâàíèõ íà ñöåí³,
îðãàí³çàòîðè îá³öÿþòü ïîêàçàòè ãëÿäà-
÷àì ñïðàâæíþ â³ðòóàëüíó ðåàëüí³ñòü.

Äëÿ ðîáîòè íàä ïîñòàíîâêîþ çàïðîñè-
ëè óêðà¿íñüêîãî ðåæèñåðà ³ ñöåíàðèñòà
Âàñèë³ÿ Âîâêóíà òà ìîñêîâñüêîãî ðåæè-
ñåðà-ïîñòàíîâíèêà Îëåêñ³ÿ Ñå÷åíîâà, â³-
äîìîãî ñâî¿ìè ìåãà-øîó ç âèêîðèñòàí-
íÿì ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é. Óí³êàëüí³ êîñ-
òþìè ñòâîðèâ äèçàéíåð Êîñòÿíòèí Êðà-
âåöü, à äåêîðàö³¿ ïîñòàíîâêè çì³íÿòü â³-
ñ³ì ðàç çà ãîäèííå ä³éñòâî.

Çàãàëîì ó øîó áåðå ó÷àñòü ïîíàä 440
ëþäåé. “Êàðì³íó Áóðàíó” Êàðëà Îðôà
âèêîíàº Íàö³îíàëüíèé ñèìôîí³÷íèé îð-
êåñòð Óêðà¿íè, Õîð íàö³îíàëüíî¿ îïåðè
Óêðà¿íè òà Íàö³îíàëüíà àêàäåì³÷íà êàïå-
ëà “Äóìêà”. Ó âèñòàâ³ çàä³ÿí³ ³ áàëåòè
“Ôð³äîì”, “Êâåñò”, “Âà-Áàíê”, ì³ì-òåàòð
“×åðíîåÍÅÁÎáåëîå”, àíñàìáëü óäàðíèõ
³íñòðóìåíò³â “ARS NOVA” òà õîäóë³ñòè.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” òâîð÷èé äè-
ðåêòîð ïîñòàíîâêè Âàñèë³é Âîâêóí, íà
îñíîâ³ êëàñè÷íîãî òâîðó “Êàðì³íà Áó-
ðàíà” ñòâîðåíî àáñîëþòíî íîâèé ñöåíà-
ð³é. Îñíîâí³ ïàðò³¿ äîðó÷èëè âèêîíóâà-
òè óêðà¿íñüêèì ñîë³ñòàì. Ãîëîâíèìè ãå-
ðîÿìè ïîñòàíîâêè º Â³í òà Âîíà, ùî,
äîëàþ÷è âñ³ ïåðåøêîäè, çíàõîäÿòü øëÿõ
äî ñï³ëüíîãî ìàéáóòíüîãî.

Ñïåö³àëüíî äëÿ øîó ïðèâåçëè óí³êàëü-
íå ïðîåêö³éíå òà ñâ³òëîâå óñòàòêóâàííÿ
ç Âåëèêîáðèòàí³¿, Í³ìå÷÷èíè òà Ôðàí-
ö³¿. Êèÿíè âïåðøå ó ð³äíîìó ì³ñò³ ïîáà-
÷àòü êîëüîðîâ³ ï³ðîôîíòàíè, íàéíîâ³ø³
ñâ³òëîâ³, ï³ðîòåõí³÷í³ òà ëàçåðí³ åôåêòè.
Çîêðåìà, ïàëüíèêè “Äðàêîíè”, ÿêèõ ó
ñâ³ò³ íàë³÷óþòü ïðèáëèçíî 50, ùî âèêè-
äàþòü 8-ìåòðîâ³ ñíîïè âîãíþ. À íàïðè-
ê³íö³ âèñòàâè îá³öÿþòü âèñòð³ëèòè ó íå-
áî 600-çàðÿäíèì ñàëþòîì. Äëÿ òèõ, õòî
íå çìîæå îïèíèòèñÿ íà Ñï³âî÷îìó ïîë³
â÷àñíî, øîó òðàíñëþâàòèìóòü î 22.20 íà
òåëåêàíàë³ “1+1”

Êîðåñïîíäåíò “Õðåùàòèêà” ïîñï³ëêóâàâñÿ ç ãîëîâíèìè
àêòîðàìè — ²ííîþ Ïðèõîäüêî, Êîñòÿíòèíîì Ðîñêóëüöåì,
Ãàðèêîì Á³ð÷åþ òà ïðîäþñåðîì ñåð³àëó 
Ãàííîþ Áîíäàðåíêî
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Чоловіче ім’я
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зеніт

Теплий вітер

Теслярсь а
со ира

О олене тіло
в мистецтві

Дрібна хижа
тварина
род
ницевих И Сіт ів а

Жрець, я ий
проро вав
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бо ів
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Гроші в дав.
Латвії
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Бо лісів,
отар (міф.)

К Царство
Одісея

Щит Зевса
(захист.)

Танцюваль-
ний ро

ОВНИ
У особистом житті с цільні проблеми. Чом ?.. На нові за-

хоплення на ладено долею (з 27 липня до 8 вересня) таб . В
цей час потрібноповерн тися вмин ле і розставити рап инад
“і” з давніми обранцями, пере лян ти своє ставлення до них.
Можливо, ба ато в чом ви помилялися, б ли незрячими, а те-
пер з радістю від риєте для себе ба ато чо о ці аво о в парт-
нері. Тліючі поч ття спалахн ть з новою силою, вдихн вшижит-
тя в ваш союз. На сл жбі все непередбачливо, ймовірно, вас
позбавлять дея их обов’яз ів, том сприйміть це радо, ос іль-
и зайві навантаження вам протипо азані в цьом році. Нехай
т лям тя н ть інші, а ви більше приділіть ва и здоров’ю,
творчості, особистим справам.

ТЕЛЬЦІ
Бавте себе, любих, не відмовляйте в насолодах. Хочете по-

розважатися, придбати річ по осподарства, про я давномрі-
яли, чи модн обнов для ардероб — зробіть це. Влашто-
в йте особисте життя, розширюйте оло знайомств — маєте
ви лядати привабливими і чарівними. На романтичних теренах
заверш ється етап розв’язання армічних в злів. Нарешті обі-
рветься остання ниточ а, що тримає вас полоні давньої при-
страсті, звільнивши місце для ново о охання. То невідворот-
ний процес...

БЛИЗНЯТА
Дов ола вас в рай наеле тризована атмосфера, достатньо

іс ринепороз мінь і запалаєпол м’я с тичо , спопелившинай-
доро оцінніше. Контролюйте власн поведін , не давайте во-
лю запальним емоціям, нама айтеся вчасно пере лючатися з
домашніх справ на сл жбові, аби с різь всти н ти. Ладьте з на-
чальством, бережіть шлюбні взаємини, я зіницю о а, і нічо о
не затівайте, не порадившись з оточенням. Дім та сл жба —
ось арячі епіцентри, через я і проля ає ваша доленосна вісь.
Саме т т відб ваються події армічно о хара тер , завершаючи
те, що себе вичерпало. Відпрацьований досвід відходить не-
б ття, звільняючи місце для нових еволюційних наб т ів.

РАКИ
Нел авте, ні о о не обманюйте. Хитрощі з вашо обо ши-

ті білими нит ами і лише а тивіз ють таємних воро ів до збит-
ів. Присл хайтеся до олос совісті, то ваш доро ов аз і надій-
ний помічни моменти, оли хочеться до оджати лише е оїс-
тичнимзад мам,нехт ючич жими інтересами.По айтеся тави-
знайте свої провини. І пильн йте, аби не потрапити в рабство
триво , с мнівів, підозр... У приб т овій сфері все ч дово, ро-
ші те тим ть до ваших р . Том не б дьте с нарою, а неод-
мінно робіть приємні подар н и своїм любленцям.

ЛЕВИ
Ваша харизма роз віті, п блі а мліє від тих чар і це най о-

ловніший озир! Б дьте в центрі ва и, влаштов йте презента-
ції, відвід йтесвітсь і т сов и, розважальнімісця, саметам і бл -
ає ваше щастя. Поч ттів та рошей жаліти не треба, фонтан -
єте любов’ю, щедро тр сіть аманцем, навіть те, що від лали
про запас, можете потратити. Учіться ле о, по-лицарсь и про-
щатися з тим, до чо о при ипіли д шею, і тоді все повернеть-
ся сторицею. А е оїстичні омпле си зни н ть.

ДІВИ
Нароботі, я на в л ані, начальство знімаєре лярно “стр ж-
”, і не даремно, недолі ів та про олів, справді, чимало. Лише

не сперечайтеся, б дьте об’є тивними, сприймайте за важен-
ня спо ійно, дос оналюйте фах. А оловне— дорожіть оман-

дою, армонійно співпрацюйте з оле ами. Ви маєте ба атий
професійний досвід та ділові навич и, варто лише вчасно ним
ділитися з оле ами — і ваша ар’єра не піде під іс.

ТЕРЕЗИ
Прихована сторона вашо о б ття б рхливо а тивіз ється,

“шифр йтеся”, таємниць не роз олош йте. Я що вам хтосьжа-
літиметься, пла атиме в жилет , допоможіть бідоласі, чим ба-
аті. З роллюпорадни а, д хівни а,фінансово о спонсорамає-
те впоратися на відмінно. Бла одійність має червоною нит ою
проходити через ваше життя. В робочом офісі з сіма ладьте,
поводьтеся та товно, делі атно, щоб не стати жертвою пліто .
Налюбовном фронті солод езатишшя, айф йте та заряджай-
тесяенер ієющастя, від риваючивобранці нові захоплюючі ри-
си, що вам та імпон ють.

СКОРПІОНИ
Уважно аналіз йте все, що відб вається дов ола, і зверніть

особлив ва на професійн сфер . Там за одовані зна и,
тобто провісни и небес, що віщ ють вам, я правильно діяти.
В др жніх стос н ах настали неле і часи. Саме роші стан ть
наріжним аменем, я і мож ть все пор йн вати. Я що вам то-
вариші по и що не повертають бор и, сприйміть це без образ,
не збіднієте. В цьом році ваші приб т ові анали під бла осло-
венним о ом Творця.

СТРІЛЬЦІ
Опиняться по різні бо и бари ад з чорашніми омпаньйона-

ми, одна воювати немає сенс . Це небезпечно, лише примно-
жите оло воро ів, роздра оните он рентів, що зазіхають на
ваш посад . Пра ніть до мир . Не пред’являйте претензій, не
виставляйте ні ом льтимат мів. Ліпше явіть себе в ч жій ро-
лі, і тоді вам б де наба ато ле ше ся н ти зла оди і не побити
лечи и.Щастя знайдете в рідних пенатах. Пі л йтеся про бать-
ів та дітей. Перест пивши хатній порі , заб дьте про робот .

КОЗОРОГИ
Я що хочете збере ти армонійний мі ро лімат на сл жбі, не

нав’яз йте ні ом свої по ляди. Б дьте виваженими висловлю-
ваннях, толерантними, поважайте ч ж д м . І не сваріться за
роші, нехай їм рець! Тіль и в а рі милосердя і доброзичливості
ваша д ша черпатиме радість і натхнення. На роботі через пень
олод працюватинеможна, олибра єзнань,професійнихна-
вичо , слід не айно зайнятися самоосвітою. Інтеле т альні здіб-
ності вас нівро , тож ризіть раніт на и і не нівіть шефа!

ВОДОЛІЇ
Чорна випроб вальна см а (2 ро и) в партнерсь их взаєми-

нах заверш ється. Нарешті на особистом небосхилі ось-ось
засяє сонце щастя. Ви зможете ле о влашт вати особисте
життя.Пророзл ченнязаб дьте.Нині потрібновос реситиз ас-
лі поч ття, відреставр вати занедбані шлюбні взаємини. При-
бор айте свій е оїзм.Лишепереб ваючина альтр їстичній хви-
лі, ви зможете отримати все, чо о пра не д ша, серце, тіло...

РИБИ
Нині переб вають фаворі висо о о ерівництва, що є по-

дар н омНебес, тож поб д вати ар’єр можете раючись. Ді-
ловим партнерам он р вати з вами — марна справа. Фор-
м йте робоч оманд ! Саме час підібрати надійних і професій-
них працівни ів, з я ими протя ом ро вам доведеться спів-
працювати.Ймовірно, дехто із оле “відсіється”,щоєнормаль-
но. Нині вам відведено роль ініціативно о винахідливо о вожа-
а оле тиві.

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 31 ñåðïíÿ äî 6 âåðåñíÿ)

Повідомлення про проведення 22 жовтня 2007 ро
о 15.00 позачер ових за альних зборів а ціонерів

від рито о а ціонерно о товариства
"На ово-дослідний інстит т
еле тромеханічних приладів"

за адресою: м. Київ, в л. А адемі а Кримсь о о, 27
з наст пним поряд ом денним:

1. Звіт дире ції товариства стосовно лі відації забор ованості із виплати
заробітної плати працівни ам дочірньо о підприємства "Виробничо-
технічний омпле с "Елма" ВАТ "НДІ еле тромеханічних приладів",
а та ож по ашення забор ованості дочірньо о підприємства
"Виробничо-технічний омпле с "Елма" з орендної плати та по
до овор лізин перед ВАТ.

2. Звіт дире ції товариства про приведення до оворів оренди
нежитлових приміщень ВАТ відповідність до норм чинних
нормативно-правових а тів щодо оренди державно о майна.

3. Про від ли ання та обрання Генерально о дире тора товариства.
4. Про від ли ання та обрання Голови та членів на лядової ради.
5. Про від ли ання та обрання Голови та членів ревізійної омісії.
6. Затвердження вн трішньо о положення товариства про порядо

роз ляд питань щодо розпорядження та ви ористання майна ВАТ.
7. Внесення змін до Стат т товариства.

Реєстрація часни ів зборів 22 жовтня 2007 ро з 13.00 до 14.45
за місцем проведення зборів.

Для реєстрації при собі необхідно мати до мент (паспорт), що
посвідч є особ , а представни ам а ціонерів та ож довіреність.

З до ментами, пов'язаними з поряд ом денним зборів, а ціонери
мож ть ознайомитися особисто за адресою: м. Київ, б л. Тараса
Шевчен а, 50-Г, імн. 333.

Телефон для довідо 234-29-63

Шановний а ціонере ЗАТ “У рзернопром”!
Правління ЗАТ “У рзернопром”

повідомляє Вас про проведення чер ових За альних зборів
а ціонерів ЗАТ "У рзернопром", я і відб д ться о 10.00

18 жовтня 2007 ро в приміщенні зал засідань, що знаходиться за
адресою: м. Київ-080, в л. Фр нзе, 25.

Реєстрація а ціонерів та довірених осіб а ціонерів б де проходити
з 9.00 до 9.45 день проведення позачер ових За альних зборів

а ціонерів приміщенні зал засідань, що знаходиться
за адресою: м. Київ, в л. Фр нзе, 25.

Порядо денний:
1. Звіт Голови Правління про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності

Товариства 2005—2006 ро ах.
2 Звіт Спостережної Ради Товариства.
3. Звіт Ревізійної омісії Товариства.
4. Про затвердження річно о фінансово о звіт за 2005—2006 ро и.
5. Про від ли ання та обрання Голови та членів Правління Товариства.
6. Про від ли ання та обрання Голови та членів Спостережної ради.
7. Про від ли ання та обрання Голови та членів Ревізійної омісії.
8. Про розподіл приб т та по риття збит ів за 2005—2006 ро и.
9. Про часть товариства в створенні інших осподарсь их Товариств.
10. Про внесення змін до стат т Товариства.
11. Про передач ведення реєстр власни ів іменних цінних паперів Товариства

іншом незалежном реєстратор .
12. Про затвердження та по одження до оворів, ладених чи тих, я і б д ть

ладені правлінням Товариства.
13. Про затвердження рішень Спостережної ради Товариства, прийнятих в період

між За альними зборами а ціонерів.

При здійсненні процед ри реєстрації часни ів позачер ових За альних зборів
а ціонерів ожний а ціонер повинен при собі мати до менти, що посвідч ють
особ (паспорт). Для довіреної особи (представни а) а ціонера додат ово до
цьо о мати довіреність на право представляти а ціонера на позачер ових
За альних зборах, я а оформлена з ідно з чинним за онодавством.

Довід и можна отримати за адресою: м. Київ, в л. Фр нзе, 25,
тел. (044) 467-52-52.

Правління ЗАТ "У рзернопром"

ВІДДІЛ ПРИВАТИЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА
повідомляє про завершення приватизації об'є тів

ом нальної власності район

шляхом ви п
Нежило о приміщення пл.63,0 в.м по в л.Введенсь а,7/9 літ.А - юридичною

особою.
Нежило о б дин пл.258,60 в.м по в л.Хорива,47 літ.А - юридичною особою.
Нежило о приміщення пл.66,20 в.м по в л.Юр івсь а,40/5 літ.А - юридичною

особою.

шляхом а ціон
Нежило о приміщення пл.269,50 в.м по в л.Нижній Вал, 37/20 літ.А -

юридичною особою за 1306983 рн.48 оп., в т.ч. ПДВ - 217 830 рн.58 оп.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача Стасен а Антона
І оровича по цивільній справі № 2-2118/07 за позовом За рито о а ціонерно о
товариства "Страхова омпанія “Ін омстрах" про відш од вання матеріальної
ш оди в с дове засідання на 17 вересня 2007 ро на 10.00. Адреса с д : м.Київ,
в л. Тимошен а, 2-є, аб. 19, с ддя Поліщ Н.В. Наслід и неяв и в с дове
засідання особи, я а бере часть справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК
У раїни, ст. 185-3 КпАП У раїни.

ОГОЛОШЕННЯ про ви ли в с д Дзюби Світлани Ми олаївни
У провадженні Шевчен івсь о о районно о с д м.Києва знаходиться цивільна справа
№2-4535/07 за позовом КС "Кредитна спіл а війсь овосл жбовців У раїни" до Дзюби Світлани
Ми олаївни про стя нення забор ованості. Роз ляд зазначеної справи повторно призначено
на 12.09.2007р. об 11.00 в Шевчен івсь ом районном с ді м.Києва, аб. 28, с ддя Коваль М.П.
(адреса с д : м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б). С д ви ли ає Дзюб Світлан
Ми олаївн с дове засідання я відповідача. Яв а до с д є обов'яз овою. У разі неяв и
відповідача справа б де роз лядатися за наявними до азами.

Ува а! Громадсь і сл хання!
Шановні меш анці, 06.09.2007р. о 18.00 приміщенні Центр самоор анізації
населення (Центр 3), що знаходиться за адресою: в л. Т р енєвсь а, 48/13
відб д ться Громадсь і сл хання з привод ре онстр ції житлово о б дин по
в л. О. Гончара, 32-В.

Правління Від рито о а ціонерно о товариства
"Бан "Фінанси та Кредит"

повідомляє про с ли ання на 17 жовтня 2007 ро об 11.00
за адресою: 04050, м. Київ, в л. Артема, 60 позачер ових

За альних зборів а ціонерів Від рито о а ціонерно о
товариства "Бан "Фінанси та Кредит".

Реєстрація а ціонерів відб ватиметься 17 жовтня 2007 ро
з 10.00 до 11.00 за місцем проведення зборів.
Для часті зборах представни ам а ціонерів

необхідно мати довіреність на право часті зборах та
до мент, що посвідч є особ .

Порядо денний позачер ових За альних зборів а ціонерів:
1. Про підс м и роботи Бан в першом півріччі 2007 ро .
2. Різне.

Голова Правління В.Г. Хливню

Всі види бан івсь их посл . Ліцензія НБУ№28 від 17.07.2007 ро
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Ï Î Ã Î Ä À

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ïàâëî ÊÀÐÀÉ×ÅÍÖÅÂ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Äåíèñ Æàðêèõ 

Çàâ. â³ää³ëîì «Åêîíîì³êà òà ³íôðàñòðóêòóðà» — Àëüáåðò Ïîòàïîâ
Çàâ. â³ää³ëîì «Ñóñï³ëüñòâî» — Íàòàë³ÿ Ç³í÷åíêî

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

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê/ôàêñ: 235-32-60
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 67485
Çàìîâëåííÿ 2962

1166 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  31 серпня 2007

Олеся МУДРАК,
автор а еротичних поезій:
—Я хоч на олосити на том , що

еротичні письменниці більше пра-
цюють теоретично, а не пра тично.
Тобто еротичні письменниці розб р-
х ють на відстані, дістаючи своїми
флюїдами всіх оточ ючих чолові ів.
Я що с ладеться та а сит ація, що
доведеться ви ористати еротичн
поезію пра тично, то ці аво б ло б
з політи ами піти до са ни, але ляч-
но, бо політи и виріш ють лобаль-
ні державниць і питання. Спроб ва-
ти можна. Я із задоволенням пішла
б до са ни з Юрієм Л цен ом, Во-
лодимиром Литвином, Ми олою
Ж линсь им, Петром Дорошен ом.

З та ими чолові ами, я д маю, в са-
ні б ло б д же ці аво, і еротична по-
езія набрала б інших обертів.

Степан ГАВРИШ,
радни Президента У раїни:
— Я би пішов, то, звичайно,

перш за все з політи ами жіночої
статі. А з др о о бо , я не впев-
нений, що са на є ращим місцем
для політи и. Це місце для то о,
щоб отримати задоволення від,
власне, само о себе. Може, з жод-
ним політи ом до са ни не пішов
би. Після то о, оли с омпромет -
вали політи ів са ні не том , що
вони з имось з стрічалися, а то-
м , що б ли по ано треновані.

Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü, áåç îïàä³â. Â³òåð ïåðåâàæíî ï³â-
í³÷íî-çàõ³äíèé, 7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âíî÷³ +8...+13°Ñ, âäåíü
+18...+22°Ñ, íà ñõîä³ äî +27°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü, ì³ñöÿìè êîðîòêî÷àñíèé äîù.
Â³òåð ïåðåâàæíî ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà

âäåíü +15...+21°Ñ, âíî÷³ +8...+12°Ñ

Êèÿíè ïîñëàëè Þë³þ
Òèìîøåíêî ó áàíþ
Ñàìå ¿¿ æàäàþòü áà÷èòè ïîðó÷ 
³ç ñîáîþ ó ñàóí³
Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

З ідно з рез льтатами опит вання, здійснено о з 14 до
26 серпня call-центром Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації, о рім своїх варіантів відповідей, найбільше
з 1911 опитаних иян пішли б до са ни з лідер ою
БЮТ Юлією Тимошен о (18%). Проте що ияни хотіли
б з нею там робити, опит вання не розповсюдж є. Я
аж ть, діла людини ви ли ають до неї довір .

Ç êèì ³ç ïîë³òèê³â âè ï³øëè á äî ñàóíè?

Світлана БІЛОНОЖКО,
співач а:
— Особисто я замовляю рибні страви, морепрод -

ти, с ші. Там є д же ба ато фосфор , я ий добре впли-
ває на пам’ять, а та ож допома ає тримати талію тон-
ою. А чолові Віталій д же любить м’ясо, шашли и.
Головне, щоб м’ясо б ло свіжим, і бажано — з ров’ю.

Оле сандр ГОЛУБ,
Ком ністична партія У раїни:
— Це залежить від то о, оли я приходж — ввече-

рі чи вранці. Замовляю те, що простіше. Це мож ть б -
ти і варени и, і смажена р а. У їжі я невиба ливий.

Василь ХАРА,
Партія ре іонів:
— Люблю борщ. Із салатів — рець ий салат. Із м’яс-

них страв — шашли , а з рибних — ороп. Це основ-
ні, “ оронні”, страви, я і я люблю їсти вдома, і ці ж
страви замовляю ресторанах.

Людмила КОРОЛЬ,
ерівни телевізійно о прое т “Перший ро-

мадсь ий”:
— Я д же люблю страви з морепрод тів. А ще люб-

лю різноманітні салати — я з овочів, та і з ривет а-
ми. Це мої люблені страви.

Ùî âè çàçâè÷àé çàìîâëÿºòå
ó ðåñòîðàíàõ ÷è êàôå?
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Óêðà¿íö³ ñòàëè 
æèòè êðàùå
Ïîïðè, à ìîæå, çàâäÿêè ñâàðêàì ïîë³òèê³â

Àìåðèêàíñüêèé æóðíàë³ñò ïè-
øå, ùî ê³ëüê³ñòü óêðà¿íö³â, ÿê³
ìîæóòü äîçâîëèòè ñîá³ êóïèòè àâ-
òîìîá³ëü, ìåáë³ òà ³íø³ ö³íí³ ðå-
÷³, çðîñëà íà 40 % ïîð³âíÿíî ç
2003 ðîêîì. “Ö³ëêîì î÷åâèäíî,
ùî â Óêðà¿í³ º ñåðåäí³é êëàñ”,—
ïåðåêîíóº ó éîãî ñòàòò³ ïðîâ³ä-
íèé äîñë³äíèê êîìïàí³¿ GFK
Group Òåòÿíà Ñèòíèê. Ïàí Áóø
ââàæàº, ùî êóï³âåëüíîìó áóìó
ñïðèÿº ð³çêå çá³ëüøåííÿ ê³ëüêî-

ñò³ âèäàíèõ ñïîæèâ÷èõ êðåäèò³â,
àäæå ó Êèºâ³ â³äêðèâàºòüñÿ âñå
á³ëüøå íîâèõ ô³ë³àë³â áàíê³â. Íå-
çâàæàþ÷è íà òå, ùî íàö³îíàëüíå
âèðîáíèöòâî ùå íå ö³ëêîì âè-
éøëî ç “åêîíîì³÷íîãî õàîñó” ïå-
ðåõ³äíîãî ïåð³îäó, çà îñòàíí³ ðî-
êè ó ö³é ãàëóç³ â³äáóâñÿ çíà÷íèé
ïðîãðåñ. À òîìó æóðíàë³ñò ââà-
æàº ïåðåá³ëüøåííÿì òâåðäæåííÿ
ïðî òå, ùî ïîë³òè÷íà íåñòàá³ëü-
í³ñòü íåãàòèâíî âïëèâàº íà åêî-

íîì³÷íó ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³, àäæå,
ïîïðè ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ ïîë³òè-
êàìè, åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ñâ³ä-
÷àòü ïðî çíà÷íå çðîñòàííÿ äîáðî-
áóòó óêðà¿íö³â. Ìîæëèâî, ç-çà
îêåàíó æèòòÿ óêðà¿íö³â ââàæàº-
òüñÿ ³ ðîìàíòè÷íèì, ³ çàìîæíèì.
Ïðîòå ì³æíàðîäíà ñîö³îëîã³ÿ ïî-
êàçóº, ùî óêðà¿íö³ ñàì³ â³ä÷óâà-
þòü ñåáå íàéá³ëüø íåùàñíèìè ó
ªâðîï³ ëþäüìè. ×è, ìîæå, öå
ò³ëüêè ³ëþç³ÿ? Àäæå í³õòî íå ñòà-
íå çàïåðå÷óâàòè, ùî ïîð³âíÿíî ç
ìèíóëèì ñòîë³òòÿì óêðà¿íö³ ¿äÿòü
çíà÷íî á³ëüøå ð³çíèõ ïðîäóêò³â ³
ñòðàâ. “Õðåùàòèê” âèð³øèâ çðî-
áèòè íåâåëèêå äîñë³äæåííÿ ³ çà-
ïèòàòè, ùî ñàìå ïîëþáëÿþòü ¿ñ-
òè éîãî ³ìåíèò³ ÷èòà÷³. Õî÷à, çâ³ñ-
íî, íå âñå âèì³ðþºòüñÿ øëóíêîì.
Îñîáëèâî òàê³ ðå÷³, ÿê áàãàòñòâî
òà ùàñòÿ

Вже др ий день нічо о новень о о

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Доброб т раїнців зростає, незважаючи на "ч блення"
політи ів. "Сьо одні ромадяни У раїни мож ть собі до-
зволити пити наба ато більше цінних речей, ніж
2003 році",— пише Джейсон Б ш "Business week".
За йо о словами, раїнці мало не жир ють.
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