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ЛЮБОВ?
“Хрещати ” продовж є др вати 25 есе
про охання від раїнсь их письменни ів.
Сьо одні запитання про світле поч ття
задає Світлана Пир ало

Ðåºñòðàö³ÿ â³äíîñèí
Ïðîáëåìè êè¿âñüêîãî ìåãàïîë³ñà ïîòðåáóþòü àäì³í³ñòðàòèâíîãî âèð³øåííÿ

Çà äàíèìè ïåðåïèñó, ÿêèé â³äáóâñÿ ó 2001 ðîö³, â Êè-
ºâ³ ìåøêàº 2,7 ìëí îñ³á. Àëå çà îñòàíí³ ñ³ì ðîê³â ó ì³ñ-
ò³ çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü ÿê ì³ñöåâèõ æèòåë³â, òàê ³ ïðè-
¿æäæèõ. Ïðè÷îìó ïðèïëèâ îñòàíí³õ ùîðîêó çðîñòàº â ãåî-
ìåòðè÷í³é ïðîãðåñ³¿. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÃÓ ïðàö³ òà
çàéíÿòîñò³ Òåòÿíè Êèñåëüîâî¿, ó Êèºâ³ íàéíèæ÷èé ð³-
âåíü áåçðîá³òòÿ ïî Óêðà¿í³: “Íà îäíîãî áåçðîá³òíîãî ó ì³ñ-
ò³ ïðèïàäàº 5 âàêàíñ³é. Ñòàíîì íà ïåðøå ëþòîãî íà îá-
ë³êó â ì³ñüê³é ñëóæá³ çàéíÿòîñò³ çàëèøèëîñÿ ìåíøå 5 òèñ.

áåçðîá³òíèõ”. Âîíà äîäàëà, ùî ðàçîì ³ç öèì Êè¿â º äî-
ñèòü ïðèâàáëèâèì äëÿ ïðè¿æäæèõ íàñàìïåðåä ÷åðåç âè-
ñîêèé ð³âåíü æèòòÿ, ÷èìàëó çàðîá³òíó ïëàòó, ñîö³àëüí³
ï³ëüãè, çíà÷íèé âèá³ð âàêàíñ³é. ²íîãîðîäí³ íàñàìïåðåä çà-
ïîâíþþòü ðîáî÷³ ì³ñöÿ, ïåðåäóñ³ì íà áóä³âíèöòâ³. Õî÷à
á³ëüø³ñòü ç íèõ îô³ö³éíî íå çàðåºñòðîâàí³, ÷åðåç ùî äî
ì³ñüêîãî áþäæåòó í³÷îãî íå íàäõîäèòü. Äî òîãî æ ÷åðåç
íàïëèâ ïðè¿æäæèõ ì³ñòî â³ä÷óâàº çíà÷í³ íàâàíòàæåííÿ,
ïåðåäóñ³ì íà òðàíñïîðò, ³íæåíåðí³ ìåðåæ³.

Çà ñëîâàìè ìåðà Êèºâà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, íèí³ â
ì³ñò³ ïðàöþþòü ìàéæå 5 ìëí ëþäåé. “×åðåç öå ì³ñòî ïî-
òð³áíî âèçíàòè ìåãàïîë³ñîì, çá³ëüøèòè ô³íàíñóâàííÿ íà
âèêîíàííÿ ôóíêö³é ñòîëèö³ òà ðîçðîáèòè ìåõàí³çì ðåºñòðà-
ö³¿ ëþäåé, ÿê³ ïðè¿æäæàþòü ñþäè íà ðîáîòó”,— çàÿâèâ Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé. Ìåð ââàæàº, ùî ïîòð³áíî â³äïðàöþâàòè
òàê³ ñõåìè, ÿê³ á çàö³êàâèëè ðîáîòîäàâö³â âèéòè ³ç ò³íüîâèõ
ñõåì îïëàòè ïðàö³. “Ìè ï³äãîòóºìî â³äïîâ³äí³ çàêîíîïðî-
åêòè, ç ÿêèìè çâåðíåìîñÿ äî äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é ó Âåð-
õîâí³é Ðàä³, Êàáì³í³, äî Ïðåçèäåíòà ç òèì, ùîá Êè¿â ë³ï-
øå ô³íàíñóâàëè,— ïîîá³öÿâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.— Îñê³ëü-
êè öå ïèòàííÿ íàäçâè÷àéíî âàæëèâå, çàéìàòèìåìîñÿ íèì
äóæå ñåðéîçíî”.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” åêñïåðò ²íñòèòóòó ðåôîðìóâàí-
íÿ â³ò÷èçíÿíî¿ åêîíîì³êè Áîðèñ Ñàì³éëåíêî, íèí³øíÿ ñè-
òóàö³ÿ ç ì³ãðàö³éíèìè ïðîöåñàìè â Êèºâ³ âèìàãàº ïåâíèõ
êðîê³â ç áîêó ÿê ñòîëè÷íî¿ âëàäè, òàê ³ óðÿäó. Çîêðåìà, öå
ñòîñóºòüñÿ íàâàíòàæåííÿ íà êîìóíàëüí³ òà òðàíñïîðòí³ êî-
ìóí³êàö³¿

Продовження теми на 2-й стор.

3
4

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ, Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Мин ло о тижня мер Києва просив ряд збільшити с м с бвенцій міст на ви онання
ф н цій столиці. С ладна сит ація з перенаселенням її іно ородніми заробітчанами не мо-
же не зачіпати інтересів ородян, я і справно платять подат и місь с арбницю. Щоб
зняти зайве навантаження з соціальної, житлової та транспортної інфрастр т р міста, и-
ївсь а влада пропон є розробити механізм реєстрації людей, я і приїжджають на робот
до столиці.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Ïî ì³ñòó çí³ìóòü 
ñòî îäèíàäöÿòü 
íåçàêîííèõ á³ã-áîðä³â

Ó ñòîëèö³ äåìîíòóþòü ñàìîâ³ëüíî ðîçòà-
øîâàíó ðåêëàìó. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé
çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Äåíèñ Áàññ.
“Ïðîô³ëüí³ ñëóæáè ïðîâåëè äåòàëüíó ïåðå-
â³ðêó ðåêëàìíèõ çàñîá³â íà ïðåäìåò ëåãàëü-
íîñò³ ¿õíüîãî ðîçòàøóâàííÿ ³ âèÿâèëè ñòî
îäèíàäöÿòü ñàìîâ³ëüíî ðîçòàøîâàíèõ ðåê-
ëàìíèõ çàñîá³â, âëàñíèêè ñ³ìíàäöÿòè òàê ³
íå ç’ÿâèëèñÿ. Öå ðåêëàìí³ ùèòè, âèâ³ñêè,
áàíåðè, ëàéòïîñòåðè”,— ðîçïîâ³â â³í. Ìåð
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äîðó÷èâ ÊÏ “Êè¿â-
ðåêëàìà” òà ðàéîííèì äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿì
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çíÿòè ö³ ðåêëàìè, äîäàâ
ïàí Áàññ. Äîñ³ âëàñíèêàì íåçàêîííèõ á³ã-
áîðä³â ëèøå âðó÷àëè ïðèïèñè ç âèìîãîþ
óñóíóòè ïîðóøåííÿ. Íàêëàäàëè íåçíà÷í³
øòðàôè. Òåïåð ìàòåð³àëè ïåðåäàâàòèìóòü ó
ñóäè òà ì³ë³ö³þ

Áåçïëàòí³ îá³äè 
îòðèìàþòü ìàéæå 
÷îòèðè òèñÿ÷³ îáîëîíö³â

Íà ðåàë³çàö³þ ÷àñòèíè êîìïëåêñíî¿ ïðî-
ãðàìè “Òóðáîòà” âëàäà Îáîëîíñüêîãî ðàéî-
íó ïëàíóº âèòðàòèòè 6,5 ìëí ãðí. Íàñàìïå-
ðåä ³ç öèõ êîøò³â 3 òèñ. æèòåë³â ðàéîíó îò-
ðèìàþòü ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó. Ä³òÿì ç ìà-
ëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé òà ñèðîòàì çàêóïëÿòü
øê³ëüíó ôîðìó. Ùå 3800 ëþäåé áåçïëàòíî
íàãîäóþòü îá³äàìè. Òîð³ê íà ïðîãðàìó âèä³-
ëèëè 3,39 ìëí ãðí. Òîä³ 29 òèñÿ÷ æèòåë³â
ðàéîíó çìîãëè â³äâ³äàòè ïåðóêàðí³ çà ï³ëü-
ãîâèìè ö³íàìè. Ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó òà
ïðîäóêòè çàêóïèëè äëÿ á³ëüø í³æ 7 òèñ. ëþ-
äåé, à áåçïëàòíî â³äðåìîíòóâàëè îäÿã òà âçóò-
òÿ ùå 4,5 òèñ.

Âèïóñêíèêàì ïðîäîâæèëè
ðåºñòðàö³þ íà òåñòè

Äî ïåðøîãî áåðåçíÿ òðèâàòèìå ðåºñòðàö³ÿ
âèïóñêíèê³â øê³ë íà çîâí³øíº òåñòóâàííÿ.
Ïðî öå ðîçïîâ³ëà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà íàóêè Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷.
“Òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿëî Ì³í³ñòåðñòâî îñ-
â³òè òà íàóêè, ùîá óñ³ âèïóñêíèêè âñòèãëè
çàðåºñòðóâàòèñÿ. Íàñàìïåðåä ³äåòüñÿ ïðî âè-
ïóñêíèê³â ìèíóëèõ ðîê³â, ÿê³ ïðî ðåºñòðà-
ö³þ ä³çíàëèñÿ ç ãàçåò ³ ìîãëè íå âñòèãíó-
òè”,— ñêàçàëà ïàí³ Ãðèíåâè÷. Çàïèñóâàòè-
ñÿ àá³òóð³ºíòàì ñòîëèö³ òà îáëàñò³ ïîòð³áíî
â Êè¿âñüêîìó ðåã³îíàëüíîìó öåíòð³ îö³íêè
ÿêîñò³ îñâ³òè â Áðîâàðàõ, ÿêèé ðîçòàøîâà-
íèé íà âóë. Íåçàëåæíîñò³, 14-á ³ ïðàöþº ç
9.00 äî 18.00. Åêñïåðèìåíò ³ç âïðîâàäæåí-
íÿ çîâí³øíüîãî òåñòóâàííÿ äëÿ âñòóïó äî
ÂÍÇ äëÿ âèïóñêíèê³â ïðîâîäèëè ê³ëüêà ðî-
ê³â. Ó 2008-ìó âïåðøå âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëà-
äè ïðèéìàòèìóòü àá³òóð³ºíò³â âèíÿòêîâî çà
ðåçóëüòàòàìè òàêîãî îö³íþâàííÿ

Á³áë³îòåêè ïëàòèòèìóòü
ãðèâíþ çà îðåíäó

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà ðàäà âñòàíîâèëà
ï³ëüãîâ³ îðåíäí³ ñòàâêè äëÿ çàêëàä³â êóëüòó-
ðè.

Â³äòåïåð 19 á³áë³îòåê, äèòÿ÷à õóäîæíÿ
øêîëà ¹ 7, äèòÿ÷à ìóçè÷íà øêîëà ¹ 32 òà
äèòÿ÷à õîðåîãðàô³÷íà ñòóä³ÿ “Áàðâ³íî÷îê”,
ÿê³ çàãàëîì çàéìàþòü ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
ïîíàä 6,5 òèñ. êâàäðàòíèõ ìåòð³â, ïëàòèòè-
ìóòü ëèøå ïî 1 ãðèâí³ ùîì³ñÿöÿ. “Çà ðàõó-
íîê ï³äíÿòòÿ îðåíäíî¿ ïëàòè êîìåðö³éíèì
ñòðóêòóðàì, ÿê³ íàéìàëè ïðîñòîð³ îô³ñè â
öåíòð³ ñòîëèö³ çà áåçö³íü, ìè çìåíøèëè
îðåíäíó ïëàòó äëÿ çàêëàä³â êóëüòóðè,— ïî-
ÿñíèâ òàêå ð³øåííÿ ãîëîâà ðàéîíó Â³êòîð
Ïèëèïèøèí.— Ö³ ï³ëüãè äàäóòü çìîãó á³á-
ë³îòåêàì ³ øêîëàì ñïðÿìóâàòè êîøòè íà íà-
ãàëüí³ ïîòðåáè. Ñêàæ³ìî, íà îíîâëåííÿ
êíèæêîâîãî ôîíäó, ïðèäáàííÿ êîíöåðòíèõ
êîñòþì³â òà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â. Òîð³ê
ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî çà-
áîðîíó âèñòàâëÿòè íà êîíêóðñ ïðèì³ùåííÿ,
ùî íàëåæàòü çàêëàäàì êóëüòóðè. Äî íèõ,
îêð³ì á³áë³îòåê òà ìóçè÷íèõ øê³ë, íàëåæàòü
òàêîæ àðò-ãàëåðå¿ òà òâîð÷³ ìàéñòåðí³ õó-
äîæíèê³â

Â³òàë³é ÆÓÐÀÂÑÜÊÈÉ: “Ñòîëè÷í³
íîâîââåäåííÿ ïîòð³áíî
ðîçïîâñþäæóâàòè â äåðæàâ³”
Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ïðîâ³â îí-ëàéí êîíôåðåíö³þ 
³ç ÷èòà÷àìè “Õðåùàòèêà”
У п'ятницю заст пни олови
КМДА Віталій Ж равсь ий став
остем традиційної он-лайн он-
ференції на сайті азети "Хре-
щати ". Він відповів на а т аль-
ні запитання, я і насамперед
стос ються освітньої ал зі й
розвит спорт в Києві.

— Ó Êèºâ³ áàãàòî áåç³ìåííèõ øê³ë. ×è
âçÿëèñÿ âè äî ¿õíüîãî íàéìåíóâàííÿ?

— Çâè÷àéíî. Äëÿ ôîðìóâàííÿ ó øêî-
ëÿð³â ïîâàãè äî ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, ¿¿ òâîð-
ö³â ó 2007 ðîö³ ê³ëüêîì íàâ÷àëüíèì çà-
êëàäàì ì³ñòà ïðèñâîºíî ³ìåíà âèäàòíèõ
ä³ÿ÷³â. Øêîë³ ¹ 329 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ïðèñâîºíî ³ì’ÿ Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå,
øêîë³-äèòñàäêó “Âåñåëêà” — Òèìîô³ÿ
Ëóáåíöÿ, øêîë³ ¹ 76 — Îëåñÿ Ãîí÷àðà,
³ öåé ïðîöåñ òðèâàº.

— ×è îáëàøòîâóâàòèìóòü ó øêîëàõ êà-
á³íåòè ô³çèêè, õ³ì³¿, á³îëîã³¿?

— Ìèíóëîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó âïåðøå
ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âèä³ëåíî ïîíàä 35 ìëí
ãðí äëÿ îíîâëåííÿ óñòàòêóâàííÿ êàá³íå-
ò³â ô³çèêè, õ³ì³¿, á³îëîã³¿. Öå ñïðàâä³ íîó-
õàó. Ìóøó ñêàçàòè, ùî ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó í³êîëè íå âèä³ëÿëè íà òàê³ ö³ë³ êîøò³â
í³ â Êèºâ³, í³ â ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè.
Öå òå ñòîëè÷íå íîâîââåäåííÿ, ÿêå ïîòð³á-
íî ðîçïîâñþäæóâàòè â äåðæàâ³.

— ßê âè ï³êëóºòåñÿ ïðî â÷èòåë³â?
— Âñòàíîâëåíî ìóí³öèïàëüíó íàäáàâêó:

20% äî çàðîá³òíî¿ ïëàòè êîæíîìó ïåäàãî-
ãó. Çàñíîâàíî íàãîðîäó “Â³äì³ííèê ñòî-
ëè÷íî¿ îñâ³òè”. Òîé, õòî óäîñòîþºòüñÿ ¿¿,
îòðèìóº äâà ïîñàäîâèõ îêëàäè ÿê ïðåì³þ.

— Ñê³ëüêè íîâèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â áó-
ëî ââåäåíî ó 2007 ðîö³?

— Â³äêðèòî ø³ñòü íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Íàñòóïíîãî ðîêó â³ä÷èíÿòü äâåð³ ùå 13.
Öå áóäå ðåêîðä çà âñþ ³ñòîð³þ Óêðà¿íè.

— ßê âè âñòèãàºòå ïîºäíóâàòè íàóêîâó
ä³ÿëüí³ñòü ç ðîáîòîþ â ÊÌÄÀ?

— Ùîäíÿ äî ³ ï³ñëÿ ðîáîòè çàéìàþñÿ
ñèñòåìíîþ ìåòîäè÷íîþ íàóêîâîþ ïðà-
öåþ. ß öå ëþáëþ ³ áåç öüîãî íå óÿâëÿþ
ñâîãî æèòòÿ. Ìàþ ïîíàä 200 íàóêîâèõ
ñòàòåé, îïóáë³êîâàíèõ ó ôàõîâèõ þðè-
äè÷íèõ âèäàííÿõ. Çà ìî¿ìè êíèæêàìè ³
ï³äðó÷íèêàìè íàâ÷àþòüñÿ ñòóäåíòè ÂÍÇ,
à â 9 êëàñ³ îñíîâè ïðàâîçíàâñòâà âèêëà-
äàþòü çà ìî¿ì ï³äðó÷íèêîì. Öüîãî ðîêó

ÿ âèäàâ ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç àêàäåì³êîì Ìè-
êîëîþ Ìèõàëü÷åíêîì âåëèêó ìîíîãðà-
ô³þ “Êîðóïö³ÿ â Óêðà¿í³ — íå ïîë³òèêà”,
äå ç íàóêîâî¿ òî÷êè çîðó íà îñíîâ³ ñâ³òî-
âîãî äîñâ³äó äîâåäåíî, ùî êîðóïö³ÿ çäàò-
íà ðîçùåïèòè áóäü-ÿêó äåðæàâó.

— Äëÿ ÷îãî ñòâîðåíî Öåíòð ìîí³òîðèí-
ãó ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè?

— Ùîá îá’ºêòèâíî îö³íþâàòè çíàííÿ
øêîëÿð³â. Óñï³øí³ñòü ìîëîäî¿ ëþäèíè
ïîâèííà çàëåæàòè ëèøå â³ä ¿¿ òàëàíòó ³
ïðàö³, à íå â³ä òóãîãî ãàìàíöÿ áàòüê³â ÷è
“áëàòó”. Öå òàêîæ íîó-õàó, ÿêîìó íåìàº
àíàëîã³â â Óêðà¿í³. Òåïåð ìîæåìî ïðîòåñ-
òóâàòè áóäü-ÿêèé êëàñ áóäü-ÿêî¿ øêîëè
ñòîëèö³, à òàêîæ áóäü-ÿêîãî ïåäàãîãà ³ ç
áóäü-ÿêîãî ïðåäìåòà, çâ³ðèòè ò³ äàí³, ÿê³
íàäõîäÿòü äî íàñ ç ðàéîííèõ â³ää³ë³â îñ-
â³òè, ç ðåàëüíèì ñòàíîì óñï³øíîñò³ â
øêîëàõ â³ä 1 äî 11 êëàñ³â. Óâåñü öèâ³ë³-
çîâàíèé ñâ³ò çâèê äî òåñòóâàííÿ, çà ÿêî-
ãî âèëó÷àºòüñÿ ñóá’ºêòèâíèé ÷èííèê, à
áåðåòüñÿ äî óâàãè ëèøå îá’ºêòèâíèé ð³-
âåíü çíàíü.

— ßê âàì óäàëîñÿ âðÿòóâàòè ÔÊ “Àðñå-
íàë”?

— Íå ò³ëüêè ÔÊ “Àðñåíàë”, à é õîêåé-
íèé êëóá “Ñîê³ë”, áàñêåòáîëüíèé êëóá

“Êè¿â”. Ùî ñòîñóºòüñÿ “Àðñåíàëó”, ñêà-
æó ÷åñíî, ÿ ïåðåãîâîðèâ ç äåñÿòêîì îë³-
ãàðõ³â ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè, ³
í³õòî íå õîò³â áðàòè ó âëàñí³ñòü öåé êëóá.
À â³í îáõîäèâñÿ ùîðîêó ì³ñüêîìó áþäæå-
òîâ³ â êîï³º÷êó — ïîíàä 50 ìëí ãðí. Íà
ùàñòÿ, êîëè âæå ìàéæå áóëè âè÷åðïàí³
âñ³ ìîæëèâîñò³, â³äãóêíóâñÿ á³çíåñìåí ³
ìåöåíàò Âàäèì Ðàá³íîâè÷. Â³í ³ ïðèäáàâ
êëóá. Ùî ñòîñóºòüñÿ “Ñîêîëà” ³ ÁÊ “Êè-
¿â”, òî ³ òóò çíàéøîâñÿ åôåêòèâíèé ïðè-
âàòíèé âëàñíèê, ³ ìè çâ³ëüíèëè ñîö³àëü-
íî îð³ºíòîâàíèé áþäæåò Êèºâà â³ä âèòðàò
íà óòðèìàííÿ öèõ ïðîôåñ³éíèõ êëóá³â.

— Ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ º ãàíäáîëü-
íà êîìàíäà “Ñïàðòàê”. ×è áóëè âè õî÷ íà
îäíîìó ¿¿ ìàò÷³?

— Òàê, áóâ. Ìèíóëèìè âèõ³äíèìè â³ä-
áóëàñÿ 1\8 ô³íàëó ºâðîïåéñüêèõ ÷åìï³î-
í³â, ³ ÿ ñïîñòåð³ãàâ çà ãðîþ ö³º¿ êîìàí-
äè. Íà ùàñòÿ, íàø³ ïåðåìîãëè ôðàíöóç³â
ç ðàõóíêîì 29:28.

— ×è º ó âàñ àìá³ö³¿ ñòîñîâíî ïîñàäè
ìåðà Êèºâà?

— Öÿ ðîáîòà — ñóòî ãîñïîäàðñüêà, âî-
íà ìåíå í³êîëè íå ïðèâàáëþâàëà. Õî÷ó
ïîâåðíóòèñÿ ó âåëèêó ïîë³òèêó, ³ ñâîº
ì³ñöå ó ìàéáóòíüîìó õîò³â áè áà÷èòè â
íàö³îíàëüíîìó ïàðëàìåíò³

Продовження теми. Почато на 1-й стор.

Сер ій БЕРЕЗЕНКО, начальни Головно о правління спра-
вах сім’ї та молоді КМДА:
— Вважаю, що повинні. Одна т т йдеться не про фа т пере-

б вання місті, а про працевлашт вання. Насамперед ми повин-
ні проводити робот з роботодавцями, я і приймають людей,
здебільшо о молодь, на “чорн ” зарплат . Та им чином праців-
ни не захищений, бо може б ти звільнений без пояснень і ро-
шей, і бюджет потерпає — не надходять подат и. Я що ж б де
реєстрація, ми матимемо чіт статисти , о о працевлаштов -
ємо, я их спеціалістів міст бра є, а я ими воно вже перенаси-
чене.

Наталія НОВАК, деп тат Київради:
— Та е питання потрібно виріш вати винят ово на рівні за он .

Звичайно, для правоохоронних ор анів то б ло б зр чно, але це
пор ш є права ромадян. Отже, все потрібно робити рам ах за-
он . Та е питання мають виріш вати на державном рівні.

Ірина АНТИПЕНКО, народний деп тат У раїни:
— Реєстрація — хороша справа, та е роблять і в інших містах.

Але вона та ож м сить мати свої межі. Я що людина план є на-
дов о залишатися Києві, то це потрібно, а оли приїхала спра-
вах на один день, то нас просто не знайдеться та а іль ість чи-
новни ів, щоб сі ці процеси фі с вати, а це створюватиме чер и
та с ладнощі.

Сер ій БАТРУК, деп тат Київради:
— Громадяни не повинні проходити реєстрацію. Я роз мію, для

чо о це роблять Мос ві,— проти терористів, але навіщо це Ки-
єв ? Треба он ретно роз міти, для чо о це потрібно: для попов-
нення бюджет або ще для чо ось, адже приблизн іль ість при-
їжджих можна підрах вати за проданими вит ами. Треба мати
он ретн мет .

Валерій ПИСАРЕНКО, народний деп тат У раїни:
— Дивлячись я ій формі реєстр вати. Треба стежити за тим,

щоб ця процед ра не переходила меж і не б ло та о о зловжи-
вання, я Мос ві. Реєстрацію треба проводити я омо а безбо-
лісно для ромадян, не створюючи для них с ладностей. На о-
лош ю, що це не повинно стати абс рдом, адже за цим спосте-
рі ають всьом світі

“×è ïîâèíí³ âñ³ ïðè¿æäæ³
ðåºñòðóâàòèñÿ ó Êèºâ³?”
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Äèëåìà 
âèáîðó

Ìèðîñëàâ ÏÎÏÎÂÈ×
àêàäåì³ê ÍÀÍ Óêðà¿íè, 
äèðåêòîð ²íñòèòóòó ô³ëîñîô³¿ 
³ìåí³ Ã. Ñêîâîðîäè, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

²äåîëîãè ë³áåðàë³çìó, çîêðåìà òàêà âåëè-
÷èíà, ÿê Ôðàíñ Ãàºê, òâåðäÿòü, ùî ñóñï³ëü-
ñòâî âçàãàë³ íå ìîæå ìàòè áóäü-ÿêî¿ ìåòè:
ÿêùî ïåðåä íèì õòîñü ñòàâèòü ìåòó, âîíî
íåãàéíî ïåðåòâîðþºòüñÿ íà òîòàë³òàðíå.
Òðåáà, ìîâëÿâ, ëèøå ñòâîðèòè óìîâè, çà
ÿêèõ êîæåí ìàòèìå ìåòó âëàñíó. Òîä³ áó-
äå ÿêåñü çìàãàííÿ íà ïàðëàìåíòñüêèõ òà
³íøèõ ôîðóìàõ ³ áóäå æèòòÿ, äå êîæåí õî-
÷å çàäîâîëüíèòè é çìîæå çàäîâîëüíèòè ñâî¿
ïîòðåáè. Ç âåëèêèì ðîçäðàòóâàííÿì Ãàºê
ïîð³âíþâàâ ãàñëà ð³âíîñò³ òà ñïðàâåäëèâî-
ñò³ ³ç áîëîòÿíèìè âîãíèêàìè, ÿê³ òÿãíóòü
êóäèñü ó òðÿñîâèíó íåâèçíà÷åíîñò³ é ìî-
æóòü çãóáèòè ö³ëå ñóñï³ëüñòâî.

Ïðîòå, ÿêùî íåìàº âåëèêî¿ ö³ë³ ïåðåä ñó-
ñï³ëüñòâîì, òî íåìàº é çàãàëüíîñóñï³ëüíèõ
ö³ííîñòåé. Ñâîáîäà, ñïðàâåäëèâ³ñòü ³ ñîë³äàð-
í³ñòü — íå ïðîñòî ãàñëà ñó÷àñíî¿ Çàõ³äíî¿
ªâðîïè, à ùå é ö³ííîñò³, çà ÿê³ ìè áîðåìî-
ñÿ. Çà ñâîáîäó òðåáà áîðîòèñÿ òàê, ÿê â÷èâ
êîëèñü Ãåòå: “Ëèø òîé âàðòóº ùàñòÿ ³ ñâî-
áîäè, õòî êîæíèé äåíü ³äå çà íèõ íà á³é”.
Ùîäíÿ òðåáà â³äñòîþâàòè ñâî¿ ïðàâà. ² òðå-
áà çáóäóâàòè ñóñï³ëüñòâî òàê, ùîá ñâîáîäà
áóëà ö³íí³ñòþ, çà ÿêó ëþäè ãîòîâ³ æåðòâóâà-
òè ñîáîþ.

Öÿ äèëåìà ä³ëèòü ñüîãîäí³ ñóñï³ëüñòâî
íà ë³âå é ïðàâå êðèëà. Óñâ³äîìëþþ÷è öå
÷è í³, îò³ ïîë³òè÷í³ êðèëà ìàþòü ð³çí³ óñ-
òàíîâêè. Ãàºê òâåðäèâ, ùî íîðìè é ö³ííî-
ñò³ äëÿ ³íäèâ³ä³â ó ñóñï³ëüñòâ³ º ëèøå ïðà-
âèëàìè ãðè. Ïðèïóñêàþòü, ùî íàâ³òü êîëè
ãðàâö³, òîáòî ÷ëåíè ñóñï³ëüñòâà, â³äêèäàþòü
ïðàâèëà ãðè, éîãî íîðìè é ö³ííîñò³, âîíè
îäíàêîâî íå ìîæóòü ¿õ â³äêèíóòè ö³ëêîì,
áî íå ìîæóòü ïîçáóòèñÿ ñâîº¿ ³äåíòè÷íî-
ñò³. Ïðîòå ÿ íå ìîæó òàê ñêàçàòè. ß áè õî-
ò³â òàê ñêàçàòè, àëå íå íàâàæóñÿ ñòâåðäæó-
âàòè, ùî âñ³ ëþäè ïðàãíóòü ñâîáîäè. Áî
ëþäèíà çàâæäè íà ðîçäîð³ææ³ ì³æ ñâîáî-
äîþ ³ ïîðÿäêîì. ² ëþäè òàê ñàìî ïðàãíóòü
ïîðÿäêó, ÿê ñâîáîäè. Ãàñëà Çàõ³äíî¿ ªâðî-
ïè — ñïðàâåäëèâ³ñòü, ñîë³äàðí³ñòü — ìîæ-
íà ââàæàòè òàêèìè, ùî âëàñòèâ³ âñ³ì ëþ-
äÿì. Àëå âñ³ì ëþäÿì ïðèòàìàíí³ òàêîæ
ïðîòèëåæí³ ö³ííîñò³. Âñþ ñâîþ ³ñòîð³þ âî-
íè áîðñàþòüñÿ íàâêîëî öèõ ïðîñòèõ ðå÷åé.
Àëå çàâæäè ïðàãíóòü âèðâàòèñÿ ç íåâîë³, áî
íàâ³òü íå ëèøå ëþäè, à é òâàðèíè íå ìî-
æóòü ó íåâîë³ íîðìàëüíî æèòè é ðîçìíî-
æóâàòèñÿ.

Òå ñàìå ç ëþäñüêîþ ³äåíòè÷í³ñòþ. Âîíà
çàâæäè áóëà ïîòðåáîþ ëþäèíè. Àëå ÷è çàâ-
æäè ¿¿ çàäîâîëüíÿëè? Êîëè ÿ êàæó ïðî ñîë³-
äàðí³ñòü, ÿ ìàþ íà óâàç³, çîêðåìà, é íàö³î-
íàëüíó ñîë³äàðí³ñòü. ×è ìîæåìî ñüîãîäí³
ñêàçàòè, ùî íèí³ â íàñ äîñÿãíóòî íàö³îíàëü-
íî¿ ñîë³äàðíîñò³? Òàê³ ïðîáëåìè àêòóàëüí³
äëÿ êîæíîãî ñóñï³ëüñòâà, áî äåðæàâè ìóñÿòü
æèòè â ñîë³äàðíîìó ñóñï³ëüñòâ³, ÿêå íå ðîç-
äèðàºòüñÿ âíóòð³øí³ìè ñóïåðå÷íîñòÿìè. Àëå
öüîãî í³êîëè íå áóâàº íà ñòî â³äñîòê³â. ² öå
âåëèêà ö³íí³ñòü, çà ÿêó òðåáà áîðîòèñÿ.
Çðåøòîþ âñ³ ñõîäÿòüñÿ íà òîìó, ùî º ïîíÿò-
òÿ ã³äíîñò³, ÿêå ëåæèòü â îñíîâ³ ëþäñüêîãî
³ñíóâàííÿ. Ëþäèíà ìîæå òåðï³òè ãîëîä, àëå
ÿêùî öå áóäå ïîâ’ÿçàíî ç áîðîòüáîþ çà ¿¿
ã³äí³ñòü. Öÿ ã³äí³ñòü ìîæå áóòè ³ íàö³îíàëü-
íîþ, ³ ÿêîþ çàâãîäíî, àëå ïåðåäóñ³ì âîíà
ìàº áóòè îñîáèñòîþ. Çà âñ³ ö³ ðå÷³ òðåáà áî-
ðîòèñÿ
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“Íàøà Óêðà¿íà” 
çàï³çíþºòüñÿ ç îá’ºäíàííÿì 
²í³ö³àòèâó ïåðåõîïëþþòü íîâ³ ïîë³òè÷í³ ïðîåêòè

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Цьо о тижня на роз ляд Верхов-
ної Ради має б ти подано про-
е т змін до За он "Про полі-
тичні партії", що можливить
рівноцінне об’єднання дев’яти
політичних сил бло НУ—НС в
єдин партію. Проте новоство-
рена єдина стр т ра може
втратити звання "президентсь ої
партії", адже на цей тит л вже
почали з’являтися інші претен-
денти.

Öüîãî òèæíÿ äåïóòàòè â³ä ÍÓ—ÍÑ ìà-
þòü íàì³ð ïîäàòè íà ðîçãëÿä Âåðõîâíî¿
Ðàäè çì³íè äî Çàêîíó “Ïðî ïîë³òè÷í³
ïàðò³¿”, ùî óìîæëèâèòü ð³âíîö³ííå îá’ºä-
íàííÿ äåâ’ÿòè ïîë³òè÷íèõ ñèë áëîêó â
ºäèíó ïàðò³þ. Ïðî öå çàÿâèâ äåïóòàò â³ä
ÍÓ—ÍÑ Âëàäèñëàâ Êàñüê³â. Ñàìå â³ä-
ñóòí³ñòü çàêîíîäàâ÷îãî ìåõàí³çìó ð³âíî-
ïðàâíîãî îá’ºäíàííÿ ê³ëüêîõ ïàðò³é äîñ³
ãàëüìóâàëà ïðîöåñ ñòîâùåííÿ ñï³ëüíî¿
ïàðò³¿ ç ó÷àñíèöü ïîìàðàí÷åâîãî ìåãà-
áëîêó. ×èííå çàêîíîäàâñòâî ïåðåäáà÷àº
â òàêîìó ðàç³ çáåðåæåííÿ ëèøå îäí³º¿ ïî-
ë³òè÷íî¿ ñèëè, âñ³ ³íø³ ìàþòü ñàìîðîç-
ïóñòèòèñÿ. Òîæ, íå ìàþ÷è “øëÿõ³â äëÿ
â³äñòóïó”, ìàëåíüê³ ïàðò³¿, ùî âõîäÿòü äî
ÍÓ—ÍÑó, áóëè êàòåãîðè÷íî íå çãîäí³

âòðà÷àòè ñâîþ ³äåíòè÷í³ñòü, àäæå íå äó-
æå äîâ³ðÿþòü îäíà îäí³é. Çàïðîïîíîâàí³
æ çì³íè äî çàêîíó äîçâîëÿòü “ìèðíå ðîç-
ëó÷åííÿ”, ùî çí³ìå îñòàíí³ ïåðåïîíè ïå-
ðåä îá’ºäíàííÿì. Ïðîòå öå æ çðîáèòü
ìàéáóòíþ ïàðò³þ íàäçâè÷àéíî àìîðô-
íîþ. Àëå ³íøîãî øëÿõó ïðîäåìîíñòðóâà-
òè ºäí³ñòü ó ëàâàõ “Íàøî¿ Óêðà¿íè” ¿¿ ë³-
äåð Â’ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî, ñõîæå, íå áà-
÷èòü. À ïîêè éîãî ïàðò³ÿ ñòð³ìêî âòðà-
÷àº åëåêòîðàò ³ ï³äòðèìêó Ïðåçèäåíòà.

Âåëèê³ ñóìí³âè â ìàéáóòíüîìó “Íàøî¿
Óêðà¿íè” ç’ÿâèëèñÿ ï³ñëÿ âèõîäó ç íå¿ ñë³-
äîì çà ãîëîâîþ Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà
Â³êòîðîì Áàëîãîþ ùå ï’ÿòüîõ ïàðò³éö³â.
“Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ òàêîãî êðîêó äåïó-
òàò³â ñòàëà çðàäà êåð³âíèöòâîì “Íàøî¿
Óêðà¿íè” Ïðåçèäåíòà. Á³ëüø³ñòü êåð³âíèö-
òâà ïàðò³¿ òà ÷àñòèíà ì³í³ñòð³â â³ä “Íàøî¿
Óêðà¿íè” ïåðåáóâàþòü íà “ï³äòàíöüîâêàõ”
ó Þë³¿ Òèìîøåíêî. Òîìó öåé âèõ³ä º ïî-
÷àòêîì ïåðåôîðìàòóâàííÿ ÿê êîàë³ö³¿, òàê
³ óðÿäó”,— çàóâàæèâ “Õðåùàòèêó” ðåã³î-
íàë Ìèõàéëî ×å÷åòîâ. Ç ìîæëèâ³ñòþ çì³-
íè êîíô³ãóðàö³¿ ïàðëàìåíòñüêî¿ á³ëüøîñò³
ïîãîäæóºòüñÿ ³ ÷ëåí “Íàøî¿ Óêðà¿íè” Ðóñ-
ëàí Êíÿçåâè÷. “Ñïðàâæíÿ ïðè÷èíà — òå,
ùî êî¿òüñÿ â ïàðëàìåíò³. Öå ñïðîáà Ïàð-
ò³¿ ðåã³îí³â ïîâåðíóòèñÿ äî âëàäè. Íèí³
òðåáà â³äíîâèòè òàºìí³ ñåïàðàòí³ äîìîâëå-
íîñò³”,— òàê ïðîêîìåíòóâàâ â³í “Õðåùà-
òèêó” âèõ³ä êîëèøí³õ îäíîïàðò³éö³â. Îä-
íàê äåïóòàò âèçíàâ, ùî ôàêòè÷íå óòâîðåí-
íÿ íîâî¿ àíòèóðÿäîâî¿ á³ëüøîñò³ ùå íå
îçíà÷àòèìå â³äñòàâêè óðÿäó Þë³¿ Òèìî-

øåíêî. Àäæå äëÿ þðèäè÷íîãî îôîðìëåí-
íÿ ðîçïàäó ïàðëàìåíòñüêî-óðÿäîâî¿ êîàë³-
ö³¿ ïîòð³áíà çãîäà ïðèíàéìí³ 37 äåïóòàò³â
ÍÓ—ÍÑ. Íàòîì³ñòü, çà äàíèìè “Õðåùà-
òèêà”, â³äêðèòî âèñòóïèòè ïðîòè ïîìàðàí-
÷åâî¿ êîàë³ö³¿ ñüîãîäí³ ãîòîâ³ íå á³ëüøå
äåñÿòêà äåïóòàò³â. Õî÷à, ïåðåêîíàíèé ïî-
ë³òîëîã Ñåðã³é Òîëñòîâ, “äåïóòàòè, ùî âè-
éøëè ç “Íàøî¿ Óêðà¿íè”, çäîáóâàþòü ³íñò-
ðóìåíòàëüíó ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà ñè-
òóàö³þ ó ïàðëàìåíò³”. Óðÿäîâ³ Þë³¿ Òèìî-
øåíêî òåïåð áóäå âêðàé ñêëàäíî ïðîâåñ-
òè ÷åðåç Âåðõîâíó Ðàäó çì³íè äî áþäæå-
òó-2008 òà ³íø³ çàêîíîïðîåêòè. Ïðèíàéìí³
áåç óçãîäæåííÿ ç êîìàíäîþ Ïðåçèäåíòà. À
÷ëåí ÍÓ—ÍÑ Îëåñü Äîí³é íå âèêëþ÷àº,
ùî âæå ãîòóºòüñÿ ïëàí ç óòâîðåííÿ íîâî¿
öåíòðèñòñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè íà áàç³ ÷àñ-
òèíè “Íàøî¿ Óêðà¿íè” ³ ÷àñòèíè Ïàðò³¿
ðåã³îí³â. Íà éîãî äóìêó, ãîëîâíèì çàâäàí-
íÿì öüîãî îá’ºäíàííÿ ìàº ñòàòè ï³äòðèì-
êà Â³êòîðà Þùåíêà íà äðóãèé ïðåçèäåíò-
ñüêèé òåðì³í. Öåíòðàëüíå ãàñëî íîâî¿ ïî-
ë³òè÷íî¿ ñèëè ï³ä êåðóâàííÿì Â³êòîðà Áà-
ëîãè “ñõ³ä ³ çàõ³ä — ðàçîì” ìîæå ï³äòðè-
ìàòè ³ ÷àñòèíà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Ó âîò÷èí³
ïàíà Áàëîãè — Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³ —
âæå á³ëüø ÿê ð³ê óñï³øíî ä³º “øèðîêà êî-
àë³ö³ÿ”. Äî íå¿ âõîäÿòü êîíòðîëüîâàí³ ãî-
ëîâîþ ïðåçèäåíòñüêîãî Ñåêðåòàð³àòó ì³ñ-
öåâ³ îñåðåäêè “Íàøî¿ Óêðà¿íè” ³ Ïàðò³¿
ðåã³îí³â, àëå íå âõîäèòü ÁÞÒ. ²äåÿ ïîâòî-
ðåííÿ òàêîãî ñöåíàð³þ íà çàãàëüíîäåðæàâ-
íîìó ð³âí³ ö³ëêîì ìîæå çíàéòè ñâî¿õ ïðè-
á³÷íèê³â â îáîõ ïîë³òè÷íèõ ñèëàõ

Петро ПОРОШЕНКО, член “Нашої
У раїни”, олова на лядової ради На-
ціонально о бан У раїни

— Я ви ставитеся до виход іль ох
ваших однопартійців на чолі з Ві тором
Бало ою з “Нашої У раїни”?
— Я спостері аю за цим з либо им жа-

лем і вважаю, що це є виходом назовні
онфлі тних, ризових явищ, що є всере-
дині партії. Я либо о пере онаний: перед
п блічним об оворенням їх варто б ло б

роз лян ти в самій партії, не виносячи на
за ал, я це роблять сі інші політичні си-
ли.

— В інцевом підс м до чо о може
призвести розвито цьо о онфлі т ?
— Гадаю, “Наша У раїна — Народна са-

мооборона” повинні ви онати ті зобов’я-
зання, отрі брали на себе перед вибо-
рами, тобто створити єдин партію. Кри-
зові явища сьо одні є, бо передвиборчі
зобов’язання не ви он ються. Нас іль и

мені відомо, на політраді бло не айно
після з аданих подій б ло прийнято он-
ретні рішення, затверджено чіт ий ра-
фі . Він дасть змо оворити про с ттє-
ві зр шення в процесі створення єдиної
партії.

— Ця партія б де партією Ві тора
Ющен а?
— Першо о березня має зібратися рада

партії “Наша У раїна”, маб ть, тоді ми от-
римаємо всі відповіді.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Лідер "Нашої У раїни" В'ячеслав Кирилен о втрачає не лише однопартійців, а й підтрим Президента
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23 ëþòîãî
âèïîâíèëîñÿ 
53 ðîêè Ïðåçèäåíòîâ³
Óêðà¿íè Â³êòîðó
ÞÙÅÍÊÓ

З днем народження йо о вітає
Київсь ий місь ий олова Леонід
ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ:

— Шановний Ві торе Андрійович !
Від щиро о серця вітаю із днем на-
родження!
Ваше особисте свято збі ається з
Днем захисни а Вітчизни, і це сим-

волічно, ос іль и Президент раїни — перший захисни сво о народ ,
своєї нації. Бажаю, щоб раїнсь ий народ завжди відповідав Вам роз -
мінням і та ою ж любов’ю, я ою любите йо о.
Ваша творча і плідна праця спрямована на те, щоб У раїна стала мо-
тньою та спішною європейсь ою та світовою державою. І я зич , аби

на життєвом шлях Вас не б ло жодної переш оди для реалізації цьо-
о.
Хай вели ій і др жній сім’ї Вас завжди оточ є тепло і любов близь-
их, а вдома л нає веселий дитячий сміх.
Щиро бажаю Вам міцно о здоров’я, вели о о людсь о о щастя, любо-

ві й спіхів Вашій неле ій і відповідальній роботі на бла о всіх жителів
У раїни!

23 ëþòîãî 
âèïîâíèâñÿ 
61 ð³ê 
åêñ-ïðåì’ºð-ì³í³ñòðó,
íàðîäíîìó äåïóòàòîâ³ 
IV ñêëèêàííÿ Âàëåð³þ
ÏÓÑÒÎÂÎÉÒÅÍÊÓ
Зі святом йо о вітає народний де-
п тат від Бло Юлії Тимошен о
Сер ій ТЕРЬОХІН:

— Мої найщиріші вітання панові П с-
товойтен ! Я знаю йо о давно, це
людина непересічна, і хочеться, щоб
побільше та их особистостей б ло в

У раїні. Щиро зич Валерію Павлович щастя, здоров’я і сіля их араз-
дів!

23 ëþòîãî 
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ 
ç ïèòàíü ö³íîâî¿
ïîë³òèêè Âàñèëü
ßÑÒÐÓÁÈÍÑÜÊÈÉ
ñâÿòêóâàâ 56-ð³÷÷ÿ
З на оди дня народження свої ві-
тання шле начальни Головно о
правління з питань тор івлі та
поб т Василь ЩЕРБЕНКО:

— Я щиро бажаю Василю Іванович
добро о озаць о о здоров’я, дов-
оліття, сімейно о бла опол ччя, а

та ож вели их спіхів справах збереження досяжних і обґр нтованих цін
на прод ти харч вання для иян. Най ращі й найтепліші привітання мо-
єм олезі!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

До відома а ціонерів

А ціонерно о бан “БРОКБІЗНЕСБАНК”
Спостережна Рада бан повідомляє, що чер ові За альні збори а ціонерів АБ “БРОК-

БІЗНЕСБАНК” відб д ться 11 вітня (п’ятниця) 2008 ро о 12.00 за адресою: м. Київ,
просп. Перемо и, 41 (зал засідань бан ).

Спостережна Рада бан до Поряд денно о Зборів а ціонерів в лючила наст пні
питання:

1. Про рез льтати діяльності Правління бан за 2007 рі та основні напрями робо-
ти в 2008 році та послід ючих ро ах.

2. Про річний фінансовий звіт бан за 2007 рі .
3. Про а диторсь ий звіт та виснов и Ревізійної омісії бан .
4. Про приб то бан та йо о розподіл.
5. Про Стат т бан (нова реда ція).
6. Про зміни в с ладі Спостережної Ради бан .

Реєстрація а ціонерів відб деться з 11.00 до 12.00 день с ли ання Зборів за міс-
цем їх проведення. Для реєстрації а ціонери повинні мати до мент, що засвідч є осо-
б а ціонера, представни и а ціонера — довіреність на право часті За альних збо-
рах, оформлен з ідно з чинним за онодавством, та до мент, що засвідч є особ пред-
ставни а а ціонера.

Довід и за тел.: 246-66-53, 246-64-95.
Спостережна Рада АБ “БРОКБІЗНЕСБАНК”

Ë³êàð âèçíàëà ñâîþ âèíó
Âîíà íå ïîâ³äîìèëà ôàõ³âöÿì ïðî íàðîäæåííÿ
òð³éí³ â ¿õíüîìó çàêëàä³
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Незабаром оловний лі ар
6- о поло ово о б дин
залишить своє рісло. Та-
е дор чення дала за-
ст пни олови КМДА Іре-
на Кільчиць а. Причиною
раптово о звільнення ста-
ла смерть однієї дитини з
новонародженої трійні. Лі-
ар част ово свою вин
визнала.

Ð³øåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ ãî-
ëîâíîãî ë³êàðÿ 6-ãî ïîëîãîâîãî
áóäèíêó ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà îãî-
ëîñèëà íà ìèíóëîìó òèæí³ íà
íàðàä³ ïðî àêóøåðñüêó äîïîìî-
ãó. Âîíà çàçíà÷èëà, ùî º êîí-
êðåòíèé íàêàç, çà ÿêèì íàëåæèòü
ñâîº÷àñíî íàäàâàòè ³íôîðìàö³þ
ïðî áàãàòîïë³äí³ âàã³òíîñò³ â Ì³-
í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÃÓ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ ìåäè÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ ÊÌÄÀ òà ¿é îñî-
áèñòî. Â 6-ìó ïîëîãîâîìó áóäèí-
êó éîãî íå âèêîíàëè. Ñèòóàö³ÿ
ðîçãîðòàëàñÿ òàê. Íà ïî÷àòêó
ñ³÷íÿ â êë³í³êó ïîòðàïèëà âàã³ò-
íà, ÿêà âèíîøóâàëà òð³éíþ. Ë³-
êàð³ âåëè ñïîñòåðåæåííÿ. Ïîëî-
ãè ïî÷àëèñÿ ïåðåä÷àñíî, é æ³í-
ö³ çðîáèëè êåñàð³â ðîçòèí. 8 ëþ-
òîãî íàðîäèëàñÿ òð³éíÿ, à ÷åðåç
6 ä³á îäíà äèòèíà ïîìåðëà. Ëè-
øå ïîò³ì ïðî öåé âèïàäîê ä³ç-
íàëèñÿ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Íèí³ äâîº íå-
ìîâëÿò ïåðåáóâàþòü ó êðèòè÷íî-
ìó ñòàí³, º âåëèêà çàãðîçà ¿õíüî-
ìó æèòòþ. Ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà çà-
çíà÷èëà, ùî ï³ñëÿ ñëóæáîâîãî
ðîçñë³äóâàííÿ ãîëîâíèé ë³êàð
çàêëàäó ìàº çâ³ëüíèòè ïîñàäó.
Ñàìà æ ë³êàð âñå æ òàêè íàçâà-
ëà ñâîºþ ïîìèëêîþ òå, ùî íå
çâåðíóëàñÿ äî ãîëîâíîãî ôàõ³â-
öÿ, à âò³ì, íàìàãàëàñÿ âèïðàâ-
äàòèñÿ: “Äî íàñ äîñòàâèëè æ³í-
êó ç òð³éíåþ â çîâñ³ì íåòðàíñ-

ïîðòàáåëüíîìó ñòàí³ ç òåðì³íîì
âàã³òíîñò³ 22 òèæí³. Ìè ñïîñòå-
ð³ãàëè çà íåþ, ïîñò³éíî ðîáèëè
îáõîäè”. ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà íàãî-
ëîñèëà, ùî äëÿ ïîëîã³â òð³éíÿ-
òàìè ïîòð³áí³ îñîáëèâ³ óìîâè.
Ñêàæ³ìî, çà êîðäîíîì º ïîëîãî-
â³ áóäèíêè, ÿê³ ñïåö³àë³çóþòüñÿ
ëèøå íà öüîìó.

Íà íàðàä³ âèñîêîïîñàäîâåöü
òàêîæ äîðó÷èëà ï³äíÿòè ³ñòîð³¿
õâîðîá óñ³õ ä³òåé ç ÄÖÏ òà ïîëî-
ãîâèìè òðàâìàìè, ÷è¿ áàòüêè
çâåðíóëèñÿ ïî äîïîìîãó äî Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ³
ïðîâåñòè ñëóæáîâ³ ðîçñë³äóâàííÿ
ó òèõ ïîëîãîâèõ áóäèíêàõ, äå íà-
ðîäèëèñÿ ìàëþêè.

Íèí³ â ñòîëèö³ ïðàöþþòü 844
àêóøåðè-ã³íåêîëîãè, äî ïîñëóã
ìàéáóòí³õ ìàòåð³â ó Êèºâ³ 38 æ³-
íî÷èõ êîíñóëüòàö³é, 6 ïîëîãî-
âèõ áóäèíê³â òà àêóøåðñüê³ â³ä-
ä³ëåííÿ íà áàç³ êë³í³÷íî¿ ¹ 1 òà
òóáåðêóëüîçíî¿ ¹ 1 ë³êàðåíü.
Ïîëîãîâ³ áóäèíêè ¹ 6 òà ¹ 7

íàäàþòü äîïîìîãó æ³íêàì ó ðà-
ç³ ïåðåä÷àñíèõ ïîëîã³â. ßê çà-
çíà÷èâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå-
÷åííÿ Â’ÿ÷åñëàâ Áè÷êîâ, ïåðñî-
íàëó â ïîëîãîâèõ áóäèíêàõ íå
âèñòà÷àº, îñîáëèâî ñåðåäíüîãî
ìåäè÷íîãî. Òàêîæ ñåðåä ïðîá-
ëåì ñüîãîäí³øíüîãî àêóøåð-
ñòâà — ìàòåðèíñüêà ñìåðòí³ñòü.
Òîð³ê âîíà ñÿãíóëà 17,57 %, òî-
ä³ ÿê ó 2005-ìó ñòàíîâèëà 7,7%.
Äèòÿ÷à ñìåðòí³ñòü ñåðåä ìàëþ-
ê³â ç ìàñîþ ò³ëà äî 1 êã ñòàíî-
âèòü 25%, òðåòèíà íîâîíàðîäæå-
íèõ ïîìèðàþòü ÷åðåç ïðèðîäæå-
í³ âàäè. Çàãàëîì òîð³ê àêóøåðè
ïðèéíÿëè 28 òèñ. 884 ïîëîã³â. Ó
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ïðîïîíóþòü, àáè êîæåí
ãîëîâíèé ë³êàð ïî äâà òèæí³
ïðîïðàöþâàâ ó ñòîëè÷íèõ ïîëî-
ãîâèõ áóäèíêàõ, ï³ñëÿ ÷îãî ïðî-
àíàë³çóâàâ ñèòóàö³þ é âèçíà÷èâ
óñ³ ïëþñè òà ì³íóñè

Öèôðîâå ïîêàðàííÿ
Êîìïàí³þ “Âîëÿ” îøòðàôóþòü çà â³äêëþ÷åííÿ
àíàëîãîâîãî òåëåáà÷åííÿ

“ßê òîä³ âèìêíóëè, â³äòîä³ í³-
÷îãî é íå çì³íèëîñÿ,— á³äêàºòü-
ñÿ Àíòîí Äðîáîò, ùî æèâå â áó-
äèíêó ¹ 34 íà âóë. Òåîäîðà
Äðàéçåðà.— Äîáðå, ùî ÿ ìîæó
ñîá³ äîçâîëèòè,— ï³øîâ ³ êóïèâ
äåêîäåð, ùå ê³ëüêà ëþäåé ñóïóò-
íèêîâ³ àíòåíè ïîñòàâèëè, à ³íø³
ñóñ³äè ñèäÿòü áåç òåëåáà÷åííÿ”.
ßê óæå ïîâ³äîìëÿâ “Õðåùàòèê”,
ìåøêàíö³â ìàñèâó Òðîºùèíà
êîìïàí³ÿ “Âîëÿ” â³ä àíàëîãîâî-
ãî êàáåëüíîãî òåëåáà÷åííÿ â³ä’ºä-
íàëà íàïðèê³íö³ ñ³÷íÿ (äèâ. íî-
ìåð â³ä 21 ëþòîãî). Íàöðàäà çî-
áîâ’ÿçàëà ï³äïðèºìñòâî â³äíîâè-
òè ñèãíàë, îäíàê, ñêîðèñòàâøè-
ñÿ íåòî÷í³ñòþ ó ôîðìóëþâàíí³
ðîçïîðÿäæåííÿ, ðîáèòè öüîãî âî-

íî íå çáèðàºòüñÿ. “Íàñ ïðîñèëè
â³äíîâèòè “óí³âåðñàëüíó ïîñëó-
ãó”, àëå ìè é íå âèìèêàëè òðàíñ-
ëÿö³þ ïðîãðàì. Ïðîñòî íàäàºìî
ó äâîõ âàð³àíòàõ: ó àíàëîãîâîìó ³
öèôðîâîìó,— ïîÿñíþþòü ó êîì-
ïàí³¿.— Îñê³ëüêè ç ïåðåõîäîì íà
öèôðîâèé ñèãíàë àíàëîãîâå îá-
ëàäíàííÿ âèâîäèòüñÿ ³ç åêñïëó-
àòàö³¿, àáîíåíòàì ïîòð³áíî ïðè-
äáàòè â³äïîâ³äíèé öèôðîâèé äå-
êîäåð, ùîá ìàòè çìîãó äèâèòèñÿ
ïðîãðàìè óí³âåðñàëüíî¿ ïîñëóãè.
Ñèãíàë áóâ çàâæäè, àëå â³äòåïåð
àíàëîãîâå îáëàäíàííÿ éîãî íå
÷èòàº, öå ðîáèòü ò³ëüêè öèôðî-
âå”. Ùîáè é íàäàë³ ïåðåãëÿäàòè
ïðîãðàìè, âàðòî ëèø “ï³òè òà êó-
ïèòè äåêîäåð”, íàãîëîøóþòü ó

“Âîë³”. Ïðèñòð³é ó êîíòàêò-öåí-
òð³ êîøòóº 299 ãðèâåíü, à º ö³íè
é äî òèñÿ÷³. Äåêîäåð ìîæíà òà-
êîæ âçÿòè â îðåíäó òà ïëàòèòè çà
íüîãî áëèçüêî 10 ãðèâåíü ùîì³-
ñÿöÿ. Çàãàëîì óêðà¿íö³ âñå æ òà-
êè ïåðåéäóòü íà öèôðîâå òåëåáà-
÷åííÿ. Ùîðîêó íà öþ ïðîãðàìó
âèòðà÷àþòü äåäàë³ á³ëüøå êîø-
ò³â, ïðèì³ðîì, öüîãîð³÷ ïåðåäáà-
÷åíî 5 ìëðä ãðí. Îäíàê âîíà íå
ïåðåäáà÷àº ïîçáàâëåííÿ ëþäåé
àíàëîãîâîãî êàáåëüíîãî êàíàëó,
ÿê ðîáèòü “Âîëÿ”. Äî òîãî æ âî-
íà íå çáèðàºòüñÿ ðîáèòè ïåðåðà-
õóíîê ³ ïîâåðòàòè ãðîø³ àáîíåí-
òàì, ÿê³ ïðîïëàòèëè çà àíàëîãî-
âèé êàíàë ³ íå ìàþòü éîãî. Êð³ì
íåíàäàííÿ ïîñëóãè, êîì³ñ³ÿ âè-
ÿâèëà “ùå äåÿê³ ïîðóøåííÿ ó ä³-
ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿”. Öüîãî òèæíÿ
çâ³ò ùîäî ïåðåâ³ðêè ìàþòü ðîç-
ãëÿíóòè íà çàñ³äàíí³ Íàöðàäè,
òàì ³ âèð³øàòü, ÿê³ ñàíêö³¿ çàñòî-
ñîâóâàòè äî “Âîë³” òà ÿêó ñóìó
øòðàôó ïîâèííà ñïëàòèòè êîì-
ïàí³ÿ, ïîâ³äîìèâ ãîëîâà Íàöðà-
äè Â³òàë³é Øåâ÷åíêî. “Õðåùà-
òèê” ñòåæèòèìå çà ðîçâèòêîì ïî-
ä³é

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Не зважаючи на припис Нацради з питань телебачення
і радіомовлення, омпанія "Воля" не відновила анало-
ово о абельно о телебачення меш анцям Деснян-
сь о о район столиці. Об рені, вони продовж ють
с аржитися до сall-центр . Нацрада от є розпоря-
дження про на ладення штрафів на підприємство.

Ірена Кільчиць а небайд жа до долі ожно о малю а

Ô
îò
î 

Âî
ëî
äè

ì
è
ðà
 
Ñ
ÒÐ
Ó
Ì
Ê
Î
ÂÑ

ÜÊ
Î
ÃÎ



Вакансії в ЖЕКах м. Києва
Рі

ве
нь

По
са

да

Назва підприємства
Контакт-

ний 
телефон

Кількість вакансій по районах

Го
ло

сії
вс

ьк
ий

Де
сн

ян
сь

ки
й

Дн
іп

ро
вс

ьк
ий

Об
ол

он
сь

ки
й

Пе
че

рс
ьк

ий

По
ді

ль
сь

ки
й

Св
ят

ош
ин

сь
ки

й
Со

ло
м’

ян
сь

ки
й

Ш
ев

че
нк

івс
ьк

ий

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      

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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Âîëîäèìèð Êëè÷êî ñòàâ
äâîðàçîâèì ÷åìï³îíîì
Ïîºäèíîê çà îá’ºäíàííÿ äâîõ ÷åìï³îíñüêèõ ïîÿñ³â óâ³éøîâ ó ³ñòîð³þ, àëå 
íå âèïðàâäàâ ñïîä³âàíü ãëÿäà÷³â

Íà àðåí³ “Ìåä³ñîí Ñêâåð Ãàð-
äåí” ó Íüþ-Éîðêó â í³÷ ³ç ñóáî-
òè íà íåä³ëþ â³äáóâñÿ ïåðøèé ç
1999 ðîêó îá’ºäíóâàëüíèé á³é
÷åìï³îí³â ñâ³òó ç áîêñó â ñóïåð-
âàæê³é âàç³. Íàãàäàºìî, ùî òîä³
áðèòàíåöü Ëåííîêñ Ëüþ¿ñ ïåðå-
ì³ã àìåðèêàíöÿ Åâàíäåðà Õîë³-
ô³ëäà. Öüîãî ðàçó ãåðîÿìè ðèíãó

ñòàëè ÷åìï³îí çà âåðñ³ºþ IBF
óêðà¿íåöü Âîëîäèìèð Êëè÷êî ³
ðîñ³ÿíèí Ñóëòàí ²áðàã³ìîâ, âî-
ëîäàð òèòóëó WBO.

Ïåðåìîæöåì ó áîþ, ùî òðèâàâ
óñ³ â³äâåäåí³ äëÿ íüîãî 12 ðàóíä³â
³ çàê³í÷èâñÿ ï³äðàõóíêîì î÷îê,
ñòàâ Âîëîäèìèð Êëè÷êî. Ïðîòå
ãëÿäàöüêèõ î÷³êóâàíü ïîºäèíîê

íå âèïðàâäàâ. Ëèøå ç âîñüìîãî
ðàóíäó ³íòåíñèâí³ñòü àòàê óêðà-
¿íöÿ ïî÷àëà çá³ëüøóâàòèñÿ, ³ ó
äåâ’ÿòîìó ðàóíä³ êàíàòè äîïîìîã-
ëè Ñóëòàíó ²áðàã³ìîâó óíèêíóòè
ïàä³ííÿ ï³ñëÿ çàòÿæíî¿ àòàêè ïðî-
òèâíèêà. Íà öå ðîñ³ÿíèí â³äïîâ³â
á³éö³âñüêèì ïðèéîìîì ó äåñÿòî-
ìó ðàóíä³, ï³ñëÿ ÷îãî îáèäâà áîê-
ñåðè îïèíèëèñÿ íà ï³äëîç³. Ñàìå
öåé ìîìåíò ³ ñòàâ ÷è íå íàéâè-
äîâèùí³øèì çà âåñü ìàò÷. Âîëî-
äèìèð Êëè÷êî íàâ³òü ìóñèâ âè-
áà÷àòèñÿ, âèçíàâøè, ùî äâîá³é
âèäàâñÿ íå äóæå âèäîâèùíèì.
“Ïðîòè ìåíå ä³ÿâ ñåðéîçíèé ñó-
ïåðíèê. Ãîëîâíå, ÿ çóì³â îá’ºäíà-
òè äâà ïîÿñè! Îá³öÿþ, ùî á³ëüøå
òðåíóâàòèìóñÿ ³ ïðîäîâæó ñâ³é
øëÿõ”,— çàïåâíèâ øàíóâàëüíè-
ê³â áîêñó óêðà¿íåöü

Ñèä³ð ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора вночі в "Медісон С вер Гарден" Нью-Йор
раїнець Володимир Клич о дванадцятира ндовом

бо серсь ом поєдин перемі росіянина С лтана Іб-
ра імова, об’єднавши своїх р ах чемпіонсь і пояси
за двома престижними версіями. Проте трі мф нашо о
земля а ба ато вболівальни ів сприйняли із розчар -
ванням.
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У Володимира Клич а на тр сах б ло написано BOSS, С лтана Ібра імова
с ромніше — SULTAN

Ïîë³ò êîíñóëüòàíò³â 
ó “Ïåòðîâè÷³”
Ïðîôåñ³éíå ñâÿòî â³äçíà÷èëè ç ðîçóìîì

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

День політ онс льтанта
вчора свят вали в Києві
лише втретє, але — я
востаннє. До речі,
Київсь ий медіахолдин
став е с люзивним
інформаційним партнером
заход . Політтехноло и
лали альтернативний

несерйозний словни сво-
їх термінів і побраталися,
випивши трохи перемож-
но о віс і.

Ó÷îðà â êëóá³ “Ïåòðîâè÷” ëþ-
äè, ùî ïëåòóòü ³íòðèãè çà ñïèíà-
ìè âèáîðö³â, â³äçíà÷èëè ñâîº
ïðîôåñ³éíå ñâÿòî. Äåíü ïîë³ò-
êîíñóëüòàíòà ñâÿòêóþòü ó Êèºâ³

óæå âòðåòº, õî÷à íàñòóïíîãî ðî-
êó éîìó áóäå äåñÿòü ðîê³â.

Íà âå÷³ðêó ïîë³òêîíñóëüòàíò³â
ãîñò³ ïðèéøëè íàâ³òü ïîïðè ì³-
òèíãè ïåðåä âõîäîì äî êëóáó, ùî
â³äáóâàëèñÿ “çà” ³ “ïðîòè” “Ïåò-
ðîâè÷à” òà, âëàñíå, áóäü-ÿêèõ ì³-
òèíã³â óçàãàë³.

Íà íåä³ëüí³é êè¿âñüê³é òóñîâö³
ãîñò³ â³äïî÷èëè ï³ä æàðòè âåäó÷î-
ãî ïðîãðàìè “Òàêñ³” íà êàíàë³ “Ñ³-
ò³” Ãðèãîð³ÿ Ãåðìàíà. Ïðîòå ïðè-
ñóòí³ì íå äàëè ëèøå ðîçâàæàòèñÿ
òà ïèòè ãîð³ëêó, ¿õ çìóñèëè îá’ºä-
íàòèñÿ ³ ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè
óêëàñòè “Òëóìà÷íèé ñëîâíèê ïî-
ë³òòåõíîëîãà”. Çàãîð³âøèñÿ áàæàí-
íÿì îòðèìàòè ãîëîâíèé ïðèç —
ïëÿøêó â³ñê³, ãîñò³ çàïðîïîíóâà-
ëè ñâî¿ ÷àñîì íåñåðéîçí³ òà â ì³-
ðó ëàéëèâ³ âèçíà÷åííÿ ñë³â, ÿê³
âæèâàþòü ó ðîáîò³ ìàëî íå ùîäíÿ.

Îñâ³æàëà ìîçîê ïîë³òè÷íà òó-
ñîâêà ³ãðàìè íà êøòàëò “Ùî? Äå?

Êîëè?”, äå ÿê ïðèç ³ç ÷îðíî¿
ñêðèí³ ãðàâö³ îäåðæàëè òðîõè êà-
ïóñòè, ùîïðàâäà, ñïðàâæíüî¿, à
íå ó âèãëÿä³ àìåðèêàíñüêî¿ âà-
ëþòè. Ç äèòÿ÷èì ñêëàäàííÿì ìà-
ëåíüêèõ ñë³â ç âåëèêîãî ãîñò³ âïî-
ðàëèñÿ ç åíòóç³àçìîì, àäæå áóê-
âè áóëî íàïèñàíî íà ôóòáîëêàõ
÷àð³âíèõ ä³â÷àò. Êè¿âñüêèé
ìåä³àõîëäèíã ïåðåì³ã ó öüîìó
êîíêóðñ³, àäæå éîãî ïðåäñòàâíè-
êè äâ³÷³ ñêëàëè íàéäîâø³ ñëîâà.

Ñåðåä ãîñòåé áóâ ëèøå îäèí
ïðåäñòàâíèê Ñåêðåòàð³àòó Ïðå-
çèäåíòà — ²ãîð Æäàíîâ, êð³ì
íüîãî, òóñîâêó â³äâ³äàëè Êàçáåê
Áåêòóðñóíîâ, Â³òàë³é Êóëèê, Îëåã
Ôåñåíêî, Äìèòðî Äæàíã³ðîâ,
ªãîð Áåíêåíäîðô òà ³íø³. ßê ³
íà êîæí³é òóñîâö³, äåõòî çàëèøèâ
ñâÿòî çàäîâãî äî ïî÷àòêó íàéãà-
ðÿ÷³øèõ ðîçâàã, àëå çíàéøëîñÿ
÷èìàëî é òèõ, êîãî ñòîñóºòüñÿ
ôðàçà “äî îñòàííüîãî êë³ºíòà”

Є ор Бен ендорф та Оле сандр Со оловсь ий — невипад ові ості вечір и

Гостей з стрічало чотири табори мітин вальни ів

Дмитро Че ал ін перетворив “парламент” на “мента”
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Ëþáîâ?
“Хрещати ” продовж є
др вати 25 есе про о-
хання від раїнсь их
письменни ів. Сьо одні
запитання про світле по-
ч ття задає Світлана
Пир ало.

Ñâ³òëàíà ÏÈÐÊÀËÎ

Любов — це е оїзм двох.
Франц зь ий письменни XV

сторіччя Ант ан де Саль.

Любов — це я борщ: оли
вдасться, а оли ні.

Моя мама.

Любов — ето рє а, в аторой -
паєцца два д ра а.

Ш ільна “Тєтрадь др зєй”.

Ëþáîâ — õâèëÿ ÷è ìàòåð³ÿ?
Ëþáîâ — ïðàâî ÷è ïðèâ³ëåé? Ëþ-
áîâ — öå ºäíàííÿ äóø ÷è ïðîñ-
òî êîêòåéëü ãîðìîí³â? ×è ÿ ðîç-
ëþáëþ, êîëè âïàäå ð³âåíü äîïà-
ì³íó, ñåðîòîí³íó, îêñèòîöèíó é
àäðåíàë³íó?

×è ìîÿ ëþáîâ äî êóìè ïîÿñ-
íþºòüñÿ ãîðìîíàëüíèì òëîì? ×è
ãîðìîíè çóìîâëþþòü ëþáîâ, ÷è
ëþáîâ ñòèìóëþº ãîðìîíè? ×è
âïëèâàºìî ìè íà íàø³ ãîðìîíè?
×è âïëèâàºìî íà íàøó ëþáîâ?
×è ìîæíà ïîëþáèòè íàâìèñíå?
×è ìîæíà ðîçëþáèòè íàâìèñíå?

×è ñïðàâä³ ÷èùåííÿ ÷óæèõ
ïðèù³â ó ôîòîøîï³ äîïîìàãàº
ðîçëþáèòè? À êîëè â íèõ íåìà
ïðèù³â? ×è çãîäÿòüñÿ ïîðè? Ìè
ëþáèìî ëþäèíó ç ïðèùàìè ³ ïî-
ðàìè ÷è ïëàòîí³âñüêó ³äåþ ³äå-
àëüíî¿ ëþáîâ³? ×è ³ñíóº ³äåàëüíà
ëþáîâ? ×è ëþáèâ êîãî-íåáóäü
Ïëàòîí? Ïëàòîí³÷íî ÷è ïî-ëþä-
ñüêè? ×è ëþáèëè Ïëàòîíà?

×îìó ëþáîâ äî îäíîãî íàðîäó
ïåðåòâîðþºòüñÿ íà íåíàâèñòü äî
³íøèõ? Öå ëþáîâ ÷è ã³ïåðêîìïåí-
ñîâàíå ïî÷óòòÿ ìåíøîâàðòîñò³? ×è
íåïîâíîö³íí³ñòü âèíèêàº â³ä áðà-
êó ëþáîâ³?

ßêáè Ñòàë³íà ëþáèâ òàòî, ÷è
áóâ áè ÃÓËÀÃ?

×è ñìåðòü çà áàòüê³âùèíó º âè-

ÿâîì ëþáîâ³? ×è æèòòÿ íà áàòü-
ê³âùèí³ º âèÿâîì ëþáîâ³? Ë³ïøå
æèòè íà áàòüê³âùèí³ ç íåíàâèñòþ
÷è âäàëèí³ â³ä íå¿ ç ëþáîâ’þ?

×îìó ëþáîâ äî ñàëà é ñîëîíèõ
îã³ðê³â ðîçòàøîâàíà â ìîºìó ìîç-
êó ïîðó÷ ³ç ëþáîâ’þ äî Ïîëòàâ-
ùèíè? ×è ëþáîâ äî áàòüê³âùè-
íè òàêîæ çóìîâëåíà áàæàííÿì
çáåðåãòè ³ ïåðåäàòè ñâ³é ãåíåòè÷-
íèé ìàòåð³àë? ×è âñÿ ëþáîâ çó-
ìîâëåíà öèì áàæàííÿì? ×è ñà-
ëî âïëèâàº íà ãåíåòè÷íèé ìàòå-
ð³àë? ×è ãîëîäîìîð âïëèâàº íà
ãåíåòè÷íèé ìàòåð³àë?

Ñê³ëüêè òðåáà ëþáèòè ñàëî,
ùîá íåéòðàë³çóâàòè âïëèâ ãîëî-
äîìîðó?

ßê ëþáèòè áëèæíüîãî, ìîâ ñà-
ìîãî ñåáå? Íàñê³ëüêè áëèçüêèì
â³í ìàº áóòè? ×è ëþáèòè áëèæ-
íüîãî, ÿêîãî òè íå çíàºø? ×è ëþ-
áèòè áëèæíüîãî, ÿêîãî çíàºø?
×è çãîäèòüñÿ íà öå éîãî äðóæè-

íà? Ëþáèòè äðóæèíó òàêîæ? ×è
íå öå çãóáèëî Ñîäîì ³ Ãîìîððó?
×è º ð³çíèöÿ ì³æ ëþáîâ’þ äî
ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³ é äî ñâîº¿? ×î-
ìó ëþäåé íåïîêî¿òü, ÿê ³íø³ ëþá-
ëÿòü îäíå îäíîãî? Æàáà äóøèòü?

×îìó áëóäíîãî ñèíà ëþáëÿòü
á³ëüøå? Íàâ³ùî áóòè â³ðíèì ñè-
íîì, ÿêùî áëóäíîãî ëþáèòèìóòü
á³ëüøå? ×îìó ëþáëÿòü êðàñèâî-
ãî íåã³äíèêà, à íå ïîòâîðíîãî ãå-
ðîÿ? ×è ïîãàíî ëþáèòè çà ãðîø³?
×è ë³ïøå ëþáèòè çà êðàñó? ×è öÿ
ïðè÷èíà íå òàêà âæå é äð³á’ÿçêî-
âà? ×è ëþáîâ ìàº äàâàòèñÿ ó âè-
íàãîðîäó? Õòî öå âèð³øóº?

Ëþáîâ öå — õîò³òè ïîâíîãî
êîíòðîëþ íàä êîõàíèì? Ëþáîâ
öå — õîò³òè çðîáèòè êîõàíîãî
÷àñòêîþ ñåáå? ×è ëþáîâ âèñëè-
çàº, ÿê ðòóòü, êîëè ñòèñíóòè êó-
ëàê? ×è á’þòü, êîëè ëþáëÿòü?
ßêùî ëþáëÿòü, ÷îìó á’þòü?

×è Çàõåð-Ìàçîõ ëþáèâ Óêðà¿íó?

×è ëþáëþ ÿ ñåáå á³ëüøå çà
âñ³õ? ×è ìîæíà ëþáèòè ³íøîãî,
íå ëþáëÿ÷è ñåáå? ×è ÿ ëþáëþ
ñåáå â ³íøèõ? ×è çíàþ ÿ äîñèòü
ïðî ³íøèõ, ùîá ëþáèòè ¿õ ñàìèõ?
×è çíàþ ÿ âçàãàë³ ùî-íåáóäü?

×îìó êëè÷åø Áîãà, êîëè ê³í-
÷àºø?

×è ëþáèâ ìåíå Áîã, êîëè ñòâî-
ðþâàâ? ×è ëþáèâ â³í ñåáå? ×è
ëþáèâ â³í áóäü-ùî? ×è Áîã ñòâî-
ðèâ ëþäèíó òàêîþ íåäîñêîíà-
ëîþ, àáè ìè ëþáèëè íå çàâäÿêè,
à âñóïåðå÷?

×è º Áîã? Íåìà? À êîëè áóäå?

×è ëþáèìî ìè â³ä ñòðàõó ïå-
ðåä Áîãîì? ×è íå ÷åñí³øå ëþáè-
òè ëþäåé, íå â³ðÿ÷è â Áîãà? ×è
öå ìîæëèâî? ×îìó ðåë³ã³¿ çàðà-
æàþòü ìàñè, ÿê âîãîíü, à ãóìà-
í³ñòàìè ñòàþòü ïîîäèíö³?

×è º ñåíñ ëþáèòè ëþäñòâî? ×è
íå åãî¿çì — ëþáèòè ëþäñòâî, íà-
ëåæà÷è äî íüîãî? ×è íå ñâèí-
ñòâî — íå ëþáèòè éîãî? ×è ìîæ-
ëèâî ëþáèòè ëþäñòâî, íå ìàþ÷è
ðåàëüíî¿ àëüòåðíàòèâè? ×è ëþä-
ñòâî ïîëþáèëî á ìåíå, ÿêáè ïðî
ìåíå çíàëî? ×è ïîëþáèëè ìåíå
ò³, õòî çíàº? ×è ïîëþáèâ ìåíå
ïî-ñïðàâæíüîìó õî÷ õòî-íåáóäü?

Ç êèì îäðóæèâñÿ Ðóñëàí ç äè-
òÿ÷îãî ñàäêà?

×è áîðù ìåíå òàêîæ ëþáèòü,
ÿê ÿ éîãî? ×è áîðù íàðîäèâñÿ
â³ä ëþáîâ³ áóðÿêà äî êàïóñòè? À
ÿêáè êàïóñòà ³ áóðÿê íå çóñòð³ëè-
ñÿ òîãî äíÿ? Çóñòð³ëèñÿ á ï³çí³-
øå? ×è áîðù áóâ áè ³íøèì? ×è
õî÷åòüñÿ áóðÿêó ñõîäèòè íàë³âî,
õî÷à á ó ñàëàò “øóáà”? ×è êàïóñ-
òà øêîäóº, ùî íå ñòàëà ãîëóá-
öåì? ×è ¿õíÿ ëþáîâ ñèëüí³øà çà
ö³ áàæàííÿ?

×îìó òàê òÿæêî, êîëè ìåíå
ëþáëÿòü ìåíøå? ×è íå áëàãîðîä-
í³øå ñàì³é ëþáèòè á³ëüøå? ×è
áëàãîðîäñòâî ãðàº ðîëü ó ëþáî-
â³?

×è Áð³òí³ Ñï³ðñ ëþáèëà Äæàñ-
ò³íà Ò³ìáåðëåéêà? ×îìó ÿ çíàþ ö³
³ìåíà?

×è ìåíå ëþáëÿòü çà òå, õòî ÿ º,
÷è ëþáèëè á îäíàê? ßêùî ëþáè-

ëè á îäíàê, ÿêèé ñåíñ áóâ ñòàâà-
òè òèì, êèì ÿ º? ßêáè ÿ áóëà
âðîäëèâ³øîþ é âèùîþ, ÷è ìåíå
á ëþáèëè á³ëüøå? ßêáè ÿ áóëà
äîáð³øîþ é òóðáîòëèâ³øîþ, ÷è
ìåíå á ëþáèëè á³ëüøå? ßêáè ÿ
ñòàëà ñï³âà÷êîþ, ÷è ìåíå á ëþ-
áèëè á³ëüøå? ßêáè ÿ ï³øëà â ïî-
ë³òèêó, ÷è ìåíå á ëþáèëè á³ëü-
øå? ×è ëþáîâ — öå ³ º âåðøèí-
íèé óñï³õ? ×è çà óñï³õ ìîæíà êó-
ïèòè ëþáîâ?

Ùî áà÷èòü êîõàíèé, êîëè äè-
âèòüñÿ íà ìåíå?

×è ìàìà ëþáèëà ìåíå á³ëüøå,
êîëè ÿ â÷èëàñÿ õîäèòè? ×è ¿¿ ëþ-
áîâ çàëåæàëà â³ä ìîº¿ áåççàõèñíî-
ñò³? ×è çìîãëà á ÿ áóòè ùàñëè-
âîþ áåç ¿¿ ëþáîâ³? ×è áóâàþòü
ùàñëèâèìè ëþäè, ÿêèõ íå ëþ-
áèòü ìàìà?

×è ëþáîâ ñèëüí³øà çà ñìåðòü?
×è ëþáîâ ìîæíà çàáðàòè ç ñî-
áîþ â ìîãèëó? ßêùî íå ìîæíà,
ÿêèé ñåíñ ó ñàìîïîæåðòâ³? ×è ñà-
ìîïîæåðòâà îçíà÷àº áðàê ëþáî-
â³ äî ñåáå? ×è ëþáîâ, ÿêà ñèëü-
í³øà çà æèòòÿ,— ºäèíà ñïðàâæ-
íÿ ëþáîâ?

×è êðàñà ³ñíóº îá’ºêòèâíî? ×î-
ìó ãåïàðä êðàñèâèé, à øàêàë í³?
×è øàêàë êðàñèâèé äëÿ øàêàëè-
õè? ×îìó ¿é òàê íå ïîùàñòèëî?
×èì ïîÿñíèòè ëþáîâ äî êâ³ò³â?
×è öå íå çáî÷åíà ëþáîâ äî ðå-
ïðîäóêòèâíèõ îðãàí³â ³íøîãî á³î-
ëîã³÷íîãî âèäó?

×è òè÷èíêà ëþáèòü ïåñòèê?

×è ìè çàêîõóºìîñÿ ò³ëüêè äëÿ
ðîçìíîæåííÿ? ßêùî òàê, íàâ³-
ùî ìè ïèøåìî â³ðø³ ïðî íüî-
ãî? ×îìó ó ïîåç³ÿõ çàâæäè ô³ãó-
ðóþòü ãðîçè, ñëüîçè, ðîçè é áå-
ðüîçè? ×îìó çîðÿíå íåáî ñóì³ñ-
íå ç êîõàííÿì, à íóæíèê çà õà-
òîþ í³? ×è íà öå çàïèòàííÿ íå
â³äïîâ³â êîõàíåöü ëåä³ ×àòòåð-
ëåé?

×è ëþáîâ — öå ñåðïàíîê íà
î÷àõ, ñàìîîáìàí ³ íàéñèëüí³øèé
ëþäñüêèé íàðêîòèê? ×è ëþáîâ —
öå íîâîêà¿í äëÿ íàðîäó? ×è ìîã-
ëè á ìè âèíåñòè òðàã³çì ³ ïîòâîð-
í³ñòü ñâ³òó áåç ëþáîâ³?

×è ïîì³òèëè á ìè êðàñó ³ âå-
ëè÷ ñâ³òó áåç ëþáîâ³?
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DJ LIGHT (Вадим), діджей:
— Я з дитинством розпрощав-

ся вже, і доросле життя потреб є
відповідно о серйозно о ставлен-
ня, а відта , час на дрібниці не-
має. Навіть виспатися ні оли!
Життя — це постійна боротьба, і
щойно мене випадає вільна хви-
лина, нама аюся відпочити разом
із др зями, та ож д же люблю по-
дорож вати. Нещодавно повер-
н вся з Амери и. Там зовсім ін-
ший спосіб життя, відрізняється
від нашо о. Але жити ліпше на на-
шій землі, в У раїні. Коли б в ма-
лень ий, любив моделювати літа-
и. Я їх онстр ював, с леював,
часом щось не виходило — і це
вихов вало терпіння. Любов до
творчості не зни ла, а переросла
доросліш форм — тепер вона

втілюється в м зиці. Я мож оди-
нами сидіти й прид м вати мело-
дію. Це та захоплює. Але, на від-
мін від моделей літа ів, я і ти
зрештою поставиш на шаф і ма-
ло хто їх побачить, м зи твориш
для сл хачів. А це неабия а відпо-

відальність. Останнім часом ме-
ні від рився й інший стр мінь
творчості — дизайнерсь ий: я мо-
делюю дея і свої остюми. Я що
в людині є творча іс ор а, вона
повинна її обов’яз ово роздм ха-
ти й р хатися далі!

Тетяна РАМУС, телевед ча:
— Я нещодавно почала займа-

тися фото рафією. Знімаю членів
своєї родини, і потім вішаємо фо-
то на стін . Першим б в портрет
чолові а, але не звичайний пор-
трет, а силет. У ш олі я не люби-
ла тр дово о навчання, том й ни-
ні нія их дрібниць не роблю. Сво-
їми р ами я люблю творити свою
телепро рам !

Андре ТАН, дизайнер:
— Роблю все вели е і потрібне.

У дитинстві на ро ах праці майс-
тр вав різні дрібнич и. Тепер он-
центр юся на роботі, нових прое -
тах і я професіонал життя присвя-
ч ю своїй справі. Час ледве ви-
стачає на особисте життя.

Âè âì³ºòå ðîáèòè 
ùîñü íå äóæå ïîòð³áíå, àëå

êóìåäíå ÷è êðàñèâå?

Сер ій ГМИРЯ,
КПУ, народний деп тат У раїни:
— Я хотів би ви рати всі он рси, в я их брав би
часть. Хто ж стає он рсантом, щоб про рати? Нині
я вже вийшов з то о ві , оли хочеться зма атися за
щось. Хоча, знаєте, я хотів би ви рати он рс на най-
ращо о першо ласни а. Д же хочеться поверн тися
в дитинство, бо ж б дь-я а людина не проти помоло-
діти.

Оле ТЯГНИБОК,
олова Все раїнсь о о об’єднання “Свобода”:
— У дитинстві в мене б ли традиційні мрії — пере-

ма ати в я ихось спортивних зма аннях. На нинішньо-
м етапі життя мож ть б ти хіба що я ісь фантастичні
мрії. Напри лад, я хотів стати добрим чарівни ом, і
все, що відб вається в нас еволюційним шляхом, д -

же-д же швид о зробити. Здійснити миттєв безболіс-
н революцію, аби всім б ло добре, аби всі стали щас-
ливими й пишалися, що в нас най раща раїна.

Борис ПЕТРОВ,
Партія ре іонів, народний деп тат У раїни:
— Люблю фото раф вати, том пишався б перемо-

ою он рсі фото рафів. Особливо, я би мої фото
оцінили і дорослі, і діти. Діти це особливе ж рі — д -
же щирі.

Інна ЦИМБАЛЮК,
модель, телевед ча:
— Напевне, я хотіла б стати ращою для сво о о-

хано о чолові а. Том що для мене родина д же важ-
лива. Я хотіла б для сво о охано о б ти єдиною. За-
сл жити йо о любов, довір . Тобто стати ращою.

ßêèé êîíêóðñ âè õîò³ëè á âèãðàòè?

Êèÿíè ñõèëüí³ 
äî òâîð÷îñò³, àëå ÷îìóñü
öå íå âèêîðèñòîâóþòü
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Íà ªâðîáà÷åíí³-2008 âîíà çàñï³âàº “Shady Lady”

Ó äåíü çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè â
ïðÿìîìó åô³ð³ óêðà¿íñüê³ ãëÿäà÷³
îáèðàëè ï³ñíþ äëÿ ì³æíàðîäíî-
ãî ï³ñåííîãî êîíêóðñó “ªâðîáà-
÷åííÿ”. Öüîãîð³÷íà íîì³íàíòêà
â³ä Óêðà¿íè — çàñëóæåíà àðòèñò-
êà Àí³ Ëîðàê — ïðåäñòàâèëà íà
ñóä ïóáë³êè ï’ÿòü êîìïîçèö³é, ñå-
ðåä ÿêèõ “The dream of bright a
day”, “It’ll be your melody” êè¿â-
ñüêî¿ àâòîðêè Áîæåíè Êîñòðîì-
ñüêî¿, “Æäó òåáÿ” òà óêðà¿íîìîâ-
íà “ß ñòàíó ìîðåì” ç îñòàííüî-

ãî àëüáîìó “15”. Ïåðåìîãëà æ
“Shady Lady” (“Çàãàäêîâà æ³í-
êà”), ñïåö³àëüíî íàïèñàíà äëÿ
êîíêóðñó “ªâðîáà÷åííÿ” ðîñ³é-
ñüêèì ñï³âàêîì Ô³ë³ïïîì Ê³ðêî-
ðîâèì. “Öå áóëà âèñíàæëèâà ïðà-
öÿ. Ï³ñí³ íàäõîäèëè ç óñ³º¿ Óêðà-
¿íè. Â êîæí³é º äóøà, ³ íå ìîæ-
íà ¿õ ïîð³âíþâàòè ì³æ ñîáîþ,—
ïðîêîìåíòóâàëà ï³äãîòîâêó äî
êîíêóðñó ñï³âà÷êà Ëîðàê.— Ïðè-
ºìíî, ùî ïåðåìîãëà êîìïîçèö³ÿ
“Shady Lady”.

Óêðà¿íà áåðå ó÷àñòü ó ªâðîáà-
÷åíí³ âæå âøîñòå. Òîð³ê äðóãå
ïî÷åñíå ì³ñöå ó Õåëüñ³íê³ âèáî-
ðîëà Âºðêà Ñåðäþ÷êà. À âò³ì, çà
íîâèìè ïðàâèëàìè êîíêóðñó,
ïîïðè òîð³øí³é âèñîêèé áàë
Óêðà¿íè, ïîï-ä³âà Àí³ Ëîðàê
çìàãàòèìåòüñÿ ç óñ³ìà âèêîíàâ-
öÿìè íà ð³âíèõ, ïî÷èíàþ÷è ç
ï³âô³íàëó. Äî ñëîâà, Àíäð³é Äà-
íèëêî ïîîá³öÿâ âçÿòè ï³ä îñî-
áèñòèé êîíòðîëü ï³äãîòîâêó
óêðà¿íñüêî¿ ïðåäñòàâíèö³ Àí³
Ëîðàê òà äàòè ¿é ê³ëüêà ìàéñòåð-
êëàñ³â. Äîïîìàãàòè ó öüîìó ñï³-
âà÷ö³ áóäóòü òàêîæ õîðåîãðàô
Îëåíà Êîëÿäåíêî, óêðà¿íñüê³ ìî-
äåëüºðè Àíæåëà Ëèñèöÿ ³ Ãàííà
Áóáëèê, â êîñòþìàõ ÿêèõ âèêî-
íàâèöÿ âèñòóïèëà íà â³äá³ðêîâî-
ìó òóð³. Âæå íàïðèê³íö³ òðàâíÿ
ñï³âà÷êà ïîïðÿìóº äî Áºëãðàäà,
äå â³äáóâàòèìåòüñÿ ªâðîáà÷åí-
íÿ-2008
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Ви умієте робити щось не
дуже потрібне, але 

забавне або
красиве?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð

ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...+5°Ñ, âíî-
÷³ +1...+3°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +5; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +3...+5°Ñ; ó âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó âäåíü
+1...+3°Ñ, âíî÷³ 0...+3°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó ï³â-
äí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +3...+6°Ñ, âíî÷³ +1...+3°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷-
íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +11...+13°Ñ, âíî÷³
+5...+7°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Ані Лора має намір під орити Європ своєю чарівною посміш ою

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У с бот , 23 люто о, в ефірі Першо о Національно о
анал відб вся за лючний етап національно о відбір-
ово о пісенно о он рс "Євробачення-2008". Під час
інтера тивно о олос вання лядачі анал та ж рі об-
рали пісню "Shady Lady", з я ою співач а Ані Лора в
травні поїде до сербсь ої столиці.

Àí³ Ëîðàê ïðåäñòàâëÿòèìå
Óêðà¿íó ç ï³ñíåþ 
Ô³ë³ïïà Ê³ðêîðîâà

1. Óì³þ, àëå íå ëþáëþ — íóäíî öå — 28 %
2. Òàê, âåñü ÷àñ ùî-íåáóäü òâîðþ òàêå...— 26 %
3. Íà æàëü, í³. Í³ ìàëþâàòè, í³ ë³ïèòè — îáä³ëåíèé òàëàíòà-

ìè...— 22 %
4. Óì³â êîëèñü, çàðàç íå çàéìàþñÿ — 18 %
5. Õî÷ó íàâ÷èòèñÿ — 7 %


