
ссттоорр..  44

хрещатик
№127 (3343) понеділок, 21 липня 2008 року київська муніципальна газета

РАДА В ПОШУКАХ КОАЛІЦІЇ
Нова сесія парламент може об’єднати
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ссттоорр..  66

ГОЛОС РОМАНСУ
Марія Ліпінсь а проспівала романси
ХІХ сторіччя

“Òðî¿öüêèé” ìàº áóòè çðóéíîâàíèé
Ñòîëè÷íà âëàäà ïðèñòóïèëà äî îñòàòî÷íîãî äåìîíòàæó ÒÐÖ

Ó ñóáîòó ç 8-¿ ðàíêó íà òåðèòîð³¿ ÒÐÖ
“Òðî¿öüêîãî”, ùî á³ëÿ Îë³ìï³éñüêîãî ñòà-
ä³îíó, ÷óâñÿ ãóðê³ò. Âòðåòº íåäîáóäîâàíó
ñïîðóäó, ÿêà çàâàæàº ïðîâåäåííþ ªâðî-
2012 â Óêðà¿í³, ïî÷àëè çíîñèòè. ßê ñòàëî
â³äîìî, îñòàòî÷íîãî äîìîâëåííÿ ùîäî
ïðîâåäåííÿ ðîá³ò äîñÿãëè íàïåðåäîäí³
ââå÷åð³, 18 ëèïíÿ, íà çóñòð³÷³ ìåðà Êèºâà

Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ç âëàñíèêîì ÒÎÂ
“Þäæèí” Âàäèìîì Íîâ³íñüêèì.

“Ïðîáëåìà ³ñíóâàëà, ïîêè ³íâåñòîð âè-
ìàãàâ ï³äïèñ³â ç Êàáì³íó íà íàøîìó êîí-
òðàêò³. Óðÿä æå çíàõîäèâ ð³çí³ ïðè÷èíè,
ùîá öüîãî íå ðîáèòè, îäíàê çðåøòîþ âñå-
òàêè ï³äïèñàâ óñ³ íàëåæí³ äîêóìåíòè. Ó
öüîìó íàì, çâ³ñíî, ïîñïðèÿâ Ïðåçèäåíò”,—

ñêàçàâ ì³ñüêèé ãîëîâà. Íèí³ íà òåðèòîð³¿,
îáíåñåí³é çåëåíèì ïàðêàíîì, ïðàöþº ìà-
øèíà, ÿêà ñïåö³àëüíèìè “íîæèöÿìè” êðè-
øèòü áåòîííó êîíñòðóêö³þ. Íà äðóãîìó ïî-
âåðñ³ äâîº ðîá³òíèê³â ïîëèâàþòü íåäîáóäî-
âàíó ñïîðóäó ç³ øëàíã³â âîäîþ, àáè ïèëþ-
êà íå ðîçë³òàëàñÿ âð³çíîá³÷.

Äåìîíòàæåì çàéìàºòüñÿ “Êè¿âìåòðî-
áóä”. “Ïðàöþâàòèìóòü 9 ìàøèí ³ 7 åêñ-
êàâàòîð³â. Àâòîìîá³ë³ âèâîçèòèìóòü óëàì-
êè áåòîíó íà â³äïîâ³äíèé ìàéäàí÷èê, äå
¿õ ïåðåðîáëÿòèìóòü”,— ðîçïîâ³â ãåíäè-
ðåêòîð ÒÎÂ “ÎRGA” Òàðàñ Ïðîöåâ’ÿê,
÷èºþ òåõí³êîþ êîðèñòóþòüñÿ.

Íà ì³ñö³ ðîá³ò ïîáóâàâ çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Â³í êî-
ðîòêî íàãàäàâ ³ñòîð³þ ïèòàííÿ: “Áóëî ï³ä-
ïèñàíî óãîäó ì³æ “Þäæèí”, ÊÌÄÀ ³ Äåð-
æàâíèì óïðàâë³ííÿì ñïðàâàìè. Îäíàê äî-
êóìåíò íå ïîãîäæóâàâ Êàáì³í. Ìàëî òî-
ãî, Ì³í’þñò Óêðà¿íè çâåðíóâñÿ äî Ãîñïî-
äàðñüêîãî ñóäó ³ îñêàðæóâàâ ïîëîæåííÿ
äîãîâîðó. Ïðîòå íèí³ ìè îòðèìàëè ïàïå-

ðè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ì³í³ñòåðñòâî
â³äêëèêàëî ïîçîâ”.

Êð³ì òîãî, ì³æâ³äîì÷à êîì³ñ³ÿ Êàáì³íó
ïîãîäèëà ñóìó íà êîìïåíñàö³þ ç ì³ñöå-
âîãî áþäæåòó íà äåìîíòàæ — 28 ìëí ãðí.
Íàãàäàºìî: ö³ êîøòè âèä³ëèëè ï³ñëÿ âíå-
ñåííÿ çì³í äî áþäæåòó íà îñòàíí³é ñåñ³¿
Êè¿âðàäè. Äîäàòêîâî ³ç áþäæåòó ñòîëèö³
íàëåæèòü ñïëàòèòè Äåðæàâíîìó óïðàâ-
ë³ííþ ñïðàâàìè 220 ìëí ãðí çà íàäàíó
êîìïàí³¿ “Þäæèí” ó êîìïåíñàö³þ çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó íà ïðîñï. Àêàäåì³êà
Ãëóøêîâà, 1.

“ßêáè Êàáì³í íà ÷îë³ ç Þë³ºþ Òèìî-
øåíêî íàì íå ñòàâèâ ïàëèö³ â êîëåñà, äå-
ìîíòàæ óæå âèêîíàëè á íà 50% “,— ðåçþ-
ìóâàâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, íà ðîáîòè â³äâåäåíî 100 äí³â, îäíàê,
ç îãëÿäó íà íàáëèæåííÿ ÷åìï³îíàòó, ¿õ íà-
ìàãàòèìóòüñÿ âèêîíàòè ÿêíàéñêîð³øå.

Íàãàäàºìî, ùî âïåðøå çíîñèòè “Òðî¿öü-
êèé” ïî÷èíàëè ùå ó áåðåçí³, äðóãà ñïðî-
áà â³äáóëàñÿ ó íèí³øíüîìó ÷åðâí³
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Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Нинішньої с боти вже втретє офіційно розпочався демонтаж тор о-
вельно-розважально о центр "Троїць ий" біля НСК "Олімпійсь о о".
Представни и місь ої влади заявили, що він стане остаточним. До -
менти про завершальні домовлення та с ми омпенсації підписано
між мером Леонідом Черновець им та власни ом омпанії "Юджин"
п'ятницю ввечері. За словами місь о о олови, всі питання можна б -
ло з одити раніше, я би на заваді розв'язанню проблеми не ставав
Кабінет Міністрів У раїни на чолі з Юлією Тимошен о. Знести ом-
пле с план ють за три місяці.

Нинішнє знесення "Троїць о о" остаточне, і Кабмін більше не заважатиме місь ій владі от ватися до Євро-2012
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“Êè¿âçåëåíáóä”
îçáðî¿âñÿ 
íà ïîæåæîíåáåçïå÷íèé
ïåð³îä

Ç íàñòàííÿì ïåð³îäó ïîæåæ ó ë³ñîïàðêî-
âèõ ñìóãàõ ñòîëèö³ êîìóíàëüí³ ñëóæáè
çä³éñíèëè êîìïëåêñ çàõèñíèõ çàõîä³â. Çîê-
ðåìà, ôàõ³âö³ "Êè¿âçåëåíáóäó" ïåðåâ³ðèëè
âèêîíàííÿ ïðîòèïîæåæíèõ çàõîä³â çåìëå-
êîðèñòóâà÷àìè. Ïîðóøíèêàì âèäàëè â³äïî-
â³äí³ ïðèïèñè. Ïåðåêðèëè 106 íåïëàíîâèõ
äîð³ã ³ çà¿çä³â äî ë³ñó — òàì âñòàíîâèëè
øëàãáàóìè òà íàäîâáí³. Íà íåïåðåêðèòèõ
òåõíîëîã³÷íèõ äîðîãàõ äî ë³ñîâèõ ìàñèâ³â
ðîçì³ñòèëè 55 äîðîæí³õ çíàê³â "Ðóõ çàáî-
ðîíåíî". Êð³ì òîãî, çìîíòóâàëè 176 á³ã-
áîðä³â ³ç çàêëèêàìè áåðåãòè äîâê³ëëÿ. Êî-
ìóíàëüíèêè òàêîæ ë³êâ³äóâàëè 390 êóáî-
ìåòð³â ñì³òòÿ â ë³ñîïàðêîâ³é ÷àñòèí³ ì³ñ-
òà. Â³äíîâèëè ìåðåæó ïðîòèïîæåæíèõ ðîç-
ðèâ³â çàâäîâæêè 2 òèñ. êì. Êð³ì öüîãî, âæå
ñêëàëè ìàðøðóòè ïàòðóëþâàííÿ ë³ñîïàð-
êîâî¿ çîíè ó ë³òí³é ïåð³îä. Íàãàäàºìî, ùî
íà îçáðîºíí³ ì³ñüêèõ ãîñïîäàðñòâ îá'ºä-
íàííÿ "Êè¿âçåëåíáóä" 17 ïîæåæíèõ ìàøèí,
12 òðàêòîð³â ³ç ïëóãàìè, 3 ìîòîöèêëè, 11
ñïîñòåðåæíèõ âåæ òà 2 åêñêàâàòîðè

Ó ìåòðîïîë³òåí³
ïðîäàâàòèìóòü 
êàðòó Êèºâà

Ç 1 ñåðïíÿ ó êàñàõ ñòîëè÷íîãî ìåòðîïî-
ë³òåíó ìîæíà áóäå ïðèäáàòè êàðòó ñòîëèö³.
Êîøòóâàòèìå âîíà 7 ãðí. Ìàïó ïðîïîíó-
âàòèìóòü òðüîìà ìîâàìè — óêðà¿íñüêîþ,
ðîñ³éñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ. Ó í³é áóäå ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî ñòîëèöþ, ñõåìà ë³í³é ìåòðî-
ïîë³òåíó. Äëÿ çðó÷íîñò³ âèêîðèñòàííÿ, êàð-
òà áóäå ïîä³ëåíà íà ñåêòîðè, à âóëèö³ ïðî-
íóìåðîâàí³. Òàêèì ÷èíîì ìîæíà áóäå
øâèäøå çíàéòè ïîòð³áíå ì³ñöå çóñòð³÷³ ÷è
ïðîãóëÿíêè.

Êð³ì òîãî, íà ñòîð³íêàõ ìàïè áóäóòü âêà-
çàí³ àäðåñè äåðæàâíèõ óñòàíîâ òà îðãàí³-
çàö³é, ìóçå¿â, ãîòåë³â, òåàòð³â òà ðåñòîðà-
í³â. ßê ðîçïîâ³ëè ó ìåòðîïîë³òåí³, êàðòà
ìàòèìå âèãëÿä êîëüîðîâî¿ áðîøóðè, ê³ëü-
êà ðàç³â ñêëàäåíî¿, àáè ¿¿ áóëî çðó÷í³øå
âèêîðèñòîâóâàòè. Âäîñêîíàëåíèé äèçàéí
äîïîìîæå ëåãøå ³ øâèäøå êîðèñòóâàòèñÿ
íåþ. Ïðîäàâàòèìóòü êàðòó ìàéæå íà êîæ-
í³é ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó. Íàãàäàºìî, ùî
íèí³ ìàïó ñòîëèö³ òà ñõåìó ë³í³é ìåòðîïî-
ë³òåíó ìîæíà ïîïðîñèòè ó êàñèðà áåçïëàò-
íî. Íèí³øíÿ êàðòà ïîä³áíà äî íåâåëèêîãî
êîíâåðòà, ê³ëüêà ðàç³â ñêëàäåíîãî. Îñê³ëü-
êè íàäðóêîâàíà âîíà çà ñïîíñîðñüê³ êîø-
òè, òî ðåêëàìà ð³çíèõ ô³ðì çàéìàº íàáàãà-
òî á³ëüøå ïëîù³, àí³æ âëàñíå ñõåìà âóëèöü
òà ìåòðî

Íàéêðàùå 
áóäèíêè ðåìîíòóþòü 
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðøîãî ï³âð³÷÷ÿ öüîãî
ðîêó, Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí ìàº íàéá³ëü-
ø³ îáñÿãè âèêîíàííÿ ðîá³ò ³ç ðåìîíòó æèò-
ëîâîãî ôîíäó. ßê ïîâ³äîìèëè â Óïðàâë³í-
í³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, íà
ñüîãîäí³ ðàéîí âèòðàòèâ óæå ìàéæå 17 ìëí
ãðí íà áëàãîóñòð³é. Öå íàéâèùèé ïîêàç-
íèê ó ñòîëèö³. Öüîãî ðîêó ó ðàéîíí³é ïðî-
ãðàì³ ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó çà-
ïëàíîâàíî ðåìîíò ï³ä'¿çä³â òà âõ³äíèõ ãðóï
æèòëîâèõ áóäèíê³â, àñôàëüòóâàííÿ äâîðî-
âèõ òåðèòîð³é òà ì³æêâàðòàëüíèõ ïðî¿çä³â,
ðåìîíò ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà çàì³íó òåïëî-
âèõ ïóíêò³â. Íà ¿¿ ðåàë³çàö³þ ðàéîííà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ ïåðåäáà÷èëà ïîíàä 30 ìëí ãðí.
Çà ì³ñüê³ êîøòè, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ó áþäæå-
ò³ öüîãî ðîêó, ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
ïîëàãîäÿòü 299 îá'ºêò³â íà 18,8 ìëí ãðí.
Íàðàç³ âèêîíàííÿ ïëàíó ç ðåêîíñòðóêö³¿
ñòàíîâèòü 21%. Ñåðåä íèõ óæå â³äðåìîíòî-
âàíî 38 ôàñàä³â, 14 ñõîäîâèõ êë³òèí, 16
âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, îáëàøòîâà-
íî 17 äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â. Òàêîæ çä³éñ-
íåíî áëàãîóñòð³é ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é
íà âîñüìè îá'ºêòàõ

Íà âóëèöÿõ Êèºâà 
ðîçïî÷àëàñü åâàêóàö³ÿ

Повернення ева аторів
Ó ï'ÿòíèöþ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä

×åðíîâåöüêèé ïðèñâÿòèâ áðèô³íã íàé-
ãîñòð³øèì ïðîáëåìàì ñòîëèö³. Ãîëîâíà
íîâèíà — ïîâåðíåííÿ íà âóëèö³ ì³ñòà
åâàêóàòîð³â, ÿê³ "ðîç÷èùàòèìóòü" øëÿ-
õè â³ä íåïðàâèëüíî ïðèïàðêîâàíîãî
òðàíñïîðòó. Çà ñëîâàìè ìåðà, òàê³ çàõî-
äè ïîïîâíþâàòèìóòü áþäæåò ñòîëèö³.

Äîïîìàãàòè ðîáîò³ åâàêóàòîð³â áóäóòü
ñï³âðîá³òíèêè ÄÀ². Îñîáëèâó óâàãó
ñïðÿìîâóâàòèìóòü íà ñìóãè äëÿ ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó. Òàêèì ÷èíîì, çà

ñëîâàìè ïàíà ×åðíîâåöüêîãî, áóäå çà-
áåçïå÷åíî áåçïåðåøêîäíó òà ðåãóëÿðíó
ðîáîòó àâòîáóñ³â òà òðîëåéáóñ³â, ÿêèìè
êîðèñòóþòüñÿ ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü êè-
ÿí.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàãîëîñèâ, ùî
ðîáîòà åâàêóàòîð³â äîçâîëÿº çá³ëüøèòè
ïðîïóñêíó ñïðîìîæí³ñòü âóëèöü íà 20%
òà çíà÷íî çìåíøèòè çàòîðè ³ ÄÒÏ. Íà-
ðàç³ äî ðîáîòè ãîòîâ³ 28 îäèíèöü ñïåö-
òåõí³êè, îäíàê ¿õíþ ê³ëüê³ñòü ïëàíóþòü
çá³ëüøèòè äî 50.

Ïîðóøíèêàì äîâåäåòüñÿ çàáèðàòè ñâî¿
àâòîìîá³ë³ ç³ øòðàôìàéäàí÷èê³â. "Öå áó-

äå íåäåøåâî. Ö³íè ÿê áóëè äðàêîí³â-
ñüêèìè, òàê ³ çàëèøàòüñÿ",— ïðèãðîçèâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ðîçì³ð øòðàôó, ÿê ³ ðàí³øå, ñÿãàòèìå
â³ä 300 äî 1000 ãðèâåíü çàëåæíî â³ä îá'-
ºìó äâèãóíà àâò³âêè. Îäíàê º íîâîââå-
äåííÿ: áåçïëàòíî ïîâåðòàòèìóòü ìàøè-
íó âëàñíèêó, ÿêùî òîé ïîâåðíóâñÿ, äî-
êè ¿¿ ãðóçÿòü. ßêùî æ åâàêóàòîð óæå ðó-
øèâ — àâòî ìîæíà çàáðàòè ëèøå ç³
øòðàôìàéäàí÷èêà, ñïëàòèâøè â³äïîâ³ä-
íó ñóìó.

Äî ñëîâà, çà ïîïåðåäí³ ø³ñòü ì³ñÿö³â
ðîáîòè ÊÏ "Êè¿âïàðêòðàíññåðâ³ñ" åâà-
êóþâàâ 11 òèñÿ÷ íåíàëåæíî ïðèïàðêî-
âàíèõ àâòîìîá³ë³â. Ïðè öüîìó íàäõî-
äæåíÿ äî ì³ñüêîãî áþäæåòó ñòàíîâèëè
ïðèáëèçíî 1 ìëí ãðí. Çà äåíü åâàêóàòîð
â³äâîçèòü äî 10 àâòîìîá³ë³â. Íåçàáàðîì
ñïåöòåõí³êó ìàþòü îáëàäíàòè GPS-íà-
â³ãàòîðàìè, ùîá ìîæíà áóëî êîíòðîëþ-
âàòè ¿õíþ ðîáîòó.

Ìåð Êèºâà ñòâåðäæóº, ùî ïðàêòèêà
åâàêóàòîð³â º çâè÷íîþ äëÿ êðà¿í ªâðîïè.
Çà éîãî ñëîâàìè, ï³ä ÷àñ â³çèòó äî ñòîëè-
ö³ Óêðà¿íè ïðåçèäåíòà ÑØÀ Äæîðäæà Áó-
øà öå íàâ³òü áóëî äåðæàâíîþ âèìîãîþ.

Ева атори столиці працюватим ть чесно — забиратим ть неправильно припар овані авто навіть під місь ою адміністрацією

Â³äíîâëÿòü ðîáîòó ñïåöòåõí³êè, à ç óçá³÷ ïðèáåðóòü 
íåëåãàëüí³ ê³îñêè

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

На столичні доро и знов виїхали ева атори. Мер Леонід Черно-
вець ий на брифін п'ятницю запевнив, що робота місті та ої
техні и значно збільшить надходження до місь о о бюджет та на
20% по ращить проп с н спроможність в лиць. Іншою на альною
проблемою місті, за словами столично о олови, є хаотичне роз-
міщення іос ів. Для її розв'язання Леонід Черновець ий вважає за
потрібне я найшвидше централіз вати онтроль за МАФами пред-
ставни ами місь ої, а не районних влад.

Äî ê³íöÿ ðîêó âñòàíîâëÿòü 100 ïàðêîìàò³â
До 2007 ро пар ванням автомобілів займалися райони міста. При цьом майданчи и б ли невпоряд овані, розрахов валися

зазвичай отів ою, і роші оминали місь ий бюджет. Одне пар омісце давало лише 38 рн на місяць. Від оли ор анізацію пар -
вання взяло під свій онтроль КП "Київтранспар сервіс", приб т овість одно о місця зросла до 385 рн щомісяця. Від почат цьо-
о ро почали переходити на без отів овий розрах но за стоян . При цьом з люто о запровадили зональне пар вання: тери-
торію міста розбили на три зони, встановивши різн вартість посл и — від 1 до 7 рн. Із березня введено пар вальні талони для
трьох зон та на різні терміни. Вартість стала та ою: відповідно 3, 5 і 7 рн за по одинне пар вання, 9, 15 і 21 рн за пар вання на
день і 126, 210, 294 рн за орист вання столичним пар вальним майданчи ом протя ом місяця. Для порівняння: одина стоян и
біля приватно о тор овельно о чи розважально о за лад обходиться 40 рн і більше.
У березні — вітні цьо о ро "Київтранспар сервіс" запровадив оплат за пар вання через мобільний телефон. Розрах ватися за

допомо ою смс сьо одні можна на понад 20 пар вальних майданчи ах. Для орист вання посл ою зареєстр валися же 5 тис. воді-
їв. До інця ро план ють встановити 100 пар оматів, я і надад ть додат ов можливість для без онта тно о розрах н за посл .

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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"Êè¿â — ñòàðîäàâíÿ ñòîëèöÿ ç
âóçüêèìè âóëè÷êàìè. ß íå ÷à-
ð³âíèê, ùîá çàì³ñòü íå¿ íèí³

çðîáèòè ³íøå ì³ñòî. Òîæ ³íîä³
ö³ âóçüê³ âóëè÷êè ñïðàâä³ ïðîá-
ëåìí³. À óÿâ³òü, ÿêùî ïîñåðåä

íèõ ÿêèéñü íåã³äíèê ùå é ïîêè-
íå àâòîìîá³ëü!" — îáóðèâñÿ Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé.

Â³í òàêîæ íàãàäàâ, ùî ïàðà-
ëåëüíî ç ðîáîòîþ åâàêóàòîð³â ó
ì³ñò³ ïðîäîâæóþòü îáëàøòîâóâà-
òè ÿê³ñí³ ïàðêóâàëüí³ ìàéäàí÷è-
êè. Îïëàòèòè êîðèñòóâàííÿ íè-
ìè ìîæíà çà áåçãîò³âêîâèì
ðîçðàõóíêîì: àáîíåìåíòíèìè
òàëîíàì àáî ç ìîá³ëüíîãî òåëå-
ôîíó. Çàâäÿêè öüîìó íàäõîäæåí-
íÿ êîøò³â ³ç îäíîãî ìàøèíîì³ñ-
öÿ çá³ëüøèëîñü ó 10 ðàç³â — äî
ï³âòîðà ì³ëüéîíà ãðèâåíü íà ì³-
ñÿöü. Ñòàíîì íà 1 ëèïíÿ äî äåð-
æàâíîãî òà ì³ñüêîãî áþäæåò³â
íàä³éøëî ïîíàä 5 ìëí ãðí. Êð³ì
òîãî, ê³ëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â
"Ìîá³ëüíîãî ïàðêóâàííÿ" ùîì³-
ñÿöÿ çá³ëüøóºòüñÿ íà 30 %.

Íàðàç³ âñ³ äåíí³ ðàéîíí³ ïàð-
êóâàëüí³ ìàéäàí÷èêè âæå çíà-
õîäÿòüñÿ ó âëàñíîñò³ ì³ñòà, à íå-
çàáàðîì òóäè æ ïåðåäàäóòü ³ í³÷-
í³. Ìåð äîäàâ, ùî â ñòîëèö³ àê-
òèâíî ðîçðîáëÿþòü ïðîåêòè áó-

ä³âíèöòâà ï³äçåìíèõ ïàðê³íã³â.
Âîíè òàêîæ çàáåçïå÷àòü "ðîç-
âàíòàæåííÿ" âóëèöü.

Кон рс не раси
МАФів

²íøèì íàáîë³ëèì ïèòàííÿì ó
ì³ñò³ º ê³îñêè, äîçâîëè íà ðîçì³-

ùåííÿ ÿêèõ ðàí³øå âèäàâàëà
ðàéîííà âëàäà.

"ÌÀÔè áóäóòü çàâæäè. Ïðîòå
ïðîöåäóðà îäåðæàííÿ äîêóìåí-
òàö³¿ íà ¿õ âñòàíîâëåííÿ ìàº ñòà-
òè ïðîñò³øîþ òà âîäíî÷àñ êîí-
òðîëüîâàí³øîþ",— ñïðîãíîçóâàâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Íèí³ ç 7
òèñ. ÌÀÔ³â ëèøå 1 òèñÿ÷à âñòà-
íîâëåíà çàêîííî. "Ãðîø³ çà
âñòàíîâëåííÿ òîðãîâî¿ òî÷êè
â³äòåïåð íàäõîäèòèìóòü äî áþ-
äæåòó, à îòæå — êèÿíàì",— çà-
çíà÷èâ ìåð.

Íàãàäàºìî, ùî ó ìèíóëèé ÷åò-
âåð íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè
óõâàëèëè ð³øåííÿ, ÿêå ìàº âðå-
ãóëþâàòè õàîòè÷íå ðîçì³ùåííÿ
ÌÀÔ³â ó ñòîëèö³. Ïîâíîâàæåííÿ
ç³ âñòàíîâëåííÿ öåíòðàë³çóâàëè ó
ì³ñüêî¿ âëàäè.

Îñòàííÿ ïëàíóº îãîëîñèòè êîí-
êóðñ íà íàéã³ðøèé ÌÀÔ òà âè-
çíà÷èòè, ÿêèé ³ç íèõ âàðòî çíîñè-
òè ó ïåðøó ÷åðãó. Êèÿíè çìîæóòü
íàäñèëàòè äî ÊÌÄÀ ôîòîãðàô³¿
ê³îñê³â, ÿê³, íà ¿õíþ äóìêó, ïñó-
þòü âèãëÿä âóëèö³ àáî çàâàæàþòü
â³ëüíîìó ðóõó òðàíñïîðòó.

Òàêîæ ó Êèºâ³ ñòâîðÿòü ºäèíèé
ïåðåë³ê ê³îñê³â òà ïëàí ¿õ ðîçòà-
øóâàííÿ. Äî òîãî æ, ðåãëàìåíòó-
þòü ³ ïåðåë³ê ïðîäóêò³â, ÿê³ äî-
çâîëåíî òàì ïðîäàâàòè. Ó çâ'ÿçêó
³ç öèì ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü
Äîâãèé íà ñåñ³¿ íàâ³â ïðèêëàäè
ºâðîïåéñüêèõ ñòîëèöü. "Òàì ïðî-
äàþòü ëèøå õë³áî-ìîëî÷í³ âèðî-
áè, êâ³òè òà ñâ³æó ïðåñó",— çà-
çíà÷èâ â³í.

Ï³ä îñîáëèâèì "ïðèö³ëîì" áó-
äóòü "îäíîðóê³ áàíäèòè", ÿê³ íå-
ð³äêî ðîçì³ùóþòü ó ê³îñêàõ á³ëÿ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Äî ñëîâà,
ö³º¿ âåñíè íåçàêîíí³ ãðàëüí³ àâ-
òîìàòè äåìîíòóâàëè íàâ³òü ó Êè-
¿âñüêîìó çîîïàðêó ïîáëèçó êë³-
òîê ³ç õèæèìè çâ³ðàìè.

Âëàñíèê³â ÌÀÔ³â çîáîâ'ÿæóòü
ñòåæèòè çà ÷èñòîòîþ òåðèòîð³¿
íàâêîëî íèõ. Àäæå íåð³äêî ñì³ò-
òÿ âàëÿºòüñÿ íà ê³ëüêà ìåòð³â íà-
âêðóãè, à á³ëÿ ê³îñêà íåìàº íàâ³òü
óðíè

Ùîäíÿ åâàêóàòîðè ìîæóòü
ïîïîâíþâàòè áþäæåò íà 35 òèñ. ãðí

Перші ева атори в ом нальній власності Києва з'явилися ще за
мин лої влади. Тоді придбали 11 спецмашин. Мер Оле сандр Омель-
чен о підписав розпорядження "Про заходи із впоряд вання від-
стою транспортних засобів на проїжджих частинах в лиць міста Ки-
єва". Цей до мент передбачав і бло вання оліс, і ева ацію ав-
томобілів, припар ованих недозволених місцях. Проте нала оди-
ти ефе тивн робот олишній владі не вдалося.
За інформацією олишньо о заст пни а олови КМДА Івана Са-

лія, отрий опі вався транспортними проблемами, на той час до
штрафмайданчи ів відвозили трохи більше за десято автомобілів
щодня.
Після приход до влади оманди Леоніда Черновець о о до інця

2006 ро місто придбало ще 15 ева аторів омпанії "Авте ". Кон-
тролювала діяльність спецмашин заст пни олови КМДА Ірена Кіль-
чиць а. За допомо ою ева аторів почали не лише розв'яз вати
проблем заторів, а й а тивно наповнювати місь ий бюджет. 26 ева-
аторів почали давати щодня по 30—35 тис. рн приб т , тоді я

за старої влади — лише 2—3 тис. рн.
Пор шни ам встановили різні розміри штрафів. Що р тіша мар-
а авто, то вища с ма. Приміром, власни ам "джипів" та "мерседе-
сів", я им не більше 5 ро ів, доводилось ви ладати по 400 рн за
вантажні роботи та по 30 рн за ожен ілометр "про лян и" на
ева аторі. З одом Ірена Кільчиць а повідомила, що місто план є
за пити ще 15 механізмів. У 2007 році всі ева атори перейшли на
баланс КП "Київтранспар сервіс".
11 березня 2008 ро Мін'юст У раїни несподівано від ли ав ре-

єстрацію на аз Київмісь адміністрації про ева ацію припар ова-
них з пор шеннями автомобілів. МВС відмовилося с ладати відпо-
відні прото оли, без я их робота стала неможливою. Із середини бе-
резня ева атори припинили "полювання" на пор шни ів.
Щоб спецмашини не простоювали, ними продовжили перевози-

ти "залиш и" від ДТП. Крім то о, ева атори почали здавати в орен-
д для транспорт вання автомобілів та інших вантажів. Ви ли ати їх
мі ожен иянин. О олошення про це розмістили на сайті КМДА та
ЗМІ. Завантаження та розвантаження вантаж ва ою до 5 тонн об-

ходилося 200 рн, а ілометр про ат ошт вав 6 рн.
Та і підробіт и за інчилися 18 липня, оли ева атори поверн -

лися до ви онання "прямих обов'яз ів". Я повідомила "Хрещати "
дире тор КП "Київтранспар сервіс" Олена Поліщ , сьо одні працю-
ють понад 25 ева аторів, дея і проходять техо ляд. Вона та ож за-
значила, що планах міста за пити ще 50 спецмашин, ос іль и
стрім о збільш ється іль ість автомобілів столиці.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Íà äåìîíòàæ íåçàêîííèõ ê³îñê³â 
âèòðàòèëè 100 òèñ. ãðí

З 1 січня цьо о ро Головне правління з онтролю за бла о ст-
роєм столиці демонт вало майже півтисячі неза онно встановлених
малих архіте т рних форм. Всі вони зведені з дозвол попередньої
влади або й вза алі самовільно. Я аж ть в правлінні, вже с ла-
дено списо ще 500 несан ціонованих онстр цій, я і збираються
знести найближчим часом. Оренда одно о з та их іос ів ошт є
середньом 600 доларів.
На демонтаж неле альних малих архіте т рних форм цьо о ро

виділено 1 млн 100 тис. рн. Наразі з них же витрачено 100 тис.
рн, ос іль и лі відація лише одно о з них обходиться до 5 тис. рн.
Адже для цьо о потрібно ви ли ати спеціальн техні : вантажів и і
рани, а їхня робота ошт є немало.
Про демонтаж іос власни а попереджають за тиждень, та ма-

ло хто з них приб ває то о дня на місце події. Розібраний МАФ
відвозять на штрафний майданчи , де протя ом півро власни
може йо о ви пити. Для цьо о треба оплатити демонтаж і штраф
від 51 до 119 рн. Я що цьо о не відб вається, іос переходить
власність міста.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Мер Леонід Черновець ий запропон вав иянам надсилати фото іос ів, я і пс ють в лиці, щоб потім їх демонт вати

Із семи тисяч МАФів столиці за онно встановлена тіль и тисяча. Усі неле альні місь а влада незабаром знесе
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ПП АА РР ТТ ИИ ТТ УУ РР АА

Ñüîãîäí³ êàíöëåð Í³ìå÷÷èíè Àíãåëà
Ìåðêåëü ïðîâåäå ïåðåãîâîðè â Êèºâ³ ç âè-
ùèì êåð³âíèöòâîì äåðæàâè ùîäî ºâðîïåé-
ñüêî¿ òà ºâðîàòëàíòè÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà-
¿íè òà ðîçâèòêó åíåðãåòè÷íîãî é ³íâåñòè-
ö³éíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà â ðàìêàõ ï³äãî-
òîâêè äî ªâðî-2012. Â óêðà¿íñüê³é ñòîëè-
ö³ ïàí³ Ìåðêåëü çóñòð³íåòüñÿ ç Ïðåçèäåí-
òîì Â³êòîðîì Þùåíêîì, à òàêîæ ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðîì òà Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè.
Óêðà¿íñüêà ñòîðîíà ìàº íàì³ð çàïðîïîíó-
âàòè Í³ìå÷÷èí³ ñïðîñòèòè åì³ãðàö³éíî-â³-
çîâó ïîë³òèêó ªâðîñîþçó ç Óêðà¿íîþ íà-
ïåðåäîäí³ ïðîâåäåííÿ â íàø³é äåðæàâ³ ÷åì-
ï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó, à òàêîæ óòâî-
ðèòè çîíó â³ëüíî¿ òîðã³âë³. Ö³ ïóíêòè ìà-
þòü áóòè ïðîïèñàí³ â íîâ³é óãîä³ ïðî ïî-
ãëèáëåíå ñï³âðîá³òíèöòâî ì³æ Óêðà¿íîþ òà
ªÑ óæå ó öüîìó ðîö³. Âîäíî÷àñ ðàäíèê í³-
ìåöüêîãî êàíöëåðà Êð³ñòîô Ãîéñãåí íèçü-
êî îö³íþº øàíñè Óêðà¿íè ó ãðóäí³ öüîãî
ðîêó ïðèºäíàòèñÿ äî Ïëàíó ä³é ùîäî ÷ëåí-
ñòâà â ÍÀÒÎ. À ïîñîë Í³ìå÷÷èíè â Óêðà-
¿í³ Ðàéíõàðä Øåôåðñ íàãîëîøóº, ùî ïå-
ðåãîâîðè ì³æ ªâðîñîþçîì ³ Óêðà¿íîþ ùî-
äî ïîãëèáëåíî¿ óãîäè é óãîäè ïðî ñòâîðåí-
íÿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ âàæëèâ³ø³ íèí³ çà
ïèòàííÿ ïðèºäíàííÿ Êèºâà äî Ïëàíó ä³é
ùîäî ÷ëåíñòâà â ÍÀÒÎ

Âñåñâ³òí³é áàíê 
ïîã³ðøèâ 
ïðîãíîç ³íôëÿö³¿ 
â Óêðà¿í³

Âñåñâ³òí³é áàíê ïðîãíîçóº, ùî ³íôëÿö³ÿ
â Óêðà¿í³ çà ï³äñóìêàìè ðîêó ñòàíîâèòèìå
21,5%. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïðîâ³äíèé åêî-
íîì³ñò ïðåäñòàâíèöòâà Âñåñâ³òíüîãî áàíêó
â Óêðà¿í³ Ðóñëàí Ï³îíòêîâñüêèé. Çã³äíî ç
êâ³òíåâèì ïðîãíîçîì áàíêó, ð³÷íà ³íôëÿ-
ö³ÿ â Óêðà¿í³ ìàëà ñòàíîâèòè 17,2%. Âîä-
íî÷àñ, íà äóìêó åêñïåðòà, äîñÿãòè ð³âíÿ ó
21,5% ìîæíà áóäå ëèøå ó òîìó âèïàäêó,
ÿêùî òåíäåíö³ÿ äî óïîâ³ëüíåííÿ ð³âíÿ
çðîñòàííÿ ö³í â êðà¿í³ íå çì³íèòüñÿ. Íàãà-
äàºìî, ùî Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè íå-
ùîäàâíî çá³ëüøèâ ð³÷íèé ïðîãíîç ³íôëÿ-
ö³¿ â Óêðà¿í³ ç 15,3% äî 15,9%. Çà äàíèìè
æ Äåðæêîìñòàòó, ç ïî÷àòêó ðîêó ³íäåêñ
ñïîæèâ÷èõ ö³í â êðà¿í³ âæå âèð³ñ íà
15,5%

Âîëîäèìèð 
Ëèòâèí ïîáà÷èâ 
çáëèæåííÿ 
ÏÐ ³ ÁÞÒ

Ó÷îðà ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó Â³ííèöüê³é
îáëàñò³ ë³äåð Íàðîäíî¿ ïàðò³¿ Âîëîäèìèð
Ëèòâèí çâåðíóâ óâàãó, ùî ïðîåêò çì³í äî
Êîíñòèòóö³¿, çàïðîïîíîâàíèé Áëîêîì Þë³¿
Òèìîøåíêî, “äèâîâèæíî ñõîæèé” íà ïðîåêò,
çàïðîïîíîâàíèé Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â. Çà ñëîâà-
ìè ïàíà Ëèòâèíà, îáèäâà ïðîåêòè “çíÿò³ ç
îäíîãî êîìï’þòåðà, ç äåÿêèìè ðîçá³æíîñòÿ-
ìè äëÿ òîãî, ùîá ïîò³ì çíàéòè êîìïðîì³ñ”.
Çîêðåìà Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ïðîïîíóº âèáîð÷ó
ìîäåëü, êîëè ïàðò³ÿ, ùî íàáðàëà á³ëüø³ñòü,
îäåðæóº 226 ãîëîñ³â ó Âåðõîâí³é Ðàä³, à âñ³
³íø³ — ä³ëÿòü 224 ìàíäàòè. Ñõîæà êîíöåï-
ö³ÿ é ó ÁÞÒó. Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî ïðî-
ïîíóº ïðîâîäèòè ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè ó äâà
åòàïè. Ó ïåðøîìó òóð³ áåðóòü ó÷àñòü óñ³ ïàð-
ò³¿, à â äðóãèé òóð âèõîäÿòü äâ³ ç òèõ, ùî íà-
áðàëè íàéá³ëüøå ãîëîñ³â. Âîëîäèìèð Ëèò-
âèí íàãîëîøóº, ùî îñíîâíîþ ìåòîþ òàêèõ
çì³í º âïðîâàäæåííÿ äâîïàðò³éíî¿ ñèñòåìè
âëàäè â Óêðà¿í³. Ó ÷îìó çàö³êàâëåí³ é ÁÞÒ,
³ Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â. Íàãàäàºìî, ùî ðàí³øå â
ïðåçèäåíòñüêîìó Ñåêðåòàð³àò³ â³äêðèòî çà-
ÿâëÿëè, ùî óçãîäæåííÿì ïîçèö³é ðåã³îíàë³â
³ ÁÞÒ íàâêîëî çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ çàéìà-
ºòüñÿ êîëèøí³é ãîëîâà Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçè-
äåíòà Ëåîí³äà Êó÷ìè Â³êòîð Ìåäâåä÷óê

Ðàäà â ïîøóêàõ êîàë³ö³¿

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ðåã³îíàë
Þð³é Ì³ðîøíè÷åíêî, Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â
ñïîä³âàºòüñÿ íà âèçíàííÿ Êîíñòèòóö³é-
íèì Ñóäîì ðîçâàëó ïîìàðàí÷åâî¿ êîàë³-
ö³¿ äî ïî÷àòêó îñ³ííüî¿ ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿
Ðàäè. Îïîçèö³ÿ çâåðíóëàñÿ äî ÊÑ çà
ðîç’ÿñíåííÿì ³ç öüîãî ïèòàííÿ ï³ñëÿ âè-
õîäó ³ç ïàðëàìåíòñüêî¿ á³ëüøîñò³ äâîõ
äåïóòàò³â — Þð³ÿ Áóòà ³ ²ãîðÿ Ðèáàêî-
âà. “Êîàë³ö³ÿ íå ìîæå ³ñíóâàòè ó ñêëàä³
ìåíøå í³æ 226 äåïóòàò³â. ² âæå ó ñåðï-

í³, ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ñóää³â ÊÑ ³ç â³ä-
ïóñòêè, ìè ñïîä³âàºìîñÿ íà âèçíàííÿ
ö³º¿ íîðìè Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì”,—
íàãîëîñèâ “Õðåùàòèêó” ïàí Ì³ðîøíè-
÷åíêî. ßêùî ÊÑ âðåøò³ âèçíàº ïðàâî-
ì³ðíîþ òî÷êó çîðó ðåã³îíàë³â — öå ìî-
æå îçíà÷àòè íå ò³ëüêè ðîçïàä ïîìàðàí-
÷åâî¿ êîìàíäè, à é ïðàâî ³íäèâ³äóàëüíî-
ãî ÷ëåíñòâà äåïóòàò³â ó ïàðëàìåíòñüê³é
á³ëüøîñò³. Çàì³ñòü ³ñíóþ÷îãî íèí³ ñóòî
ôðàêö³éíîãî. Àäæå, ÿêùî äåïóòàò ìîæå

ñàìîñò³éíî çàëèøèòè ïàðëàìåíòñüêó
á³ëüø³ñòü, òî ö³ëêîì ìîæå ðîçðàõîâóâà-
òè íà ³íäèâ³äóàëüíå ÷ëåíñòâî â í³é.

Íà öüîìó òë³ âæå âîñåíè, ï³ñëÿ ïî-
÷àòêó ðîáîòè III ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè,
ìîæóòü ðîçïî÷àòèñÿ ïåðåìîâèíè ì³æ
íàðîäíèìè äåïóòàòàìè ïðî ôîðìóâàí-
íÿ íîâî¿ êîàë³ö³¿. Ïðèíàéìí³ îïîçèö³ÿ
öüîãî íå ïðèõîâóº. “Ìîæëèâèé âàð³àíò
îá’ºäíàííÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â òà ÁÞÒ.
Ïðèíàéìí³ ÿ öüîãî íå âèêëþ÷àþ, àäæå
ðîçìîâè ïðî ¿õí³é ñîþç ³íêîëè â³äáó-
âàþòüñÿ. Äî òîãî æ ïîñò³éíî òî ç îäíî-
ãî, ÷è ³íøîãî áîêó ëóíàþòü ïðîïîçèö³¿
ùîäî çì³í ó Êîíñòèòóö³¿. Éìîâ³ðíèì º
³ ñîþç ðåã³îí³â òà ÍÓ-ÍÑ. Òàêà êîàë³-
ö³ÿ ìàòèìå ïîòð³áíèõ 226 ãîëîñ³â. Àëå
äëÿ öüîãî òðåáà, ùîá ôðàêö³ÿ ÍÓ, â
ÿê³é º 72 äåïóòàòè, á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â —
òîáòî ì³í³ìóì 37 äåïóòàò³â, óõâàëèëà ð³-
øåííÿ ïðî âñòóï äî íîâî¿ êîàë³ö³¿. Ïî-
êè ùî öå íåðåàëüíî. Õî÷à çàâòðà öå ìî-
æå ñòàòèñÿ”, — çàÿâèâ “Õðåùàòèêó” çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ôðàêö³¿ Êîìïàðò³¿ ó
Âåðõîâí³é Ðàä³ Àäàì Ìàðòèíþê. Ïðî-
òå äâ³ ìàëåíüê³ ôðàêö³¿ ïàðëàìåíòó íàé-
á³ëüøå ñïîä³âàþòüñÿ íà òðåò³é âàð³àíò
ôîðìóâàííÿ êîàë³ö³¿, ÿêèé ´ðóíòóâàòè-
ìåòüñÿ íà ìîæëèâîñò³ ³íäèâ³äóàëüíîãî
÷ëåíñòâà äåïóòàò³â ó ïàðëàìåíòñüê³é
á³ëüøîñò³. Çà òàêèõ óìîâ êîàë³ö³¿ ìî-
æóòü ñôîðìóâàòè ÏÐ, ÊÏÓ, Áëîê Ëèò-
âèíà, à òàêîæ îêðåì³ äåïóòàòè ³ç ÍÓ-
ÍÑ ³ ÁÞÒ. “Íàì íå âèñòà÷àº 4 äåïóòà-
ò³â äëÿ ïîòð³áíî¿ ê³ëüêîñò³. Ìîæëèâî,
íåçàáàðîì Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä äàñòü
ðîç’ÿñíåííÿ ç öüîãî ïðèâîäó”,— ñïîä³-
âàºòüñÿ ïàí Ìàðòèíþê.

Ùîïðàâäà, ñàìå ³íäèâ³äóàëüíå ÷ëåí-
ñòâî ó êîàë³ö³¿ íàâåñí³ 2007 ðîêó âæå çó-
ìîâëþâàëî ðîçïóñê ïàðëàìåíòó Ïðåçè-
äåíòîì. Îäíàê ãëàâà äåðæàâè, ìàþ÷è
ïðàâî íà ðîçïóñê ïàðëàìåíòó, çîâñ³ì íå
çîáîâ’ÿçàíèé öå ðîáèòè. Âñå çàëåæèòü
â³ä ïîë³òè÷íî¿ êîí’þíêòóðè ³ âèãîäè äëÿ
îêðåìèõ ãðàâö³â ïåðåä ìàéáóòíüîþ ïðå-
çèäåíòñüêîþ êàìïàí³ºþ. Îòîæ ðåã³îíà-
ëè ïðèïóñêàþòü ³ ÷åòâåðòèé âàð³àíò ðî-
áîòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè. “Òåîðåòè÷íî Âåð-
õîâíà Ðàäà ìîæå ïðàöþâàòè ³ áåç êîàë³-
ö³¿, íà îñíîâ³ ñèòóàòèâíèõ äîìîâëåíîñ-
òåé”, — âèçíàâ Þð³é Ì³ðîøíè÷åíêî

Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ,
дире тор Київсь о о центр політич-

них досліджень і онфлі толо ії

— С то теоретич-
но ефе тивною може
б ти лише правляча
оаліція, я ій виста-
чає олосів для вне-
сення змін до Кон-
стит ції (300). Не іс-
н є інших варіантів
та ої оаліції, рім
об’єднання ній
фра ції БЮТ і фра -
ції Партії ре іонів. На
мою д м , оли б ці два с б’є ти вн тріш-
ньої політи и діяли раціонально і ло ічно, во-
ни б дійшли саме цієї д м и. Для цьо о їм
треба виробити спільн про рам і по оди-
тися на спільн оаліцію. Не знаю, чи б д ть
отові БЮТ і Партія ре іонів з одж вати
спільн про рам і творювати спільн оалі-
цію восени цьо о ро , проте, я на мене,
це єдиний варіант позитивно о розвит по-

дій. Альтернативою цьом варіант є нові
вибори до парламент . Достро ові вибори,
своєю чер ою, нічим новим не за інчаться,
я що не б де змін до Констит ції і виборчо-
о за онодавства. Щоб змінити Констит -
цію, знов ж, слід об’єднати з силля Юлії
Тимошен о і Ві тора Ян овича. Без їхньої
спільної домовленості нічо о не б де.
Крім амбіцій ерівни ів фра цій, особли-

вих переш од для об’єднання не існ є. Звіс-
но, в обох фра ціях є свої ради али, я і та-
ом об’єднанню завжди протистоятим ть.
Але ради али по оди фра ціях не роблять.
Більшість деп татів обох фра цій, я на ме-
не, до та о о об’єднання отові. Звісно, ви-
ни ає підозра, що обидві фра ції вже нині
піді р ють одна одній і без та о о об’єднан-
ня. Насправді ж вони не довіряють один од-
ном і ви ористов ють Ві тора Ющен а для
то о, щоб не залишитися наодинці один про-
ти одно о. Тобто, це та а ра трьох, я а по-
ля ає в том , щоб не залишитися одном
проти двох. Кожний із трьох з аданих с б’-
є тів рає саме цю р , я а стороннім спос-
тері ачам насправді вже давно осто идла.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

ªâðîñîþç 
âàæëèâ³øèé
äëÿ Óêðà¿íè, 
àí³æ ÍÀÒÎ

Íîâà ñåñ³ÿ ïàðëàìåíòó ìîæå îá’ºäíàòè ÁÞÒ 
òà Ïàðò³þ ðåã³îí³â

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Уже незабаром Констит ційний С д може винести правове рішення
про завершення роботи існ ючої парламентсь ої більшості. Це
означатиме потреб на почат роботи чер ової сесії Верховної Ра-
ди форм вання нової оаліції. Деп тати не ви лючають, що вона
може об'єднати я БЮТ із Партією ре іонів, та і ре іоналів із чле-
нами "Нашої У раїни". Хоча, я визнають народні обранці, Верхов-
на Рада може працювати і без чіт о о ресленої більшості.
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КЕРІВНИКИ
Головний інженер

ЖЕК №320 513-70-11 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕО №807 407-92-40 1 1
ЖЕО №813 424-73-22 1 1
ЖЕК №318 530-45-11 1 1

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

 Заступник начальника ДЕЖ
ЖЕК №905 275-52-40 1 1

Заступник начальника ЖЕК з експлуатації житлового фонду та 
благоустрою

ЖЕК №503 418-28-62 1 1
Майстер

ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК по обслуговуванню п/с 546-63-89 1 1
ЖЕО №809 452-34-94 1 1
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1 1

Майстер виробничої дільниці
КП “Галагани” 449-97-51 1 1

Майстер ремонтної дільниці
ЖЕК №303 518-27-37 1 1
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №313 530-11-14 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №902 248-08-35 1 1
ЖЕК №903 242-00-21 1 1
ЖЕК №908 408-63-53 1 1
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1

Майстер технічної дільниці
ЖЕК №303 518-27-37 1 1
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №308 515-95-65 1 1
ЖЕК №310 515-42-45 1 1
ЖЕК №311 515-42-34 1 1
ЖЕК №313 530-11-14 1 1
ЖЕК №508 412-42-28 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №901 242-23-53 1 1
ЖЕК №902 248-08-35 1 1
ЖЕК №903 242-00-21 1 1
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерськ-житло” 285-22-30 2 2
Фірма “Квартет” ЛТД 258-69-15 1 1

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

Начальник відділу з комп’ютерних наук
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1

Заступник начальника виробничо-технічного відділу
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

ПРОФЕСІОНАЛИ
Економіст І категорії

ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №909 408-72-36 1 1
ЖЕК №911 457-61-91 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП УЕЖФ „Липкижит-
лосервіс” 288-50-25 1 1

Провідний інженер (виробничо-технічний відділ)
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

Провідний інженер ремонтного відділу
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1
Юрисконсульт
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
Юрисконсульт І категорії
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №914 401-19-04 1 1
Економіст
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1

ФАХІВЦІ
Бухгалтер

ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕО №809 452-34-94 1 1
ЖЕО №812 424-12-61 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
КПУЖГ 402-69-82 1 1

Бухгалтер ІІ категорії
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1

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

Диспетчер
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1

Інженер
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1 1
КПУЖГ 402-69-82 4 4
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

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

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

Інженер І категорії
ВТВ 411-42-54 2 2
ЖЕК №302 518-51-77 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1 1
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65 1 1

Інженер ІІ категорії
ЖЕК №319 532-28-21 2 2
ЖЕК №702 417-70-65 1 1

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

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

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

Інспектор з кадрів
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1 1

Спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян
ЖЕО №801-813 402-69-81 13 13

Інспектор
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Бухгалтер І категорії
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1

КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ
Електрогазозварник

ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №205 560-91-96 1 1
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №502 419-23-65 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 2 2
ЖЕК №509 412-77-26 3 3
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №515 467-91-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 2 2
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 2 2
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 2 2

Електрозварювальник
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 1 1

Електромонтер
ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №202 563-02-92 2 2
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ЖЕК №204 560-91-39 2 2
ЖЕК №205 560-91-96 1 1
ЖЕК №210 573-79-92 2 2
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 2 2
ЖЕК №503 418-28-62 3 3
ЖЕК №504 418-20-97 3 3
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №508 412-42-28 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 3 3
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 3 3
ЖЕК №512 463-93-60 3 3
ЖЕК №513 430-17-04 2 2
ЖЕК №514 432-19-95 3 3
ЖЕО №801-813 402-69-81 25 25
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Маляр
ЖЕК №502 419-23-65 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №511 411-32-82 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 6 6
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
РБД 467-44-04 7 7
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

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

Муляр
ЖЕК №210 573-79-92 2 2
ЖЕК №501 418-65-35 1 1
ЖЕК №503 418-28-62 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 1 1
ЖЕК №505 418-88-87 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №507 412-32-68 1 1
ЖЕК №509 412-77-26 1 1
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 1 1
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №513 430-17-04 1 1
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 2 2
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 9 9
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 2 2
РБД 467-44-04 3 3
ЖЕК №221 566-67-67 2 2
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №223 567-40-14 2 2
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 2 2

Паспортист
ЖЕК №304 518-83-45 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
ЖЕК №905 275-52-40 1 1
ЖЕК №910 408-12-90 1 1
КП “ЖЕО-105” 288-30-85 1 1

Секретар
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1 1
Фірма “Кварт” 258-69-15 1 1

Секретар-друкарка
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1

Столяр
ЖЕК №210 573-79-92 1 1
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
КП “ЖЕО-105” 288-30-85 2 2
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №223 567-40-14 1 1
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 2 2

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

Електрозварник
ЖЕО №801-813 402-69-81 20 20

Електрик
КП “ЖЕО-107” 246-68-29 3 3

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2

Штукатур
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2

Монтажник санітарно-технічних систем
Відділ головного енергетика 563-08-12 6 6
КП “Галагани” 449-97-51 5 5
ЖЕК №221 566-67-67 11 11
ЖЕК №222 563-08-03 19 19
ЖЕК №223 567-40-14 5 5
ЖЕК №224 566-30-63 11 11
ЖЕК №225 567-78-58 11 11

Столяр-будівельник
ЖЕК №701 460-60-09 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
РБД 467-44-04 4 4
Штукатур 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
РБД 467-44-04 5 5

Електрогазозварник 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
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ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
РБД 467-44-04 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 1 1
ЖЕК №225 567-78-58 1 1

Електрогазозварник 
Відділ головного механіка 566-01-49 1 1
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 1 1
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 1 1
РБД 467-44-04 2 2

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 
ЖЕК №701 460-60-09 2 2
ЖЕК №702 417-70-65 2 2
ЖЕК №703 468-52-57 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 2 2
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
РБД 467-44-04 2 2

Електрозварник ручного зварювання 
РБД 467-44-04 2 2

Лицювальник-плиточник 
РБД 467-44-04 3 3

Монтажник стс та устаткування 
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1

Електрогазозварник 
ЖЕК №222 563-08-03 2 2
ЖЕК №224 566-30-63 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 4 4

Столяр 
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1

Електромонтер ЗПП
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

Електромонтер з ремонту електроустаткування 
Відділ головного енергетика 563-08-12 10 10

РОБІТНИКИ
Водій ВАЗ

АФУ 411-42-54 2 2
Водій легкового автомобіля

РАДС 434-83-40 1 1
Водій спец.автомобіля

РАДС 434-83-40 2 2
Двірник

ЖЕК №201 564-96-43 26 26
ЖЕК №202 563-02-92 26 26
ЖЕК №203 560-98-73 18 18
ЖЕК №204 560-91-39 16 16
ЖЕК №205 560-91-96 15 15
ЖЕК №206 560-99-40 23 23
ЖЕК №207 564-91-80 12 12
ЖЕК №209 570-35-08 19 19
ЖЕК №210 573-79-92 39 39
ЖЕК №211 565-80-55 25 25
ЖЕК №212 564-80-68 15 15
ЖЕК №501 418-65-35 25 25
ЖЕК №502 419-23-65 15 15
ЖЕК №503 418-28-62 30 30
ЖЕК №504 418-20-97 49 49
ЖЕК №505 418-88-87 21 21
ЖЕК №506 413-34-03 17 17
ЖЕК №507 412-32-68 22 22
ЖЕК №508 412-42-28 36 36
ЖЕК №509 412-77-26 38 38
ЖЕК №510 411-83-68 40 40
ЖЕК №511 411-32-82 24 24
ЖЕК №512 463-93-60 15 15
ЖЕК №513 430-17-04 14 14
ЖЕК №514 432-19-95 18 18
ЖЕК №701 460-60-09 13 13
ЖЕК №702 417-70-65 26 26
ЖЕК №703 468-52-57 33 33
ЖЕК №704 433-43-88 32 32
ЖЕК №705 462-06-74 31 31
ЖЕК №706 434-65-57 48 48
ЖЕК №707 434-35-55 29 29
ЖЕК №708 434-40-55 55 55
ЖЕК №709 433-32-95 46 46
ЖЕК №710 427-02-75 42 42
ЖЕО №801-813 402-69-81 250 250
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 23 23
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 25 25
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 11 11
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 10 10
КП “Галагани” 449-97-51 8 8
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 10 10
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 7 7
КП УЕЖФ „Липкижит-
лосервіс” 288-50-25 8 8
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05 6 6
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 18 18
КП УЖГ „Печерськ-житло” 285-22-30 45 45
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 9 9
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65 9 9
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 15 15
ЖЕК №221 566-67-67 22 22
ЖЕК №222 563-08-03 16 16
ЖЕК №223 567-40-14 6 6
ЖЕК №224 566-30-63 18 18
ЖЕК №225 567-78-58 26 26
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 10 10
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 27 27
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 23 23
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 29 29

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

Оператор
ЖЕК №312 530-04-63 1 1
ЖЕК №314 530-39-45 1 1
ЖЕК №306 515-94-87 1 1
ЖЕК №307 515-72-34 1 1

Підсобний робітник
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 3 3
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 2 2
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 2 2
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 2 2
РБД 467-44-04 3 3
КП “ЖЕК ”Татарка” 417-11-62 3 3
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 3 3

Покрівельник
ЖЕК №202 563-02-92 1 1
ЖЕК №209 570-35-08 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 3 3
ЖЕК №502 419-23-65 2 2
ЖЕК №504 418-20-97 2 2
ЖЕК №506 413-34-03 4 4
ЖЕК №507 412-32-68 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 3 3
ЖЕК №509 412-77-26 2 2
ЖЕК №510 411-83-68 4 4
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 5 5
ЖЕК №513 430-17-04 3 3
ЖЕК №514 432-19-95 3 3
ЖЕК №515 467-91-29 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 17 17
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 2 2
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 5 5
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 2 2
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 3 3
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 3 3
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 5 5
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 3 3
КП “ ЖЕО-111” 259-59-19 2 2
КП”ЖЕК”Дегтярівська” 455-60-04 3 3
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 4 4
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Прибиральник
ЖЕК №201 564-96-43 10 10
ЖЕК №202 563-02-92 12 12
ЖЕК №203 560-98-73 10 10
ЖЕК №204 560-91-39 11 11
ЖЕК №205 560-91-96 11 11
ЖЕК №206 560-99-40 8 8
ЖЕК №207 564-91-80 15 15
ЖЕК №209 570-35-08 8 8
ЖЕК №210 573-79-92 28 28
ЖЕК №211 565-80-55 15 15
ЖЕК №512 463-93-60 1 1
ЖЕК №514 432-19-95 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 1 1
ЖЕК №707 434-35-55 1 1
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 50 50
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
РБД 467-44-04 1 1
ЖЕК №221 566-67-67 17 17
ЖЕК №222 563-08-03 15 15
ЖЕК №223 567-40-14 14 14
ЖЕК №224 566-30-63 20 20
ЖЕК №225 567-78-58 14 14
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 1 1

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

Слюсар-сантехнік
ЖЕК №201 564-96-43 9 9
ЖЕК №202 563-02-92 5 5
ЖЕК №203 560-98-73 8 8
ЖЕК №204 560-91-39 9 9
ЖЕК №205 560-91-96 5 5
ЖЕК №206 560-99-40 4 4
ЖЕК №207 564-91-80 5 5
ЖЕК №209 570-35-08 6 6
ЖЕК №210 573-79-92 9 9
ЖЕК №211 565-80-55 7 7
ЖЕК №212 564-80-68 1 1
ЖЕК №501 418-65-35 10 10
ЖЕК №502 419-23-65 5 5
ЖЕК №503 418-28-62 12 12
ЖЕК №504 418-20-97 16 16
ЖЕК №505 418-88-87 13 13
ЖЕК №506 413-34-03 11 11
ЖЕК №507 412-32-68 10 10
ЖЕК №508 412-42-28 9 9
ЖЕК №509 412-77-26 14 14
ЖЕК №510 411-83-68 11 11
ЖЕК №511 411-32-82 8 8
ЖЕК №512 463-93-60 13 13
ЖЕК №513 430-17-04 11 11
ЖЕК №514 432-19-95 10 10
ЖЕК №701 460-60-09 4 4
ЖЕК №702 417-70-65 6 6
ЖЕК №703 468-52-57 7 7
ЖЕК №704 433-43-88 8 8
ЖЕК №705 462-06-74 14 14
ЖЕК №706 434-65-57 7 7
ЖЕК №707 434-35-55 7 7
ЖЕК №708 434-40-55 13 13
ЖЕК №709 433-32-95 8 8
ЖЕК №710 427-02-75 9 9
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 4 4
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 9 9
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 6 6
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 12 12
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 10 10
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 11 11
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 18 18
КП”ЖЕК”Діброва” 400-82-15 12 12
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31 2 2
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65 2 2
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 17 17
РАДС 434-83-40 2 2
РБД 467-44-04 8 8
КП ”ЖЕК” Дегтярівська” 455-60-04 9 9
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 15 15
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 10 10

Сторож
РБД 467-44-04 1 1

Тесляр
ЖЕК №201 564-96-43 1 1
ЖЕК №210 573-79-92 1 1
ЖЕК №211 565-80-55 1 1
ЖЕО №801-813 402-69-81 4 4
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1 1
КП “ЖЕК “Шулявка” 458-04-02 2 2
КП “ЖЕК “Ярославська” 234-09-72 1 1
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 1 1
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1
КП “ЖЕК”Татарка” 417-11-62 1 1
КП “ЖЕК”Лук’янівка” 489-28-68 4 4

Тракторист
АФУ 411-42-54 2 2
Відділ головного механіка 566-01-49 4 4

Чистильник вентканалів
ЖЕК №507 412-32-68 2 2
ЖЕК №508 412-42-28 2 2
ЖЕК №509 412-77-26 2 2
ЖЕК №510 411-83-68 2 2
ЖЕК №511 411-32-82 2 2
ЖЕК №512 463-93-60 2 2
ЖЕК №513 430-17-04 2 2
ЖЕК №514 432-19-95 1 1

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22 1 1

Водій автомобіля УАЗ 3909
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ГАЗ 5327
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ВАЗ 21043
РАДС 434-83-40 1 1

Водій автомобіля ГАЗ 2705
РАДС 434-83-40 1 1

Слюсар з обслуговування теплових мереж
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91 4 4

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

Тесляр 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 1 1
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №708 434-40-55 1 1
ЖЕК №709 433-32-95 2 2
КП “ЖЕК”Золотоустівська” 238-01-60 1 1
РБД 467-44-04 1 1

Покрівельник 
ЖЕК №701 460-60-09 1 1
ЖЕК №702 417-70-65 1 1
ЖЕК №703 468-52-57 1 1
ЖЕК №704 433-43-88 3 3
ЖЕК №705 462-06-74 2 2
ЖЕК №706 434-65-57 2 2
ЖЕК №707 434-35-55 2 2
ЖЕК №708 434-40-55 3 3
ЖЕК №709 433-32-95 3 3
ЖЕК №710 427-02-75 1 1
РБД 467-44-04 6 6

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель 
ЖЕК №708 434-40-55 1 1

Покрівельник 
ЖЕК №710 427-02-75 2 2
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1 1
РБД 467-44-04 1 1

Токар 
РАДС 434-83-40 1 1

Водій легкового автомобіля 
РАДС 434-83-40 1 1

Механізатор
РАДС 434-83-40 4 4

Пічник 
РБД 467-44-04 1 1

Вакансії в ЖЕКах м. Києва

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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Ãîëîñ ðîìàíñó
Ìàð³ÿ Ë³ï³íñüêà ïðîñï³âàëà ðîìàíñè Õ²Õ ñòîð³÷÷ÿ

Ï'ÿòíè÷íèé êîíöåðò ó Íàö³î-
íàëüíîìó áóäèíêó îðãàííî¿ ³ êà-
ìåðíî¿ ìóçèêè Óêðà¿íè — îäèí
³ç òàêèõ. Éîãî ó÷àñíèêè — íå çà-
ðóá³æí³ ãàñòðîëåðè ç³ ñâ³òîâèìè
³ìåíàìè, à óêðà¿íñüê³ ìóçèêàíòè,
ñîë³ñòè çãàäàíîãî áóäèíêó Ìàð³ÿ
Ë³ï³íñüêà (ìåöî-ñîïðàíî), Òåòÿ-
íà Òðèïîëüñüêà (ôîðòåï³àíî) òà
Âîëîäèìèð Êîøóáà (îðãàí). À äî
êîìïîçèö³éíèõ íîìåð³â ïðîãðàìè
(ó ïåðøîìó â³ää³ëåíí³ êîíöåðòó
âèêîíóâàëè êàìåðí³ òâîðè Êà÷÷³-
í³, Áóêñòåõóäå, Â³âàëüä³, Áàõà,
Ãåíäåëÿ, â äðóãîìó — ðîìàíñè
×àéêîâñüêîãî, Ðèìñüêîãî-Êîðñà-
êîâà, Ðàõìàí³íîâà, Ïåòðîâà òà ³í-
øèõ) àæ í³ÿê íå ïàñóº îçíà÷åí-
íÿ "âïåðøå".

À âò³ì, ó òàêèõ àêö³é º é ³í-
øèé, òàê áè ìîâèòè, âíóòð³øí³é
êðèòåð³é ÿêîñò³: õóäîæí³é ð³âåíü
âèêîíàííÿ, à òàêîæ ñòðóêòóðà òà
ëîã³êà ñàìèõ ïðîãðàì. ²äåàëüíà
ñèòóàö³ÿ — çâ³ñíî, ãàðìîí³ÿ ì³æ
öèìè äâîìà âàæëèâèìè ñêëàäî-
âèìè. Àëå íàé÷àñò³øå ñë³ä çáà-
ëàíñîâóâàòè ïëþñè òà ì³íóñè,
àáè çðåøòîþ á³ëüø-ìåíø àäåê-
âàòíî îö³íèòè ïîä³þ çàãàëîì.

Äî òàêîãî çàíÿòòÿ ïðîâîêóâàâ
³ çãàäàíèé êîíöåðò.

Î÷åâèäíî, ùî ïðîãðàìà, êîëè
ìóñÿòü ìèðèòèñÿ êîìïîçèòîðè

åïîõè áàðîêî ç ðîìàíòèêàìè, äî
òîãî æ ïðåäñòàâíèêàìè ð³çíî¿
êîìïîçèòîðñüêî¿ åñòåòèêè é êóëü-
òóðè (ÿê-îò, ì³ñüêèé ðîìàíñ, ðå-
ïðåçåíòîâàíèé âîêàëüíèìè ì³í³-
àòþðàìè ×àéêîâñüêîãî ³ Ðàõìàí³-
íîâà, òà ãåðî¿÷íèé åïîñ, îð³ºíòî-
âàíèé íà ôîëüêëîðí³ äæåðåëà, ó
"Áîãàòèðñüê³é áðàì³" ³ç "Êàðòèíîê
ç âèñòàâêè" Ìóñîðãñüêîãî ó ïåðå-
êëàä³ äëÿ îðãàíó), íå ìàº ÷³òêî
ïðîäóìàíîãî òåìàòè÷íîãî ñòðèæ-
íÿ, êîíöåïö³¿. Íà æàëü, öå º ïåâ-
íèì ì³íóñîì íå ëèøå çãàäàíîãî,
îêðåìî âçÿòîãî êîíöåðòó, à é òåí-
äåíö³ºþ â ñòðóêòóð³ ñó÷àñíèõ ìèñ-
òåöüêèõ àêö³é çàãàëîì. Çà ïðèíöè-
ïîì "áðàòñüêî¿ ìîãèëè" ÷àñòî âè-
áóäîâóþòü ôåñòèâàë³ àêàäåì³÷íî¿
ìóçèêè, äåìîíñòðóþ÷è ïåðåäóñ³ì,
õî÷à öå é ïàðàäîêñàëüíî, íåäáàëå
é íåñåðéîçíå ñòàâëåííÿ äî òàêèõ
ïîä³é ñàìèõ îðãàí³çàòîð³â.

²íøèé á³ê êîíöåðòó, âëàñíå,
ìóçè÷íå âèêîíàííÿ, çàñëóãîâóº
çíà÷íî âèùî¿ îö³íêè. Ùîïðàâ-
äà, ç äåÿêèìè îáìîâêàìè. Ñåðåä
óñ³õ âèêîíàâö³â, ùî âèñòóïèëè
öüîãî âå÷îðà, áåç ñóìí³âó, íà âè-
ñîò³ áóëà Ìàð³ÿ Ë³ï³íñüêà. Ç³
ñâîºþ ÷àñòèíîþ êîíöåðòó, ÿêà
ñêëàäàëàñÿ ïåðåâàæíî ç ðîìàíñ³â
êîìïîçèòîð³â Õ²Õ ñòîë³òòÿ ³ ìîã-
ëà áóòè ö³ëêîì ñàìîñò³éíèì ïðî-

åêòîì, âîíà ñïðàâèëàñÿ áëèñêó-
÷å. Ãëèáîêå ìåöî-ñîïðàíî òà
øëÿõåòíà âåëè÷í³ñòü, áëàãîðîä-
ñòâî, ìàíåðà ñï³âó òà ãîðäà ïîñòà-
âà ñï³âà÷êè, ùî òàê ïàñóâàëè äî
ðîìàíñ³â "Óòðî òóìàííîå" Àáàçè
íà òåêñòè Òþò÷åâà, "Ïîä ëàñêîé
ïëþøåâîãî ïëåäà" Ïåòðîâà íà
â³ðø³ Öâºòàºâî¿ ÷è "À íàïîñëåäîê
ÿ ñêàæó" òîãî æ òàêè Ïåòðîâà íà
ñëîâà Àõìàäóë³íî¿, çäàâàëîñÿ, íå
äîçâîëÿëè ¿é îïóñòèòèñÿ äî êî-
êåòñòâà íàâ³òü ó "íàéëåãêîâàæí³-
øèõ" ðîìàíñàõ.

Äîáðå ñïðàâèëàñÿ ç ðîëëþ êîí-
öåðòìåéñòåðà é Òåòÿíà Òðèïîëü-

ñüêà, ÷èé äîñâ³ä ñîë³ñòêè-ï³àí³ñò-
êè, êîòðà ÷àñòî ãàñòðîëþº, îñî-
áëèâî â³ä÷óâàâñÿ ó â³ðòóîçíèõ
ôîðòåï³àííèõ ïàðò³ÿõ òàêèõ ðî-
ìàíñ³â, ÿê "Âåñåííèå âîäû" Ðàõ-
ìàí³íîâà.

Âèñòóï Âîëîäèìèðà Êîøóáè,
ïðîâ³äíîãî óêðà¿íñüêîãî îðãàí³ñ-
òà, êîòðèé ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
ÍÌÀÓ ³ìåí³ Ïåòðà×àéêîâñüêîãî
(êëàñ ïðîôåñîðà À. Êîòëÿðåâ-
ñüêîãî) ñòàæóâàâñÿ ó ïðîôåñîðà
Òàëë³ííñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿ 
Õ. Ëåïíóðìà, äóìàºòüñÿ, íå íàé-
âäàë³øèé ó éîãî êîíöåðòí³é
ïðàêòèö³. Óðî÷èñò³ñòü "Áîãàòèð-

ñüêî¿ áðàìè" ³ç ñëàâíîçâ³ñíîãî
öèêëó Ìóñîðãñüêîãî ïåðåòâîðè-
ëàñÿ â éîãî ³íòåðïðåòàö³¿ íà ãðó-
áó ïàòåòèêó. Äèâíå âðàæåííÿ
ñïðàâèâ "Òàíåöü Ôå¿ äðàæå" ç áà-
ëåòó ×àéêîâñüêîãî, ì'ÿêî êàæó÷è,
íå çàõîïëþþ÷è âèòîí÷åí³ñòþ
"êðèøòàëåâèõ" ìóçè÷íèõ òåìîê.
Íîêòþðí Áîðîä³íà ïðîçâó÷àâ
íàéð³âí³øå òà ñòèëüíî.

Çàãàëîì æå êîíöåðò ñïðàâèâ
ïðèºìíå âðàæåííÿ. Ìîæå, òîìó,
ùî íàéÿñêðàâ³ø³ îáðàçè, ñòâîðå-
í³ Ìàð³ºþ Ë³ï³íñüêîþ, ïîñòàëè â
ê³íö³ êîíöåðòó. Âîíè é çàëèøè-
ëèñÿ â ïàì'ÿò³

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Вистава театр -ст дії "Міст" за
драмою Джона Осборна "Озир-
нися ніві", поставлена а тора-
ми театр -ст дії. Вона розрахо-
вана, перш за все, на молодіжн
а диторію. Саме та а й зібрала-
ся мин лої с боти в приміщенні
К льт рно о центр столично о
видавництва "Смолос ип", де
відб лася прем'єра спе та лю.

Ó ÷îðíîìó ïðîñòîð³ ñöåíè (õóäîæíº âè-
ð³øåííÿ Ë³ë³¿ Êîêóð³íî¿) ÷åòâåðî àêòîð³â
ðîç³ãðàëè ³ñòîð³þ, â ÿê³é êîõàííþ ³ ùàñ-
òþ ìîëîäèõ ãåðî¿â çàâàæàþòü íå çîâí³ø-
í³ îáñòàâèíè, à âíóòð³øí³, ïñèõîëîã³÷í³:
¿õí³ ö³ë³ â æèòò³ — ðîçìèò³, à ìîðàëüí³ ïå-
ðåêîíàííÿ ùå ò³ëüêè ôîðìóþòüñÿ.

Çäàºòüñÿ, öÿ òåìàòèêà íå âèïàäêîâà äëÿ
ìîëîäîãî òåàòðó-ñòóä³¿ "Ì³ñò". Éîãî ñòâî-
ðþâàëà àêòðèñà ³ ðåæèñåð Þë³ÿ Ãàñèë³íà
â 2005 ðîö³ ÿê òåàòð äëÿ ìîëîä³, ùî ðîñ-
òå ðàçîì ç³ ñâîºþ ïóáë³êîþ, çîêðåìà ñòó-
ä³éöÿìè, âèõîâàííÿì ÿêèõ òåàòð ³ çàéìà-
ºòüñÿ.

Äðàìàòóðã³ÿ ìèòö³â ïîêîë³ííÿ "ðîçäðà-
òîâàíèõ ìîëîäèõ ëþäåé", íàïðÿìêó àíãë³é-
ñüêî¿ äðàìàòóðã³¿ ñåðåäèíè ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ,
äëÿ òàêî¿ ìåòè ï³äõîäèòü ìàéæå ³äåàëüíî.
Ó òâîðàõ äðàìàòóðã³â âèñëîâëþºòüñÿ íåçà-
äîâîëåííÿ ñóñï³ëüíèì óñòðîºì ³ òîãî÷àñ-
íèìè íîðìàìè ïîðÿäêó. Ùî é íå äèâíî,

àäæå ìîëîä³ ëþäè òâîðèëè ó ï³ñëÿâîºíí³
ðîêè, à æèòòºâèé óñòð³é, ùî ïðèçâ³â äî
äâîõ ñâ³òîâèõ âîºí, àæ í³ÿê íå ì³ã âèêëè-
êàòè äîâ³ðó. Ïðèðîäíî, ùî ëåéòìîòèâîì
ö³º¿ äðàìàòóðã³¿ º ïðîòèð³÷÷ÿ, êîòð³ òóðáó-
þòü þíàöüêó äóøó, ùî øóêàº ñâîº ì³ñöå
ó ñâ³ò³.

Óò³ì, ïîïðè ìàêñèìàë³çì, òóò çàâæäè
äîâîë³ òî÷íî â³äòâîðþþòü âñ³ íþàíñè ï³ä-
ë³òêîâî¿ ïñèõîëîã³¿. Ñàìå íà îñîáëèâîñò³
þíàöüêîãî ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ çâåðíóâ óâàãó
ðåæèñåð Êè¿âñüêîãî ÒÞÃó Þð³é Êî÷åâåí-
êî ðîê³â ï'ÿòü òîìó ó âèñòàâ³ "Ñìàê ìåäó"
çà ï'ºñîþ Øåéëè Ä³ëåí³. Öå ³ñòîð³ÿ þíî¿

ä³â÷èíêè, ÿêà íåõòóâàëà ñóñï³ëüíèìè ïðà-
âèëàìè ëèøå çàäëÿ òîãî, àáè íå íàäòî òóð-
áîòëèâà ìàò³ð çâåðíóëà íà íå¿ óâàãó.

Ðåæèñåðà Îëåêñàíäðà Ì³ðîøíè÷åíêà ó
âèñòàâ³ "Ðèòóàëüí³ òàíö³ çáèðà÷³â êàì³ííÿ"
(³äåÿ ïîêàçàòè æèòòºâó ³ñòîð³þ ÷åðåç ðè-
òóàë òàê ³ çàëèøèëàñÿ íåâò³ëåíîþ) ö³êàâ-
ëÿòü íàñë³äêè òàêî¿ ïîâåä³íêè, ÿêà ïðèçâî-
äèòü äî ñòðàæäàííÿ áëèçüêèõ ëþäåé.

Ó âèñòàâ³ ìîëîäèê Äæèìì³ (Àíäð³é
²ùåíêî) â³äâåðòî çíóùàºòüñÿ íàä ñâîºþ
äðóæèíîþ Åë³ñîí (Ë³ë³ÿ Êîêóð³íà), ³ç çà-
ïàëîì ñïåðå÷àºòüñÿ ³ç ñóñ³äîì Êë³ôîì
(Îëåã Ðóäåíêî). Ìîëîäèì àêòîðàì ³íîä³
íå âèñòà÷àº ìàéñòåðíîñò³ ïåðåäàòè âñ³ òîí-
êîù³ õàðàêòåðó ñâî¿õ ïåðñîíàæ³â — âèñëî-
âëþþ÷è ñâî¿ ïî÷óòòÿ, âîíè ÷àñòî ðîáëÿòü
öå íàäòî äåêëàðàòèâíî, íåð³äêî çðèâàþòü-
ñÿ íà êðèê. Àëå, ïîïðè öå, ¿õíÿ ãðà ùèðà
òà åìîö³éíà. Òàêå âèêîíàííÿ âèïðàâäî-
âóºòüñÿ ñàìîþ ³ñòîð³ºþ, àäæå ïåðñîíàæ³
ä³þòü ³íòó¿òèâíî, ÷àñòî íå îáì³ðêîâóþ÷è
àí³ ñâî¿õ ñë³â, í³ â÷èíê³â. Íå âèòðèìàâøè
í³ã³ë³çìó ÷îëîâ³êà, Åë³ñîí áî¿òüñÿ ðîçïî-
â³ñòè ïðî ñâîþ âàã³òí³ñòü Äæèìì³, êîòðèé
çàÿâëÿº, ùî íåíàâèäèòü ä³òåé. Ä³â÷èíà ¿äå
äî áàòüê³â. ×îëîâ³ê çðàäæóº ¿é ³ç ïîäðó-
ãîþ, àëå âèïàäêîâ³ êîõàíö³ øâèäêî ðîçó-
ì³þòü ïîìèëêîâ³ñòü ñâîãî â÷èíêó ³ íàìà-
ãàþòüñÿ ïîâåðíóòè âñå íàçàä. Çðåøòîþ,
ìîëîäà ñ³ì'ÿ çíîâó îá'ºäíóºòüñÿ, ³ ó ô³íà-
ë³ âèñòàâè ãëÿäà÷ ðîçóì³º, ùî ïîâàãà îä-
íå äî îäíîãî, íîðìàëüí³ ñòîñóíêè ì³æ
áëèçüêèìè ëþäüìè — òîé ïðèòóëîê, â ÿêî-
ìó ìîæíà ñõîâàòèñÿ â³ä íåïðèâ³òíîãî ñâ³-
òó. "Ðîçäðàòîâàí³", ñóäÿ÷è ç ï'ºñè Îñáîð-
íà, öå çðîçóì³ëè

×åòâåðî ðîçäðàòîâàíèõ
Ó òåàòð³-ñòóä³¿ “Ì³ñò” ïîêàçàëè ïðåì’ºðó âèñòàâè “Ðèòóàëüí³ òàíö³ 
çáèðà÷³â êàì³ííÿ”

А тори театр -ст дії "Міст" по аз ють виставі, що взаємопова а між близь ими людьми –
той прит ло , в я ом можна сховатися від непривітно о світ

Найяс равіші образи онцерт створювала ви онанням романсів співач а Марія Ліпінсь а

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
"Õðåùàòèê"

У розпал та звано о мертво о сезон доводиться
просто-та и виловлювати ті чи ті поодино і мистець і
події. Серед них трапляються та і, отрі в нормально-
м робочом режимі льт рних а цій, либонь, не по-
мітили б я пересічні сл хачі, та і представни и ЗМІ,
ласі до е с люзив . А втім, дея і з них за х дожнім
рівнем засл ов ють на ва .
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Сьо одні варто озирн тися назад, проаналіз вати події мин ло о, щоб знайти причини не араз-
дів. Енер ети а дня сприяє творчій самореалізації, д шевній від ритості. Люди залюб и ділити-
м ться мріями та фантазіями, б д ть ч йними, милосердними. Не впадайте в розпач, не хандріть,
оли ваші мрії дале і від реальності, адже не ативні емоції мож ть надов о затя ти д ш в свої те-
нета... Ліпше змиріться з тим становищем, в я ом опинилися. Певно, та заплановано долею.
Поезія, живопис, м зи а подар ють незрівнянне задоволення.

ОВНИ, я що ортить с очити в реч , не дивно — висо а потреба в інтимних тіхах. Одна висо а ймо-
вірність, що вас піймають на арячом . ТЕЛЬЦІ, вам тяж о дати собі рад , зба н ти, що хоче “я”, а оточен-
ня тим паче сприйматиме вас за дива ів. Отож важливо потрапити в др жній “ ольфстрім” і пливти за течією.
Не розважайтеся за ч жий ошт, нічо о не позичайте. БЛИЗНЯТА, присвятіть день професійній діяльності,
вім ніть творч жил — саме це омпенс є вам бра знань та досвід і зробить он рентоспроможними
на ділових теренах. РАКИ, вам дано піднятися до вищих сфер охання і відродитися на новом рівні. Емоцій-
ні переливи дня вас тоніз ватим ть, заряджаючи пот жною енер ією, і лише в робочом офісі остері айтеся
опинитися під тис ом вольових представниць жіночої статі. ЛЕВИ, підйом се с альної енер ії може позитив-
но позначитися на сердечних справах. Втілюйте про ресивні техноло ії, модерніз йте свій бізнес, звертай-
теся в офіційні інстанції по піль и та с бсидії. І не заб дьте стерти з пам’яті те, що завдавало вам останнім
часом при рощів та болю. ДІВИ переб ватим ть зб дженом , роздратованом стані, я ий мотивований с б’-
є тивними відч ттями. Том , аби ні з им не посваритися, нама айтеся спо ійно реа вати на поведін та
висловлювання оточення. ТЕРЕЗИ, постарайтеся б ти в рсі всіх сл жбових новин. Від вас нічо о не повин-
но сховатися, саме тоді зможете всім до оджати, підтрим ючи теплий мі ро лімат. І самопоч ття поліпшить-
ся. СКОРПІОНИ, молоде по оління, охані — ось дов ола о о обертатиметься ваша доля. І досить спіш-
но, хіба що доведеться потр сити аманцем. Я мовиться, не помажеш — не поїдеш. Із зятями та невіст а-
ми теж потрібно нала одити взаємини, щоб розв’язати давні армічні в зли. СТРІЛЬЦІ, вас зна овий день.
Цілі, перед вами поставлені, стан ть доленосним мая ом. Навіть оли їх реалізацію доведеться від ласти.
КОЗОРОГИ, не перевтомлюйтеся, е ономно розподіляйте сили, оворіть лише на с ттєві теми. Ви схильні
висловлюватися під впливом навіювань, що може внести с м’яття в стос н и, особливо подр жні, я і д же
напр жені, а точніше — на межі розрив . ВОДОЛІЇ, нині ви, я ча л ни, можете втілити бажане в життя. Ти-
хо, спо ійно моделюйте плани насамперед матеріально о спрям вання, а можливості... притя н ться, мов
ма нітом. РИБИ, ви не повинні похитн ти довір оточення свої сили, лідерство, творчий хист. На ар’єрних
теренах аряча пора, і саме т т доведеться арт ватися, тримаючи мар професіонала.

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Ó ñóáîòó äåïóòàò Êè¿âðàäè,
êåð³âíèê ôðàêö³¿ 
“Áëîê Â³òàë³ÿ Êëè÷êà”, 
ãîëîâà ïðàâë³ííÿ “Ôîíäó
áðàò³â Êëè÷ê³â”, 
ê³ëüêàðàçîâèé ÷åìï³îí 
ñâ³òó ç áîêñó, Ãåðîé 
Óêðà¿íè Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ
â³äñâÿòêóâàâ 37-ð³÷÷ÿ

З днем народження йо о вітає абсолютна олімпійсь а чемпіон-
а світ зі спортивної імнасти и, президент фонд “Здоров’я по-
олінь” Лілія ПОДКОПАЄВА:

— Я особисто знаю братів Клич ів, і мені д же приємно приєднатися
до їхніх численних шан вальни ів та привітати Віталія з днем народжен-
ня! Сподіваюся, їхня мрія — стати єдиними серед братів, я і завоювали
звання абсолютних чемпіонів світ , здійсниться! Том зич Віталію д -
шевно о спо ою, спортивної витрим и, олімпійсь о о здоров’я, спіхів
професійном спортивном та особистом житті!

З пова ою, Лілія Под опаєва

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

хрещатик

Передплатні ціни (з серпня)

на місяць — 5 рн. 29 оп.
на 2 місяця — 10 рн. 78 оп.
на 3 місяця — 15 рн. 52 оп.
на 4 місяця — 20 рн. 56 оп.
на 5 місяців — 25 рн. 30 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь
на місяць — 19 рн. 92 оп.
на 2 місяця — 40 рн. 04 оп.
на 3 місяця — 59 рн. 41 оп.
на 4 місяця — 79 рн. 08 оп.
на 5 місяців — 98 рн. 45 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2008 РІК

2209461308
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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

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 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
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 1870
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Павло ЗІБРОВ, народний ар-
тист У раїни, х дожній ерів-
ни “Театр пісні Павла Зібро-
ва”:
— Я з донь ою Діаною люблю
ляти, ловити риб . Їй 11 ро ів, і

вона любить са н . Ін оли мама в
са н не ходить, то ми з нею двох
ідемо... Малюємо разом, вірші
с ладаємо. Це найщасливіші ми-
ті, оли спіл єшся з донь ою. А в
зоопар , цир та інші п блічні міс-
ця не ходимо — лише в оперном
всі постанов и відвід ємо!

Дмитро ГОРДОН, оловний
реда тор азети “Б львар Гор-
дона”:
—Ми відпочиваємо вдома! Лю-

бимо подорож вати, зо рема вОб’-
єднані Арабсь і Емірати, на рорт
Словенії. А вдома маємо свій сад

і досить вели територію, щоб по-
ляти, подихати свіжим повітрям...

Ві тор ПАВЛІК, співа :
— У мене семеро дітей! Четве-

ро хлоп’ят із р пи “Павлі Inter-
national” для мене я рідні. Майже
ожні вихідні збираємося разом
поїсти шашли ів замісь ом рес-
торанчи і об оворюємо сімейні
новини. Я им би не б в заванта-
женим, завжди пра н приділяти
більше ва и дітям, адже сім’я —
це най оловніше. А ще десь я ви-
читав і взяв собі на заміт , що а -
тивна часть чолові ів вихованні
дітей по ращ є їхні взаємини зі
своїми др жинами і бла отворно
впливає на дітей. У дбайливих
бать ів зростають зріліші щодо
емоційно о стан сини, а їхні донь-
и значно раще вчаться в ш олі.

ß çàçâè÷àé õîäæó 
³ç ä³òüìè:

Лариса СКОРИК, архіте тор
— В моєм житті найприємнішим, що я отрим вала

поштою, це завжди б ли листи від др зів, а та ож при-
ємні повідомлення від них. Останнє, що я отримала, це
б ло запрошення від моїх др зів із Сан т-Петерб р а
на 30-т річницю їхньо о весілля. Я, оли отримала це
повідомлення, пережила розмаїті поч ття, через те, що
це найпре расніша пара, я я знаю житті, і я д же
рада, що це та ий тривалий союз. Та е чарівне запро-
шення, сповнене взаємної довіри між ними і мною, б -
ло найприємніше, що приходило до мене поштою.

Оле сій ГЕНИК, священи цер ви св. Ми олая
на Ас ольдовій мо илі
— Б в мене один випадо , оли я д же сподівав-

ся на пошт . Мені б ла в рай потрібна одна рід існа
ниж а. Я знайшов чолові а, я ий отовий мені б в т

ниж подар вати й переслати поштою. Тож б в д -
же щасливий, оли т ниж отримав. Це б ла д же
потрібна для мене на т хвилин річ і д же важлива.

Владислав ЛУК’ЯНОВ, народний деп тат У ра-
їни:
— В інстит ті я певний час б в д же за оханий в од-

н дівчин . Ми після навчання поїхали продовж вати
навчання в різні точ и олишньо о Радянсь о о Со-
юз . Я — на Дале ий Схід, вона — до Прибалти и,
здається, до Ри и. Я д же сподівався, що вона мені на-
пише. І раптом отримав пере аз від неї. Ясна річ, що
роші — д же невели а с ма — то лише формальний
привід. Проте в о олошенні про пере аз б ло і та е міс-
це, де той, хто пере аз є, пише іль а слів від себе.
Та от, я те о олошення про пере аз потім д же дов-
о збері ав.

Ùî íàéïðèºìí³øå âè 
îòðèìóâàëè ïîøòîþ?

Êèÿíè õîäÿòü 
ç ä³òüìè ïåðåâàæíî
íà ñïîðòìàéäàí÷èê
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Íà ñïîðòìàéäàí÷èê — 27 %
2. Ó ïàðê — 25 %
3. Ó êàôå — 20 %
4. Ó ê³íî — 15 %
5. Íå ãóëÿþ ç ä³òüìè — 12 %

Ïîøòîâà ãîëóáêà
Ìàð³ÿ Êîçÿð³í 33 ðîêè ïðàöþº 
êè¿âñüêèì ëèñòîíîøåþ

33 ðîêè Ìàð³ÿ Êîçÿð³í ðîçíî-
ñèòü êèÿíàì ïîøòó. Ç òî¿ ïîðè,
ÿê ó 22 ðîêè ïðè¿õàëà äî Êèºâà
³ç ð³äíèõ Êàïóñòÿíö³â, ùî â ßãî-
òèíñüêîìó ðàéîí³. Ï³øëà íà ðî-
áîòó âñë³ä çà ÷îëîâ³êîì — â³í òî-
ä³ ïðàöþâàâ ðåâ³çîðîì ó îäíîìó
ç³ ñòîëè÷íèõ â³ää³ë³â çâ’ÿçêó. “Ìè
ç íèì ³ç îäíîãî ñåëà. Îäðóæèëè-
ñÿ, ç’ÿâèëîñÿ äâîº ä³òîê. Áóëè òî-
ä³ áåç æèòëà, à ëèñòîíîøàì äàâà-
ëè êâàðòèðè. Òàê ÷îëîâ³ê ìåíå é
çàã³òóâàâ”,— ðîçïîâ³äàº Ìàð³ÿ
Êîçÿð³í “Õðåùàòèêó”.

Ïî÷èíàëà êàð’ºðó â Ïîä³ëü-
ñüêîìó âóçë³ çâ’ÿçêó. Òà ðîáîòà
êóäè ò³ëüêè íå êèäàëà ïî Êèºâó.

Îñòàíí³ äâà äåñÿòêè ðîê³â ëèñòî-
íîøà ïðàöþº íà Âèíîãðàäàð³, ó
â³ä³ëåíí³ çâ’ÿçêó ¹ 108. “Íèí³
³äó ñâî¿ì ìàñèâîì, ÿê ó ñåë³ —
âñ³õ çíàþ, ìåíå âñ³ çíàþòü, êîãî
íå ñòð³íó — â³òàþòüñÿ”.

Íà ä³ëÿíö³ ó Ìàð³¿ Êîçÿð³í 9
áóäèíê³â, 1276 êâàðòèð íà ïðî-
âóëêó Êâ³òíåâîìó. À ùå º ÆÅÊè,
äâ³ øêîëè, êîîïåðàòèâè. Ïðî-
éòèñÿ ä³ëÿíêîþ â îäíó ñòîðî-
íó — òî 2 êì. Áóâàº, òðåáà äâ³÷³
÷è òðè÷³ ñõîäèòè òóäè é íàçàä.
“Äðóãèé ðàç áóâàº òàêà ñóìêà,
ùî íå ìîæó ç ì³ñöÿ çðóøèòè —
âàíòàæó íà “êðàâ÷ó÷êó”,— êàæå
ïîøòàðêà.

Ðîçïîâ³äàº, ùî ðàí³øå ïðàöþ-
âàòè ëåãøå áóëî. Ìîæå, òîìó,
ùî ìîëîäøîþ áóëà, òà é íàâàí-
òàæåííÿ íèí³ âåëèêå: áåçë³÷ âè-
äàíü, ðåêîìåíäîâàíèõ ëèñò³â,
áàãàòî ïåíñ³é. Òà ïàí³ Êîçÿð³í
ðîáîòó íå êèäàº: çâèêëà äî íå¿
é ïåðåæèâàº, ùî çàì³íè ¿é íå-
ìàº. Òîæ, îçáðî¿âøèñü ãàçîâèì
áàëîí÷èêîì òà ñîáàêîâ³äëÿêóâà-
÷åì, äîëàº ê³ëîìåòðè, áî çíàº: ¿¿
÷åêàþòü. “Ëþáëþ ñâîþ ðîáî-
òó,— êàæå ëèñòîíîøà.— Ëþäåé
ëþáëþ, ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç íèìè.
Âæå äî êîæíîãî éäó, ÿê äî ñâîº¿
õàòè. Òðåòº ïîêîë³ííÿ ïðè ìåí³
âèðîñòàº”.

Îáèäâà ñèíè Êîçÿð³íèõ òåæ ïî-
÷èíàëè ïðàöþâàòè ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó âóçë³ çâ’ÿçêó, âàíòàæíèêàìè.
Äðóæèí ïîçíàõîäèëè òåæ íà ïî-
øò³. Íèí³ ñòàðøèé — ó “Ñîþç-
äðóêó”, ìåíøèé — â “Óêðïîøò³”.

Çà ñâîþ ïðàöþ ó 1999 ðîö³ Ìà-
ð³ÿ Êîçÿð³í îòðèìàëà ïðåçèäåíò-
ñüêó íàãîðîäó — “Çàñëóæåíèé
ïðàö³âíèê ñôåðè ïîñëóã Óêðà-
¿íè”. Îêð³ì íå¿, ìàº áåçë³÷ ïî-
äÿê, ãðàìîò, ìåäàëåé
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Я зазвичай ходжу з дітьми:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ì³ñöÿìè äîù. Â³òåð ï³âí³÷-

íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +28...+30°Ñ, âíî÷³
+20...+23°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +31; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +27...+31°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +18...+22°Ñ, âíî÷³
+14...+16°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +27...+30°Ñ, âíî÷³
+22...+24°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ïåðåâàæíî ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â, ëèøå âíî÷³ ìîæ-
ëèâèé äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 5—9 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+29...+31°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

За 30 ро ів поштарсь ої роботи Марія Козярін знає "в обличчя" ожен лист
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Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Третин ві розносить иянам пошт Марія Козярін. Не
один десято ілометрів здовж і впопере столиці
здолала за цей час, й не один іло рам преси та листів
по лала до поштових с риньо . Утім, робот , я а нині
стала ще важчою, не залишає: з с м ою на " равч ч-
ці", азовим балончи ом і соба овідля вачем поспішає
до підопічних адресатів.


