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Ì³ñüêèé òðàíñïîðò ïîòðåáóº
åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³
Ïðîôñï³ëêè êîìóíàëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â âèìàãàþòü îáãîâîðèòè òàðèôè

Ñüîãîäí³ î 12.00 ï³ä ñò³íàìè ÊÌÄÀ ðîç-
ïî÷íåòüñÿ íåçâè÷íèé äëÿ êèÿí ì³òèíã.
Íåçâè÷íèé â³í ÷åðåç òå, ùî ï³êåòóâàòè-
ìóòü ëþäè, êîìó ì³ñüêà âëàäà âèä³ëÿº íàé-

á³ëüø³ äîòàö³¿. Ïðîòåñòóâàòèìóòü ò³, õòî,
íåçâàæàþ÷è íà íåéìîâ³ðí³ òðóäíîù³, äå-
ñÿòü ðîê³â ïðàöþâàâ áåç íàð³êàíü ³ ëèøå
ïîë³ïøóâàâ êîìôîðò êèÿí. Ñóòî íàðîä-

íèì ìåòîäîì íèí³ ïðî ñâî¿ ïðîáëåìè çà-
ÿâëÿòü ïðàö³âíèêè ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”,
ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”. Ãîëîâíà
âèìîãà — ïåðåãëÿíóòè òàðèôè. Íèí³øíÿ
ö³íà çà ïðî¿çä, çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèê³â
öèõ ï³äïðèºìñòâ, òÿãíå çà ñîáîþ êîëî-
ñàëüí³ çáèòêè, áîðãè ³ ïîñòóïîâó çàãèáåëü
ñòîëè÷íîãî ïåðåâ³çíèêà. ×è íå íàéá³ëüøå
ïðîáëåì íèí³ ó ï³äçåìêè, îäíîãî ç íàé-
óëþáëåí³øèõ âèä³â ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó.
“Ìè ïðîñèìî ï³äâèùåííÿ òàðèôó äî ðå-
àëüíîãî åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíîãî ïî-
êàçíèêà, àäæå ö³íà íå çì³íþâàëàñÿ ³ç 2000
ðîêó”,— ðîçïîâ³äàº ãîëîâà îá’ºäíàíî¿
ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ÊÏ “Êè¿âìåò-
ðîïîë³òåí” Îëåêñàíäð Ìîçîëåâè÷. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, ó 2004-ìó ìåòðîïîë³òåí³âö³
óæå îðãàí³çîâóâàëè ï³êåò, îäíàê òîä³øíÿ
âëàäà éîãî ïðî³´íîðóâàëà. Í³êîãî íå ö³-
êàâèëî, ùî ïîòð³áí³ êîøòè íà ïðèäáàí-

íÿ íîâèõ âàãîí³â, íà ðåìîíò îáëàäíàííÿ,
³íàêøå çðîñòàº íåáåçïåêà äëÿ ïàñàæèð³â.
“Ñüîãîäí³, íåçâàæàþ÷è íà âåëèê³ äîòàö³¿
ç áþäæåòó ì³ñòà, ñèòóàö³ÿ òåæ íå íàéêðà-
ùà. Ç 1 âåðåñíÿ ñòàëè ìåíøå ïî¿çä³â âè-
ïóñêàòè, áî ¿õ íåìàº çà ùî ëàãîäèòè. Òà
é ñàìèõ ìàéñòð³â ñòàº ùîðàç ìåíøå —
ëþäè çâ³ëüíÿþòüñÿ”, — êàæå ïàí Ìîçî-
ëåâè÷. Ñåðåäíÿ çàðïëàòíÿ ïðàö³âíèê³â
ï³äçåìêè, ÿê³ ðåìîíòóþòü ðóõîìèé ñêëàä
³ ïðàöþþòü ó òóíåëÿõ, ìåíøå, ÿê òðè òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü, à öå íå òàê áàãàòî, çâàæà-
þ÷è íà øê³äëèâ³ óìîâè ïðàö³ òà ðîáîòó
âíî÷³. “Ìè íå ñòàâèìî óëüòèìàòóì³â, íå
ïîãðîæóºìî ñòðàéêàìè, ïðîñòî õî÷åìî
ïðèâåðíóòè óâàãó ³ âëàäè, ³ êèÿí äî ïðîá-
ëåì ìåòðîïîë³òåíó. Õî÷åìî ïðàöþâàòè,
àëå çà íèí³øí³õ óìîâ öå äóæå íåëåãêî”,
— êàæå ãîëîâà ïðîôñï³ëêè.

За інчення на 2-й стор.
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Найдешевшим світі метро орист ється майже вся У раїна, що приїжджає до столиці

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Сьо одні столичн влад за лич ть пере лян ти тарифи на проїзд
місь ом транспорті. З та им проханням під стінами КМДА в мітин
мають взяти часть члени профспіл и КП "Київпастранс" та їхні оле-
и з КП "Київсь ий метрополітен". За їхніми словами, тяж і ш ідли-
в працю недостойно оплач ють, а стан обладнання не арант є без-
пе и пасажирам. Через зростання інфляції, висо і ціни на пальне за
збит ово о тариф 50 опійо місь ий ромадсь ий транспорт с о-
ч ється до остаточної ризи попри олосальне виділення оштів з
місь о о бюджет . Деп татам, е ономістам і самим иянам дове-
деться помір вати над проблемою і шляхами виход з неї.
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Ó êîíòðîëüíîìó óïðàâë³íí³
ÊÌÄÀ íîâèé íà÷àëüíèê

Ó ï’ÿòíèöþ íà êîëåã³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íà÷àëüíèêîì êîíòðîëüíî-
ãî óïðàâë³ííÿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
ÊÌÄÀ ïðèçíà÷åíî Âîëîäèìèðà Äåéíè÷åí-
êà. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Çà éîãî
ñëîâàìè, Âîëîäèìèð Äåéíè÷åíêî íàðîäèâ-
ñÿ 24 ÷åðâíÿ 1961 ðîêó â ñåë³ ²âàí³âêà Áàð-
â³íê³âñüêîãî ðàéîíó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³. Ìàº
âèùó îñâ³òó. Ó 1984 ðîö³ çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé
äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà. Çà ôàõîì — þðèñò. Ó 2004 çàê³í÷èâ
Òåðíîï³ëüñüêó àêàäåì³þ íàðîäíîãî ãîñïî-
äàðñòâà. Òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü ïàí Äåéíè÷åí-
êî ðîçïî÷àâ ó 1984-ìó åêîíîì³ñòîì Êè¿â-
ñüêîãî îáëàñíîãî â³ää³ëó ñîö³àëüíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ. Ó ïåð³îä ³ç 1987-ãî äî 1993 ðîêó
ïðàöþâàâ ó ñèñòåì³ ÃÓ òîðã³âë³ ÊÌÄÀ. À ç
1996 äî 1999 ðîêó — â óïðàâë³íí³ ç ïèòàíü
îáîðîííî-ìîá³ë³çàö³éíî¿ ðîáîòè òà ïðàâî-
îõîðîííèõ îðãàí³â Êàáì³íó. Ç òðàâíÿ 1999 äî
ñåðïíÿ 2003-ãî — íà÷àëüíèê â³ää³ëó, äèðåê-
òîð äåïàðòàìåíòó, â³öå-ïðåçèäåíò ÀÊÁ “Ïðà-
âåêñ-áàíê”. Ç ãðóäíÿ 2003 ðîêó — çàñòóïíèê
äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó ïðîáëåìíèõ àêò³â,
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ðîáîòè ç ïðîáëåì-
íèìè àêòàìè öåíòðàëüíîãî àïàðàòó ÂÀÒ
“Îùàäáàíê”

“Êè¿âäîðñåðâ³ñ” 
îòðèìàº êðåäèò

ªâðîïåéñüêèé áàíê ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîç-
âèòêó íàäàñòü ÊÏ “Êè¿âäîðñåðâ³ñ” êðåäèò ó
ðîçì³ð³ 30 ìëí ºâðî. Ïðî öå ñòàëî â³äîìî ó
ï’ÿòíèöþ, ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïîïåðåäíüîãî
çàñ³äàííÿ ùîäî íàäàííÿ êðåäèòó êè¿âñüêî-
ìó ï³äïðèºìñòâó. Îñòàòî÷íî âñå âèð³øàòü 23
âåðåñíÿ, êîëè çáåðåòüñÿ ðàäà äèðåêòîð³â
ªÁÐÐ, ùîá óñå çàòâåðäèòè ³ îôîðìèòè äî-
êóìåíòàëüíî, ïîâ³äîìëÿºòüñÿ â îô³ö³éíîìó
ëèñò³ ªÁÐÐ íà ³ì’ÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà

Íà “Êâ³òêîâîìó âåðí³ñàæ³”
ïðåäñòàâëåí³ âñ³ ïîðè ðîêó

Ñüîãîäí³ êèÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà ìàþòü
îñòàííþ çìîãó â³äâ³äàòè ï’ÿòèé êâ³òêîâèé
âåðí³ñàæ “Êâ³òó÷èé êàëåíäàð”. Çàõ³ä â³ä-
áóâàºòüñÿ á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî “Äîðîãîæè÷³”.
Íà êâ³òêîâ³é âèñòàâö³ ïðåäñòàâëåí³ ìîäåë³
äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â òà ÷îòèðüîõ ï³ð ðîêó,
âèãîòîâëåí³ ³ç ñïðàâæí³õ êâ³ò³â. “Öå áåãî-
í³¿, ãâîçäèêè, àéñòðè”,— ðîçïîâ³äàº ëàíä-
øàôòíèé äèçàéíåð Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéî-
íó Âàëåð³ÿ Ñåìåíîâà. Íàéá³ëüøå âðàæàþòü
äâ³ êîìïîçèö³¿. Íà îäí³é ³ç íèõ çîáðàæåí³
âñ³ ïîðè ðîêó, à íà ³íø³é — âåëèêèé Ì³-
ñÿöü, ñóïóòíèê Çåìë³. Äëÿ ïðèêëàäó, Áåðå-
çåíü çîáðàçèëè ó âèãëÿä³ âåëèêî¿ ïîøòîâî¿
ëèñò³âêè ç êîðçèíêîþ ïðîë³ñê³â òà ïðèâ³-
òàííÿì. Êâ³òè äëÿ âèñòàâêè âèðîùóâàëè ó
ñïåö³àëüíèõ îðàíæåðåÿõ, à ÷àñòèíó — äî-
êóïèëè

Ñòîëè÷í³ âèïóñêíèêè 
íàâ÷àòèìóòüñÿ 
äî ïåðøîãî òðàâíÿ

Âè÷èòêè íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ó 11-õ êëà-
ñàõ ìàþòü çàâåðøèòè äî 1 òðàâíÿ 2009 ðîêó.
Öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü âèïóñêíèêàì óæå â
òðàâí³ ãîòóâàòèñÿ äî äåðæàâíî¿ ï³äñóìêîâî¿
àòåñòàö³¿ òà çîâí³øíüîãî îö³íþâàííÿ. Ïðî
öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³-
òàë³é Æóðàâñüêèé.

“Øêîëÿð³ ìàòèìóòü äîñòàòíüî ÷àñó, ùîá
ï³äãîòóâàòèñÿ äî âèïóñêíî¿ êàìïàí³¿, çîêðå-
ìà äî òåñòóâàííÿ. Íèí³øíüîãî ðîêó òàêî¿
ìîæëèâîñò³, íà ïðåâåëèêèé æàëü, ó íèõ íå
áóëî. Äî òåñò³â ââåëè çàïèòàííÿ, ÿê³ ä³òè íå
âñòèãëè îïðàöþâàòè çà íàâ÷àëüíèìè ïðîãðà-
ìàìè”,— ââàæàº ïàí Æóðàâñüêèé.

Â³í äîäàâ, ùî “íîâèíêîþ” íèí³øíüîãî
íàâ÷àëüíîãî ðîêó ñòàíå çàïðîâàäæåííÿ íî-
âî¿ ïðîãðàìè äëÿ ó÷í³â 1—8 êëàñ³â, ðîçðàõî-
âàíî¿ íà 12-ð³÷íå íàâ÷àííÿ.

“Êð³ì òîãî, ïîð³âíÿíî íîâèì äëÿ øêîëÿ-
ð³â º çàïðîâàäæåíèé íàìè êóðñ “Õðèñòèÿí-
ñüêà åòèêà â óêðà¿íñüê³é êóëüòóð³”, ÿêèé âè-
êëàäàþòü ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³ çà áàæàííÿì
áàòüê³â”,— äîäàâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé

Îë³ìï³éö³ îòðèìàëè 
îðäåðè

Ì³ñüêèé òðàíñïîðò 
ïîòðåáóº åêîíîì³÷íî¿
åôåêòèâíîñò³
Ïðîôñï³ëêè êîìóíàëüíèõ ïåðåâ³çíèê³â âèìàãàþòü îáãîâîðèòè òàðèôè

За інчення. Почато на 1-й стор.

Ðîçóì³þ÷è âàæëèâ³ñòü ðîáîòè ï³äçåì-
êè äëÿ êèÿí, ì³ñüêà âëàäà óñ³ìà ìîæëè-
âèìè ñïîñîáàìè íàìàãàºòüñÿ óòðèìàòè
“Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” íà ïëàâó, á³ëü-
øå òîãî, ðîçâèâàòè éîãî, ÿê í³êîëè ðàí³-
øå. Òîð³ê íà êîìïåíñàö³þ âòðàò â³ä çà-
íèæåíîãî òàðèôó ì³ñòî âèä³ëèëî ï³äçåì-
ö³ 157 ìëí ãðí, ó 2006 ðîö³ — 129 ìëí
ãðí. Ö³ ñóìè â ê³ëüêà ðàç³â á³ëüø³, í³æ
âèä³ëÿëè ðàí³øå. Íèí³øíüîãî ðîêó ì³ñü-
êà âëàäà çðîáèëà íà “Êè¿âñüêèé ìåòðî-
ïîë³òåí” ïðîñòî ôàíòàñòè÷íó ñòàâêó —
ëèøå íà éîãî ðîçáóäîâó ïåðåäáà÷åíî 2,1
ìëðä ãðí. Ïðîòå íîâ³ ñòàíö³¿ òà âàãîíè
ìåòðî íå ðîáëÿòü éîãî ïðèáóòêîâèì. Ïî-
ïðè âñ³ êðîêè âëàäè ìåòðîïîë³òåí íå âè-
òðèìóº åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â. 50 êî-
ï³éîê çà ïðî¿çä — íàéíèæ÷à ö³íà çà ïðî-
¿çä ó ìåòðîïîë³òåí³ íà âñ³é ïëàíåò³. Çà 10
ðîê³â ö³íè íà âñ³ âèäè òîâàð³â ³ ïîñëóã
çðîñëè ó äåñÿòê³â ðàç³â. Ðàçîì ³ç íèìè
çðîñòàþòü çáèòêè “Êè¿âñüêîãî ìåòðîïî-
ë³òåíó”. Åêîíîì³÷íîãî äèâà íå áóâàº, ³
ñâîãî ÷àñó êðèçà ïàðàë³çóâàëà ï³äçåìêè
Ëîíäîíà, Âàðøàâè òà ³íøèõ ñòîëèöü, äå
âàðò³ñòü ïðî¿çäó òåæ óòðèìóâàëè ìåíøîþ

â³ä ñîá³âàðòîñò³. Âîäíî÷àñ ðåíòàáåëüíî
ïðàöþº ìåòðî â Ðîñ³¿. Ïðî¿çä ó Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðç³ êîøòóº ïðèáëèçíî 3 ãðí, à â
Ìîñêâ³ — 4 ãðí. Çà ï³äðàõóíêàìè ôàõ³â-
ö³â, ðåàëüíà ñîá³âàðò³ñòü ïðî¿çäó ó êè¿â-
ñüêîìó ìåòðî íèí³ ñòàíîâèòü 1,61 ãðí.
Óò³ì, ÿêùî âðàõóâàòè, ùî ïîíàä 20 % ïà-
ñàæèð³â — ï³ëüãîâèêè ³ ïðàêòè÷íî íå
ïëàòÿòü, à ùå çâàæèòè íà ïåð³îäè÷íå ïî-
äîðîæ÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿, òî ö³íà æå-
òîíà ìàëà á áóòè ìàéæå 2 ãðèâí³.

×è ï³äâèùàòü òàðèô — öå ïèòàííÿ ÷à-
ñó ³ âèæèâàííÿ ìåòðîïîë³òåíó. Íåùîäàâ-
íî íà ñåñ³¿ 28 ñåðïíÿ ï³ñëÿ òðèâàëèõ äèñ-
êóñ³é äåïóòàòè Êè¿âðàäè äîçâîëèëè ÊÏ
“Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” âçÿòè êðåäèò
ó áàíêó íà ñóìó 70 ìëí ãðí ï³ä çàñòàâó
299 âàãîí³â. Çàñòóïíèê ãîëîâè áþäæåòíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ²ííà Íîâàê âèñëîâëþ-
âàëà ö³ëêîì âèïðàâäàí³ ïîáîþâàííÿ:
“Ìè âñ³ ïðåêðàñíî ðîçóì³ºìî, ùî ìåò-
ðîïîë³òåí ñüîãîäí³ â íåéìîâ³ðíî ñêðóò-
íîìó ñòàíîâèù³. Ïðîñòî íàáèðàòè êðåäè-
òè — öå ðóõàòèñÿ äî áîðãîâî¿ ÿìè. Êè-
ÿíè ìîæóòü âòðàòèòè ìåòðîïîë³òåí. Òî-
ìó òðåáà äóìàòè, ç ÿêèõ äæåðåë ïîâåðòà-
òè ö³ ïîçèêè”. Äåïóòàòè ñïðàâä³ íå íà-
ëàøòîâàí³, ùîá ÷åðåç áîðãè ìåòðîïîë³-

òåí â³ä³éøîâ äî ïðèâàòíîãî âëàñíèêà.
Àäæå á³çíåñìåíè íå íàäòî ìîðî÷èòèìóòü-
ñÿ ç òàðèôàìè. Òîìó äåïóòàòàì äîâåäåòü-
ñÿ ïîäóìàòè, ç ÿêèõ äæåðåë ìàº æèòè ñòî-
ëè÷íà ï³äçåìêà, àäæå çà çáèòêè íå ïðè-
äáàºø âàãîí³â ³ íå âèïëàòèø çàðïëàòè. Çà
ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåò-
ðîïîë³òåí” Ïåòðà Ì³ðîøíèêîâà, ïèòàí-
íÿ ïðî ïåðåãëÿä òàðèô³â âèìàãàº âñåñòî-
ðîííüîãî ðîçãëÿäó ³ ðåòåëüíîãî îïðàöþ-
âàííÿ. “Ìè îáãîâîðèìî âñå ïóáë³÷íî òà
â³äêðèòî, ³ ìåøêàíö³ ñòîëèö³ áðàòèìóòü
ó öüîìó áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü”,— çàçíà-
÷èâ ïàí Ì³ðîøíèêîâ.

Íå ë³ïøà ñèòóàö³ÿ é ç ì³ñüêèìè àâòî-
áóñíèìè, òðîëåéáóñíèìè òà òðàìâàéíè-
ìè ïåðåâåçåííÿìè. Ñòîëè÷íà âëàäà âåñü
÷àñ îíîâëþº ïàðê, àëå âîä³¿ ÷åðåç íèçü-
êó çàðïëàòó çìóøåí³ øóêàòè ³íøó ðîáî-
òó. Äî òîãî æ ëåâîâó ÷àñòêó ïðèáóòê³â
Êè¿âïàñòðàíñó ç’¿äàº ³íôëÿö³ÿ, ïîñò³éíå
çðîñòàííÿ âàðòîñò³ ïàëüíîãî. ßê âðÿòóâà-
òè ñòîëè÷íèé ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò,
ìóñÿòü ïðîàíàë³çóâàòè ôàõ³âö³ é îáãîâî-
ðèòè öå ç êèÿíàìè. Ñòàðòîì ñòàíå íèí³ø-
í³é ì³òèíã

І ор СВАЧІЙ,
“Хрещати ”

123 ñïîðòñìåíè-ïåðåìîæö³ ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü ó Ïåê³í³
îòðèìàëè ãðîøîâ³ ïðåì³¿ òà â³äçíàêè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè, à äâà — íîâ³ êâàðòèðè
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У п’ятницю иївсь ій мерії
вшан вали часни ів літньої
Олімпіади Пе іні. Більше сотні
спортсменів та їхні тренери от-
римали подя и й рошові вина-
ороди. Квартири ж Києві те-
пер матим ть Василь Федори-
шин та Роман Гонтю . Поліпши-
ти житлові мови в столиці змо-
ж ть й інші олімпійці, я що
вчасно подад ть потрібні до -
менти. Мер Києва Леонід Чер-
новець ий пообіцяв, що місь а
влада й надалі всебічно підтри-
м ватиме спортсменів, я і здо-
б вають світов слав У раїні.

Ó ï’ÿòíèöþ â Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ ïà-
íóâàëà àòìîñôåðà òð³óìôó. Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé â³-
òàâ ñïîðòñìåí³â, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó ÕÕ²Õ
ë³òí³õ Îë³ìï³éñüêèé ³ãðàõ. Äî çàëè îë³ì-
ï³éö³ ïðèéøëè ó ñèíüî-æîâòèõ êîñòþìàõ,
ó ÿêèõ ïðåäñòàâëÿëè Óêðà¿íó â Ïåê³í³.

“Íàø³ ñïîðòñìåíè çàâîþâàëè 27 îë³ì-
ï³éñüêèõ íàãîðîä, îá³ãíàâøè áåçë³÷ êðà-
¿í. Öå áóâ õîðîøèé øàíñ çàÿâèòè ïðî ñå-
áå ÿê ïðî âåëèêó ñïîðòèâíó äåðæàâó íà-
ïåðåäîäí³ ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó
2012 ðîêó. ² ìè öå çðîáèëè. Êè¿âñüêà âëà-
äà ñïðèÿòèìå òîìó, ùîá ñïîðòèâíà ñëà-
âà Óêðà¿íè áóëà íà âèñîò³”,— çàçíà÷èâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ñð³áíèé ïðèçåð ó çìàãàííÿõ ³ç â³ëüíî¿
áîðîòüáè Âàñèëü Ôåäîðèøèí òà âîëîäàð
áðîíçîâî¿ ìåäàë³ äçþäî¿ñò Ðîìàí Ãîíòþê
îäåðæàëè îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè ó ñòî-

ëèö³. Îáîº ïåðåáóâàëè íà êâàðòèðí³é ÷åð-
ç³ ùå ç ìèíóëî¿ Îë³ìï³àäè. Çíàêè Ïîøà-
íè Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé âðó÷èâ 15
ñïîðòñìåíàì, Ïî÷åñí³ ãðàìîòè — 38
ó÷àñíèêàì Îë³ìï³àäè. Ïîäÿêè â³ä ñòî-
ëè÷íîãî ãðàäîíà÷àëüíèêà îòðèìàëè 64
ñïîðòñìåíè.

Îêð³ì öüîãî, ø³ñòüîì ïðèçåðàì âðó÷è-
ëè ãðîøîâ³ âèíàãîðîäè. Çà ïåðøå ì³ñöå —
15 òèñ. ãðí, çà äðóãå — 10 òèñ. ãðí òà çà
òðåòº — 7 òèñ. ãðí. Ïðåì³¿ òàêîæ îòðèìà-
ëè ³ ¿õí³ òðåíåðè. Ï³ñëÿ ïðèâ³òàëüíîãî ñëî-
âà ìåðà ñïîðòñìåíè íå çàëèøèëèñÿ â áîð-
ãó, ïîäÿêóâàâøè çà ï³äòðèìêó òà ïîäàðó-
âàâøè éîìó êîìïëåêò ñïîðòèâíî¿ ôîðìè

ó÷àñíèêà Îë³ìï³éñüêî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè.
“Òåïåð çàâæäè ïðèõîäèòèìó â í³é”,— ïî-
ñì³õíóâñÿ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æó-
ðàâñüêèé ðîçïîâ³â, ùî íàðàç³ æèòëî îäåð-
æàëè ò³ëüêè ò³ ñïîðòñìåíè, ÿê³ â÷àñíî
îôîðìèëè ïîòð³áí³ äîêóìåíòè òà ïåðåáó-
âàëè íà êâàðòîáë³êó. “²íø³ îë³ìï³éö³ òà-
êîæ ìîæóòü îòðèìàòè æèòëî, ÿêùî ñòà-
íóòü íà îá³ê. ª ùå ÷åòâåðî ïðèçåð³â-êè-
ÿí, ÿê³ íå ñòîÿòü ó ÷åðç³. Ïðîòå ìàòèìóòü
çìîãó îòðèìàòè êâàðòèðè àáî ðîçøèðåí-
íÿ æèòëîïëîù³, ÿêùî â³äïîâ³äíî îôîðì-
ëÿòü óñ³ ïàïåðè”,— çàçíà÷èâ ïàí Æóðàâ-
ñüêèé

Бронзовий призер пе інсь ої олімпіади дзюдоїст Роман Гонтю на ород від столичної влади
отримав нов одно імнатн вартир
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Ó ïàðèçüêèõ àåðîïîðòàõ 
ïàñàæèðàì ïðîïîíóþòü òàíöþâàòè,
²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

“Хрещати " пропон є читачам
зазирн ти в життя меш анців ін-
ших міст. Для цьо о ми під от -
вали добір міжнародних новин
та подій зі світових столиць.

У Мос ві ре онстр юють
Старий Арбат

Ìåð³ÿ Ìîñêâè ïëàíóº ïîâí³ñòþ ðåêîí-
ñòðóþâàòè ³ óïîðÿäêóâàòè äî 2011 ðîêó
Ñòàðèé Àðáàò. Â àäì³í³ñòðàö³¿ Á³ëî-
êàì’ÿíî¿ óòî÷íþþòü, ùî áóä³âåëüí³ ðî-
áîòè ðîçïî÷íóòü 2009 ðîêó, à ïðîåêò ðå-
êîíñòðóêö³¿ ìàþòü çàâåðøèòè âæå äî ê³í-
öÿ íèí³øíüîãî ðîêó. Íà Àðáàò³ áóäå çà-
ì³íåíî áðóê³âêó, ï³ä ÿêîþ âñòàíîâëÿòü
ñèñòåìó ï³ä³ãð³âó. Âñþ âóëèöþ, äîâæèíà
ÿêî¿ ñòàíîâèòü ê³ëîìåòð, õî÷óòü îçåëå-
íèòè. Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî, ùî íà Ñòà-
ðîìó Àðáàò³ ç’ÿâëÿòüñÿ áóê³í³ñòè÷í³ ëàâ-
êè òà íåâåëè÷ê³ êàôå â ºäèíîìó àðõ³òåê-
òóðíîìó ñòèë³. Ïåðåä ïî÷àòêîì ðîá³ò ³ç
âïîðÿäêóâàííÿ âóëèö³ âñ³ ðåêëàìí³ êîíñ-
òðóêö³¿ çíåñóòü. Ìåð Ìîñêâè Þð³é Ëóæ-
êîâ òàêîæ óæå ðîçïîðÿäèâñÿ î÷èñòèòè
Ñòàðèé Àðáàò â³ä ñóâåí³ðíèõ íàìåò³â ³
òî÷îê õóäîæíèê³â-ïîðòðåòèñò³â. Çàãàëîì
âëàäà ðîñ³éñüêî¿ ñòîëèö³ õî÷å ïîâåðíó-
òè íàéäàâí³ø³é âóëèö³ ì³ñòà òàê çâàíèé
ñòàðîìîñêîâñüêèé ñòèëü. Ñòàðèé Àðáàò
óæå ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþºòüñÿ íà
“êíèæêîâó âóëèöþ”: òóò íåùîäàâíî â³ä-
êðèëè 6 ïåðøèõ ê³îñê³â, â ÿêèõ ïðîäàþ-
òüñÿ áóê³í³ñòè÷í³ âèäàííÿ.

У Китаї від рили хмарочос
із найвищим світі
о лядовим майданчи ом

Ó êèòàéñüê³é åêîíîì³÷í³é ñòîëèö³
Øàíõà¿ â³äêðèëè òðåò³é çà âèñîòîþ ó ñâ³-
ò³ õìàðî÷îñ. Áóä³âëÿ ï³ä íàçâîþ Shang-
hai World Financial Center ñÿãàº 492 ìåò-
ðè. Âèñîòêà ïîñòóïàºòüñÿ ëèøå áóä³âëÿì
ó Äóáà¿ òà â Òàéïå¿. Áóäèíîê ìàº 104 ïî-
âåðõè, ç íèõ 3 ðîçòàøîâàí³ ï³ä çåìëåþ.
Ç ïåðøîãî ïî 77 ïîâåðõ â áóäèíêó ðîç-
òàøîâóâàòèìóòüñÿ îô³ñè, òîðãîâåëüí³
öåíòðè òà êîíôåðåíö-çàëè. Òåðèòîð³ÿ ç
79 ïî 93 ïîâåðõè â³äâåäåíà ï³ä ãîòåëü.
Îñòàíí³õ ø³ñòü ïîâåðõ³â ïåðåòâîðÿòüñÿ
íà îãëÿäîâ³ ìàéäàí÷èêè. Äîñòóï òóäè
êîøòóâàòèìå ïðèáëèçíî $16. Îãëÿäîâèé
ìàéäàí÷èê íà ñîòîìó ïîâåðñ³ ðîçòàøî-
âàíèé 474 ìåòðè íàä çåìëåþ ³ º íàéâè-
ùèì ó ñâ³ò³. Î÷³êóºòüñÿ, ùî íîâó âèçíà÷-
íó ïàì’ÿòêó Øàíõàþ ùîðîêó â³äâ³äóâà-
òèìóòü äî òðüîõ ì³ëüéîí³â òóðèñò³â.

У центрі Лондона
звед ть особня
для Романа Абрамовича

Ìóí³öèïàë³òåò Ëîíäîíà âèäàâ ðîñ³é-
ñüêîìó á³çíåñìåíîâ³, âëàñíèêîâ³ ôóò-
áîëüíîãî êëóáó “×åëñ³” Ðîìàíîâ³ Àáðà-
ìîâè÷ó äîçâ³ë íà çâåäåííÿ ðîçê³øíîãî
îñîáíÿêà â öåíòð³ áðèòàíñüêî¿ ñòîëèö³.
Íîâèé áóäèíîê ðîñ³éñüêîãî îë³ãàðõà ç
â³ñüìîìà ñïàëüíÿìè ìàº ç’ÿâèòèñÿ â ðå-
çóëüòàò³ ïåðåïëàíóâàííÿ òà äîêîð³ííî¿
ðåêîíñòðóêö³¿ äåâ’ÿòèêâàðòèðíî¿ ³ñòîðè÷-
íî¿ ñïîðóäè 1830-õ ðîê³â, êîòðà ðîçòàøî-
âàíà íà ïëîù³ Ëîóíäåñ-ñêâåð. Äëÿ ðîáî-
òè íàä ïðîåêòîì, ÿêèé îö³íþþòü ó 150
ì³ëüéîí³â ôóíò³â ñòåðë³íã³â, Ðîìàí Àá-
ðàìîâè÷ óæå íàéíÿâ â³äîìîãî áðèòàí-
ñüêîãî àðõ³òåêòîðà Äæîíà Ñ³ìïñîíà. Õî-
÷à ìóí³öèïàë³òåò ³ äîçâîëèâ çâåäåííÿ
ðîçê³øíîãî îñîáíÿêà, âëàäà Ëîíäîíà çî-
áîâ’ÿçàëà ðîñ³éñüêîãî á³çíåñìåíà ï³ä³-
áðàòè ìàòåð³àëè, ³äåíòè÷í³ òèì, êîòð³ âè-
êîðèñòîâóâàëè äëÿ ñïîðóäæåííÿ îðèã³-
íàëüíîãî áóäèíêó, à ï³ä ÷àñ ñàìîãî áó-
ä³âíèöòâà äîòðèìóâàòè îáìåæåíü ùîäî
ð³âíÿ øóìó.

Афінами рс ватим ть
автоб си з від ритим
др им поверхом

Äëÿ ë³ïøîãî îáñëóãîâóâàííÿ òóðèñò³â
ãðåöüêî¿ ñòîëèö³ âóëèöÿìè ïóñòÿòü ñïåö³-
àëüí³ àâòîáóñè ç â³äêðèòèì äðóãèì ïîâåð-
õîì. Òàêèì ÷èíîì Àô³íè ïðèºäíàëèñÿ äî
ñïèñêó òóðèñòè÷íèõ öåíòð³â Çàõ³äíî¿ òà
Öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè, êîòð³ âæå çàïðîâà-
äèëè òàêèé òðàíñïîðò ðàí³øå. Òåïåð òó-
ðèñòè ìàòèìóòü çìîãó çîâñ³ì ïî-³íøîìó
ïîãëÿíóòè íà âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè, í³æ ³ç
â³êíà çâè÷àéíîãî àâòîáóñà. Îêð³ì õîðî-
øîãî îãëÿäó, â ñó÷àñíèõ àâòîáóñàõ º òàêîæ
ìîæëèâ³ñòü áàãàòîìîâíîãî åêñêóðñ³éíîãî
ñóïðîâîäó.

В аеропортах Парижа
пасажирів читим ть
танцювати

Ê³ëüêà ïàðèçüêèõ àâ³àêîìïàí³é çàïðîïî-
íóâàëè íîâó ïîñëóãó äëÿ ïàñàæèð³â, ÿê³ âè-
ë³òàþòü ç àåðîïîðò³â Îðë³ òà Øàðëü äå
Ãîëëü. Óñ³ îõî÷³ çìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü ó
ïðîãðàì³ “Òàíåöü ñâîº¿ â³äïóñòêè”, ÿêà äî-
ïîìàãàòèìå ìàíäð³âíèêàì íàâ÷èòèñÿ íà-
ö³îíàëüíèõ òàíö³â ò³º¿ êðà¿íè, äî ÿêî¿ âî-
íè ïðÿìóþòü. Ïðîãðàìà ñêëàäàòèìåòüñÿ ³ç
10—15-õâèëèííèõ óðîê³â. Ïëàíóºòüñÿ, ùî
àçè ñàëüñè âèâ÷àòèìóòü ò³, õòî âèë³òàº äî
Ãàâàíè, óðîêè õ³ï-õîïó âëàøòóþòü äëÿ íüþ-
éîðêñüêèõ òóðèñò³â, à ãðåöüêèì çàïðîïîíó-
þòü óðîêè ñ³ðòàê³. Òàíöþâàëüí³ ìàéäàí÷è-
êè îáëàäíàþòü ïðÿìî â çàëàõ î÷³êóâàííÿ.
Âåëè÷åçíå äçåðêàëî äîïîìàãàòèìå ó÷íÿì
òî÷í³øå ïîâòîðþâàòè ðóõè çà âèêëàäà÷åì.
À ùîá íå çàâàæàëè ³íøèì ïàñàæèðàì, ó÷-
íÿì òàíöþâàëüíî¿ ïðîãðàìè âèäàâàòèìóòü
áåçäðîòîâ³ íàâóøíèêè, ÷åðåç ÿê³ âîíè ñëó-
õàòèìóòü ìóçèêó ³ ïîðàäè ïåäàãîãà.

У Д баї на автоб сних
з пин ах безплатно
роздають напої

Â Îá’ºäíàíèõ Àðàáñüêèõ Åì³ðàòàõ âèð³-
øèëè ïîïóëÿðèçóâàòè ãðîìàäñüêèé òðàíñ-

ïîðò. Äëÿ öüîãî ì³ñüêå óïðàâë³ííÿ ó ñïðà-
âàõ äîð³ã ³ òðàíñïîðòó Äóáàÿ îðãàí³çóâàëà
øèðîêîìàñøòàáíó ðåêëàìíó êàìïàí³þ.
Òåïåð íà ì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ çóïèíêàõ áåç-
ïëàòíî ðîçäàþòü ïðîõîëîäí³ íàïî¿. Ïàñà-
æèðàì, ÿê³ ñòîÿòü ó äîâæåëåçíèõ ÷åðãàõ â
î÷³êóâàíí³ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, óðî-
÷èñòî âðó÷àþòü ïàêåòèêè ç ñîêîì ³ ïëÿø-
êó ç ì³íåðàëüíîþ âîäîþ. Ðåêëàìíà êàì-
ïàí³ÿ, ÿêà çà çàäóìîì äóáàéñüêî¿ âëàäè
ïîâèííà çìóñèòè ãîðîäÿí ÷àñò³øå êîðèñ-
òóâàòèñÿ ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì, âè-
êëèêàëà íåîäíîçíà÷íó ðåàêö³þ. Òàê, á³ëü-
ø³ñòü ïàñàæèð³â çàì³ñòü ñë³â ïîäÿêè âè-
ñëîâèëè äóìêó, ùî óïðàâë³ííÿ ïîâèííî
ñôîêóñóâàòè óâàãó íà áóä³âíèöòâ³ àâòîáóñ-
íèõ çóïèíîê ³ç íàâ³ñàìè äëÿ ò³í³ òà ëàâêà-
ìè, à íå ðîçäàâàòè íàïî¿. Íèí³ â òóðèñ-
òè÷í³é ñòîëèö³ ÎÀÅ êîíäèö³îíåðàìè îá-
ëàäíàíî ëèøå 49 ³ç çàïëàíîâàíî¿ òèñÿ÷³
çóïèíîê.

У Празі з’являться
нові о лядові вежі

Ó ñòîëèö³ ×åõ³¿ çâåäóòü ùå äâ³ íîâ³ îã-
ëÿäîâ³ âåæ³. Áóä³âíèöòâî îäí³º¿ ðîçïî÷-
íåòüñÿ âæå ó âåðåñí³ öüîãî ðîêó â Ïðàçü-
êîìó çîîïàðêó. Äðóãó áàøòó ïëàíóþòü
ñïîðóäèòè â ðîçâàæàëüíîìó ïàðêó, ÿêèé
ìàþòü â³äêðèòè íà ñõîä³ ì³ñòà. Äî ê³íöÿ
2010 ðîêó â Ïðàç³ áóäå òðè îãëÿäîâ³ âå-
æ³. Íèí³ ä³þ÷à áàøòà Ïåòð³í º çìåíøå-
íîþ ó ï’ÿòü ðàç³â êîï³ºþ Åéôåëåâî¿, öå
íàðàç³ îäíà ç íàéïîïóëÿðí³øèõ òà íàé-
â³äâ³äóâàí³øèõ ïàì’ÿòîê Ïðàãè. Ïðîòå
íàéâèùîþ ó êðà¿í³, ÿê ³ ðàí³øå, ââàæà-
þòü òåëåâåæó Æ³æêîâ. ¯¿ âèñîòà ñòàíî-
âèòü 134 ìåòðè, à ç îãëÿäîâèõ êàá³í, ðîç-
òàøîâàíèõ íà âèñîò³ 93 ìåòðè íàä çåì-
ëåþ, â³äâ³äóâà÷àì â³äêðèâàºòüñÿ ÷óäîâà
ïàíîðàìà íà Ïðàãó.

Біопар став
однією з визначних
пам’ято Рима

Á³îïàðê ó Ðèì³ ïîñ³â òðåòº ì³ñöå â
ñïèñêó íàéâ³äâ³äóâàí³øèõ ïàì’ÿòîê Â³÷-

íîãî ì³ñòà. Ïåðøó ïîçèö³þ òðàäèö³éíî
çàéìàþòü Âàòèêàí òà Êîë³çåé. Íåñïîä³-
âàíèé ñïëåñê ³íòåðåñó äî êîëèøíüîãî
çîîïàðêó, òåïåð â³äîìîãî ÿê Á³îïàðê Ðè-
ìà, äóæå çäèâóâàâ âëàäó ³òàë³éñüêî¿ ñòî-
ëèö³. Òåïåð ìóí³öèïàë³òåò ïëàíóº âêëþ-
÷èòè ³íôîðìàö³þ ïðî Á³îïàðê äî âñ³õ òó-
ðèñòè÷íèõ ïóò³âíèê³â. Ðèìñüêèé çîî-
ïàðê, â³äêðèòèé 1908 ðîêó, ç ïåðåì³í-
íèì óñï³õîì ïðî³ñíóâàâ äî ê³íöÿ 90-õ
ÕÕ ñòîë³òòÿ. Ëèøå ê³ëüêà ðîê³â òîìó â³í
ä³ñòàâ äðóãå æèòòÿ ó ñâîºìó òåïåð³øíüî-
ìó âò³ëåíí³. Îíîâëåíèé Á³îïàðê àêöåí-
òóº óâàãó òóðèñò³â íà îõîðîí³ äîâê³ëëÿ ³
âèä³â òâàðèí, ùî çíèêàþòü. Òàì ìåøêà-
þòü ò³ëüêè ò³ òâàðèíè, ÿê³ íàðîäèëèñÿ â
íåâîë³ àáî ¿õ âðÿòóâàëè â³ä çàãèáåë³. Çã³ä-
íî ç æîðñòêèìè ïðàâèëàìè öüîãî çâ³-
ðèíöÿ, äèê³ òâàðèíè íå ìîæóòü ìàòè ïî-
òîìñòâà, îñê³ëüêè ìàëåíüêèì çâ³ðÿòêàì
äîâåäåòüñÿ ç íàðîäæåííÿ æèòè â íåâîë³.

У Стамб лі можна
замовити швид існе
морсь е та сі

Ñòîëèöÿ Òóðå÷÷èíè ìàº óí³êàëüíå ðîç-
òàøóâàííÿ: Áîñôîð, ðîçä³ëåíèé ïðîòî-
êîþ, ðîçòàøîâàíèé îäíî÷àñíî ³ ó ªâðî-
ï³, ³ â Àç³¿. Âîäíî÷àñ öÿ óí³êàëüí³ñòü
ñòâîðþº ïåâí³ òðàíñïîðòí³ íåçðó÷íîñò³
äëÿ ìåøêàíö³â ìåãàïîë³ñà. Ç îäí³º¿ ÷àñ-
òèíè Ñòàìáóëà â ³íøó ìîæíà ïîòðàïèòè
íàçåìíèì òðàíñïîðòîì ÷åðåç ìîñòè, ÿê³
ùîðîêó âñå á³ëüøå çàâàíòàæóþòü ìàøè-
íè. Ó ñòîëèö³ Òóðå÷÷èíè òàêîæ ïðàöþº
ïîðîì. Ç âåðåñíÿ ó Ñòàìáóë³ â³äêðèëè
øâèäê³ñíå ìîðñüêå òàêñ³. Íèí³ íà ë³í³¿
ïðàöþº ÷îòèðè ÷îâíè. Àâòîïåðåâ³çíèê
âèçíàº, ùî öüîãî íåäîñòàòíüî äëÿ çàäî-
âîëåííÿ ïîïèòó, ÿêèé ïîñò³éíî çðîñòàº.
Äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ êîìïàí³ÿ ïëàíóº çàïóñ-
òèòè íà ë³í³þ ùå äâà øâèäê³ñíèõ ÷îâíè.
Çàìîâèòè ïî¿çäêó ìîæíà ³ ïî òåëåôîíó,
³ çà äîïîìîãîþ SMS-ïîâ³äîìëåííÿ. Òàê-
ñ³ ïðàöþº ö³ëîäîáîâî áåç âèõ³äíèõ, âàð-
ò³ñòü ïîäîðîæ³ ñòàíîâèòü â³ä $12,5 äî $17
çà êîæíó ìîðñüêó ìèëþ. Ïàñàæèðè ìî-
æóòü îïëà÷óâàòè ïî¿çäêó ³ ãîò³âêîþ, ³ çà
äîïîìîãîþ êðåäèòíî¿ êàðòêè

à â Äóáà¿ íà çóïèíêàõ áåçïëàòíî ðîçäàþòü íàïî¿ 

Мос овсь а мерія обіцяє прибрати з Арбат х дожни ів
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Ó ñóáîòó íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè 
³ ìèñòåöòâ, êàíäèäàò
åêîíîì³÷íèõ íàóê 
Ñâ³òëàíà ÇÎÐ²ÍÀ
â³äñâÿòêóâàëà äåíü
íàðîäæåííÿ 

З на оди 41-річчя її вітає дире тор Національно о театр
російсь ої драми імені Лесі У раїн и, народний артист У раїни,
деп тат Київради від Партії ре іонів Михайло РЄЗНИКОВИЧ:

— Я передаю найтепліші вітання пані Світлані! Бажаю їй здоров’я, дачі
в роботі та вели о о щастя в оханні!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Ó÷îðà âèïîâíèëîñÿ 43 ðîêè
äåïóòàòó Êè¿âðàäè â³ä ôðàêö³¿
“Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî”
Ìèõàéëó ßÊÎÂ×ÓÊÓ 
З днем народження йо о вітає деп тат
Київради від фра ції “Громадсь ий а тив
Києва” Оле сандр ПАБАТ:

— Із задоволенням вітаю Ми ол ! Я знаю, що вся йо о сім’я д же
спортивна, том зич , по-перше, щоб вони і надалі я омо а більше час
приділяли спорт – і робили це всією сім’єю. А по-др е, бажаю йом
міцно о здоров’я!
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Ðèáîëîâíà 
ðåàá³ë³òàö³ÿ 
Ó ñóáîòó ñòîëè÷í³ ä³òè-³íâàë³äè â³äïî÷èëè 
â Ã³äðîïàðêó ç âóäî÷êàìè

²ãîð ÑÂÀ×²É 
“Õðåùàòèê” 

Київсь і діти-інваліди в
чер овий раз довели, що
їм до сна и пра тично
все, що й їхнім здоровим
одноліт ам. У с бот 40
дітей на віз ах позма а-
лися зі спортивної рибо-
ловлі. Фестиваль “Лови-
мо риб я сі” для них
ор аніз вали Київсь ий
місь ий центр соціальних
сл жб і власне самі ри-
бал и. Знайшлися й спон-
сори. Відта , дітлахи по-
верн лися додом не ли-
ше з ловом, а й з пода-
рованими в доч ами.

Ó ñóáîòó â³äáóâñÿ ôåñòèâàëü
ñïîðòèâíî¿ ðèáîëîâë³ “Ëîâèìî
ðèáó ÿê óñ³” ñåðåä êè¿âñüêèõ ä³-
òåé-³íâàë³ä³â. Îðãàí³çàòîðàìè çà-
õîäó ñòàëè Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿,
ä³òåé òà ìîëîä³, ãðîìàäñüêà îðãà-
í³çàö³ÿ “Ïëàíåòà ñèëüíèõ” òà Ôå-
äåðàö³ÿ ðèáîëîâíîãî ñïîðòó Óê-
ðà¿íè. Ñòàðòóâàëî ñâÿòî â ñóáîòó
çðàíêó. Íà ñïîðòèâíó áàçó “Çå-
í³ò”, ùî íà Òðóõàíîâîìó îñòðî-
â³, àâòîáóñàìè ïðèâåçëè 40 ó÷àñ-
íèê³â ç óñ³õ äåñÿòè ðàéîí³â Êèº-
âà. Ó ñòîëèö³ âñüîãî 280 ä³òëàõ³â
ïåðåñóâàþòüñÿ íà â³çêàõ. Äî êîæ-
íî¿ êîìàíäè âõîäèëî ÷åòâåðî
ó÷àñíèê³â. Îñê³ëüêè ðóõàòèñü ¿ì
íå òàê ëåãêî, ìàëþêàì äîïîìàãà-
ëè â îñíîâíîìó ìàòåð³ òà âîëîí-
òåðè. 

Ãîëîâà Âñåóêðà¿íñüêîãî áëàãî-
ä³éíîãî ôîíäó “Ãðîìàäà ðèáàëîê
Óêðà¿íè” Àíäð³é Íåë³ïà êàæå,
ùî òàê³ çìàãàííÿ â³äáóâàþòüñÿ â
ñòîëèö³ âæå âäðóãå. “Íà ðèáîëîâ-
ë³ ëþäè çàáóâàþòü ïðî ïðîáëå-
ìè. Öå äóæå ïðèºìíå ïðîâåäåí-
íÿ ÷àñó, àêòèâíèé â³äïî÷èíîê,
ºäíàííÿ ç ïðèðîäîþ. Äëÿ ä³òåé-
³íâàë³ä³â öå õîðîøèé çàñ³á ïñè-
õîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿”, — âïåâ-

íåíèé ïàí Íåë³ïà. Â³í äîäàº, ùî
“Ãðîìàäà ðèáàëîê Óêðà¿íè” òà
Ôåäåðàö³ÿ ðèáîëîâíîãî ñïîðòó
çàïðîøóâàòèìóòü ä³òåé ³ç ô³çè÷-
íèìè âàäàìè ïîðèáàëèòè ùå.
“Ìè áóäåìî ðàä³ îðãàí³çóâàòè
äîçâ³ëëÿ äëÿ ä³òëàõ³â-³íâàë³ä³â,
ñèð³ò òà ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³-
ìåé”, — êàæå Àíäð³é Íåë³ïà. 

“Ìè ê³ëüêà ðîê³â óæå ïðàöþº-
ìî ó íàïðÿìêó «Ðåàá³ë³òàö³ÿ ÷å-
ðåç ñïîðò” ³ ùîðàçó á³ëüøå ä³òîê
çàëó÷àºìî äî ó÷àñò³ â çìàãàííÿõ”,
– ðîçïîâ³ëà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò
ç ³íâàë³äíîãî ñïîðòó Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ
ñëóæá Íàòàë³ÿ Óñòèìåíêî. Çà ¿¿
ñëîâàìè, êð³ì ðèáîëîâë³, ìàëþ-
êè ç ô³çè÷íèìè âàäàìè ãðàþòü ó
íàñò³ëüíèé òåí³ñ, á³ëüÿðä. Çìà-
ãàííÿ ïðîõîäÿòü ï³ä ãàñëîì “Ïî-
â³ð ó ñåáå”. Ïàí³ Óñòèìåíêî êà-
æå, ùî âñ³ çàõîäè äëÿ ä³òåé áåç-
ïëàòí³, îäíàê áþäæåòíèõ êîøò³â
íå òàê óæå é áàãàòî. “Ñîö³àëüíà
ñëóæáà çìîãëà îðãàí³çóâàòè çìà-

ãàííÿ é çðîáèòè äèïëîìè, ³ âñå.
Äîáðå, ùî çíàéøëèñÿ ëþäè, ÿê³
ïîäàðóþòü ä³òÿì âóäî÷êè-ñóâåí³-
ðè. Êð³ì òîãî, ïîîá³öÿëè, ùî ðè-
áàëèòè ¿õ çàïðîøóâàòèìóòü íå
ëèøå ñüîãîäí³”, — ðîçïîâ³ëà æ³í-
êà. 

Ñàì³ ä³òè áóëè ó çàõâàò³ â³ä ðè-
áîëîâë³. “ß ðàí³øå í³êîëè íå ðè-
áàëèâ, àëå äóìàþ, ùî âñå ó ìåíå
âèéäå”, — ðîçïîâ³â 11-ð³÷íèé êà-
ï³òàí êîìàíäè “Êàðàñèêè” ç Ïî-
ä³ëüñüêîãî ðàéîíó Âîëîäÿ Ãàð-
ìåí÷óê. Ðèáàëêà-ïî÷àòê³âåöü ïî-
ïåðåäèâ äîìàøí³õ, ùî ââå÷åð³
ñìàæèòèìóòü ðèáó. Âîëîäÿ –
ºäèíèé õëîï÷èê ó êîìàíä³ — ïî-
êàçàâ ñâî¿ì ïðèêëàä óæå íà ïî-
÷àòêó, âï³éìàâøè íåâåëèêó ðè-
áèíó. 

Ï³ñëÿ ê³ëüêîõ ãîäèí ðèáîëîâë³
ïåðåìîãëà êîìàíäà “²âàñèêè-Òå-
ëåñèêè” ç Äàðíèöüêîãî ðàéîíó.
Ïåðåìîæöÿì âðó÷èëè äèïëîìè,
êóáîê. Êîæåí ó÷àñíèê îòðèìàâ
âóäî÷êó

Ó Ïå÷åðñüêîìó 
ðàéîí³ ñòîëèö³ 
âëàøòóâàëè ñóáîòíèê
Äåïóòàòè â³ä ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî äîïîìîãëè êèÿíàì 
îáëàøòóâàòè ïðèáóäèíêîâó òåðèòîð³þ

²ÿ ÒÐÓÑÊÀÂÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин лої п'ятниці на в лицю Кропивниць о о, 18 Пе-
черсь о о район столиці приб в "КамАЗ" із 20 тонна-
ми чорнозем . На прохання меш анців б дин відре-
а вали деп тати від фра ції Бло Леоніда Черно-
вець о о. Для цьо о вони виділили із фонд Бло 3
тис. ривень. На приб дин овій території то о дня від-
родили старі л мби: засипали новою землею та виса-
дили трав й віти.

Ó ï’ÿòíèöþ æèòåëÿì Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó, ùî ìåøêàþòü íà âóëè-
ö³ Êðîïèâíèöüêîãî, 18, ïðèâåçëè 20 òîíí ÷îðíîçåìó. Îðãàí³çóâàëè
öå íà ïðîõàííÿ ìåøêàíö³â áóäèíêó äåïóòàòè Êè¿âðàäè. Ç³ ñâîãî ôîí-
äó âîíè âèä³ëèëè 3 òèñ. ãðí. “Ìåøêàíö³ ì³êðîðàéîíó íåîäíîðàçîâî
çâåðòàëèñÿ â êîìóíàëüí³ ñëóæáè ç ïðîõàííÿì ïîñïðèÿòè ó áëàãîóñò-
ðî¿ òåðèòîð³¿, ïðîòå ðåàêö³¿ íà ¿õí³ çàïèòè íå áóëî. Òîìó äåïóòàòè â³ä
ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî âèð³øèëè çðîáèòè öå âëàñíèì
êîøòîì”,— ðîçïîâ³ëà ñï³âãîëîâà çàçíà÷åíîãî áëîêó Àëëà Øëàïàê. Âî-
íà äîäàëà, ùî òàê³ àêö³¿ ñòàíóòü òðàäèö³éíèìè. Íàäàë³ äî ñï³âïðàö³
çàëó÷àòèìóòü ³ êîëåã ç ³íøèõ ôðàêö³é.

“ÊàìÀÇ” ³ç ÷îðíîçåìîì ïðèâ³ç âàíòàæ ùå ï³çíî ââå÷åð³. Äî áóäèí-
êó áóëî äóæå íåçðó÷íî ï³ä’¿æäæàòè, òîæ âîä³ºâ³ äîâåëîñÿ ïîï³òí³òè,
àáè äîñòàâèòè çåìëþ äî ì³ñöÿ ³ çàâåñòè ó äâ³ð. Â³ä 5-¿ ðàíêó òàì óæå
ïîðàëèñÿ ïðàö³âíèêè ÆÅÊó, äâ³ðíèêè òà àêòèâ³ñòè ç Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî. Âîíè ðîçíîñèëè íîâó çåìëþ ³ç êóïè íà êëóìáè, ñ³-
ÿëè òðàâó òà âèñàäæóâàëè êâ³òè. Íàãëÿäàâ çà ðîáî÷èì ïðîöåñîì äå-
ïóòàò Ìàêñèì Øèÿí. “Öå íàø áëîê âèä³ëèâ êîøòè íà ÷îðíîçåì òà
äîïðàâëåííÿ éîãî äî ì³ñöÿ ïðèçíà÷åííÿ. Ñïîä³âàþñÿ, ìåøêàíö³ áó-
äóòü íàì âäÿ÷í³. Ìè íå ëèøå ðîçíåñåìî âñþ çåìëþ, à é îáëàãîðîäè-
ìî öþ ì³ñöèíó, âèñàäèâøè êâ³òè”.

Êîìó ïðèâåçóòü ÷îðíîçåì íàñòóïíîãî ðàçó, íàðàç³ íåâ³äîìî, äîêè
ëèøå “ïðèéìàþòü çàÿâêè” â³ä ãîðîäÿí

У дворі б дин на в лиці Кропивниць о о, 18 а тивісти з Бло Леоніда
Черновець о о не лише роз идали п чорнозем , а й посіяли трав
та посадили віти
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У зма аннях зі спортивної риболовлі “Ловимо риб я сі” взяли часть 40 дітей-інвалідів з сіх столичних районів

Капітан оманди “Караси и” з Подільсь о о район 11-річном Володі
Гарменч пощастило першом впіймати невели риб
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Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Збірна У раїни з ф тбол під е-
рівництвом Оле сія Михайличен-
а провела перший поєдино
відбір овом ци лі до чемпіонат
світ 2010 ро і мінімально пе-
ремо ла оманд Білор сі. На-
ст пний матч синьо-жовті прове-
д ть на виїзді, 10 вересня, проти
Казахстан .

Ó áóäü-ÿêîìó âèä³ ä³ÿëüíîñò³ ãîëîâíå
îñòàòî÷íèé ðåçóëüòàò. Ìèíóëî¿ ñóáîòè
öå ñòîñóâàëîñü ïåðåäóñ³ì â³ò÷èçíÿíîãî
ôóòáîëó. Íàö³îíàëüíà çá³ðíà Óêðà¿íè
ï³ä êåð³âíèöòâîì Îëåêñ³ÿ Ìèõàéëè÷åí-
êà ëèøå â äîäàíèé àðá³òðîì ÷àñ çìîãëà
âèðâàòè ïåðåìîãó â á³ëîðóñüêî¿ äðóæè-
íè. Öå áóâ ïåðøèé â³äá³ðêîâèé ïîºäè-
íîê ÷åìï³îíàòó ñâ³òó 2010 ðîêó, ô³íàëü-
íó ñòàä³þ ÿêîãî çàïëàíîâàíî ïðîâåñòè â
ÏÀÐ.

Íå îá³éøëîñÿ ïåðåä ïî÷àòêîì öüîãî
ïîºäèíêó ³ áåç ëîæêè äüîãòþ â áî÷ö³ ìå-
äó. Ñâÿòêîâó àòìîñôåðó, ÿêà ïàíóâàëà íà
ïîºäèíêó Óêðà¿íà — Á³ëîðóñü, ç³ïñóâà-
ëè ãîðå-ôàíàòè. Çà òðè ãîäèíè äî ïî÷àò-
êó ìàò÷ó á³ëÿ àâòîâîêçàëó ó Ëüâîâ³ ñòà-
ëàñÿ ñóòè÷êà ïðèõèëüíèê³â ôóòáîëó ç Á³-
ëîðóñ³ òà Óêðà¿íè. ×îëîâ³ê ïî 150 ç îáîõ
áîê³â ç÷èíèëè âåëèêó á³éêó. Ðîçáîðîíþ-
âàòè ó÷àñíèê³â ³íöèäåíòó ïðèáóëè ïðåä-
ñòàâíèêè ñïåöï³äðîçä³ëó “Áåðêóò”. Â ðå-
çóëüòàò³ ó÷àñíèê³â á³éêè ç Á³ëîðóñ³ ñó-
ïðîâîäèëè íà ñòàä³îí, à óêðà¿íñüêèì
õëîïöÿì äîâåëîñÿ íàäàâàòè ñâî¿ ñâ³ä÷åí-
íÿ â ðàéâ³ää³ëàõ.

...Ñêàæó â³äâåðòî, êîëè çàïàñíèé àð-
á³òð ï³äíÿâ íàä ãîëîâîþ öèôðîâå òàáëî
ç äîäàíèì ÷àñîì, óæå íå â³ðèëîñü, ùî
ñèíüî-æîâò³ çìîæóòü âèðâàòè ïåðåìîãó.
Àëå ñòàëîñÿ ñïðàâæíå äèâî: ì’ÿ÷ ï³ñëÿ
óäàðà Àíàòîë³ÿ Òèìîùóêà ïîòðàïèâ ó ðó-
êó çàõèñíèêà ãîñòåé Àíäð³ÿ ×óõë³ÿ, ³ àð-
á³òð ïîºäèíêó, ³òàë³ºöü Ð³ööîë³, óæå â

êîìïåíñîâàíèé ÷àñ âêàçàâ íà îäèíàäöÿ-
òèìåòðîâó ïîçíà÷êó. Ïåíàëüò³ ÷³òêî ðå-
àë³çóâàâ Àíäð³é Øåâ÷åíêî.

Äî ñëîâà, öüîãî ðàçó ì³ñöÿ â îñíîâíî-
ìó ñêëàä³ íàö³îíàëüíî¿ äðóæèíè äëÿ Øå-
âè íå çíàéøëîñÿ, ùî ñòàëîñÿ, íàïåâíî,
âïåðøå çà äîâã³ ðîêè. Òà õî÷ áè òàì ÿê,
Øåâ÷åíêî âèéøîâ íà ïîëå ³ ñâîþ ì³ñ³þ
âèêîíàâ íà âñ³ ñòî â³äñîòê³â...

Íàñòàâíèê çá³ðíî¿ Óêðà¿íè 
íå âèïóñòèâ Øåâ÷åíêà 
â îñíîâ³ íàö³îíàëüíî¿ äðóæèíè
Ôîðâàðä íå ðîçãóáèâñÿ ³ çàáèâ âèð³øàëüíèé ãîë ó âîðîòà á³ëîðóñ³â

Оле сій МИХАЙЛИЧЕНКО,
оловний тренер збірної У раїни:

— Білор сь — не та оманда, я а не ставить перед собою жодно о завдання. Вони не
приїжджають просто по рати. Це оманда, я а навчилася здоб вати рез льтат. Чесно а-
ж чи, нам сьо одні пощастило. За вели им рах н ом, на перемо сьо одні ми не на-
рали. Б ло помітно в першом таймі, що середин поля ми про раємо. У центрі в нас
б ло більше равців реативно о план . На жаль, сьо однішній ф тбол та ий, що потріб-
но вміти все. Те, що білор сь а оманда ор анізована, що вона по-німець и дисциплі-
нована, ми побачили. Звісно, о рім дарів здале , с перни нічо о небезпечно о біля
наших воріт не створив, але і в нас моментів для взяття воріт пра тично не б ло. Д же
ба ато залежить від старт , том наші равці б ли під тис ом. Я молоді, та і досвідче-
ні. Команда не по азала то о, що б ми хотіли побачити. Т т боротьба за оч и. Най о-
ловніше, що вистачило бажання, хара тер , а в інці — ще й трохи вміння, щоб дося ти
рез льтат . Але сьо одні, повторю, не б ло ри, на я ми розрахов ємо. Я щойно роз-
мовляв із Берндом Штан е і с азав йом відверто: “У вас д же хороша оманда”. Біло-
р сь домо лася то о, щоб із нею рах валися, я цій рі, та і в товарись их матчах з
Німеччиною та Ар ентиною. А нам потрібно робити виснов и. І рати до останньої се-
нди. Тепер хлопцям треба відійти від цьо о матч , бо на нас че ає ще один — д же

важ ий, проти Казахстан . Оці місця в рейтин — 70-ті, 120-ті... Вони, я на мене, д -
же необ’є тивні. Сьо одні р по азали дві оманди. Та , вона б ла неідеальною, не все
виходило. Але я повторю, це не б ла та оманда, я а повністю по азала весь свій по-
тенціал. На нас чинили певний тис , від нас че али лише перемо и і більше нічо о.

— Опишіть свої відч ття: 90-та хвилина, а рах но 0:0.
— Я не дивлюся на одинни . Стан б в не д же, але я одна вірив, що нас вистачить

хара тер , аби ви рати цей матч. Хоча нічия, маб ть, за рою б ла б справедливим ре-
з льтатом.

— Мілевсь ий дістав травм . Нас іль и вона серйозна?
— Важ о по арячих слідах оворити. Д маю, він от ватиметься до матч проти Ка-

захстан .

— Чи захочете ви знов приїхати по перемо до Львова?

— Ми відч вали певне незадоволення. Гадаю, це дещо допома ало оманді знайти в
собі додат ові сили і переламати р . У Львові завжди рати приємно. Уболівальни т т
д же відданий оманді. Я не д маю, що це б ла остання ра збірної Львові.

— Ви вип стили Шевчен а, бо травм вався Мілевсь ий? І чи б ло об мовле-
но, хто битиме пенальті?
— Перед рою ми не визначали пенальтиста. Ба ато що залежить від вн трішньо о ста-

н равця. Щодо заміни, то ви ж бачили, що Шевчен о от вався весь матч. Андрію б -
ло д же важ о війти в р , бо він нині не отовий на 100%. А Вороніна на Селезньова
я замінив, ос іль и він може ба ато працювати і на нітати сит ацію в атаці своїми фі-
зичними даними.

— Оцініть дії Алієва і Мілевсь о о.
— Вихід Алієва підсилив оманд . Ми стали раще онтролювати середин поля, тро-

хи нала одилася ра в атаці. Саша не по азав своєї най ращої ри, але лепт в перемо-
вніс. Мілевсь ий зі рав д же орисно.

Бернд ШТАНГЕ,
оловний тренер збірної Білор сі:

— Вітаю збірн У раїни, я а здоб ла три оч и. Ми хотіли зробити сюрприз, але нам
забра ло сил. Нам не пощастило, і ми д же засм чені, що не змо ли привезти додом
оч о. Різниці рі оманд не б ло. Ми пишаємося, що про рес нашої збірної помітний.
Сьо одні нам не пощастило, та і ри триватим ть. Кваліфі ація — це марафонсь ий бі ,
є підйоми і падіння. Сподіваюся, сьо одні б ла наша найнижча точ а.
Фаворитами р пи є Хорватія, Ан лія та У раїна. Том немає нія ої сенсації том , що

У раїні пощастило і вона ви рала 1:0. Ніхто в Європі не здив ється. У цій важ ій р пі
д же важливо перема ати вдома. Я би У раїна, від я ої я очі вав сильнішої ри, сьо о-
дні не ви рала, оманди б ли б проблеми. В нас простіша сит ація. Ніхто не розрахо-
в є з та ими с перни ами здоб ти перше місце. Ми хотіли зробити сюрприз і сьо одні
стояли на порозі спіх . Ми старалися по азати все, на що ми здатні. Д маю, в Мінсь
У раїні б де с ладніше ви рати.
Що стос ється пенальті, я е призначили в наші ворота, то т т мож заявити лише од-

не: одинадцятиметровий дар — це оли с ддя свистить. Що я мож ще с азати?

ППІІССЛЛЯЯММООВВАА

Форвард Андрій Шевчен о свою місію ви онав на всі сто відсот ів

У раїна — Білор сь 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Шевчен о (90+3, з пенальті).
У раїна: П’ятов, Ярмаш, Р сол, Михали , Шевч , Тимощ , С. Кравчен о, Калиничен-
о (Алієв, 46), Назарен о, Воронін (Селезньов, 58), Мілевсь ий (Шевчен о, 74).
Білор сь: Жевнов, К льчій, Філіпен о, Омельянч , Корить о (Ч хлєй, 68), П тіло (Пав-

лов, 80), Верховцов, Страхановіч, А. Глєб, Б ли а (В. Глєб, 72), К т зов.
Попередження: Корить о (7), К т зов (27), Тимощ (44), К льчій (88).
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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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Сьо одні налашт йтеся на філософсь ий лад і сприймайте все з по ляд вищих за онів, я им
підпоряд ована земна і небесна еволюція. Це день перемо и Висо ої м дрості над поч ттями та
інтеле том, що, власне, заспо оює та зміцнює д х. Читайте Святе Письмо, замисліться над сен-
сом б ття, роз ривайте бла ородні сторони своєї нат ри. Гнів, ординя, роздрат вання — воро и
дня. Щиріше моліться, дя йте Творцеві, славте йо о і просіть, аби наставив вас на світлий
шлях своїх заповідей! Влашт йте “вихідний” печінці, нині вона проходить ре енерацію очисною
осмічною енер ією.
ОВНИ, тримайтеся осіб, отрі імпон ють вашим ідеоло ічним подобанням, поділяють по ляди, мож ть д -

ховно зба атити. На одном місці сидіти не слід, подорож незнайомі місця, на ди природ чи візит до хра-
м стан ть д же орисними.
У ТЕЛЬЦІВ день психоло ічної трансформації. Повернення попередніх життєвих сценаріїв є нормальним.

Їхня мета — перевести др жні стос н и на вищий вито розвит .
БЛИЗНЯТА, налашт йтеся на хвилю доброзичливості і перема айте з любов’ю! Це для вас — асло дня.

Ділові пере овори, з’яс вання інтимних стос н ів мають відб ватися в атмосфері шляхетності й омпроміс ,
дайте можливість партнерам продемонстр вати себе з най ращо о бо .
РАКИ, з радістю ви он йте прохання близь их, оле про допомо , не бер чи до ва и, ви ідно чи ні вам це

робити. Я що ом сь зобов’язані, не на ивайте п’ятами, бо те заяче дизертирство повернеться... хворобами.
ЛЕВИ, се с альна дис армонія — ось ябл о розбрат між вами та оханими... Одна не влаштов йте іс-

тери , бо по либите прірв взаєминах, а розб діть своєм серці вищ любов до обранця!
ДІВИ, пристосов йтеся до вимо домочадців, дбайте про д ховн а р в сім’ї, а образи, що осіли м лом

пам’яті, виметіть еть доброзичливістю!
ТЕРЕЗИ, з підле лими та оле ами ви ходите по тон ом льод зла оди, що може трісн ти через ваш язи

б дь-я ої миті. Не бов айте нічо о, бо нині переб ваєте під впливом ілюзій, самообман , пліто . Візьміть це
до ва и заради армонійно о мі ро лімат в оле тиві.
СКОРПІОНИ, фіас о в романтичних пере онах звин вач йте власне Еґо. Певно, десь пос пилися, а дар-

мових перемо не б ває. “В ладайте” більше в оханих — отримаєте е вівалентом.
СТРІЛЬЦІ, ажіотаж дов ола вашої персони шалений, обставини тисн ть звід сіль, допі ають фахові проб-

леми, прис іпливе ерівництво, вдома революційні б нти... Тримайтеся, ви сильні й бла ородні д хом. Жил-
а винахідливості п льс є, тож візьміть сит ацію під онтроль, натис аючи на відповідні ноп и.
КОЗОРОГИ, посидьте на самоті і с ладіть звіт совісті за промахи мин ло о місяця, вийти на праведний

п ть без аяття і спо ти не вдасться...
ВОДОЛІЇ, хочете триматися на плав в товарись ом осеред ? Тоді не е спл ат йте їхньої д шевної чи

матеріальної щедрості, а навпа и — поділіться тим, чим ба аті. Навіть собі на збито .
РИБИ перетворяться на мішень (бо он ренти підсидж ють вас без тями) для нівних стріл роздратова-

но о шефа, я що вист патимете з пропозиціями, ініціативами. Сидіть тихо та очі йте, оли вас по лич ть і
надад ть слово

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Ãîðîñêîï êèÿíèíà íà 8 âåðåñíÿ

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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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 2379
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Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ,
ре тор Київсь о о національно-
о ніверситет льт ри і мис-
тецтв:
— Казати за всіх не б д , але

мої ст денти вміють жити — на-
вчатися, працювати, дося ати ме-
ти, розважатись і пити в мір . Вче-
ні аж ть, що 50 рамів ал о оль-
но о напою добре діють на ор а-
нізм. З ними з оден, але мова йде
про нат ральне вино, оріл чи
пиво. Я, напри лад, вживаю лише
орілоч власно о виробництва і
поч ваюся ч дово!

Андрій ДОМАНСЬКИЙ, теле-
вед чий:
— Ви знаєте, я нині знаходж ся

на території стадіон “Спарта ” з
на оди свят вання 10-річчя “Но-
во о анал ”. Наразі вист пають
молоді люди з е стремальних ви-
дів спорт . Їх приблизно соро чо-
лові і, дивлячись на цю молодь,
я а має та ий ч довий ви ляд, не
мож оворити про У раїн щось
не ативне щодо споживання
спиртних напоїв. З іншо о бо ,

потрібно ходити в пар ах і Гідро-
пар , щоб побачити інш сторо-
н медалі, але на це мене прос-
то не вистачає час . Том , на щас-
тя, мені довелося знати молодь з
ращо о бо — расивих, спор-
тивних, підтя н тих!

Юрій ВАРИВОДА, дизайнер:
— Я дивився нещодавно сюжет,

в я ом по аз вали ш олярів на
1 вересня і розповідали, я се
добре. А потім по азали молодь
на Майдані з пивом. Один хлопець
розповідав, що три літри пива ви-
пив і йтим ть, вибачте, “б хать”...
Я з ад ю свої ро и — всім підліт-
ам хочеться спроб вати я ихось
спиртних напоїв, але в той час б -
ла просто лобальна проблема їх
пити. І б ла совість, чи то бо-

язнь — ми п вали спиртне рід-
о, а тепер йо о п’ють значно біль-
ше! Повинна, на мою д м , б ти
створена соціальна ре лама. Мо-
лодий по пець під час по п и
повинен по аз вати до менти.
Держава має онтролювати пів-
лю спиртно о!

Óêðà¿íñüêà 
ìîëîäü...

Катерина БУЖИНСЬКА, співач а:
— Мож танцювати одини три-чотири. Танцюю

переважно молодіжні та латиноамери ансь і танці.
На жаль, мені нечасто вдається потанцювати досхо-
ч , адже роблю це переважно на сцені. Там це для
мене люблена робота, а поза сценою — відпочи-
но .

Борис ГУМЕНЮК, письменни :
— Не знаю, я дов о. Та й вза алі мені нині не до тан-

ців. Востаннє танцював десь після ш оли, в юнаць о-
м віці. Тепер та часто доводиться ч ти, що хтось тан-
цює під ч ж д д , що танці стали явищем я имось
та им, трохи політичним. Мені ж під ч ж д д тан-
цювати брид о.

Віталій КОНОНОВ, е с-деп тат:
— Дивлячись що. Я що ро -н-рол, то, маб ть, же

неба ато — хвилин двадцять. А я що щось та е повіль-
не, то мож дов о танцювати. Востаннє танцював на
дні народження сво о товариша Сер ія Гал зяна. А вза-
алі, вся наша політи а зараз — с цільні танці, я ась
тарантела: їх тарант л в сив, і вони танцюють, щоб
йо о позбавитись.

Світлана БІЛОНОЖКО, народна артист а У раїни:
— Мож танцювати дов о. Я що арна омпанія, я -

що партнер вміє танцювати, то чом б і ні?! Я дов о,
не с аж . Час не засі ала, але впродовж всьо о м зич-
но о номера. Пере онана, що оли б і півдня танцю-
вала з перервами, мені б це не набридло.

ßê äîâãî âè ìîæåòå 
òàíöþâàòè?

Ìîëîä³ êèÿíè 
ñòàðèõ 
íå ïåðåï’þòü
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. Á³ëüøå íàñ óæå í³õòî íå âèï’º — 29 %
2. ßê ïèëè, òàê ³ áóäóòü ïèòè — 25 %
3. Ñòàëà á³ëüøå ïèòè ñïèðòí³ íàïî¿ — 21 %
4. Ñòàëà ìåíøå ïèòè — 18 %
5. Ñòàëà ïèòè á³ëüø ÿê³ñí³ ñïèðòí³ íàïî¿ — 7 %

Óêðà¿íñüêèé òàíåöü 
çäîáóâ ºâðîïåéñüêó áðîíçó
Ë³ë³ÿ Ïîäêîïàºâà âèáîðîëà òðåòº ì³ñöå 
íà òàíöþâàëüíîìó ªâðîáà÷åíí³
Þë³ÿ ÊÎÌÀÐÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У с бот Лілія Под опа-
єва, абсолютна чемпіон а
Європи, світ та Олімпій-
сь их і ор зі спортивної
імнасти и, чиє "фірмове"
подвійне сальто з поворо-
том на 180 рад сів жод-
на імнаст а не повторила
й досі, поповнила свою
оле цію на ород іще од-
ним призом. 6 вересня на
танцювальном "Євроба-
ченні-2008" Глаз о пара
Лілія Под опаєва та Сер-
ій Костець ий війшла до
європейсь ої трій и ра-
щих танцівни ів. У раїн-
сь і зір и пере онані —
ціл ом засл жено.

Â³äîìà êèÿíêà Ë³ë³ÿ Ïîäêîïà-
ºâà çà ïåð³îä ñïîðòèâíî¿ êàð’ºðè
çäîáóëà íà ã³ìíàñòè÷íîìó ïîìî-
ñò³ ïîíàä ï³âñîòí³ ìåäàëåé. Â³ä-
òîä³ ñâîþ ïåðåìîæíó õîäó â æèò-
ò³ âîíà ïðîäîâæóº íà íèâ³ ãðî-
ìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê ïîñîë äîá-
ðî¿ âîë³ ÎÎÍ, çàñíîâíèê ôåñòè-
âàëþ “Çîëîòà Ë³ë³ÿ” òà áëàãîä³é-
íîãî ôîíäó “Çäîðîâ’ÿ ïîêîë³íü”.
×åðãîâîþ ïåðåìîãîþ óêðà¿íêè
ñòàâ áëèñêó÷èé âèñòóï íà òàíöþ-
âàëüíîìó “ªâðîáà÷åíí³-2008” ó
øîòëàíäñüêîìó ì³ñò³ Ãëàçãî. Âè-
êîíàíèé Ë³ë³ºþ ó ïàð³ ç ïðîôå-
ñ³éíèì òàíöþðèñòîì Ñåðã³ºì
Êîñòåöüêèì äæàéâ, çì³øàíèé ³ç
ðîê-í-ðîëîì òà íàö³îíàëüíèì
óêðà¿íñüêèì òàíöåì, ïðèí³ñ
Óêðà¿í³ òðåòº ì³ñöå ñåðåä 14-òè
êðà¿í ªâðîïè.

Òàíöþâàëüíèé àíàëîã ºâðî-
ïåéñüêîãî ï³ñåííîãî êîíêóðñó
“ªâðîáà÷åííÿ” öüîãî ðîêó â³ä-
áóâàâñÿ âäðóãå â ³ñòîð³¿. Çà óìî-
âàìè êîíêóðñó, äî ñêëàäó ïàðè-
ó÷àñíèö³ ìàâ âõîäèòè ïðîôåñ³é-
íèé òàíöþðèñò ³ íàö³îíàëüíà
çíàìåíèò³ñòü, à òàíîê, ïðåäñòàâ-
ëåíèé íà ðîçãëÿä æóð³ é ãëÿäà-

÷³â, ìàâ ì³ñòèòè íàö³îíàëüí³ åëå-
ìåíòè. Ïåðåìîæö³â êîíêóðñó îá-
ðàëî ïðîôåñ³éíå æóð³ ó âçàºìî-
ä³¿ ç òåëåãëÿäà÷àìè ç óñ³õ êðà¿í
ªâðîïè, ùî ãîëîñóâàëè ïî òåëå-
ôîíó. Íèìè ñòàëè ïðåäñòàâíèêè
Ïîëüù³ — àêòîð Ìàð÷³í Ìðî÷åê
³ òàíöþðèñòêà Åä³òà Õåðáóø.
Äðóãå ì³ñöå, îá³éøîâøè óêðà¿í-
ö³â óñüîãî íà 2 áàëè, ïîñ³ëè ïðåä-
ñòàâíèêè Ðîñ³¿ — îë³ìï³éñüêà
÷åìï³îíêà Òåòÿíà Íàâêà òà ïðî-
ôåñ³éíèé òàíöþðèñò Îëåêñàíäð
Ëèòâèíåíêî.

“Áðîíçîâèé” ðåçóëüòàò ïàðè
Ïîäêîïàºâà — Êîñòåöüêèé íà
òàíöþâàëüíîìó “ªâðîáà÷åíí³”
âèñîêî îö³íèëè óêðà¿íñüê³ ç³ð-
êè — êîëåãè Ë³ë³¿ Ïîäêîïàºâî¿
ç â³ò÷èçíÿíîãî òåëåïðîåêòó
“Òàíö³ ç ç³ðêàìè”. ªâðîïåéñüêó
áðîíçó Ë³ë³¿ áåç ïåðåá³ëüøåíü

ìîæíà ââàæàòè áëèñêó÷îþ ïå-
ðåìîãîþ, ââàæàº ïåðåìîæåöü
ïåðøîãî ïðîåêòó “Òàíö³ ç ç³ðêà-
ìè” Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé. “ß
ââàæàþ, ùî ñåðåä VIP-æ³íîê, ÿê³
áðàëè ó÷àñòü ó òàíöþâàëüíèõ
çìàãàííÿõ óñ³õ òðüîõ ïðîåêò³â,
Ë³ëÿ ìàº íàéâèùó ìàéñòåðí³ñòü.
Çà òåõí³êîþ âèêîíàííÿ âîíà íå
ìàëà ñîá³ ð³âíèõ ó æîäíîìó òàí-
ö³ ÿê ºâðîïåéñüêî¿, òàê ³ ëàòè-
íîàìåðèêàíñüêî¿ ïðîãðàìè”,—
ââàæàº øîóìåí. Ç Âîëîäèìèðîì
Çåëåíñüêèì ïîâí³ñòþ ñîë³äàð-
íèé ³íøèé ó÷àñíèê “Òàíö³â ç
ç³ðêàìè”, àêòîð Îñòàï Ñòóïêà.
“ß â³òàþ Ë³ë³þ ç ÷åðãîâîþ ïå-
ðåìîãîþ ³ ìîæó ñêàçàòè ëèøå
îäíå: âîíà äóæå ãàðíà ³ ÷óäîâî
òàíöþº”,— ïðèâ³òàâ â³í Ë³ë³þ
Ïîäêîïàºâó ÷åðåç ãàçåòó “Õðå-
ùàòèê”
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Українська молодь:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ñîíÿ÷íî. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³ä-

íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +29...+32°Ñ, âíî÷³ +18...+22°Ñ;
íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +28°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+28...+29°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +30...+31°Ñ, âíî÷³ +17...+20°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +30...+32°Ñ, âíî÷³ +15...+19°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ñîíÿ÷íà ïîãîäà. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííèé, 
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +31...+33°Ñ, âíî÷³ +19...+21°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

У раїнсь а пара с бот зачар вала європейсь их лядачів
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