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ГАЗОВЕ ПИТАННЯ
ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО
П’ятничне засідання РНБО дало старт
реформ ванню рин аз

“Óêðãàçïðîåêò” çàõîò³â
ñëàâè Ãåðîñòðàòà
Ñòîëè÷íà âëàäà ñòàëà íà çàõèñò êóëüòóðíîãî çàêëàäó, êîòðèé ëåäü íå îïèíèâñÿ íà âóëèö³

Ìèíóëî¿ ñåðåäè íà Ïóáë³÷íó á³áë³îòåêó
³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íè íà âóëèö³ Òóðãåí³âñüê³é,
83-85, çä³éñíèëè ðåéäåðñüêèé íàïàä. Øåñ-
òåðî íåâ³äîìèõ íàìàãàëèñÿ ïðîíèêíóòè ó
ïðèì³ùåííÿ. Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà óñòàíî-
âè Ëþäìèëè Êîâàëü÷óê, á³áë³îòåêó íàìà-
ãàþòüñÿ ïðèìóñèòè çàáðàòèñÿ ãåòü ç ïðèì³-
ùåííÿ, ÿêå âîíà çàéìàº ç 1972 ðîêó. Ó ãðóä-
í³ 1996 ðîêó âåñü áóäèíîê ïðèâàòèçóâàëî
ÂÀÒ “Óêðãàçïðîåêò”. Ç á³áë³îòåêîþ óêëàëè
äîãîâ³ð äîâãîòåðì³íîâî¿ îðåíäè, çã³äíî ç

ÿêèì âîíà ìîæå çàëèøàòèñü ó öüîìó ïðè-
ì³ùåíí³, äîêè îðãàí, ùî óõâàëþâàâ ð³øåí-
íÿ ïðî ïðèâàòèçàö³þ, íå çàáåçïå÷èòü çàêëàä
íîâèì ì³ñöåì. Íåçâàæàþ÷è íà öå, â ãðóäí³
ìèíóëîãî ðîêó “Óêðãàçïðîåêò” ïîâ³äîìèâ
ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó, à á³áë³îòåö³ íàä³-
ñëàëè ëèñòà ïðî íåãàéíå âèñåëåííÿ.

Óò³ì, íà çàõèñò á³áë³îòåêè ñòàëà ì³ñüêà
âëàäà. Â ï’ÿòíèöþ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü
Äîâãèé äàâ ãàðàíò³¿, ùî íà âóëèöþ óñòàíî-
âó âèñòàâèòè íå äîçâîëÿòü. Â³í ïîâ³äîìèâ,

ùî º â³äïîâ³äíèé óêàç Ïðåçèäåíòà, à òàêîæ
ð³øåííÿ êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè ïðî âåòî
íà áóäü-ÿê³ ìàí³ïóëÿö³¿ ç ïðèì³ùåííÿìè
êóëüòóðíèõ çàêëàä³â. “Äîêè ÿ äåïóòàò ³ ñåê-
ðåòàð Êè¿âðàäè ³ äîêè íàøà ïîë³òè÷íà ñè-
ëà ïðåäñòàâëÿº ì³ñüêó âëàäó, æîäíî¿ íåãà-
òèâíî¿ ä³¿ ùîäî ö³º¿ á³áë³îòåêè çàñòîñîâà-
íî íå áóäå”, — ñêàçàâ Îëåñü Äîâãèé. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, ÿêùî îõî÷³ îòðèìàòè ïðèì³-
ùåííÿ á³áë³îòåêè íå âãàìóþòüñÿ, òîä³ äå-
òàëüíî âèâ÷àòü ³ñòîð³þ ïðèâàòèçàö³¿ öüîãî
îá’ºêòà. Íàðàç³ ì³ñüêà âëàäà íàä³ñëàëà çâåð-
íåííÿ ç ïðèâîäó ³íöèäåíòó Ïðåçèäåíòó
Óêðà¿íè òà äî óðÿäó. Çà ïîòðåáè á³áë³îòå-
êó îõîðîíÿòèìóòü ³ àêòèâ³ñòè Áëîêó Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî.

Äèðåêòîð á³áë³îòåêè êàæå, ùî â³äêîëè ó
1972 ðîö³ óñòàíîâà ïî÷àëà ñóñ³äñòâî ç “Óêð-
ãàçïðîåêòîì”, ç áîêó òîâàðèñòâà áóëà óñ³ëÿ-
êà ï³äòðèìêà. Àëå ó 2003 ðîö³ 30 % àêö³é
ÂÀÒ ïðèäáàëà êîìïàí³ÿ “Logistic Service”.

Êîìïàí³þ ö³êàâèâ íå ñò³ëüêè ïðîô³ëü ä³-
ÿëüíîñò³ “Óêðãàçïðîåêòó”, ñê³ëüêè íåðóõî-
ì³ñòü. “Êè¿âãàçïðîåêòó” íàëåæàëà 8-ïîâåð-
õ³âêà íà âóë. Àðòåìà, 77, 4-ïîâåðõîâèé áó-
äèíîê íà âóë. Äìèòð³ºâñüê³é, 92 ³ 2-ïîâåð-
õ³âêà íà âóë. Êîïèëÿíñüê³é, 16-á. Çàãàëüíà
ïëîùà óñ³õ ïðèì³ùåíü ñÿãàëà ìàéæå 13 òèñ.
êâ. ì. Îäðàçó æ ó 2004 ðîö³ äëÿ á³áë³îòåêè
ï³äíÿëè îðåíäíó ñòàâêó. Â ëèïí³ ìèíóëîãî
ðîêó â ÂÀÒ “Óêðãàçïðîåêò” â³äáóëèñÿ ñåð-
éîçí³ çì³íè — íàãëÿäîâó ðàäó î÷îëèëà Îêñà-
íà Ìóñ³ºíêî. Ùå â ìèíóëîìó ðîö³ â ñêëàä³
VS Energy International N. V., ÿêà íàëåæèòü
äåïóòàòó ðîñ³éñüêî¿ äåðæäóìè Îëåêñàíäðó
Áàáàêîâó, âîíà êóðèðóâàëà ãàçîâèé á³çíåñ â
Óêðà¿í³, çîñåðåäæåíèé äîâêîëà “Êðèâîð³æ-
ãàçó”, “Äí³ïðîãàçó” ³ “Õàðê³âãàçó”. Øâèä-
øå çà âñå, íèí³øíº êåð³âíèöòâî “Óêðãàçïðî-
åêòó” ö³êàâèòü ñàìå åíåðãåòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü,
ïðîòå ïîñòóïàòèñÿ íåðóõîì³ñòþ íà êîðèñòü
óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè âîíî òåæ íå ïëàíóº
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“Õðåùàòèê”

У п'ятницю місь а влада стала на захист П блічної бібліоте и ім. Лесі
У раїн и. Виставити ни озбірню із приміщення на Т р енєвсь ій, 83-
85 вс переч за онодавств нама ається ВАТ "У р азпрое т". Олесь
Дов ий запевнив, що бібліоте ніхто не вижене, і попередив власни-
ів приміщення про можливість пере ляд мов приватизації.

Се ретар Київради Олесь Дов ий пообіцяв, що з бібліоте ою імені Лесі У раїн и все б де ОК
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Ìîëîäü ìàòèìå 
ÿê³ñíå íàâ÷àííÿ 
òà äîçâ³ëëÿ

Ó ï’ÿòíèöþ íà òðàäèö³éíîìó çàñ³äàíí³
ðîçøèðåíî¿ êîëåã³¿ ÊÌÄÀ íàäàëè îñîáëè-
âî¿ óâàãè íàâ÷àííþ é äîçâ³ëëþ ìîëîä³.
Éøëîñÿ ïðî âäîñêîíàëåííÿ ïðîôåñ³éíî-
òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ³ ñîö³àëüíó ðîáîòó ç ï³ä-
ë³òêàìè òà ñ³ì’ÿìè ó êëóáàõ çà ì³ñöåì ïðî-
æèâàííÿ. Ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷í³é îñâ³ò³
ñòîëèö³ íàñòàíóòü çì³íè. Êè¿âñüê³ ïðîô-
òåõó÷èëèùà íåçàáàðîì ìàþòü ïåðåéòè â êî-
ìóíàëüíó âëàñí³ñòü ì³ñòà. Íèí³ â ñòîëèö³
ôóíêö³îíóº 31 ÏÒÓ äåðæàâíî¿ ôîðìè âëàñ-
íîñò³. À âò³ì, òîð³ê ó ðàìêàõ åêñïåðèìåí-
òó ñòîëè÷íà âëàäà âèä³ëèëà ÷èìàë³ êîøòè
íà ðîçâèòîê ïðîôòåõîñâ³òè. Ò³ëüêè õàð÷ó-
âàííÿ ó÷í³â îá³éøëîñÿ â 5 ìëí 330 òèñ.
ãðí — ó ñóìó âõîäèòü ³ âàðò³ñòü ñí³äàíê³â
äëÿ ä³òåé ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé, ÿê³ îð-
ãàí³çîâóâàëè âïåðøå. Íà 400 òèñ. ãðí ïðè-
äáàëè íàáîðè ³íñòðóìåíò³â òà îáìóíäèðó-
âàííÿ äëÿ ïåðøîêóðñíèê³â. 1 ìëí 100 òèñ.
ãðí ï³øëî íà îäÿã, âçóòòÿ òà ì’ÿêèé ³íâåí-
òàð äëÿ ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòü-
ê³âñüêî¿ îï³êè. Íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò
ïðèì³ùåíü ÏÒÓ çá³ëüøåíî âèòðàòè íà 198
òèñ. ãðí.

Íà êîëåã³¿ ðîçãëÿíóëè òàêîæ ðîáîòó â
êëóáàõ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ. Íèí³ â ñòî-
ëèö³ ïðàöþº ïîíàä 180 òàêèõ çàêëàä³â, ¿õ
â³äâ³äóþòü ìàéæå 20 000 ï³äë³òê³â. Òàì
ìîæíà íå ëèøå àêòèâíî â³äïî÷èòè òà çàé-
íÿòèñÿ óëþáëåíîþ ñïðàâîþ, à é ä³ñòàòè
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íó äîïîìîãó. Íàïðè-
êëàä, íà áàç³ êëóá³â Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-
íó ä³º ïðîãðàìà ï³äòðèìêè ñ³ìåé ç ïðîá-
ëåìàìè àëêî- òà íàðêîçàëåæíîñò³. À â Ïî-
ä³ëüñüêîìó, Îáîëîíñüêîìó òà Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîíàõ ôàõ³âö³ íàäàþòü ³íôîðìàö³éí³, ñî-
ö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³, ïåäàãîã³÷í³ òà þðè-
äè÷í³ ïîñëóãè.

Êè¿âñüêà âëàäà é íàäàë³ ìàº íàì³ð êîí-
òðîëþâàòè âèäà÷ó îðäåð³â òà óêëàäàííÿ äî-
ãîâîð³â íà îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü,
äå ôóíêö³îíóâàòèìóòü êëóáè, à òàêîæ ñòå-
æèòèìóòü çà ¿õíüîþ ä³ÿëüí³ñòþ, çîêðåìà,
íàäàííÿì ïëàòíèõ ïîñëóã ó öèõ çàêëàäàõ.
Äî ðîáîòè çàëó÷àòü ³ ôàõ³âö³â ç ÊÐÓ òà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè

Ó Êèºâ³ ââåëè 
áåçãîò³âêîâó îïëàòó 
ïàðêóâàííÿ

Ñòîëèöÿ ïåðåéøëà íà áåçãîò³âêîâó îïëà-
òó ïàðêóâàííÿ. Ïðî öå â ï`ÿòíèöþ ðîçïî-
â³ëà çàñòóïíèê ãîëîâè àäì³í³ñòðàö³¿ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà. Öå äîïîìîæå âèâåñòè ç ò³í³
ãðîø³, ÿê³ ñïëà÷óþòü çà ïîñëóãó êèÿíè. ßê-
ùî êîëèñü ìàøèíî-ì³ñöå í³áèòî äàâàëî
ïðèáóòêó ëèøå 38 ãðí íà ì³ñÿöü, òî íèí³ —
380 ãðí. Òåðèòîð³þ ì³ñòà ðîçä³ëåíî íà òðè
çîíè. Ó öåíòðàëüí³é âàðò³ñòü ãîäèíè ïàð-
êóâàííÿ ñòàíîâèòü 7 ãðí, ó ñåðåäí³é — 5,
íà îêîëèöÿõ Êèºâà ãîäèíà ñòîÿííÿ àâòî
êîøòóâàòèìå 3 ãðí. Äî ÿêî¿ çîíè íàëåæèòü
âàøå çâè÷íå ì³ñöå ïàðêóâàííÿ, ìîæíà ïî-
áà÷èòè íà ñõåì³ “Êè¿âïàñòðàíñïàðêñåðâ³-
ñó”. Ïðèäáàòè êâèòêè ìîæíà ó ìåðåæàõ
“Êè¿âïàñòðàíñó”, “Ñîþçäðóêó”, “Êè¿â-
ñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó”, “Óêðïîøòè” òà íà
àâòîçàïðàâíèõ ñòàíö³ÿõ “Êëî Îéë” òà
“Ëóêîéë”. Ç áåðåçíÿ ñïëà÷óâàòè çà ïàðêó-
âàííÿ ìîæíà áóäå ùå é ÷åðåç ìîá³ëüíèé
òåëåôîí, íàä³ñëàâøè ñìñ íà ñïåö³àëüíèé
íîìåð

Àðõ³òåêòîð 
Ðóñëàí Êóõàðåíêî 
â³äêðèâ ïåðñîíàëüíó 
âèñòàâêó

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ó ãàëåðå¿ ìèñòåöòâ
“Ëàâðà” â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Ðóñëàíà Êóõàðåíêà
“Àêâàðåëüíèé æèâîïèñ”. Öå äðóãà ïåðñî-
íàëüíà åêñïîçèö³ÿ àðõ³òåêòîðà. Íà í³é
ïðåäñòàâëåí³ 35 àêâàðåëåé, ïåðåâàæíî öå
ïåéçàæ³, çðîáëåí³ òîð³ê ó Êðèìó. “Íîñòàëü-
ã³ºþ àâòîðà çà òèì, ÷îãî íåìàº â ðîáîò³”,
íàçâàâ æèâîïèñ ïàíà Êóõàðåíêà çàñòóïíèê
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Êîçàöüêå òîâàðèñòâî
óäîñòî¿ëî ìèòöÿ îðäåíîì “Êîçàöüêèé õðåñò
ç ìå÷àìè”

Àëëà ØËÀÏÀÊ: “Áëîê Ëåîí³äà 
×åðíîâåöüêîãî íà ñüîãîäí³
ºäèíà ñèëà, ÿêà âèêîíóº ñâîþ
ïåðåäâèáîð÷ó ïðîãðàìó”

У п’ятницю на чер ов онлайн-
онференцію до реда ції “Хре-
щати а” завітала спів олова
фра ції Бло Леоніда Черно-
вець о о Алла Шлапа . Під час
спіл вання з відвід вачами
сайт вона всти ла відповісти на
широ ий спе тр запитань, я і
сьо одні найбільше т рб ють
меш анців столиці.

— ×îìó âè îáðàëè ñàìå Áëîê Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî, à íå ÿêóñü ³íøó ïîë³òè÷íó
ñèëó?

— Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî íà ñüî-
ãîäí³ ºäèíà ñèëà, ÿêà âèêîíóº ñâîþ ïå-
ðåäâèáîð÷ó ïðîãðàìó. Ïðèíöèï ï³äáîðó
êàíäèäàò³â ó äåïóòàòè â³äïîâ³äàâ ìî¿ì ïå-
ðåêîíàííÿì. Ãîëîâíèì áóëî — ïðàöþ-
âàòè çàðàäè ëþäåé. Öåé ïðèíöèï çáåðå-
æåíî. Õî÷à íå âñ³, íà ïðåâåëèêèé æàëü,
ïðîéøëè âèïðîáóâàííÿ âëàäîþ. Öå ñòî-
ñóºòüñÿ íàñàìïåðåä åêñ-ãîëîâè Ïîä³ëü-
ñüêîãî ðàéîíó ªâãåíà Ðîìàíåíêà.

— Ðîçêàæ³òü ïðî ñåáå íå ÿê ïðî ïîë³òè-
êà. ×èì çàéìàºòåñü ó ïîâñÿêäåííîìó æèò-
ò³. ßê³ ìàºòå óïîäîáàííÿ. Ñê³ëüêè ÷àñó âè-
òðà÷àºòå íà ðîáîòó ³ ñê³ëüêè ïðèñâÿ÷óºòå
ñ³ì’¿?

— ß âèêëàäà÷ Íàö³îíàëüíîãî ïåäàãî-
ã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. Ñïåö³àë³ñò ç ³ñòîð³¿
Ñõîäó. Íà ïðåâåëèêèé æàëü, á³ëüøó ÷àñ-
òèíó ÷àñó âèòðà÷àþ íà ðîáîòó.

— Âè âèêëèêàºòå ñèìïàò³þ ³ ÿê æ³íêà, ³
ÿê ïîë³òèê. Ââàæàþ, ùî âàì ïîòð³áíî áà-
ëîòóâàòèñÿ ó Âåðõîâíó Ðàäó òà íàâîäèòè
ïîðÿäîê ó íàø³é êðà¿í³. ×è öå º ó âàøèõ
ïëàíàõ?

— Îñîáèñòî â ìåíå — í³, àëå â êîìàí-
ä³ — îáîâ’ÿçêîâî. Äÿêóþ çà ï³äòðèìêó.

— Êàæóòü, äî Êèºâà ïðèºäíàþòü ì³ñòà-
ñóïóòíèêè. Êîëè öå â³äáóäåòüñÿ?

— Öå ïèòàííÿ íàëåæèòü äî êîìïåòåí-
ö³¿ óðÿäó ³ ïàðëàìåíòó. Àëå ìåõàí³çì òðå-
áà ùå äîâãî îáãîâîðþâàòè.

— ×è íå çäàºòüñÿ âàì, ùî æ³íîê ó Êè-
¿âðàä³ òà é çàãàëîì ó ïîë³òèö³ çàìàëî? ×î-
ìó öå òàê?

— Íå çäàºòüñÿ. Ïðèíàéìí³ òå, ùî ñòîñóº-
òüñÿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Ó éî-
ãî ñêëàä³ 30% ñàìå æ³íîê, ïðåäñòàâëåíèõ
ó âñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³. Ñàìà ââàæàþ, ùî
îáîâ’ÿçîê æ³íêè — áóòè õîðîøîþ ìàò³ð’þ
³ çáåð³ãàòè òà îõîðîíÿòè ðîäèííå âîãíèùå.

— ßê ðîáîòà âïëèâàº íà ñ³ìåéí³ ñòîñóí-
êè? ×è âèñòà÷àº ÷àñó íà ðîäèíó?

— ß ñàìà âèõîâóþ ñèíà. Éîìó 13 ðî-
ê³â. Äóæå ñàìîñò³éíà äîðîñëà ëþäèíà,
ìåíå ðîçóì³º. ×àñó îáìàëü, àëå â³ðþ, ùî
ñâîº ìàéáóòíº â³í çáóäóº âëàñíèìè ñè-
ëàìè ³ íå ïîâòîðþâàòèìå ìî¿õ ïîìèëîê.

— ×è äàâíî áà÷èëèñÿ ç Ëåîí³äîì ×åð-
íîâåöüêèì? ßê â³í ïî÷óâàºòüñÿ?

— Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷ ïî÷óâàºòüñÿ íå-
ïîãàíî, àëå ë³êàð³ ïîêè ùî íàïîëÿãàþòü
íà ë³êóâàíí³.

— Â³òàííÿ ç ×åðí³âö³â. Áà÷èâ ïî òåëåâ³-
çîðó, ùî êèÿíè âèìàãàþòü â³äñòàâêè Ëó-
öåíêà (çíàºòå, äóæå ï³äòðèìóþ öå ð³øåí-
íÿ). Ìàëî òîãî, âðàæåíèé òàêîþ ¿õíüîþ
àêòèâí³ñòþ. ßê âàì ñå âäàºòüñÿ? Ó ÷îìó
ñèëà é ñåêðåò?

— Ó àêö³¿ ó÷àñòü áåðóòü ëèøå æèòåë³
ñòîëèö³. Ñïîä³âàþñÿ, öþ ³í³ö³àòèâó ï³ä-
òðèìàþòü ³ ³íø³ óêðà¿íñüê³ ì³ñòà òà ñåëà.

Áóäü ëàñêà, ïèø³òü íàì íà Õðåùàòèê, 36,
íà ìîº ³ì’ÿ. À ñåêðåò ïðîñòèé: öåé â÷è-
íîê àìîðàëüíèé. Ïàí Ëóöåíêî äàâ ëÿïà-
ñà íå ×åðíîâåöüêîìó, à ì³ñöåâîìó ñàìî-
âðÿäóâàííþ, äîçâîëèâ ïðàö³âíèêàì î÷î-
ëþâàíîãî íèì ì³í³ñòåðñòâà òàê ñàìî ä³-
ÿòè ñòîñîâíî áóäü-êîãî ç íàñ.

— Ó Êè¿âðàä³ ñòâîðåíî êîì³ñ³þ ùîäî
êîíôë³êòíèõ çàáóäîâ. ×è º âæå íàñë³äêè?
Íàâåä³òü ïðèêëàäè?

— Êîì³ñ³þ ñòâîðåíî ç ³í³ö³àòèâè Áëî-
êó Þë³¿ Òèìîøåíêî, òà íà ñüîãîäí³ æîä-
íîãî ïðîåêòó ð³øåííÿ äî ñåñ³éíî¿ çàëè íå
ïåðåäàíî. Ñòâîðåííÿ êîì³ñ³¿, ÿê ³ âñå ³í-
øå â ä³ÿëüíîñò³ Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî,
áóëî ëèøå ³íôîðìàö³éíèì ïðèâîäîì äëÿ
ï³àðó. Ïîíàä 40 â³äì³í ð³øåíü ùîäî êîí-
ôë³êòíèõ çàáóäîâ òîð³ê ³í³ö³þâàëè Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé òà ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü çåìåëü-
íèõ â³äíîñèí ³ ì³ñòîáóäóâàííÿ.

— ßê³ çàâäàííÿ ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ
Áëîê ×åðíîâåöüêîãî íà 2008 âèñîêîñíèé
ð³ê?

— Ïðîäîâæóâàòè ïðàöþâàòè íà áëàãî
êèÿí. Öå ðåàë³çàö³ÿ ñîö³àëüíèõ ïðî-
ãðàì — ï³äòðèìêà êè¿âñüêèõ ïåíñ³îíåð³â,
ìåäèê³â, ïåäàãîã³â, ïðàö³âíèê³â ñîö³àëü-
íî¿ ñôåðè, íàøèõ ä³òî÷îê. Öå, çâè÷àéíî
æ, ³ áóä³âíèöòâî Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåí-
ñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó, ìåòðî íà Òå-
ðåìêè, ñïîðóäæåííÿ ñîö³àëüíîãî æèòëà.
Òî íå ïîâíèé ïåðåë³ê çàâäàíü, ÿê³ ñòàâè-
ìî ïåðåä ñîáîþ. Ãîëîâíå òå, ùî Áëîê
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ìîæå é ñòàâèòè,
é ðåàë³çîâóâàòè áóäü-ÿê³ çàâäàííÿ ëèøå
ó êîìàíä³ ç âàìè ³ çà âàøî¿ ï³äòðèìêè

В’ячеслав ЧЕЧИЛО
“Хрещати ”

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À

Ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
ó Êè¿âðàä³ â îíëàéí-ðåæèì³ â³äïîâ³ëà íà çàïèòàííÿ
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Àíòîí Ô²ÍÜÊÎ
åêñïåðò Êè¿âñüêîãî öåíòðó ïîë³òè÷íèõ 
äîñë³äæåíü òà êîíôë³êòîëîã³¿, 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ïîë³òèêà óðÿäó Þë³¿ Òèìîøåíêî ñïðàâëÿº
ïîäâ³éíå âðàæåííÿ. Ç îäíîãî áîêó, ïðèâåðòàº
óâàãó ³ ñèìïàò³¿ çíà÷íî¿ ÷àñòèíè íàøèõ ñï³â-
â³ò÷èçíèê³â ñèëüíîþ ñîö³àëüíîþ ñòîðîíîþ òà
ïðàãíåííÿì çä³éñíèòè ÿêîìîãà ìàñøòàáí³ø³
ñîö³àëüí³ âèïëàòè. Çà öèìè îçíàêàìè ä³¿ öüî-
ãî óðÿäó ìîæíà õàðàêòåðèçóâàòè ÿê ë³â³. Ñàìà
Þë³ÿ Òèìîøåíêî â ³íòåðâ’þ òåëåêàíàëó “ªâ-
ðîíüþñ” íàïîëÿãàëà, ùî ¿¿ óðÿä ïðîâàäèòü ïî-
ë³òèêó ñïðàâåäëèâîñò³. Öå òèïîâå ë³âå ãàñëî.

Ç ³íøîãî áîêó, ìè áà÷èìî, ùî ïàðò³ÿ, ÿêó
ïðåäñòàâëÿº íèí³øíÿ ïðåì’ºð, óâ³éøëà äî
ñêëàäó ªâðîïåéñüêî¿ íàðîäíî¿ ïàðò³¿ — îá’ºä-
íàííÿ ºâðîïåéñüêèõ ïàðò³é ïðàâîãî òà ïðàâî-
öåíòðèñòñüêîãî ñïðÿìóâàííÿ. Öå äð³áíè÷êà,
àëå ïîêàçîâà, áî íàñïðàâä³ óðÿä íå º ë³âèì.
Òîáòî ï³äâèùåí³ ñîö³àëüí³ âèïëàòè, òèïîâ³ äëÿ
ë³âèõ óðÿä³â, Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â íàìàãàºòüñÿ
ïðîâàäèòè çà ðàõóíîê íàäõîäæåíü â³ä øèðî-
êîìàñøòàáíî¿ ïðèâàòèçàö³¿. Ïðèâàòèçàö³ÿ —
òèïîâèé ³íñòðóìåíò ïðàâèõ ïàðò³é. Ë³âèì ïàð-
ò³ÿì ïðèòàìàííå äîâîë³ ñòðèìàíå ñòàâëåííÿ
äî íàäòî ìàñøòàáíî¿ ïðèâàòèçàö³¿. Âîíè ïå-
ðåâàæíî íàïîëÿãàþòü, ùîá ñòðàòåã³÷í³ ãàëóç³
é ï³äïðèºìñòâà çàëèøàëèñÿ â ðóêàõ äåðæàâè.
Öå ñòàëî ïîì³òíèì, êîëè Ôîíä äåðæìàéíà
î÷îëèëà ïðåäñòàâíèöÿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿
Âàëåíòèíà Ñåìåíþê: Ôîíä, çà âèíÿòêîì åï³-
çîäó, ïîâ’ÿçàíîãî ç ïðîäàæåì “Êðèâîð³æñòà-
ë³”, íå ñòàâèâ ñîá³ çà ìåòó ôîðñóâàòè ïðèâà-
òèçàö³éí³ ïðîöåñè.

Ñüîãîäí³ æ óñå íàâïàêè: ìè áà÷èìî, ùî óðÿä
íàìàãàºòüñÿ ðîçìîðîçèòè ïðèâàòèçàö³þ ³ öè-
ìè íàäõîäæåííÿìè çàáåçïå÷óâàòè ï³äâèùåí³
ñîö³àëüí³ âèïëàòè. Éäåòüñÿ é ïðî íàì³ðè ïðî-
äàæó “Óêðòåëåêîìó”, ³ ïðî òå, ùî ñåðåä ìîæ-
ëèâèõ ïîêóïö³â ç’ÿâèëèñÿ Äîé÷åòåëåêîì”,
“Ôðàíñòåëåêîì”. ² ïðî ìîæëèâèé ïðîäàæ
Êðèâîð³çüêîãî ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíîãî êîìá³-
íàòó, ñåðåä ïîòåíö³éíèõ ïîêóïö³â ÿêîãî âæå
í³áèòî áà÷àòü Ëàêøì³ Ì³òòàëà, êîòðèé â Óêðà-
¿í³ âæå çàâîëîä³â òàêèì ïðèâàáëèâèì àêòèâîì,
ÿê “Êðèâîð³æñòàëü”. Éäåòüñÿ òàêîæ ïðî ï’ÿòü
îáëåíåðãî òîùî.

ª ùå îäíà òèïîâà ïðàâà ðèñà, ïðèòàìàííà
öüîìó óðÿäîâ³: ïðàãíåííÿ ñïîäîáàòèñÿ âåëè-
êîìó á³çíåñó. Éäåòüñÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ Ñåð-
ã³ÿ Áóðÿêà â ïîäàòêîâå â³äîìñòâî, Âàëåð³ÿ Õî-
ðîøêîâñüêîãî — íà ÷³ëüíó ïîñàäó â ìèòíèö³,
ìîæëèâå ïðèçíà÷åííÿ êåð³âíèêà îäí³º¿ ç íàé-
ïîòóæí³øèõ ô³íàíñîâèõ ïðîìèñëîâèõ ãðóï
“²íäóñòð³àëüíèé ñîþç Äîíáàñó” Â³òàë³ÿ Ãàé-
äóêà â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì ç ïèòàíü ïàëèâ-
íî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Çðåøòîþ, òîé ôàêò, ùî óðÿä ïðàãíå âëàø-
òîâóâàòè â³äêðèò³ àóêö³îíè, òàêîæ ö³ëêîì â³ä-
ïîâ³äàº ³íòåðåñàì íàñàìïåðåä íàäáàãàòîãî, íàä-
âåëèêîãî êàï³òàëó.

Îòæå, óðÿä àíôàñ ë³âèì, ó ïðîô³ëü — ïðà-
âèì. Öå îçíà÷àº, ùî â³í íå çàáóâàº ïðî íåìè-
íó÷³ âèáîðè. Õî÷à, çâ³ñíî, áóäü-ÿêå êåð³âíèö-
òâî ìàº çàâæäè ïàì’ÿòàòè ïðî ñâîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü ïåðåä íàðîäîì
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Çàêîí íå äëÿ âñ³õ 

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ó ïðèì³ùåíí³ ô³ðìè
ÒÎÂ “Ðåºñòð³íôîðì” ïðåäñòàâíèêàìè ïðà-
âîîõîðîííèõ îðãàí³â áóäå ïðîâåäåíî îá-
øóê ³ç âèëó÷åííÿì äîêóìåíò³â. Ïîä³ÿ, ÿêà
ìàëà áóòè íåïîì³÷åíîþ ïåðåñ³÷íèìè ãðî-
ìàäÿíàìè, äàëà ï³äñòàâó çíîâó ãîâîðèòè
ïðî ïîðóøåííÿ çàêîíó ç áîêó ïðåäñòàâíè-
ê³â âëàäè. Çà ñëîâàìè þðèñòà ô³ðìè Îêñà-
íè Ìàëåíêî, ïðîâîäÿ÷è îáøóê, ïðàâîîõî-
ðîíö³ íå ïîêàçàëè äîêóìåíò³â, íà ï³äñòàâ³
ÿêèõ öåé îáøóê çä³éñíþþòü, à ëèøå “ìàõ-
íóëè íèìè íà â³äñòàí³ äâîõ ìåòð³â”. Í³õòî
ç ïðàâîîõîðîíö³â òàêîæ íå íàäàâ ïîÿñíåíü,
ùî ñàìå âîíè øóêàëè, àëå çàïåâíÿëè, ùî
¿õí³ ä³¿ ñàíêö³îíîâàí³. Ï³çí³øå âäàëîñÿ
ç’ÿñóâàòè, ùî ÒÎÂ “Ðåºñòð³íôîðì” ìàâ

ê³ëüêà ãîñïîäàðñüêèõ ñïîð³â, çîêðåìà ³ ùî-
äî âåäåííÿ ïîäâ³éíîãî ðåºñòðó. “Äèðåêòî-
ðîâ³ ïîãðîæóâàëè, ùî ÿêùî â³í íå ïðèïè-
íèòü ñóäîâ³ ïðîöåñè, ÿê³ çà ñóòòþ íà ñüî-
ãîäí³ âèãðàëè, òî âæèâóòü ñèëîâ³ çàõîäè”,—
çàçíà÷àº ïàí³ Ìàëåíêî. Ñõîæå, ïîãðîçè áó-
ëè íå ïîðîæí³ì çâóêîì.

Àäâîêàò ô³ðìè Ìàðèíà Òèìàøèöüêà
áóëà îáóðåíà ä³ÿìè ïðàâîîõîðîíö³â.
“Âñ³ ä³¿ ñèëîâèõ ñòðóêòóð â òàêèé ñïî-
ñ³á, êîëè íå äîïóñêàþòü àäâîêàòà äî
ó÷àñò³ â ñë³ä÷èõ ä³ÿõ, º íåçàêîííèìè.
Îðãàíè ÌÂÑ, ïðîâîäÿ÷è îáøóê, íå äî-
ïóñêàþòü çàêîííèõ ïðåäñòàâíèê³â ï³ä-
ïðèºìñòâà, â ÿêèõ âñ³ ïîòð³áí³ ïîâíî-
âàæåííÿ”, — íàãîëîøóâàëà àäâîêàò.

Ùîá çàïîá³ãòè ñâàâ³ëëþ ïðàâîîõîðîí-
ö³â, ïðåäñòàâíèêè ô³ðìè ñïðîáóâàëè
çâåðíóòèñÿ ïî çàõèñò äî äåïóòàò³â. Ãîëî-
âà ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî ó Äåñíÿíñüê³é ðàéðàä³ Îëåêñ³é Ñàìî-
õ³í âè¿õàâ íà ì³ñöå ïîä³¿ äëÿ ç’ÿñóâàííÿ
îáñòàâèí. Ïðîòå îõîðîíö³ ïîðÿäêó äåïó-
òàòó â³ä Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî áó-
ëè íå ðàä³. Âæå íà ì³ñö³ ì³ë³ö³îíåðè âè-
ëó÷èëè ó íüîãî äåïóòàòñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ
òà çàòðèìàëè “äî ç’ÿñóâàííÿ îñîáè”. Ãî-
ëîâà ôðàêö³¿ ïîâ’ÿçóº öåé ³íöèäåíò ñàìå
ç “íàñòóïîì” ì³ë³ö³¿ íà êè¿âñüêó âëàäó ç
ïîäà÷³ ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ. “Í³ äëÿ
êîãî íå ñåêðåò, ùî ì³í³ñòð âíóòð³øí³õ
ñïðàâ Þð³é Ëóöåíêî ñâî¿ìè ä³ÿìè çàäî-
âîëüíÿº ñâî¿ àìá³ö³¿ ³ âêîòðå äåìîíñòðóº
ñâîþ íåïðèÿçíü äî ìåðà óñ³ìà ìîæëèâè-
ìè ñïîñîáàìè”,— çàçíà÷èâ ïàí Ñàìîõ³í
“Õðåùàòèêó”.

Íàãàäàºìî, “Õðåùàòèê” óæå ïîâ³äîì-
ëÿâ ïðî çàõîïëåííÿ ñï³âðîá³òíèêàìè
ÓÁÎÇ Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ë³êàðí³ Êèºâà
òà ïðî ïîáèòòÿ ó÷àñíèê³â ìèðíî¿ àêö³¿
ïðîòåñòó. Ñõîæå, òàê³ âèïàäêè ó ñòîëè-
ö³ ñòàþòü íîðìîþ

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю Юлія Тимошен о за-
явила про лі відацію тіньово о
посередни а "РосУ рЕнер о" з
азово о рин У раїни. Проте
повністю відмовитися від йо о
посл У раїна зможе тіль и з
наст пно о ро , причом з не-
передбач ваними наслід ами
для себе.

Ó÷îðà ì³í³ñòð ç ïèòàíü ÆÊÃ Îëåêñ³é
Êó÷åðåíêî ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ó
â³âòîðîê íà çàñ³äàíí³ Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â
ðîçãëÿíå ïèòàííÿ ùîäî â³äìîâè Óêðà¿íè
â³ä ïîñëóã ïîñåðåäíèê³â “ÐîñÓêðÅíåðãî”
³ “Óêðãàçåíåðãî” ó ïîñòà÷àíí³ ³íîçåìíî-
ãî ãàçó. Ïèòàííÿ ç’ÿâèëîñÿ ï³ñëÿ ï’ÿòíè÷-
íîãî çàñ³äàííÿ ÐÍÁÎ, íà ÿêîìó óðÿäó äî-
ðó÷èëè ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³äãîòóâàòè ïðî-
ïîçèö³¿ ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ðèíêó ïðè-
ðîäíîãî ãàçó Óêðà¿íè. Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Þë³ÿ Òèìîøåíêî ñïðèéíÿëà òàêå ð³øåí-
íÿ ÿê êàðò-áëàíø ó ãàçîâèõ ïèòàííÿõ ç

áîêó Ïðåçèäåíòà ³ ïðÿìî çàÿâèëà, ùî
ÐÍÁÎ â³äìîâèëàñÿ â³ä ïîñëóã “ÐîñÓêð-
Åíåðãî” ³ âèð³øèëà ïåðåéòè äî ïðÿìèõ
ïîñòàâîê ãàçó â Óêðà¿íó. Ïðîòå, ùî ÷åêàº
Óêðà¿íó âíàñë³äîê çì³íè çâè÷íèõ ïðàâèë
ãðè, ôàõ³âö³ êîìåíòóâàòè íå ïîñï³øàþòü.
“Íèí³ ðàíî äàâàòè ÿê³ñü ïðîãíîçè ³ áóäî-
ðàæèòè ëþäåé. Ð³øåííÿ ÐÍÁÎ ïðî ïåðå-
õ³ä íà ïðÿì³ ñòîñóíêè ç äåðæàâíèìè
ñòðóêòóðàìè Ðîñ³¿ òà ³íøèõ êðà¿í º ö³ë-
êîì ïðàâèëüíèì. À äàë³ âæå òàêòè÷í³ ïè-
òàííÿ — ÿê öå ðîáèòè. Äî÷åêàºìîñÿ îô³-
ö³éíîãî óõâàëåííÿ ð³øåííÿ, ³ óðÿä ñâîþ
ïîçèö³þ çàäåêëàðóº”,— ñêàçàâ “Õðåùà-
òèêó” ì³í³ñòð ç ïèòàíü ÆÊÃ Îëåêñ³é Êó-
÷åðåíêî. Ó ñòîëè÷íîìó “Êè¿âãàç³” ìîæ-
ëèâ³ çì³íè íà ãàçîâîìó ðèíêó âçàãàë³ â³ä-
ìîâèëèñÿ êîìåíòóâàòè.

Çà äóìêîþ æ åêñïåðò³â, ð³çêèõ çì³í â³ä
ïðèíöèïîâîãî ð³øåííÿ Óêðà¿íè ïåðåéòè
íà ïðÿì³ ïîñòàâêè ãàçó î÷³êóâàòè íå ñë³ä.
“Çðîáèòè öå îäíîìîìåíòíî ïðàêòè÷íî íå-
ìîæëèâî, îñê³ëüêè ï³äïèñàíî äîãîâîðè.
Öþ ñèòóàö³þ ìîæíà âèð³øèòè çà äîáðî¿
âîë³ ðîñ³éñüêîãî Ãàçïðîìó ó äðóãîìó ï³â-
ð³÷÷³, à éìîâ³ðí³øå — ç íàñòóïíîãî ðî-
êó”,— ïðîêîìåíòóâàâ ñèòóàö³þ “Õðåùà-

òèêó” äèðåêòîð Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó ðîç-
âèòêó çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí
Àíàòîë³é Ï³í÷óê.

“Äëÿ Þë³¿ Òèìîøåíêî ï³ñëÿ â³çèòó äî
Áðþññåëþ âàæëèâî ïîêàçàòè ªâðîï³ êîí-
êðåòí³ ä³¿ ó áîðîòüá³ ç ò³íüîâèìè ïîñå-
ðåäíèêàìè íà ãàçîâîìó ðèíêó Óêðà¿íè.
Çàõ³ä íàëàøòîâóº íà ë³êâ³äàö³þ ò³íüîâèõ
ñõåì ó òðàíçèò³ áëàêèòíîãî ïàëèâà ÷åðåç
òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, àäæå ñàì çàëåæèòü â³ä
ïîñòàâîê ðîñ³éñüêîãî ãàçó”, — òàê “Õðå-
ùàòèêó” ïîÿñíèâ àêòèâí³ñòü ïðåì’ºðà ïî-
ë³òîëîã Ñåðã³é Òîëñòîâ. Ïðè÷îìó íàñë³ä-
êè äëÿ Óêðà¿íè òà ¿¿ íàñåëåííÿ çîâñ³ì íå
îáîâ’ÿçêîâî ìîæóòü áóòè çàäîâ³ëüíèìè.
“Ãîëîâíèé êîçèð “ÐîñÓêðÅíåðãî” —
íèæ÷à ö³íà íà ãàç äëÿ Óêðà¿íè, í³æ íà ãàç-
ïðîì³âñüêèé, çà ðàõóíîê éîãî çì³øóâàííÿ
ç ñåðåäíüîàç³éñüêèìè âóãëåâîäíÿìè. Äî
òîãî æ ïèòàííÿ ïîñòàâîê ãàçó â Óêðà¿íó —
íå ïðîñòî ïèòàííÿ ö³íè íà ãàç, öå ïèòàí-
íÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ ö³íè ãàçó, ÿêèé ïî-
òðàïëÿº â Óêðà¿íó, ³ ö³íè íà éîãî òðàí-
çèò ÷åðåç òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. Òîìó ïðîã-
íîçóâàòè ðåçóëüòàòè äîìîâëåíîñòåé ìîæ-
íà ÿê ó ïëþñ, òàê ³ â ì³íóñ”, — ââàæàº
Àíàòîë³é Ï³í÷óê

Ãàçîâå ïèòàííÿ 
Þë³¿ Òèìîøåíêî
Ï’ÿòíè÷íå çàñ³äàííÿ ÐÍÁÎ äàëî ñòàðò ðåôîðìóâàííþ ðèíêó ãàçó 

Éîãî ïîðóøåííÿ ñòàº çâè÷íèì çàíÿòòÿì ñòîëè÷íèõ ì³ë³ö³îíåð³â
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Мин лої п'ятниці співробітни и МВС знов "відзначилися" під час
здійснення обш в приміщенні однієї з иївсь их фірм. Їхні дії да-
ли підстави азати про те, що обш б ло проведено із пор шен-
нями за он . Спроби ж місцевих деп татів втр титися за інчилися
затриманням деп тата Деснянсь ої районної ради.

Нова ціна на аз має задовольнити не лише Президента, а й раїнсь е ономі
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Ïðîôòåõîñâ³òó ï³äí³ìóòü
íà âèùèé ð³âåíü
Öüîìó ñïðèÿòèìå íîâà ïðîãðàìà 
ï³äãîòîâêè êàäð³â

Íå ñåêðåò, ùî ñó÷àñíó îñâ³òó
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íîãî ïðàö³âíè-
êà àæ í³ÿê ÿê³ñíîþ íå íàçâåø.
Íå éäóòü ó âèêëàäà÷³ é ñåðéîçí³
ïåäàãîãè, äîâîë³ çàñòàð³â ìåòî-
äè÷íèé ìàòåð³àë, íå êàæó÷è âæå
ïðî îñíàùåííÿ ëàáîðàòîð³é.

À âò³ì, çà ìèíóëèé ð³ê ôàõ³â-
öÿì óäàëîñÿ äåùî çðîáèòè. Íà-
÷àëüíèêè îáëàñíèõ óïðàâë³íü îñ-
â³òè, ÿê³ ç³áðàëèñÿ â ê³íö³ òèæíÿ
â Ì³æðåã³îíàëüíîìó âèùîìó
ïðîôåñ³éíîìó ó÷èëèù³ çâ’ÿçêó â
Êèºâ³, ï³äáèëè ï³äñóìêè ä³ÿëü-
íîñò³ çà 2007-é. Â³äçâ³òóâàëè, ùî
ðîçðîáèëè 204 ïðîåêòè äåðæàâ-
íèõ ñòàíäàðò³â, ç ÿêèõ óæå 100
çàòâåðäæåíî. Áóëè çðóøåííÿ é ó
ìåòîäè÷íèõ íàïðàöþâàííÿõ: âè-
äàíî 7 ï³äðó÷íèê³â çàãàëüíèì íà-
êëàäîì 99,3 òèñ. ïðèì³ðíèê³â. Ó
2008-ìó ïåðåäáà÷åíî îïóáë³êóâà-
òè ùå 14 çàãàëüíèì íàêëàäîì 200
òèñ. ïðèì³ðíèê³â.

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó ïðîôå-
ñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè Òèìîô³é

Äåñÿòîâ ðîçïîâ³â, ùî ïðîâåäåíî
16 ìîí³òîðèíãîâèõ äîñë³äæåíü,
àáè ä³çíàòèñÿ, ÷îãî íå âèñòà÷àº
ó÷íÿì ïðîôòåõó÷èëèù. Âèêëàäà-
÷³ â³äâ³äàëè 14 ïðàêòè÷íèõ ñåì³-
íàð³â ç ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿.
Òà ÷è íå íàéá³ëüøèì äîñÿãíåí-
íÿì º êîìï’þòåðèçàö³ÿ çàêëàä³â.
Ùîïðàâäà, íà îäíîìó êîìï’þòå-
ð³ ïðàöþº àæ 21 ó÷åíü. Ó 
2007-ìó 565 íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
ï³ä’ºäíàíî äî ìåðåæ³ ²íòåðíåòó,
ñòâîðåíî âåá-ñàéòè çàêëàä³â. 

Âïðîâàäèòè íîâ³ êðåàòèâí³
ïðîãðàìè çàïðîïîíóâàâ ãîëîâà
ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ïðî-
ôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè, äèðåê-
òîð Êè¿âñüêîãî âèùîãî ïðîôå-
ñ³éíîãî ó÷èëèùà áóä³âíèöòâà ³
àðõ³òåêòóðè Ïåòðî Êà÷àëîâñüêèé. 

Ì³í³ñòð îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
²âàí Âàêàð÷óê, êîòðèé áóâ òàêîæ
íà çóñòð³÷³, ï³äòðèìàâ àêòèâí³ñòü
îñâ³òÿí ³ çàêëèêàâ ¿õ âèð³øóâàòè
âñ³ ïèòàííÿ ó ñï³âïðàö³ ç âëàäîþ,
ðîáîòîäàâöÿìè òà á³çíåñîì

Ñòàðøîêëàñíèêàì 
ïîäîáàºòüñÿ íàâ÷àòèñÿ

Ãàëèíà ÐÅÌ²ÇÎÂÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Центр моніторин столич-
ної освіти, я ий підпоряд-
ований Головном сто-
личном правлінню освіти
і на и Київсь ої місь ої
державної адміністрації,
на мин лом тижні провів
дослідження на тем : "Чи-
тання з роз мінням", в
я ом взяли часть майже
19 тисяч четверто ласни-
ів. А 23 599 старшо лас-
ни ів відповіли на запи-
тання: "Чи подобається
вам навчатися в ш олі?".
Я по азало тест вання,
почат івці роз міють про-
читане, а більшості стар-
шо ласни ів подобається
навчатися в ш олі, хоча
половина з них не любить
математи .

Четверто ласни и
иївсь их ш іл
зроз міли “Пісню
тонень ої
очеретини”

Ìàìè é òàòà âèïóñêíèê³â ïî-
÷àòêîâî¿ øêîëè — ÷åòâåðòîêëàñ-
íèê³â — õî÷óòü çíàòè, ÷è ¿õí³ ä³-
òè íàâ÷èëèñÿ ñàìîñò³éíî ìèñëè-
òè é ÷îãî äîñÿãëè ó øêîë³? Òîìó
ïðàö³âíèêè Öåíòðó ìîí³òîðèíãó
ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè ïðîâåëè äîñë³-
äæåííÿ íà òåìó: “×èòàííÿ ç ðî-
çóì³ííÿì”, â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü
ìàéæå 19 òèñÿ÷ ó÷í³â ³ç 418 çà-
ãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàä³â ñòîëèö³.
Ïåðåä öèì ñïåö³àë³ñòè Öåíòðó
ñï³ëüíî ç ðàéîííèìè óïðàâë³ííÿ-
ìè îñâ³òè ³ íàóêè ï³äãîòóâàëè 815
³íñòðóêòîð³â — ó÷èòåë³â çàãàëü-
íîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
ñòîëèö³. Ï³ä ÷àñ ìîí³òîðèíãîâèõ
äîñë³äæåíü ä³òè ïðàöþâàëè ç ðî-
áî÷èìè çîøèòàìè (çàãàëîì çà-
ïðîïîíóâàëè ø³ñòü âàð³àíò³â çî-
øèò³â, ó îäíîìó ç íèõ — òåêñò
“Ï³ñí³ òîíåíüêî¿ î÷åðåòèíêè”).
Òàêîæ â³äïîâ³ëè íà çàïèòàííÿ àí-
êåòè. Äî ñëîâà, â àíêåòóâàíí³ âçÿ-
ëè ó÷àñòü ó÷èòåë³ é áàòüêè. Çà ïî-
ïåðåäí³ìè ï³äñóìêàìè òåñòóâàí-
íÿ, øêîëÿð³ íåïîãàíî âïîðàëèñÿ
³ç çàâäàííÿìè. Íà öå áóëî â³äâå-
äåíî 40 õâèëèí. Îñòàòî÷í³ ðåçóëü-
òàòè äîñë³äæåííÿ Öåíòð ìîí³òî-
ðèíãó ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè íàä³øëå
äî ðàéîííèõ óïðàâë³íü îñâ³òè ³
íàóêè. Áàòüêè çìîæóòü ä³çíàòèñÿ,
ÿê ¿õí³ ä³òè îïàíóâàëè íàóêó ÷è-
òàííÿ, ïîö³êàâèâøèñü ó â÷èòåë³â.

Половина
старшо ласни ів не
любить математи

Ùå îäíèì äîñë³äæåííÿì Öåí-
òðó º ìîí³òîðèíã ÿêîñò³ ìàòåìà-
òè÷íî¿ îñâ³òè ó÷í³â äåâ’ÿòèõ êëà-
ñ³â êè¿âñüêèõ øê³ë, ÿêå òàêîæ áó-
ëî ïðîâåäåíî çà äîðó÷åííÿì Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íà-
óêè. Âîíî â³äáóâàëîñÿ ó ôîðì³
òåñòóâàííÿ, çà òèì ñàìèì àëãî-
ðèòìîì, ùî é çîâí³øíº íåçàëåæ-
íå îö³íþâàííÿ çíàíü. Äî ìîí³òî-
ðèíãó çàëó÷èëè 23 599 øêîëÿð³â.
Òàêîãî ìàñøòàáó äîñë³äæåííÿ â
ñòîëèö³ ùå íå áóëî.

Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ïðîãðàìó ç ìà-
òåìàòèêè þí³ êèÿíè çàñâî¿ëè íà
äîñòàòíüîìó òà ñåðåäíüîìó ð³â-
íÿõ. Äîñòàòí³é — â³ä 7 äî 9 áà-

ë³â, ñåðåäí³é — â³ä 4 äî 6. Ïåðå-
âàæàº äîñòàòí³é ð³âåíü — 45%
ó÷àñíèê³â åêñïåðèìåíòó ïðîäå-
ìîíñòðóâàëè çíàííÿ ìàòåìàòèêè,
ÿêå ìîæíà îö³íèòè íà 7 — 9 áà-
ë³â. 14% çíàþòü ¿¿ íà âèñîêîìó
ð³âí³, ç îö³íêîþ 10 — 12 áàë³â.
Ùîïðàâäà, á³ëüø³ñòü ³ç íèõ — ó÷-
í³ êëàñ³â ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åí-
íÿì ìàòåìàòèêè. Ïî÷àòêîâèé ð³-
âåíü çíàíü, òîáòî íå âèùèé â³ä
1 — 3 áàë³â, ìàþòü ïðèáëèçíî 7%
ñòàðøîêëàñíèê³â.

Ï³ä ÷àñ ìîí³òîðèíãîâîãî äîñë³-
äæåííÿ ó÷í³ é ó÷èòåë³ çàïîâíþ-
âàëè àíêåòè. Íà çàïèòàííÿ: “×è
ïîäîáàºòüñÿ âàì íàâ÷àòèñÿ â
øêîë³?” ìàéæå 69% ó÷í³â â³äïî-
â³ëè ïîçèòèâíî. 9% íàâ÷àííÿ íå
ïðèíîñèòü çàäîâîëåííÿ, à 22% íå
âèçíà÷èëèñÿ ç â³äïîâ³ääþ. Ïîëî-
âèí³ îïèòàíèõ äåâ’ÿòèêëàñíèê³â
íå ïîäîáàºòüñÿ ìàòåìàòèêà. 30%
íå ñëóõàþòü ïîÿñíåíü ó÷èòåëÿ, à
63% íà óðîö³ ìàòåìàòèêè í³êîëè
íå ïðàöþâàëè íà êîìï’þòåð³ ÷è
ç ³íòåðàêòèâíîþ äîøêîþ.

Ç â³äïîâ³äåé ó÷èòåë³â òà äèðåê-
òîð³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñòîëè-
ö³ ñòàëî â³äîìî, ùî 44% îñâ³òÿí
ïîçèòèâíî ñòàâëÿòüñÿ äî ìîí³òî-
ðèíãó â ãàëóç³ îñâ³òè, 18% âèñëî-
âèëèñü ïðîòè. Ñåðåä ñòîëè÷íèõ
âèêëàäà÷³â ìàòåìàòèêè 93% ìà-
þòü âèùó îñâ³òó, à 6% — íàâ³òü
äâ³. Ðåøòà — íåïîâíó âèùó îñ-
â³òó. ¥ðóíòîâí³ø³ çíàííÿ ïðåäìå-
òà ïðîäåìîíñòðóâàëè âèõîâàíö³
ïåäàãîã³â ç³ ñòàæåì ðîáîòè â³ä 11
äî 30 ðîê³â. Â³ê òàêèõ ó÷èòåë³â
30 — 55 ðîê³â

Òàê ñòâåðäæóº Öåíòð ìîí³òîðèíãó ñòîëè÷íî¿ 
îñâ³òè, êîòðèé ïðîâ³â îïèòóâàííÿ ó øêîëàõ

²ðèíà ËÅÂ
“Õðåùàòèê”

У Міжре іональном вищом професійном чилищі
зв'яз в Києві напри інці мин ло о тижня зібралися
начальни и обласних правлінь освіти, аби об оворити
пріоритетні напрям и розвит ал зі та нов про рам
під отов и адрів. Та ож підбили підс м и роботи за
мин лий рі , де особливим дося ненням визнали ом-
п'ютеризацію за ладів.

Центр моніторин столичної освіти створено напри інці 2006 ро
рішенням Київсь ої місь ої ради № 544\601. Це дослідниць а освітня
станова. Термін “моніторин ” почали ви ористов вати в середині ми-
н ло о століття, означає він “спостереження за певним елементом
нав олишньо о середовища”. Коли спостереження повторюють, їх на-
зивають моніторин овими. Центр моніторин столичної освіти вини
не випад ово. Останнім часом молодь почала більше ці авитися осві-
тою, а саме — я істю надання освітніх посл . До то о ж в У раїні за-
проваджено систем незалежно о оцінювання знань. Зовнішнє неза-
лежне тест вання цьо о ро замінить е замени вищі навчальні за-
лади. Том ш олярі, а особливо їхні бать и, хоч ть знати: чи я існа
освіта в тій чи тій ш олі?

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

У молодших ласах ш олярі читають з роз мінням

О сана ДЕНИСЮК, заст пни дире тора Центр моніторин
столичної освіти, читель вищої ате орії:
— Наш Центр — перший і по и що єдиний в У раїні. Анало ів йом

в Східній Європі немає. Громадсь ість Києва хоче мати об’є тивн ін-
формацію, а ЗМІ не подають істинні рейтин и ш іл Києва. Моніторин

ал зі освіти, де роблять а цент на статистиці, а не на поодино их
випад ах, дає змо с ласти явлення про стан освіти та про ноз ва-
ти розвито .
С ажімо, рез льтати дослідження я ості математичної освіти чнів

дев’ятих ласів за альноосвітніх ш іл столиці засвідчили: молоде по-
оління роз те, впевнене в собі й оптимістично налаштоване. Ці а-
вими б ли відповіді чнів на запитання ан ети. Приміром, та і: “Не-
дос онало вивчив матеріал, але, я що перемо ти лінь, то можна всьо-
о домо тися самостійно”, “Не всти ав, мало час ! Дайте більше ча-
с ! А вза алі б ло при ольно!”, “Я нія овів, том що в а диторії б ли
привабливі вчителі”.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ “КИЇВМІСЬКБУД”

Правління AT XK “Київмісь б д” повідомляє,що за альні збори а ціонерів Товари-
ства відб д ться 15 люто о 2008 ро об 11.00 за адресою: 01030, м. Київ, в л. Б.
Хмельниць о о, 16-22, а това зала.

Порядо денний
1. Обрання Голови та се ретаря за альних зборів а ціонерів.
2. Обрання лічильної омісії за альних зборів а ціонерів.
3. Затвердження ре ламент проведення за альних зборів а ціонерів.
4. Звіт Правління про рез льтати фінансово- осподарсь ої діяльності Товариства

за 2007 рі та основні напрям и роботи 2008 році.
5. Звіт На лядової ради Товариства за 2007 рі .
6. Про затвердження звіт та виснов ів Ревізійної омісії Товариства, річних звітів

та баланс Товариства за 2007 рі .
7. Про розподіл приб т Товариства за 2007 рі .
8. Про затвердження фінансово о план Товариства на 2008 рі .
9. Провнесення змін тадоповненьдоСтат т Товариствашляхом ви ладенняйо-

о новій реда ції.
10. Про затвердження вн трішніх положень Товариства.
11. Про передач ведення системи реєстр власни ів іменних цінних
паперів AT XK “Київмісь б д” новом реєстро трим вач та
затвердження мов до овор з ним.
12. Про створення осподарсь о о Товариства по б дівництв в ре іонах.
Реєстрація часни ів за альних зборів б де проводитись з 9.00 до 10.45 15 люто-

о 2008 ро за місцем проведення зборів.
Для часті за альних зборах а ціонерів необхідно мати:
—паспорт або інший до мент, що засвідч є особ ;
—довіреність (дор чення) на право часті зборах для представни ів а ціонерів.
Довід и за тел.(044) 280-92-18.

Правління АТ ХК “Київмісь б д”

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності
AT ХК “Київмісь б д” тис. рн.

Наймен вання по азни а Період

Звітний 2007р. Попередній 2006

Усьо о а тивів 4401083,2 2819225,9

Основні засоби 138751,6 122665,0

Дов остро ові фінансові інвестиції 59980,9 49326,6

Запаси 25599,3 46530,9

С марна дебіторсь а забор ованість 246537,0 278327,9

Грошові ошти та їх е віваленти 411320,6 376265,1

Нерозподілений приб то 47149,1 15980,6

Власний апітал 173741,3 146889,2

Стат тний апітал 16534,6 16534,6

Дов остро ові зобов`язання - -

Поточні зобов`язання 956085,5 641515,9

Чистий приб то 44054,0 15980,6

Середньорічна іль ість а цій, шт. 66138480 66138480

Кіль ість власних а цій, ви плених протя ом
звітно о період , шт.

- -

За альна с ма оштів, витрачених на ви п
власних а цій протя ом звітно о період

- -

Чисельність працівни ів на інець період , осіб 291 256
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Â÷îðà äåïóòàò Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè â³ä ôðàêö³¿ 
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â 
Þð³é Ì²ÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ
ñâÿòêóâàâ 38-ð³÷÷ÿ.
Із днем народження йо о вітає народний
деп тат від фра ції Бло Литвина
Михайло СИРОТА:

— Я вітаю Юрія Мірошничен а — перспе тивно о політи а від фра ції
Партії ре іонів. Дай, Боже, йом здоров’я, сили, насна и, щоб йо о пра-
ця і досвід йшли на бла о йо о сім’ї, розвито держави і парламент . Не-
хай се б де добре!

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ßÎáëè÷÷ÿ êàâêàçüêî¿
³íòåðíàö³îíàëüíîñò³
Ñåðã³é Ïàðàäæàíîâ âèíàéøîâ ñåêðåò 
îá’ºäíàííÿ ëþäñòâà êîëüîðîì
Òåòÿíà ÊÎÌÀÐ
“Õðåùàòèê”

У Національном х дож-
ньом м зеї з мин лих
вихідних знов , я і за ча-
сів вистав и Пабло Пі ас-
со, ши ються чер и.
Цьо о раз відстояти и-
янам доведеться, аби по-
бачити три десят и ола-
жів Сер ія Параджанова,
привезених з єревансь о-
о м зею режисера.

Çà ëåãåíäîþ, ïåðøà âèñòàâêà
Ïàðàäæàíîâà áóëà íà çîí³. Ùî-
ïðàâäà, ñàì àâòîð ïðî íå¿ íà-
â³òü íå çäîãàäóâàâñÿ — òþðåìí³
íàãëÿäà÷³ ïðîñòî ïðèêðàñèëè
“êàðòèíêàìè”, ÿê³ êëå¿â öåé
äèâíèé â’ÿçåíü, ñò³íè êàá³íåò³â.
“Êàðòèíîê” âèñòà÷èëî íà âñ³õ
íà÷àëüíèê³â ðàçîì ç óñ³ìà çà-
ñòóïíèêàìè: ñê³ëüêè ñîòåíü êî-
ëàæ³â ðåæèñåð âñòèã çðîáèòè çà
ï’ÿòü ðîê³â òàá³ðíîãî æèòòÿ, í³-
õòî íå çíàº. Ñàì â³í ãîâîðèâ,
ùî ïðèâ³ç ï³ñëÿ â³äñèäêè â³ñ³ì-
ñîò ðîá³ò. ² äîäàâàâ ç ã³ðêîòîþ:
ñàìå òþðìà çðîáèëà éîãî õóäîæ-
íèêîì, â³äíÿâøè íå ò³ëüêè ñâî-
áîäó, ñ³ì’þ, äðóç³â, ê³íî, à ùå
é åíåðã³þ — âîíà ðîç÷èíèëàñÿ
â òèõ ñîòíÿõ îá’ºìíèõ êàðòè-
íîê, ÿê³ ìàéñòðóâàâ, ùîá íå
ç’¿õàòè ç ãëóçäó â³ä äóìîê ïðî
ñâîáîäó, ñ³ì’þ ³ ê³íî.

Ç ÷îãî Ïàðàäæàíîâ ðîáèâ òà-
á³ðí³ êîëàæ³? Áóêâàëüíî ç³ âñüî-
ãî, ùî ïîòðàïèòü ï³ä ðóêó. Âè-
òÿãàâ íèòêè ç âëàñíî¿ á³ëèçíè ³
ðîçòàøîâóâàâ ¿õ íà àðêóø³ ïà-
ïåðó ó âèãëÿä³ ëþäñüêèõ ô³ãó-
ðîê. Ñêëàäàâ êîíåé ³ ñîáàê ç ³ð-
æàâèõ öâÿõ³â. Ç òð³ñîê, òðàâè ³
ñó÷ê³â âèêëàäàâ ìîíóìåíòàëüí³
ïîëîòíà. Âèíàéøîâ âëàñíèé
ñïîñ³á ïðèêëåþâàííÿ ï³ñ÷èíîê
äî ïàïåðó. ßêáè ïîñèä³â ùå ð³ê
³ âèð³øèâ, ùî òð³ñêè, íèòêè é
öâÿõè íàáðèäëè, íàïåâíî, ïðè-
äóìàâ áè, ÿê ïðèëàäíàòè äî ïà-
ïåðó ãðóäêè ãðÿç³ àáî ìåðçëó
êàðòîïëþ ç òàá³ðíî¿ áàëàíäè.

ßêèé âèãëÿä ìàëè ö³ ïåðø³
êîëàæ³, â³äâ³äóâà÷àì âèñòàâêè
íàëåæèòü ïåðåâàæíî çäîãàäóâà-
òèñÿ — ó ò³é ÷àñòèí³ êîëåêö³¿,
ÿêà ïðèáóëà ç ªðåâàíó äî Êè-
ºâà, ðàííüîãî Ïàðàäæàíîâà íå
òàê óæå é áàãàòî. Îäèí ³ñòîòíèé
íþàíñ: ðàííüîãî — öå ï’ÿòäåñÿ-
òèð³÷íîãî, òàêîãî, êîòðèé â³ä-
áóâàº ïåðøèé òåðì³í (ðåæèñåðà
çààðåøòóâàëè â Êèºâ³ â 1974-ìó
é çàñóäèëè äî ï’ÿòè ðîê³â; ï³ñ-
ëÿ êè¿âñüêîãî àðåøòó áóâ ùå
òá³ë³ñüêèé — ó 1982-ìó). Ïðåä-
ñòàâëÿþòü òàá³ðíó òâîð÷³ñòü íà
âèñòàâö³ ïåðåäóñ³ì ìàðêè — ì³-
í³àòþðí³ îë³âöåâ³ ïîðòðåòè
ìåøêàíö³â çîíè, îäèí ³ç íàé-
óäàðí³øèõ åêñïîíàò³â ºðåâàí-
ñüêîãî ç³áðàííÿ. Öå íå êîëàæ³ çà
òåõí³êîþ âèêîíàííÿ, àëå êîëàæ-
íèé ïðèíöèï — ïîºäíóâàòè íå-
ñóì³ñíå — ³ òóò â íàÿâíîñò³. Ìà-
ëþº òîâàðèø³â çà íåùàñòÿì Ïà-
ðàäæàíîâ ó â³äâåðòî øàðæîâà-
í³é ìàíåð³, àëå âèõîäÿòü ïðè
öüîìó ïàðñóíè, ùî ñò³ëüêè æ
ñàìî íàãàäóþòü ãåðî¿â çâè÷àé-
íèõ øàðæ³â, ÿê ³ ëèêè ñâÿòèõ ³ç
ôðåñîê ãðóçèíñüêèõ õðàì³â.
Ñâÿòèõ áàãàòî, ö³ëà äþæèíà, ³
âñ³ ïðîñÿòüñÿ äîäîìó — íåíà÷å

ñïðàâä³ ãîòîâ³ çì³íèòè òþðåìíó
êë³òêó íà ìàëåíüêèé êâàäðàòèê
ïîøòîâî¿ ìàðêè ³ õî÷ çàðàç çãîä-
í³ âòèñíóòè çìàðí³ëå ò³ëî ó
âóçüêèé ïàïåðîâèé îòâ³ð.

² âñå-òàêè ãîëîâíèé ïàðàäæà-
íîâñüêèé æàíð — ñàìå êîëàæ³.
Ó â³ñ³ìäåñÿò³ ðîêè, êîëè â³í
çíîâó ìàéñòðóâàâ ¿õ ñîòíÿìè, â
ñïðàâó ï³øëî âñå, ùî ìàëà â
ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ çâè÷àé-
íà êâàðòèðà òèõ ðîê³â: ñòàð³, ùå
ä³ä³âñüê³, ôîòîãðàô³¿, äåøåâ³ ðå-
ïðîäóêö³¿ â³äîìèõ êàðòèí, ÷åðå-
ïàøêè, ïðèâåçåí³ ç ï³âäíÿ, óö³-
ë³ë³ ÷àøêè é áëþäöÿ ³ç ñòàðèõ
ñåðâ³ç³â, äåñÿòêè ´óäçèê³â áóäü-
ÿêî¿ âåëè÷èíè ³ ôàñîíó, êëàï-
òèêè òêàíèíè, øìàòî÷êè õóòðà,
á³ñåð, ìåðåæèâà, ÿêùî ïîùàñ-
òèòü, íàâ³òü íàï³âêîøòîâí³ êà-
ìåí³. Ïàðàäæàíîâ í³êîëè íå âè-
êîðèñòîâóâàâ óëþáëåíèé ìàòå-
ð³àë êîëàæèñò³â — ãàçåòó — ³
âçàãàë³, çäàºòüñÿ, ñëàáêî ï³äî-
çðþâàâ ïðî ³ñíóâàííÿ ñîö-àðòó,
ùî êóëüòèâóâàâ ëþáîâ äî êîëà-
æà â ò³ ñàì³ ðîêè, êîëè â³í òðó-
äèâñÿ íàä ñâî¿ìè “êàðòèíêàìè”.
Ó íèõ ³ç ñîö-àðòîì áóëè ð³çí³
ö³ë³: çàâçÿò³ ìîëîä³ ³íòåëåêòóàëè
âèñì³þâàëè ðàäÿíñüêå æèòòÿ, à
Ïàðàäæàíîâ éîãî ðîçôàðáîâó-
âàâ. Ç âëàäîþ, ÿê ìîäíî áóëî
ãîâîðèòè â ò³ ðîêè â ³íòåë³ãåíò-
ñüêèõ êðóãàõ, ó íüîãî áóëè ñà-
ìå ñòèë³ñòè÷í³ ðîçá³æíîñò³. Ùå
òî÷í³øå — êîëîðèñòè÷í³.

Äëÿ ñüîãîäí³øíüîãî îêà âñå
öå ìàº äîñèòü äèêèé âèãëÿä —

íåâãàìîâí³, áóéí³ êîëüîðè, íåé-
ìîâ³ðí³ ïîºäíàííÿ, ùî ñâîºþ
íåäîðå÷í³ñòþ ãàñÿòü íàâ³òü
åôåêò ç³òêíåííÿ ð³çíèõ ôàêòóð.
Ö³ êðè÷óù³ êîëüîðè çðîçóì³ë³-
øå çà áóäü-ÿê³ ëèñòè ãîâîðÿòü
ïðî òå, ÿê éîìó áóëî òÿæêî —
ï³âäåíí³é ëþäèí³, âèõîâàí³é íà
êàâêàçüê³é ïàë³òð³, â íàøîìó
ï³âí³÷íîìó ì³ñò³, äå íåáî òàê
÷àñòî áóâàº ñ³ðèì, ñîíöå —
òüìÿíèì, à çåìëÿ ï³ä íîãàìè
ïîêðèâàºòüñÿ ïîïåëÿñòîþ ïàìî-
ðîççþ. Ùå íåñòåðïí³øèì áóâ
êîë³ð åïîõè — íóäîòíèé â³äò³-
íîê ïàíåëüíèõ áóäèíê³â, ô³ç³î-
íîì³é íà òðèáóí³ ìàâçîëåþ ³
òüìÿíèõ áðèæ³â ÷îðíî-á³ëîãî
åêðàíó. Ùîá çðîçóì³òè öå êî-
ë³ðíå ãîëîäóâàííÿ ç ñüîãîäí³-
øíüî¿ ïåðñïåêòèâè, ïîòð³áíî
äîêëàñòè ïåâíèõ çóñèëü. Çàáóòè
ïðî ãëÿíñîâèé ïàï³ð, ïðî âåëè-
êó ê³ëüê³ñòü ðåêëàìè, çðîáèòè
âèãëÿä, íåíà÷å íåìàº êîëüîðî-
âèõ óïàêîâîê, à âóëèö³ âå÷îðà-
ìè, ÿê ³ êîëèñü, îñâ³òëþþòü ìà-
ëîïîòóæí³ ë³õòàð³. Âèÿâëÿºòüñÿ,
âñå öå íå òàê óæå é ëåãêî, òîìó
áàãàòî õòî ïîêèäàº ìóçåéí³ çà-
ëè ç ëåãêèì â³äò³íêîì ðîç÷àðó-
âàííÿ. Ì³æ ³íøèì, äàðìà — ÿê
äîñâ³ä âèæèâàííÿ â ðàäÿíñüê³
ðîêè íåéìîâ³ðíî ïîâ÷àëüíî. Òà
é ïðîñò³ð äëÿ ãëÿäàöüêî¿ ôàíòà-
ç³¿ òåæ íåîáìåæåíèé: ìîæíà õî-
äèòè ïî çàëàõ ³ ïðåäñòàâëÿòè,
ùîá â³í çíÿâ, ÿêáè íå áóâ âè-
ìóøåíèé ìàéæå äâà äåñÿòèë³ò-
òÿ êëå¿òè êîëàæ³

ЦЦ ИИ ММ ИИ   ДД НН ЯЯ ММ ИИ

Ó Êèºâ³ ðîçïî÷àâñÿ
ôåñòèâàëü ô³ëüì³â
Ðàéíåðà Âåðíåðà
Ôàññá³íäåðà
Ñòàí³ñëàâ ÁÈÒÞÖÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин ло о четвер а столичном інотеатрі "Київ"
старт вав фестиваль-ретроспе тива фільмів Райнера
Вернера Фассбіндера. Протя ом двох тижнів иївсь і
іномани мають на од побачити п'ять стрічо , створе-
них режисером 1980-ті ро и,— ласи інтеле т аль-
но о іно мин ло о століття.

Ðàéíåð Âåðíåð Ôàññá³íäåð — ³äåàëüíèé çðàçîê íîíêîíôîðì³ñ-
òà. Áóäó÷è ãîìîñåêñóàë³ñòîì, â³í óñòèã îäðóæèòèñÿ íà îäí³é ç³ ñâî-
¿õ àêòðèñ. Óò³ì, íàâ³òü îäðóæåííÿ íå âðÿòóâàëî éîãî â³ä íàðêîòè-
ê³â — Ôàññá³íäåð ïîìåð 37-ð³÷íèì â³ä ïåðåäîçóâàííÿ êîêà¿íó. Ðå-
æèñåð íåíà÷å â³ä÷óâàâ, ùî éîìó óãîòîâàíî êîðîòêå æèòòÿ, ³ íàìà-
ãàâñÿ ïðîæèòè ö³ ðîêè âèíÿòêîâî ÿñêðàâî, âñòèãíóòè ÿêîìîãà á³ëü-
øå. ×åðåç öå ïðàêòè÷íî íå ñïàâ, çí³ìàâ ïî ÷îòèðè ñòð³÷êè íà ð³ê,
ïðîñèäæóþ÷è íî÷³ çà íàïèñàííÿì ñöåíàð³¿â ³ ï’ºñ.

Ìàéáóòí³é ðåæèñåð íàðîäèâñÿ â 1945 ðîö³ â ñ³ì’¿ ë³êàðÿ. Ç äè-
òèíñòâà ïðîïàäàâ ó ê³íîòåàòðàõ, ïðîêîâòóâàâ ïî ê³ëüêà êàðòèí íà
äåíü. Òàê ³ íå çàê³í÷èâøè ñóñï³ëüíó øêîëó, â 19 ðîê³â â³í âñòó-
ïèâ äî äðàìàòè÷íî¿. Ó 20 íàìàãàâñÿ ñòàòè ñòóäåíòîì Áåðë³íñüêî¿
àêàäåì³¿ ê³íî ³ òåëåáà÷åííÿ. Ó 22 â³í ïðèºäíóºòüñÿ äî ìþíõåíñüêî-
ãî “Òåàòðó ä³¿”, âæå ÷åðåç äâà ì³ñÿö³ î÷îëþº òðóïó ³ ïåðåéìåíî-
âóº ¿¿ â “Àíòèòåàòð”. Ó öåé æå ÷àñ íà ëþáèòåëüñüêó â³äåîêàìåðó
Ôàññá³íäåð çí³ìàº ñâî¿ ïåðø³ êîðîòêîìåòðàæêè. Íàòõíåííèé êàð-
òèíàìè Æàíà-Ëþêà Ãîäàðà ³ Äóãëàñà Ñüîðêà, ñâ³é ïåðøèé ïîâíî-
ìåòðàæíèé ô³ëüì “Ëþáîâ õîëîäí³øà çà ñìåðòü” Ôàññá³íäåð âèïóñ-
êàº â 1969 — ³ç âäÿ÷íèì ïðèñâÿ÷åííÿì ðåæèñåðàì ôðàíöóçüêî¿ “íî-
âî¿ õâèë³”. Ïåðøèé óñï³õ ïðèõîäèòü ó 1974 ðîö³, êîëè êàðòèíà
“Ñòðàõ ç’¿äàº äóøó” ïîòðàïëÿº äî êîíêóðñíîãî ïîêàó â Êàíí³ ³ îò-
ðèìóº ê³ëüêà ïðåñòèæíèõ ôåñòèâàëüíèõ íàãîðîä.

Ô³ðìîâèé ñòèëü ðåæèñåðà ïðîãëÿäàºòüñÿ â áóäü-ÿê³é ³ç éîãî êàð-
òèí: ñòàòè÷íà êàìåðà, äåÿêà òåàòðàëüí³ñòü, ìàí³ðí³ñòü ä³àëîã³â, íå-
äáàë³ñòü ³ íåð³âí³ñòü îïîâ³ä³. Ïåðñîíàæ³ Ôàññá³íäåðà — íå òèïà-
æ³, à øâèäøå ëþäè ç íàòîâïó, à â öåíòð³ óâàãè êàðòèíè çàâæäè ëè-
øå ñâ³ò ëþäñüêèõ âçàºìèí.

Äëÿ ôåñòèâàëþ-ðåòðîñïåêòèâè ê³íîòåàòð “Êè¿â” â³ä³áðàâ ï’ÿòü
ô³ëüì³â ðåæèñåðà, ñòâîðåíèõ â 1980-ò³ ðîêè — íå ëèøå îñòàíí³, à
ùå é íàéçð³ë³ø³ ðîáîòè Ôàññá³íäåðà.

Â³äêðèëà ôåñòèâàëü êàðòèíà “Òðåòº ïîêîë³ííÿ” — ô³ëüì ïðî ïî-
áóò òåðîðèñòè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ôðàêö³ÿ ×åðâîíî¿ àðì³¿”, ùî íàâî-
äèòü æàõ íà Í³ìå÷÷èíó ñâî¿ìè êðèâàâèìè àêö³ÿìè. Ó ö³é “êîìå-
ä³¿ ç øåñòè ÷àñòèí” Ôàññá³íäåð äîñë³äæóº ñêëàäí³ é çàïëóòàí³ ñòî-
ñóíêè ì³æ ëþäüìè, îäåðæèìèìè, çäàâàëîñÿ á, çàãàëüíîþ ³äåºþ. Åï³-
ãðàôîì äî êîæíî¿ ç ÷àñòèí º íàïèñ ó òóàëåò³: íà äóìêó Ôàññá³í-
äåðà, ö³ëêîì ïðîìîâèñòà äåòàëü, ùîá íàãîëîñèòè: ãîëîâíà ïðè÷è-
íà áóäü-ÿêî¿ ðåâîëþö³¿ — ñåêñóàëüíå íåâäîâîëåííÿ.

Çîâñ³ì ³íøå ñìèñëîâå íàâàíòàæåííÿ ó åðîòèêè ³ ñåêñó â êàðòè-
í³ “Ëîëà”. Çâ’ÿçîê âåëèêîãî ÷èíîâíèêà ³ ïîâ³¿ çàãðîæóº ñòàòè êðà-
õîì äëÿ íüîãî ³ ìîæëèâ³ñòþ ðîçïî÷àòè íîâå æèòòÿ äëÿ íå¿. Âñå öå
â³äáóâàºòüñÿ â 1957 ðîö³, â åïîõó åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Í³ìå÷÷è-
íè ³ ïîâ’ÿçàíîãî ç íèì êàï³òàë³ñòè÷íîãî áóìó. Ðîçïîâ³äàþ÷è ³ñòî-
ð³þ öüîãî äèâíîãî ³ çãóáíîãî êîõàííÿ, Ôàññá³íäåð ðàç ó ðàç â³äâî-
ë³êàºòüñÿ, ùîá ùå ðàç â’¿äëèâî ñêàçàòè íà àäðåñó ñóñï³ëüñòâà ç éî-
ãî ëèöåì³ðíîþ ìîðàëëþ. Ðàçîì ³ç êàðòèíàìè “Çàì³ææÿ Ìàð³¿ Áðà-
óí” ³ “Òóãà Âåðîí³êè Ôîññ” (öåé ô³ëüì òåæ ïîêàæóòü ó ðàìêàõ ðåò-
ðîñïåêòèâè) “Ëîëà” âõîäèòü äî òàê çâàíî¿ æ³íî÷î¿ òðèëîã³¿ Ôàñ-
ñá³íäåðà — öèêëó ðîá³ò ³ç â³ä÷óòíîþ ïñèõîëîã³÷íîþ äîì³íàíòîþ,
ÿêî¿ áóëè ïîçáàâëåí³ éîãî ïîïåðåäí³ ñòð³÷êè.

Òàê³, íàïðèêëàä, ÿê “Ó ð³ê òðèíàäöÿòè ì³ñÿö³â”, äå ïðàêòè÷íî
íåìàº æ³íî÷èõ îáðàç³â. Ãîëîâí³ ãåðî¿ òóò ³çãî¿, òðàíññåêñóàëè, ÷î-
ëîâ³êè-ïîâ³¿. Êàðòèíó íåð³äêî íàçèâàþòü êëþ÷îâîþ äëÿ Ôàññá³í-
äåðà — íå ÷óæ³ ãîìîñåêñóàëüí³é òåì³ Ôðàíñóà Îçîí ³ Ïåäðî Àëü-
ìîäîâàð, äî ñëîâà, íå ïðèõîâóþòü, ùî ñàìå öåé ô³ëüì, âëàñíå, ïðè-
â³â ¿õ ó ê³íåìàòîãðàô
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Ìåä³à-äîâãîæèòåëü
Ãàçåòà “Ñåãîäíÿ” â³äñâÿòêóâàëà äåñÿòèð³÷íèé þâ³ëåé
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю одне з най-
більших раїнсь их ви-
дань відзначило своє де-
сятиріччя. Привітати "Се-
одня" зібралися політи-
и, представни и масс-
медіа та творча інтелі ен-
ція 1990-х ро ів. М зич-
ним подар н ом для від-
від вачів заход став ви-
ст п р зинсь ої співач и
Ніно Катамадзе.

Ó ï’ÿòíèöþ â ðåñòîðàí³ “Ëèï-
ñüêèé îñîáíÿê” ãàçåòà “Ñåãîäíÿ”
ñâÿòêóâàëà äåñÿòèð³÷÷ÿ. Ç ö³º¿ íà-
ãîäè íà êîðïîðàòèâíó âå÷³ðêó çà-
ïðîñèëè ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ ñó-
ñï³ëüíèõ ñôåð. Îñòîðîíü îäèí â³ä
îäíîãî òðèìàëèñÿ ïîë³òèêè — ðå-
ã³îíàë Äìèòðî Òàáà÷íèê òà ë³äåð
íîâîñïå÷åíîãî “Ñîþçó ë³âèõ
ñèë” Âàñèëü Âîëãà. À äåïóòàò
Íåñòîð Øóôðè÷ ³ç çàäîâîëåííÿì
çàâ³â ñâ³òñüêó ðîçìîâó ç ïðåçè-
äåíòîì Ôîíäó “Çäîðîâ’ÿ ïîêî-
ë³íü” Ë³ë³ºþ Ïîäêîïàºâîþ òà ¿¿
÷îëîâ³êîì, äèðåêòîðîì êîìïàí³¿
“Ñïîðò-ñåðâ³ñ” Òèìîô³ºì Íàãîð-
íèì. Àêòîðêà Îëüãà Ñóìñüêà
ñï³ëêóâàëàñÿ ç øàíóâàëüíèêàìè,
à ¿¿ “äðóãà ïîëîâèíêà” Â³òàë³é
Áîðèñþê ó öåé ÷àñ íåðâîâî êó-
ðèâ ñèãàðó. À âò³ì, íåâäîâç³ ïî-
äðóææÿ ïîºäíàëîñÿ â ïàðó ³ ðîç-
ìîâëÿëî ç³ ñï³âàêîì Ïàâëîì Ç³-
áðîâèì, ÿêèé âèä³ëÿâñÿ ñåðåä

ãîñòåé øòó÷íîþ íà âèãëÿä, íàä-
òî áëèñêó÷îþ ÷îðíîþ øåâåëþ-
ðîþ. Ïðîõîäæàâ çàëîì ³ ñêàí-
äàëüíèé êîëèñü Îëåñü Áóçèíà.

Íå îá³éøëîñÿ é áåç îô³ö³îçó.
Ñåêðåòàð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
Îëåñü Äîâãèé, ïåðåéøîâøè íà
ìîâó âèäàííÿ, âèêîíàâ ïî÷åñíó
ì³ñ³þ òà âðó÷èâ äèïëîìè ³ ãîäèí-
íèêè â³ä êè¿âñüêîãî ãîëîâè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî ãîëîâíîìó

ðåäàêòîðîâ³ ãàçåòè ²ãîðþ Ãóæâ³
òà ðåäàêòîðó â³ää³ëó “Ñòîëèöÿ”
Îëüç³ Êðàâ÷åíêî. Â³äïîâ³äàëüí³
çà ñïîðò òà êóëüòóðó ðåäàêòîðè
îòðèìàëè ãðàìîòè â³ä Ì³í³ñòåð-
ñòâà ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ ³
ñïîðòó. Ïðèâñåëþäíèì âðó÷åí-
íÿì ïîäàðóíêà â³äçíà÷èâñÿ ³ íàð-
äåï Äàâèä Æâàí³ÿ. Çàï³çíèâøèñü
íà ï³âòîðè ãîäèíè, â³í ïðèòÿã ³ç
ñîáîþ âåëèêó ñð³áëÿñòó êîðîáêó.

¯¿ îäðàçó êèíóâñÿ ðîçïàêîâóâàòè
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð “Ñåãîäíÿ”
Ã³ëüºðìî Øì³äò. Ïðåçåíòîì “íà
ùàñòÿ” âèÿâèëàñÿ ñòàòóÿ ä³â÷è-
íè ç êîðàáåëüíèì êåðìîì.

Âå÷³ðêó â³äâ³äàëè êåð³âíèêè ìå-
ä³à-êîíêóðåíò³â. Íåäîâãî ïðîáóâ
íà í³é âèäàâåöü “Ïàïàðàöö³” Âà-
ë³ä Àðôóø ç äðóæèíîþ Ë³ä³ºþ
Ïåòðîâîþ, çàòðèìàëèñÿ, ùîá ãëÿ-
íóòè íà íåâåëèêó ôîòîâèñòàâêó òà

ïðèâ³òàòèñÿ ³ç çíàéîìèìè. Äèðåê-
òîð ç ðîçâèòêó á³çíåñó “Ñèñòåì
Êåï³òàë Ìåíåäæìåíò” ²ëëÿ Àðõè-
ïîâ òà ðàäíèê ñòîëè÷íîãî ìåðà
Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ æâàâî îáãî-
âîðþâàëè ñïåöèô³êó âèäàâíè÷èõ
õîëäèíã³â. Ìîæëèâî, ïðèâîäîì
äëÿ òåìè ñòàëî ð³øåííÿ ïðî îá’-
ºäíàííÿ âñ³õ ï³äêîíòðîëüíèõ äå-
ïóòàòîâ³ Ð³íàòó Àõìåòîâó äðóêîâà-
íèõ âèäàíü ó ºäèíèé õîëäèíã íà
áàç³ ÇÀÒ “Ñåãîäíÿ ìóëüòèìåäèà”.
Ñàì ïàí Àõìåòîâ, äî ñëîâà, íà âå-
÷³ðö³ òàê ³ íå ç’ÿâèâñÿ.

Íàîñòàíîê ãîñòåé çàïðîñèëè ó
ñóñ³äíþ ê³ìíàòó äëÿ àíîíñîâàíî-
ãî ìóçè÷íîãî ñþðïðèçó. Õî÷à íå-
÷èñëåíí³ ïî÷åñí³ ãîñò³, ùî çàëè-
øèëèñÿ, âîë³ëè ïîñï³ëêóâàòèñÿ ó
òèõ³é îáñòàíîâö³, à äî ìóçèêè ïî-
òÿãëèñÿ ïåðåâàæíî ïðàö³âíèêè âè-
äàííÿ. Íà þâ³ëåé çàïðîñèëè ãðó-
çèíñüêó ñï³âà÷êó Í³íî Êàòàìàäçå,
ùî ó ñóïðîâîä³ ãðóïè “²íñàéò” âè-
êîíàëà ê³ëüêà íàéïîïóëÿðí³øèõ
ñâî¿õ êîìïîçèö³é. Ï³ä ÷àñ “Ñóë³-
êî” ñï³âà÷êà çàáóëà ñëîâà. “ß âæå
ï’ÿòü ì³ñÿö³â íå áóëà â Ãðóç³¿, äó-
æå ñêó÷èëà çà äîì³âêîþ”,— ç³çíà-
ëàñÿ Í³íî Êàòàìàäçå. ßê ïîì³òèâ
“Õðåùàòèê”, ï³ä ÷àñ ñï³âó Í³íî
Êàòàìàäçå ÷àñòî òðèìàëàñÿ çà æè-
â³ò, ÿêèé áóëî ïîì³òíî íàâ³òü ï³ä
÷îðíîþ ñóêíåþ â³ëüíîãî êðîþ. “ß
çàñï³âàþ âàì îñòàííþ ï³ñíþ, áî
íàñ äâîº”,— îáìîâèëàñÿ ìàéáóò-
íÿ ìàìà. Íà âèõîä³ ñèìïàòè÷í³
ä³â÷àòà âðó÷àëè ãîñòÿì ïîäàðóíêè
íà çãàäêó — þâ³ëåéíèé íîìåð âè-
äàííÿ òà êîðîáêó öóêåðîê, ÷îìóñü
êðàñíîãîðñüêî¿ êîíäèòåðñüêî¿
ôàáðèêè “Êîíôàåëü”

Ува а Володимира Грановсь о о, Віталія Борисю а та Оль и С мсь ої б ла при та до азети “Се одня”

Ñâ³òñüêå æèòòÿ ìíîæèòüñÿ
Ó Kyiv.FineArt â³äêðèëàñÿ ôîòîâèñòàâêà äî çàïóñêó “Ïîðòàëó 
ñâ³òñüêîãî æèòòÿ Svitske.tv”

À ó çàë³ òèì ÷àñîì çáèðàëîñÿ
âñå á³ëüøå ãîñòåé — ïîäèâèòèñÿ
íà ñàìèõ ñåáå â îá’ºêòèâàõ ñâ³ò-
ñüêèõ ôîòîãðàô³â ïðèéøëè ç³ðêè
ãëàìóðíîãî æèòòÿ Óêðà¿íè. Ïðè-
÷îìó, ãàðäåðîá ó ãàëåðå¿ áóâ íå-
ïåðåäáà÷åíèé, òîìó ìàéæå âñ³
ãîñò³ çàëèøèëèñü ó âåðõíüîìó
îäÿç³. Çàïðîøåí³ ðîçäèâëÿëèñÿ
ñåáå íà ôîòîãðàô³ÿõ ³ êîìåíòóâà-
ëè ïðåñ³ òà îäíå îäíîìó ñâîº
ñòàâëåííÿ äî “ï³êàíòíèõ ôîòî”.
Ìàéæå âñ³ ç³éøëèñÿ â îäíîìó —
ðèíîê ïàïàðàöö³ ó íàñ íå ðîçâè-
íåíèé, àëå âñå äî òîãî éäå. “Ìå-
íå îñîáèñòî ïàïàðàöö³ íå ä³ñòà-
þòü,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
âëàñíèê ìåðåæ³ ñàëîí³â êðàñè
“D2” Â’ÿ÷åñëàâ Äþäåíêî.— Â íàñ
íåìàº òàêîãî ðèíêó ïàïàðàöö³, ÿê
íà Çàõîä³, àëå â³í íàðîäæóºòüñÿ,
³ öå âèäíî ç ïðîåêò³â, ùî ðîçïî-
â³äàþòü ïðî ñâ³òñüêå æèòòÿ, ÿêèõ
ç’ÿâëÿºòüñÿ âñå á³ëüøå”.

Ìîäåëüºð Â³êòîð Çàâàäñüêèé
çíàéøîâ ñåáå íà ôîòîãðàô³¿, äå
â³í “ïî-äîðîñëîìó” ö³ëóºòüñÿ ³ç

êåð³âíèêîì ïðîåêòó “Êðèøòàëå-
âèé ñèëóåò” Îêñàíîþ Íîâèöü-
êîþ. “Öåé ïîö³ëóíîê íå áóâ òà-
êèì ñåêñóàëüíèì íàñïðàâä³, ÿê
â³í ìàº âèãëÿä íà ôîòîãðàô³¿,—
ðîçïîâ³â â³í “Õðåùàòèêó”.— À
âçàãàë³-òî ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ”. Âè-
äàâåöü æóðíàëó “Ïàïàðàöö³” Âà-
ë³ä Àðôóø òà éîãî äðóæèíà Ë³ä³ÿ
Ïåòðîâà ïîáà÷èëè ñåáå íà ôîòî-
ãðàô³¿, çðîáëåí³é íà íîâîð³÷íîìó
êàðíàâàë³ äëÿ äîðîñëèõ, ÿêèé òåæ
îðãàí³çîâóâàëà êîìàíäà “Ñâ³òñü-
êîãî æèòòÿ ³ç Êàòåðèíîþ Îñàä-
÷åþ”. Íà çí³ìêó Âàë³ä Àðôóø ó
á³ëîìó ïàðèêó ïðèñòðàñíî îá³é-
ìàº âäÿãíåíó ó åïàòàæíèé ìàñêà-
ðàäíèé êîñòþì äðóæèíó. Íà âè-
ñòàâö³ º ùå áàãàòî ôîòîãðàô³é, äå
óêðà¿íñüê³ ñåëåáðèò³ç çàñòèãíóò³
çíåíàöüêà â ï³êàíòíèõ ñèòóàö³ÿõ.
Â îá³éìàõ ³ç ñèìïàòè÷íèìè ä³â-
÷àòêàìè ñï³éìàí³ ìóçèêàíò Þð³é
Õóñòî÷êà òà ìîäåëüºð Îëåêñàíäð
Âàñèëüºâ. Ïîë³òèêà Ìèêîëó Êà-
òåðèí÷óêà “ñï³éìàëè”, êîëè,
ñòîÿ÷è ïîðÿä ³ç äðóæèíîþ, çàäè-

âèâñÿ íà á³ëÿâêó ïîðÿä. Ñï³âà÷-
êà ²ðèíà Á³ëèê çàëèøèòüñÿ â ³ñ-
òîð³¿ ³ç öóêåðêîþ ó ðîò³, âëàñíèê
êîìïàí³é “Óêð´åéìåêñïîðò” òà
UGE Gmbh Ìàêñèì Áàõìàòîâ,
á³ëüø â³äîìèé ÿê åêñ-ïðîäþñåð
Comedy Club UA,— ³ç îáëè÷÷ÿì,
çàìóðçàíèì ó òîðò³, à ïîë³òèê
Îëåêñàíäðà Êóæåëü,— êîëè ä³ñ-
òàâàëà áóòåðáðîäè ç ïàêåòèêà.

Çâ³ñíî, ôîòîâèñòàâêà íå îá³é-
øëàñÿ áåç ôîòîãðàô³é âåäó÷î¿
“Ñâ³òñüêîãî æèòòÿ” Êàòåðèíè
Îñàä÷î¿. Íà ðîáîòàõ ôîòîãðàô³â
âîíà áåç ïðèòàìàííîãî îáðàçó âå-
äó÷³é êàïåëþøêà — ôîòîãðàô³¿
çðîáèëè íà âå÷³ðö³ ç íàãîäè äíÿ
íàðîäæåííÿ Êàòåðèíè Îñàä÷î¿.
Ñàìà òåëåç³ðêà ó Kyiv.FineArt íå
â³äïî÷èâàëà — çàïèñóâàëà êîìåí-
òàð³ äëÿ ñâîº¿ ïðîãðàììè òà ðîç-
ïîâ³äàëà Âàë³äó Àðôóøó ïðî âñ³
òîíêîù³ “Ïîðòàëó ñâ³òñüêîãî
æèòòÿ Svitske.tv”

У мин л п’ятницю в Інтернеті старт вав новий портал, присвячений тематиці світсь о о життя. Зара-
ди створення “Портал світсь о о життя Svitske.tv” об’єдналися реда ція про рами “Світсь е життя з Ка-
териною Осадчею” на Першом національном аналі та фото рафи ж рнал No comments. Робота над
створенням Svitske.tv розпочалася вліт мин ло о ро , але через численні зміни запланованій стр -
т рі портал йо о зап стили тіль и нині. Ці аво, що одраз ж після зап с на сайті ж рнал “Теле ри-
ти а” з’явився від ритий лист від Оле а Фесен а, дире тора ще одно о портал світсь о о життя —
Toplife. У листі, я ий доволі с андально називається “Хто в рав портал світсь о о життя?”, відповіді на
це запитання та і не дає. Тобто з одно о бо , “Портал світсь о о життя Toplife” Оле Фесен о зареєс-
тр вав майже три ро и том , і йо о назва д же подібна до назви “Портал світсь о о життя Svitske.tv”.
А з іншо о, Оле Фесен о не має жодних претензій до ерівництва прое т . Мало то о, за чотири дні до
від риття “Портал світсь о о життя Svitske.tv” Оле Фесен о з стрівся з продюсером прое т Андрієм
Но іним і полюбовно вирішив сі проблеми. Основн ж частин листа Оле Фесен о присвятив доволі
розтя н тим розд мам про льт р світсь о о життя і жовтизні ба атьох прое тів, що спеціаліз ються
на даній тематиці. Том , о рім самопіар “Портал світсь о о життя Toplife”, нія их інших наслід ів цей
лист не матиме.

ВВ  ТТЕЕММУУ

Ìàðèíà ÀÐÑÜÎÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

До від риття “Портал світсь о о життя Svitske.tv” е-
рівництво прое т ор аніз вало вечір та презентацію
фотовистав и “Світсь е життя: No comments”. Гостей
на презентацію запросили столичн алерею
Kyiv.FineArt, де в двох залах розвішані роботи світсь их
фото рафів No comments. Перед входом алерею
розташ валися анап а та столи із при ощенням —
шашли ами з ревето та альмарів, таріл ами із а-
нап ами та лінтвейном. Частина остей та і простоя-
ла весь вечір перед алереєю, не за лядаючи зал .

В`ячеслав та Ірина Дюден и (лівор ч) не знайшли себе на фото рафіях і том
роз лядали Катю Осадч
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КЕРІВНИКИ
Головний інженер

КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1         
ЖЕК №317 530-86-40  1        
ЖЕК №320 513-70-11  1        
ЖЕО №807 407-92-40       1   
ЖЕО №813 424-73-22       1   

Головний юрисконсульт
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91     1     

Завідувач складом
КП УЕЖФ  „Липкижит-
лосервіс” 288-50-25     1     

Майстер
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1         
ЖЕК по обслуговуванню п/с 546-63-89  1        
ЖЕО №809 452-34-94       1   
ЖЕО №810 452-35-96       1   
КП ”ЖЕК” Золотоустівська” 594-04-32         2
ЖЕК №503 418-28-62  1      
ЖЕК №505 418-88-87  1      
ЖЕК №509 412-77-26  1      
ЖЕК №510 411-83-68  1      

Майстер ремонтної групи
ЖЕК №301 513-55-29  1        
ЖЕК №303 518-27-37  1        
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕК №313 530-11-14  1       
ЖЕК №314 530-39-45  1       

Майстер ремонтної дільниці
ЖЕК №902 248-08-35      1  
ЖЕК №903 242-00-21      1  
ЖЕК №908 408-63-53      1  

Майстер технічної дільниці
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1       
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1       
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1       
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1       
Фірма “Квартет” ЛТД 258-69-15 1       
ЖЕК №303 518-27-37  1       
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕК №308 515-95-65  1       
ЖЕК №310 515-42-45  1       
ЖЕК №311 515-42-34  1       
ЖЕК №312 530-04-63  1       
ЖЕК №313 530-11-14  1       
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   4     
КП УЖГ „Печерськ-житло” 280-02-20   3     
ЖЕК №901 242-23-53      1  
ЖЕК №902 248-08-35      1  
ЖЕК №903 242-00-21      1  
ЖЕК №905 275-52-40      1  
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22       1

Начальник ПДВ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

ПРОФЕСІОНАЛИ
Документознавець 

КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     
Економіст І категорії

КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1       
ЖЕК №905 275-52-40      1  
ЖЕК №909 408-72-36      1  
ЖЕК №911 457-61-91      1  

Провідний інженер (виробничо-технічний відділ)
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     

Провідний спеціаліст по роботі з кадрами
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Юрисконсульт І категорії
ЖЕК №905  275-52-40      1  
ЖЕК №914 401-19-04      1  
КП”ЖЕК”Золотоустівська” 594-04-32       1
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31       1

ФАХІВЦІ
Бухгалтер

КП “ЖЕО-105” 288-30-85 2       
КП “ЖЕО-112” 528-62-52 1       
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕО №809 452-34-94     3   
ЖЕО №812 424-12-61     1   
КП ”ЖЕК ”Діброва” 400-82-15       1
КП ”ЖЕК ”Михайлівська” 278-17-31       1
ЖЕК №710 427-02-75    1    

Бухгалтер ІІ категорії
ЖЕК №705 462-06-74    1    
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Бухгалтер по квартирній платі
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1       

Диспетчер
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1       
КП “ ЖЕО-112” 528-62-52 1       

Інженер
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1       
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1       
ЖЕО №809 452-34-94     1   
ЖЕО №810 452-35-96     1   
ЖЕО №812 424-12-61     1   
КПУЖГ 402-69-89     4   

Інженер (виробничо-технічний відділ) І кат. 
ВТВ 411-47-33  1      

Інженер (виробничо-технічний відділ) 2 кат.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Інженер (виробничо-технічний відділ)
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Інженер з охорони праці
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1       

Інженер І категорії
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1       
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1       
ЖЕК №302 518-51-77  1       
ЖЕК №314 530-39-45  1       
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65       1

Інженер ІІ категорії
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕК №319 532-28-21  2       

Інженер по інформаційно-керуючих системах I кат.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Інженер по техніці безпеки
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65       1

Інспектор ВК
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Інспектор з контролю за виконанням доручень
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №501 418-65-35  1      
ЖЕК №503 418-28-62  1      
ЖЕК №506 413-34-03  1      
ЖЕК №702 417-70-65    1    

Інспектор по контролю
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65       1

Механік-товарознавець
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     

Технік І категорії
ЖЕК №913 244-75-85      1  

КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ
Діловод

КП “ ЖЕО-112” 528-62-52 1       
Електрогазозварник

ЖЕК №501 418-65-35  1      
ЖЕК №502 419-23-65  1      
ЖЕК №503 418-28-62  2      
ЖЕК №504 418-20-97  3      
ЖЕК №505 418-88-87  2      
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ЖЕК №506 413-34-03  2      
ЖЕК №508 412-42-28  2      
ЖЕК №509 412-77-26  3      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  2      
ЖЕК №512 463-93-60  1      
ЖЕК №513 430-17-04  1      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕО №801-813 402-69-81     20   
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №212 564-80-68        
ЖЕК №-515 467-91-29  1      

Електрогазозварник 4-го розряду
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
РБД 467-44-04    1    

Електрогазозварник 5-го розряду
ЖЕК №702 417-70-65    2    
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    2    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
РБД 467-44-04    2    
РБД 467-44-04    2    

Електромонтер
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №204 560-91-39        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №212 564-80-68        
ЖЕО №801-813 402-69-81     25   
ЖЕК №501 418-65-35  2      
ЖЕК №502 419-23-65  1      
ЖЕК №503 418-28-62  3      
ЖЕК №504 418-20-97  3      
ЖЕК №505 418-88-87  2      
ЖЕК №506 413-34-03  1      
ЖЕК №507 412-32-68  1      
ЖЕК №508 412-42-28  1      
ЖЕК №509 412-77-26  3      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  4      
ЖЕК №512 463-93-60  3      
ЖЕК №513 430-17-04  3      
ЖЕК №-514 432-19-95  3      

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3р.
ЖЕК №702 417-70-65    1    
ЖЕК №704 433-43-88    1    

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
ЖЕК №702 417-70-65    1    
ЖЕК №703 468-52-57    2    
ЖЕК №706 434-65-57    2    
ЖЕК №708 434-40-55    2    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
РБД 467-44-04    1    

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №701 460-60-09    2    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
РБД 467-44-04    1    

Лицювальник-плиточник 4 р.
РБД 467-44-04    2    

Лицювальник-плиточник 5 р.
РБД 467-44-04    1    

Маляр
ЖЕО №801-813 402-69-81     6   
ЖЕК №502 419-23-65  1      
ЖЕК №503 418-28-62  2      
ЖЕК №504 418-20-97  1      
ЖЕК №507 412-32-68  1      
ЖЕК №509 412-77-26  1      
ЖЕК №511 411-32-82  1      
ЖЕК №513 430-17-04  1      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      

Маляр (рем.дільниця) 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Маляр (рем.дільниця) 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Маляр 4 р.
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №706 434-65-57    2    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №702 417-70-65    2    

Маляр 5 р.
ЖЕК №708 434-40-55    2    
РБД 467-44-04    6    
ЖЕК №703 468-52-57    2    

Монтажник
ЖЕО №801-813 402-69-81     205   

Муляр
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕО №801-813 402-69-81     9   
ЖЕК №501 418-65-35  1      
ЖЕК №503 418-28-62  1      
ЖЕК №504 418-20-97  1      
ЖЕК №505 418-88-87  2      
ЖЕК №506 413-34-03  2      
ЖЕК №507 412-32-68  1      
ЖЕК №509 412-77-26  1      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  1      
ЖЕК №512 463-93-60  2      
ЖЕК №513 430-17-04  1      

Муляр (рем.дільниця) 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   2     

Муляр 4 р.
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №709 433-32-95    2    
ЖЕК №710 427-02-75    1    

Муляр 5 р.
ЖЕК №704 433-43-88    1    
РБД 467-44-04    3    

Паспортист
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1       
Фірма “Квартет” ЛТД 258-69-15 1       
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕО №805 274-34-14     1   
ЖЕО №811 424-63-68     1   
ЖЕК №905 275-52-40      1  
ЖЕК №910 408-12-90      1  
ЖЕК №702 417-70-65    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    

Пічник 5 р.
РБД 467-44-04    1    

Секретар
КП “ ЖЕО-112” 528-62-52 1       
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1       

Секретар-друкарка
ЖЕК №314 530-39-45  1       
КП”ЖЕК”Золотоустівська” 594-04-32       1
КП”ЖЕК”Ярославська” 234-09-72       1
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
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Столяр
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №504 418-20-97  2      
ЖЕК №506 413-34-03  1      
ЖЕК №512 463-93-60  1      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      

Столяр (тесляр)
ЖЕК №507 412-32-68  1      
ЖЕК №508 412-42-28  1      
ЖЕК №509 412-77-26  1      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  1      

Столяр-будівельний 4 р.
ЖЕК №701 460-60-09    2    
ЖЕК №703 468-52-57    2    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    

Столяр-будівельний 5 р.
ЖЕК №710 427-02-75    1    
РБД 467-44-04    4    

Штукатур (рем. дільниця) 3р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Штукатур 4 р.
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №703 468-52-57    2    
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
РБД 467-44-04    2    

Штукатур (рем. дільниця) 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
РБД 467-44-04    3    

РОБІТНИКИ
Водій автомобіля

КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

РАДС 434-83-40    5    
РАДС 434-83-40    1    
РАДС 434-83-40    1    
РАДС 434-83-40    1    

Водій ВАЗ
АФУ 411-42-75  1      

Водій спец. автомобіля
РАДС 434-83-40    4    

Двірник
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №203 560-98-73        
ЖЕК №204 560-91-39        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕК №206 560-99-40        
ЖЕК №207 564-91-80        
ЖЕК №209 570-35-08        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №212 564-80-68        
ЖЕО №801-813 402-69-81     250   
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   21     
КП УЖГ „Печерськ-житло” 280-02-20   52     

Двірник 1 р.
ЖЕК №701 460-60-09    12    
ЖЕК №702 417-70-65    21    
ЖЕК №703 468-52-57    11    
ЖЕК №704 433-43-88    15    
ЖЕК №705 462-06-74    8    
ЖЕК №706 434-65-57    5    
ЖЕК №707 434-35-55    2    
ЖЕК №708 434-40-55    19    
ЖЕК №709 433-32-95    8    
ЖЕК №710 427-02-75    16    

Двірник 2р.
ЖЕК №701 460-60-09    2    
ЖЕК №702 417-70-65    5    
ЖЕК №703 468-52-57    22    
ЖЕК №704 433-43-88    10    
ЖЕК №705 462-06-74    24    
ЖЕК №706 434-65-57    36    
ЖЕК №707 434-35-55    25    
ЖЕК №708 434-40-55    29    
ЖЕК №709 433-32-95    33    
ЖЕК №710 427-02-75    15    

Комірник
КП”ЖЕК”Центральна” 234-05-34       1
КП”ЖЕК”Шулявка” 456-19-32       1

Кур’єр
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Машиніст бульдозера
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Машиніст екскаватора
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Механізатор 4 р.
РАДС 434-83-40    3    

Оператор
ЖЕК №508 412-42-28  4      
ЖЕК №511 411-32-82  1      

Оператор ОДЗ
ЖЕК №314 530-39-45  1       

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських 
будівель 5 р.

ЖЕК №708 434-40-55    1    
Підсобний робітник

КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   2     
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
РБД 467-44-04    3    

Покрівельник
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №209 570-35-08        
ЖЕО №801-813 402-69-81     17   
ЖЕК №501 418-65-35  3      
ЖЕК №502 419-23-65  2      
ЖЕК №503 418-28-62  2      
ЖЕК №504 418-20-97  2      
ЖЕК №506 413-34-03  4      
ЖЕК №507 412-32-68  2      
ЖЕК №508 412-42-28  3      
ЖЕК №509 412-77-26  3      
ЖЕК №510 411-83-68  4      
ЖЕК №511 411-32-82  2      
ЖЕК №512 463-93-60  5      
ЖЕК №513 430-17-04  3      
ЖЕК №-514 432-19-95  3      
ЖЕК №-515 467-91-29  1      

Покрівельник 2 р.
РБД 467-44-04    1    

Покрівельник 3 р.
ЖЕК №703 468-52-57    1    

Покрівельник (рем. дільниця) 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   3     
ЖЕК №704 433-43-88    3    
ЖЕК №706 434-65-57    2    
ЖЕК №707 434-35-55    2    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    3    
ЖЕК №710 427-02-75    2    

Покрівельник 5 р.
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №702 417-70-65    1    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №708 434-40-55    2    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
РБД 467-44-04    4    
РБД 467-44-04    1    

Прибиральник 
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   35     
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Прибиральник службових приміщень
ЖЕК №704 433-43-88    2    
ЖЕК №705 462-06-74    2    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   2     

Прибиральник сміттєпроводу 
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   15     

Прибиральник сходових клітин
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №203 560-98-73        
ЖЕК №204 560-91-39        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕК №206 560-99-40        
ЖЕК №207 564-91-80        
ЖЕК №209 570-35-08        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        

Прибиральниця службових приміщень
ЖЕК №512 463-93-60  1      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      

Робітники ДЗГ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  7      

Робітники з комплексного прибирання 
ЖЕК №507 412-32-68  25      
ЖЕК №508 412-42-28  35      
ЖЕК №509 412-77-26  43      
ЖЕК №510 411-83-68  36      
ЖЕК №511 411-32-82  28      
ЖЕК №-512 463-93-60  19      
ЖЕК №513 430-17-04  15      
ЖЕК №-514 432-19-95  22      

Робочий зеленого господарства
АФУ 411-69-67  9      

Слюсар по обслуговуванню теплових мереж 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   5     

Слюсар-сантехнік
ЖЕК №512 463-93-60  13      
ЖЕК №513 430-17-04  11      
ЖЕК №-514 432-19-95  12      
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №203 560-98-73        
ЖЕК №204 560-91-39        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕК №206 560-99-40        
ЖЕК №207 564-91-80        
ЖЕК №209 570-35-08        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №212 564-80-68        
ЖЕК №501 418-65-35  12      
ЖЕК №502 419-23-65  4      
ЖЕК №503 418-28-62  12      
ЖЕК №504 418-20-97  14      
ЖЕК №505 418-88-87  13      
ЖЕК №506 413-34-03  12      
ЖЕК №507 412-32-68  13      
ЖЕК №508 412-42-28  10      
ЖЕК №509 412-77-26  15      
ЖЕК №510 411-83-68  11      
ЖЕК №511 411-32-82  8      

Слюсар-сантехнік (рем.дільниця) 3р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   5     

Слюсар-сантехнік (рем.дільниця) 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   9     
РАДС 434-83-40    2    
РБД 467-44-04    5    

Слюсар-сантехнік (аварійна бригада) 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   3     
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   0     
РБД 467-44-04    3    

Слюсар-сантехнік по обслуговуванню ГВП 3р.
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
ЖЕК №702 417-70-65    2    
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №703 468-52-57    2    
ЖЕК №704 433-43-88    4    
ЖЕК №705 462-06-74    2    
ЖЕК №702 417-70-65    3    

Слюсар-сантехнік по обслуговуванню ГВП та ЦО 4р.
ЖЕК №701 460-60-09    4    
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №704 433-43-88    3    
ЖЕК №705 462-06-74    4    
ЖЕК №706 434-65-57    3    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    4    
ЖЕК №709 433-32-95    4    
ЖЕК №710 427-02-75    2    
ЖЕК №707 434-35-55    4    
ЖЕК №708 434-40-55    6    
ЖЕК №710 427-02-75    4    
ЖЕК №709 433-32-95    2    
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №705 462-06-74    7    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №702 417-70-65    1    

Слюсар-сантехнік по обслуговуванню ГВП та ЦО 5р.
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №706 434-65-57    2    
ЖЕК №708 434-40-55    2    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    

Сторож
РБД 467-44-04    1    

Тесляр
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕО №801-813 402-69-81     4   
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Тесляр 4-го розряду 
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №705 462-06-74    2    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    2    
РБД 467-44-04    1    

Тракторист
АФУ 411-42-75  1      
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Тракторист 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Тракторист 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Чистильник
ЖЕК №501 418-65-35  2      
ЖЕК №503 418-28-62  2      
ЖЕК №504 418-20-97  3      
ЖЕК №505 418-88-87  3      
ЖЕК №506 413-34-03  1      

Чистильник вентканалів
ЖЕК №507 412-32-68  2      
ЖЕК №508 412-42-28  2      
ЖЕК №509 412-77-26  2      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  2      
ЖЕК №-512 463-93-60  3      
ЖЕК №513 430-17-04  2      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

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 131855
Çàìîâëåííÿ 377
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Оле СОБЧУК, лідер рт
“С. К. А. Й”:
— Я та ож починаю сміхатися.

Усміш а— це озна а хорошо о на-
строю і д шевно о стан . Часом,
оли хороша по ода, я йд і мож
сам собі тихень о наспів вати. Це
ніби своєрідний плеєр, я ий живе
всередині мене.

Юрій ІЛЛЄНКО, інорежисер,
сценарист:
— Нехай сміхається, це д же

приємно. Але я не б д я ось ре-
а вати, ос іль и не маю права
втр чатися життя іншої людини.
На жаль, сьо одні на в лиці біль-
ше с мних і заци лених на собі
людей, аніж сміхнених. При-
метно, що в різних раїнах —
різні мод си онта т . Я що в Ні-
меччині запитаєте перехожо о,
я пройти до потрібно о місця,
він доброзичливо і з радістю від-
повість. У раїнці більше зосере-
джені на своїх проблемах і не д -
же хоч ть онта т вати. Я за ін-

ч ю ниж “Доповідь апостол
Петр ”, де розповідаю про лю-
дин , я а йде в лицею і сміхає-
ться. Це, в принципі, я. Я завжди
швид о ходив по ст дії, сміхав-
ся і насвист вав мелодію, хоч я і
б не аразди траплялися. Життя
потрібно обертати позитивним
бо ом!

Оле сандр ЄФРЕМОВ, на-
родний деп тат:
— Я що тобі від рито простя а-

ють р , ти повинен зробити те
саме відповідь. Том , оли мені
сміхаються, я та ож сміхн ся.
Життя б ло б пре раснішим, я би
ми більше сміхалися. Тіль и щи-
ро, від д ші.

Ві торія ГРЕСЬ, дизайнер:
— Дивлячись я ий мене на-

стрій, а він б ває д же різний. Я -
що все по ано, то навряд чи захо-
четься сміхатися. Вза алі мор
допома ає в житті, але я що йо о
немає в д ші, то й не б де.

ßêùî áà÷èòå íà âóëèö³
ëþäèíó, êîòðà 

óñì³õàºòüñÿ, ÿêà âàøà
ðåàêö³ÿ?

Лілія ПОДКОПАЄВА:
— Спортивне видання. У нас же 80 % населення —

хворі люди. Нині д же поп ляриз ють спорт та здоро-
вий спосіб життя, тож щоденна азета про спорт не за-
вадила б нашій раїні. Та і є ожній цивілізованій дер-
жаві. Д же по ана статисти а захворювань, особливо
дитячих, оворить про те, що хтось має пі л ватися
про фізичне та д ховне здоров’я людей в У раїні. Мо-
же, ми назвали б наш азет “ФіС” (“Фізична льт -
ра і спорт”).

Наталія ЛІГАЧОВА:
— Я вважаю, що нині на рин атастрофічно бра-
є дитячої преси. Я маю на вазі не ж рнали для не-

мовлят, а чтиво для тінейджерів. Моїй дочці нині шіст-
надцять ро ів, і я добре знаю, що ні в 12, ні в 14 вона
не читала ті видання, я і дост пні на рин . Вони для
дітей неці аві та часом навіть примітивні. Д маю, б -
ло б ці аво спроб вати відповідати запитам молодих

ромадян раїни, “прос н тої” частини с спільства.
Можна б ло б зробити та ий прое т.

Оль а СУМСЬКА:
— Не д маю, що мо ла б та ий відповідальний мо-

мент по ласти на свої плечі. Хіба що — б ти ред о-
ле ії відділ льт ри або від ривати читачам певні се -
рети раси. А вза алі хотілося б, щоб виходив я ийсь
театрально- іношний дайджест: новини світово о та
раїнсь о о іно б ли б ці аві.

Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ:
— Я б видавав новини останньо о тисячоліття. Та-
ий собі свіжа , я ий відб вся 200—300 ро ів том .
Видання б ло б щоденне, щоб нічо о не проп стити,
але на лад б в би невели им — приблизно 100 е -
земплярів. Адже неба атьом людям ці аво щось, о рім
поб т . Д маю, на першій шпальті б ла б новина про
почато третьо о хрестово о поход .

ßêó ãàçåòó âè âèïóñòèëè á?

Êèÿíè ëþáëÿòü
óñì³õàòèñÿ
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Óñì³õíóñÿ ó â³äïîâ³äü — 49 %
2. Ïîäóìàþ, ùî ó íå¿ ÿêàñü ðàä³ñòü — 24 %
3. Íå ïîì³÷ó — ñâî¿õ ïðîáëåì äîñèòü — 14 %
4. Çàñìó÷óñÿ — ó êîãîñü óñå äîáðå, à ó ìåíå í³ — 7 %
5. Ðîç³çëþñÿ — ÿê â³í ñì³º óñì³õàòèñÿ ìåí³? — 6 %

²ãîð Ãóæâà æèâå 
ñüîãîäåííÿì
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð ãàçåòè “Ñåãîäíÿ” ïðèéìàâ
ïîçäîðîâëåííÿ ãàçåòè ç äåñÿòèð³÷÷ÿì

Ãàçåòà “Ñåãîäíÿ” ó ï’ÿòíèöþ
â³äñâÿòêóâàëà ñâ³é þâ³ëåé — äå-
ñÿòèð³÷÷ÿ. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð
âèäàííÿ ²ãîð Ãóæâà ðåïðåçåíòó-
âàâ ãàçåòó íà ñâÿòêîâ³é âå÷³ðö³,
ùî â³äáóâàëàñÿ ó ðåñòîðàí³
“Ëèïñüêèé îñîáíÿê”. Âèäàííÿ

ïðèâ³òàëè ñï³êåð ïàðëàìåíòó Àð-
ñåí³é ßöåíþê, ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Þë³ÿ Òèìîøåíêî, êåð³âíèöòâî
ÊÌÄÀ òà ç³ðêè øîó-á³çíåñó.
Àëå, çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ðå-
äàêòîðà “Ñåãîäíÿ”, íàéâàãîì³-
øîþ òà íàéïðèºìí³øîþ ñòàëà

óâàãà ÷èñëåííèõ ÷èòà÷³â. Ö³êà-
âî, ùî â³ñòî÷êè íàäõîäèëè äî ãà-
çåòè íå ò³ëüêè ñó÷àñíèìè e-
mail’àìè. Ðåäàêö³þ çàêèäàëè
ëèñòàìè òà òåëåãðàìàìè, òî÷íî
ñêàçàòè, ñê³ëüêè ¿õ, êîëåêòèâ ïî-
êè ùî íå ìîæå — íå ï³äðàõóâà-
ëè. Çà äàíèìè ì³æíàðîäíî¿ äî-
ñë³äíèöüêî¿ êîìïàí³¿ TNS
Ukraine, êîæíèé íîìåð ãàçåòè
ïðî÷èòóþòü ìàéæå 570,64 òèñ.
êèÿí â³êîì â³ä 12 äî 65 ðîê³â, à
öå 27,44 % æèòåë³â ñòîëèö³. Íà-
êëàä ñâÿòêîâîãî íîìåðà ñïåö³-
àëüíî íå çá³ëüøóâàëè, âèéøëî,
ÿê çàâæäè, 145 òèñ. ïðèì³ðíèê³â.
Äî ñëîâà, òèðàæ ïåðøîãî íîìå-
ðà ñòàíîâèâ ìåíøå 20 òèñ.
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Якщо бачите на
вулиці людину, котра

усміхається, яка
ваша реакція?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 7—12

ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...—5°Ñ, âíî÷³ —1...—6°Ñ; íà óçáåðåææ³
Êðèìó äî +2; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +5...+8°Ñ; íà âèñî-
êîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó âäåíü —2...—6°Ñ, âíî÷³ —7...—10°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +1...+4°Ñ,
âíî÷³ —2...—6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³â-
äåííèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +2...+4°Ñ, âíî÷³ —2...—4°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Не дивлячись на свят вання ювілею, наст пно о дня азета “Се одня” вчасно вийшла в др

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю одна з найпоп лярніших серед російсь о-
мовних иян азета "Се одня" відсвят вала десятиріч-
чя. Видання стало ероїчним не тіль и том , що про-
трималося на рин , а й том , що після запальної ве-
чір и на честь ювілею азет вчасно здали виробниц-
тво й вона вийшла др ом.


