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АНІ ЛОРАК УПАЛА
В ДИТИНСТВО
Назва нової платів и “15”,
о рім іншо о, віддзер алює
стан д ші співач и

Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
ñïóñòèëè íà âîäó
Ìåð ïåðåâ³ðèâ áóä³âíèöòâî Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî
ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ç êàòåðà

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід
Черновець ий разом із
ж рналістами першим пе-
реїхав через авань, я а є
с ладовою Подільсь о-
Вос ресенсь о о мостово-
о переход . Після пере-
вір и отовності до вве-
дення в дію мост місь ий
олова о лян в перебі б -
дівництва з атера.

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà ïåðåâ³ðèâ ãîòîâí³ñòü äî ââå-
äåííÿ â ä³þ ìîñòó ÷åðåç ãàâàíü,
ÿêèé º ñêëàäîâîþ Ïîä³ëüñüêî-
Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòîâîãî ïå-
ðåõîäó, òà äîðó÷èâ âèêîíàâöÿì
ðîá³ò ïðèñêîðèòè çâåäåííÿ ïåðå-
õîäó, àáè ÿêíàéøâèäøå ðîçâàí-
òàæèòè àâòîøëÿõè ñòîëèö³. “Ââå-

äåííÿ â åêñïëóàòàö³þ ìîñòîâîãî
ïåðåõîäó ó ïîâíîìó îáñÿç³ â³äáó-
äåòüñÿ ó 2011 ðîö³, ïðàöþâàòèìå
³ ìåòðî, ³ àâòîìîá³ëüíèé ðóõ,
êð³ì òîãî, ó íàñ ç’ÿâèëàñÿ ìîæ-
ëèâ³ñòü ñêîðîòèòè òåðì³íè áóä³â-
íèöòâà òàê çâàíîãî ìîñòó ÷åðåç
ãàâàíü, òîìó éîãî ââåäóòü ó ä³þ
âæå öüîãî ðîêó. Íà áóä³âíèöòâî
ìîñòîâîãî ïåðåõîäó âèä³ëåíî 5
ìëðä ãðí. Íàðàç³ îñâîºíî 1,8
ìëðä ãðí, çàãàëüíà æ âàðò³ñòü áó-
ä³âíèöòâà ñòàíîâèòü ïîíàä 7
ìëðä”,— çàçíà÷èâ Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé.

Ï³ñëÿ ïåðåâ³ðêè ãîòîâíîñò³ äî
ââåäåííÿ â ä³þ ìîñòó ÷åðåç ãàâàíü
ìåð Êèºâà îãëÿíóâ ïåðåá³ã áóä³â-
íèöòâà ïåðåõîäó ç êàòåðà. Â³äïî-
â³äàþ÷è íà ïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â,
â³í çàçíà÷èâ, ùî ç 2011 ðîêó 1,5
ìëí êèÿí çìîæóòü áåçïåðåøêîä-
íî äîáèðàòèñÿ ç Îáîëîí³ òà Òðî-
ºùèíè äî öåíòðó ì³ñòà, êð³ì òî-
ãî, äîðîãà ñêîðîòèòüñÿ ç 1,5 ãîäè-
íè äî 25 õâèëèí.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³äêðåñ-
ëèâ, ùî ñòîëè÷íå êåð³âíèöòâî
âëàäíàëî âñ³ ïèòàííÿ ç ï³äïðèºì-
ñòâàìè, ùî ðîçòàøîâóâàëèñÿ íà
ä³ëÿíêàõ, â³äâåäåíèõ ï³ä áóä³â-
íèöòâî ìîñòó — âñ³ âîíè îòðèìà-
þòü êîìïåíñàö³þ. Âèð³øåíî ïè-
òàííÿ ³ ç ìåøêàíöÿìè Ðóñàí³â-
ñüêèõ ñàä³â. Á³ëüø³ñòü ç íèõ óæå
îòðèìàëè êîìïåíñàö³þ íà ñóìó
1,2 ìëí ãðí, ðåøòà æ îòðèìàº
êâàðòèðè òà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñ.
Ãîðáà÷èõà.

Ó ðàìêàõ ïðîåêòó òàêîæ ïåðåä-
áà÷åíî áóä³âíèöòâî 6 ìîñò³â çà-
âäîâæêè 1,8 êì ³ 3 êì åñòàêàä ïî
òðàñ³ ïåðåõîäó. Ïðîïóñêíà ñïðî-
ìîæí³ñòü ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ñòà-
íîâèòèìå 60 òèñ. àâòî ÷è 450 òèñ.
ïàñàæèð³â íà äîáó. Êð³ì òîãî, âðà-
õîâóþ÷è, ùî ìîñòîâèé ïåðåõ³ä
ðîçðàõîâàíî ï³ä ñóì³ñíèé ðóõ àâ-
òîòðàíñïîðòó (6 ñìóã ðóõó) òà ìåò-
ðîïîë³òåíó, îñòàíí³é îáñëóãîâóâà-
òèìå äîäàòêîâî äî 300 òèñ. ïàñà-
æèð³â íà äîáó

Â³çèò Ì³íîòàâðà
Ãðàâþðè Ïàáëî Ï³êàññî ïðèáóëè 
äî Êèºâà
Îëüãà ÊÀÁÅÑÓÅËÎ-ÌÀÐÒÍÅÑ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Сьо одні в Національном х дожньом м зеї від ри-
ють вистав офортів Пабло Пі ассо. У лабіринті з
97 равюр серії “Сюїта Воллара” ш ати
справжньо о Пі ассо доведеться серед міфичних
Мінотавра та Пі маліона.

Òî áóëî îäíå ç ïåðøèõ çàïèòàíü, ÿêå ìåí³ ÿê ïðåäñòàâíèö³ ³ñ-
ïàíñüêîãî ïîñîëüñòâà äîâåëîñÿ ñâîãî ÷àñó ïî÷óòè â Êèºâ³. Éøëî-
ñÿ ïðî òå, ÿê ñïðèéìàþòü ó íàø³é êðà¿í³ Ï³êàññî. ßê ñòîâ³äñîò-
êîâîãî ³ñïàíöÿ? ßê ôðàíöóçà? ßê çðàäíèêà? Ä³ëÿòü éîãî ì³æ ñî-
áîþ äâ³ êóëüòóðè, ÿê Áóëãàêîâà ÷è Ãîãîëÿ?

Ùîäî òàêèõ âåëåò³â, ÿê Ï³êàññî, Äàë³ àáî æ Ãàðñ³ÿ Ëîðêà,— â íàñ,
ÿê ³ â áóäü-ÿê³é ³íø³é êóëüòóð³, äëÿ íèõ íå ³ñíóº “ïðîïèñêè”. À âò³ì,
Ï³êàññî — òî, çâ³ñíî, ³ñïàíñüêèé õóäîæíèê, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÿê
âèìîâëÿòè éîãî ³ì’ÿ: ç íàãîëîñîì íà äðóãîìó ñêëàä³, ÷è çà ôðàíöóçü-
êîþ ìàíåðîþ — íà îñòàííüîìó. Àìåäåî Ìîä³ëüÿí³ çàëèøèâñÿ ³òàë³é-
öåì, õî÷à òåæ äîâãî æèâ ³ ïðàöþâàâ ó Ôðàíö³¿. Ïðî ³ñïàíñüêó ñóò-
í³ñòü Ï³êàññî, îêð³ì ïð³çâèùà, ãîâîðèòü ³ ÿñêðàâèé òåìïåðàìåíò, ïðî
íüîãî çãàäóþòü óñ³, õòî çíàâ õóäîæíèêà. Äîäàéòå äî öüîãî ùå ñóòî ³ñ-
ïàíñüêèé ìà÷èçì: çà âñå æèòòÿ â³í ìàâ áåçë³÷ áóðõëèâèõ ðîìàí³â.

Ñë³äè îäíîãî ç íèõ — ç þíîþ Ìàð³ºþ-Òåðåçîþ, â ÿêó áóâ çàêî-
õàíèé ï’ÿòäåñÿòèð³÷íèé õóäîæíèê, — â³äâ³äóâà÷³ çíàéäóòü íà âèñòàâ-
ö³, ùî â³äêðèâàºòüñÿ ñüîãîäí³. Çàãàëîì äî Êèºâà ïðèáóëî ð³âíî ñòî
ðîá³ò — 97 ãðàâþð òà 3 æèâîïèñíèõ ïîðòðåòè. Äîëÿ öüîãî öèêëó,
ñòâîðþâàíîãî ì³æ 1930 òà 1936 ðîêàìè, ïîâ’ÿçàíà ç ³ì’ÿì ìàðøàíà
(ñüîãîäí³ ìè á ñêàçàëè àðò-äèëåðà) Àìáðóàçà Âîëëàðà. Çíàíèé óñ³é
Ôðàíö³¿ Âîëëàð âëàøòóâàâ ïåðøó âèñòàâêó Ï³êàññî â Ïàðèæ³ ùå 1901
ðîêó (18-ð³÷íèé õóäîæíèê òîä³ íàâ³òü ïîãàíî âîëîä³â ôðàíöóçüêîþ).
Ùîïðàâäà, êóá³çì Âîëëàðîâ³ áóâ íå äî âïîäîáè, òîæ ïðîòÿãîì áà-
ãàòüîõ ðîê³â âåëèêèé õóäîæíèê ³ âåëèêèé ïðîäàâåöü êàðòèí ìàéæå
íå ñï³ëêóâàëèñÿ. Â 30-õ ðîêàõ óñå çì³íèëîñÿ: Ï³êàññî ïîëþáèâ “çðî-
çóì³ë³” êëàñè÷í³ ñþæåòè ç ôàâíàìè òà êåíòàâðàìè, Âîëëàð ïîëþ-
áèâ Ï³êàññî. ² òî íàñò³ëüêè, ùî çàïðîïîíóâàâ ñòâîðèòè ñåð³þ ç³ ñòà
ãðàâþð íà ñþæåò ì³ôó ïðî Ì³íîòàâðà. Ï³êàññî ïîãîäèâñÿ — ïë³ò-
êóâàëè, ùî íå îñòàíí³ì ÷èíîì òîìó, ùî ëþáèâ ñòàâàòè â îäèí ðÿä
ç âåëèêèìè. Öüîãî ðàçó êîìïàí³ÿ âèìàëüîâóâàëàñÿ ùå òà: òåìàòè÷-
í³ ñåð³¿ îôîðò³â ïðîñëàâèëè ñâîãî ÷àñó ³ Ðåìáðàíäòà, ³ Ãîéþ.

За інчення на 13-й стор.

Êè¿âðàäà
âèä³ëèëà êîøòè
ïîñòðàæäàëèì
êèÿíàì
Îëåñü Äîâãèé ïîîá³öÿâ ãðîø³ 
“ïîñòðàæäàë³é” îïîçèö³¿
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учорашня сесія Київради запам'яталася рішеннями
про виділення оштів постраждалим з аварійно о
б дин в Києві, олос ванням за переймен вання
в лиці Січнево о повстання та представленням но-
во о в. о. оловно о реда тора "Хрещати а". За
найважливіші рішення олос вали я провладні, та
і опозиційні фра ції.

За інчення на 2-й стор.
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Леонід Черновець ий перевірив б дівництво мостово о переход в теорії (на фото), а потім і на пра тиці
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Ó Êèºâ³ ç’ÿâèòüñÿ íîâà
òðîëåéáóñíà ë³í³ÿ

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî çà
ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ó ñòîëèö³ ïðîâå-
äåíî êàï³òàëüíèé ðåìîíò äîðîæíüîãî ïî-
êðèòòÿ âóëèö³ Æèëÿíñüêî¿. Äíÿìè ìåð îñî-
áèñòî ïåðåâ³ðèòü âèêîíàííÿ ðîá³ò òà â³ä-
êðèòòÿ íîâî¿ òðîëåéáóñíî¿ ë³í³¿ çàâäîâæêè
2,7 êì. ¯¿ îáëàøòóâàííÿ ñòàëî íàéá³ëüøèì
äîñÿãíåííÿì ðåêîíñòðóêö³¿ âóëèö³. Öå äàñòü
çìîãó â 4 ðàçè ñêîðîòèòè ³íòåðâàë î÷³êóâàí-
íÿ êèÿíàìè òðàíñïîðòó. Çàâäÿêè ðåìîíòíèì
ðîáîòàì íà âóëèö³ Æèëÿíñüê³é ñòàëî ìîæ-
ëèâèì âïðîâàäæåííÿ îäíîñòîðîííüîãî ðóõó.
Çá³ëüøåíî íà 2 òèñ. ì2 ïëîùó ïðî¿æäæî¿ ÷àñ-
òèíè âóëèö³; ï³äñèëåíî êîíñòðóêö³þ äîðîæ-
íüîãî ïîêðèòòÿ; âëàøòîâàíî ïîíèæåííÿ áîð-
òîâèõ êàìåí³â ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè â ì³ñöÿõ
ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â äëÿ ïîëåãøåííÿ ïåðå-
ñóâàííÿ ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè; çà-
ì³íåíî îïîðè òà ñâ³òèëüíèêè ìåðåæ çîâí³ø-
íüîãî îñâ³òëåííÿ; âñòàíîâëåíî ìàéæå 100
íîâèõ äîðîæí³õ çíàê³â òîùî

Âåòåðàíè îòðèìàþòü 
äîïîìîãó äî Äíÿ 
âèçâîëåííÿ Êèºâà

Ó÷îðà âèêîíóþ÷à îáîâ’ÿçêè íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
Òåòÿíà Êîñòþðåíêî ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòè-
êó”, ùî 127 òèñÿ÷ êèÿí, ÿê³ ìàþòü ñòàòóñ âå-
òåðàí³â â³éíè òà æåðòâ íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³-
äóâàíü, îòðèìàþòü àäðåñíó äîïîìîãó äî Äíÿ
âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä í³ìåöüêèõ çàãàðáíè-
ê³â íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 9 ìëí ãðí.

Äîïîìîãó íàäàäóòü ó òàêèõ îáñÿãàõ: 65 ãðí
ó÷àñíèêàì â³éíè, ÷ëåíàì ñ³ì’¿, 80 ãðí — ³í-
âàë³äàì â³éíè ²²² ãðóïè, 90 ãðí — ³íâàë³äàì
â³éíè ²² ãðóïè, 100 ãðí — ³íâàë³äàì â³éíè ²
ãðóïè, 300 ãðí — Ãåðîÿì Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó òà îñîáàì, ÿê³ ìàþòü îñîáëèâ³ çàñëóãè
ïåðåä Áàòüê³âùèíîþ

Ìåð³ÿ íå çàáóäå 
åêñòðåìàë³â

Ó÷îðà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ Ñåðã³é Áåðåçåíêî ïî-
â³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî çà éîãî ³í³ö³àòè-
âîþ Êè¿âðàäà äîðó÷èëà äâîì ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì ÊÌÄÀ ðîçðîáèòè ïðîåêòè ð³-
øåíü ç³ ñòâîðåííÿ â ñòîëèö³ åêñòðèì-ïàðê³â
äëÿ ìîëîä³. Ó öèõ ïàðêàõ çìîæóòü çàéìàòè-
ñÿ ñïîðòîì ëþáèòåë³ ñêåéò-áîðäà, ðîëèê³â,
âåëîñèïåäíîãî òð³àëó òà BMX. Âîíè áóäóòü
áåçêîøòîâíèìè äëÿ â³äâ³äóâàííÿ.

Ì³ñöÿìè äëÿ ðîçòàøóâàííÿ íîâèõ ñêåéò-
ïàðê³â ñòàíóòü çàíåäáàí³ ñïîðòèâí³ ìàéäàí-
÷èêè. Âñüîãî ïëàíóþòü ïîáóäóâàòè â³ä 5 äî
10 ñêåéò-ïàðê³â. Ïåðøèé ï³ëîòíèé ïàðê
ç’ÿâèòüñÿ ó 2008 ðîö³ â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³, íà âóëèö³ Âèøãîðîäñüê³é

Ìóçåé Ãðèãîð³ÿ 
Ñâ³òëèöüêîãî 
â³äðåñòàâðóþòü

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî çà
äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ óðî÷èùà Ãîí÷àð³-Êîæóì’ÿêè ðîç-
ïî÷íóòü ðåìîíòíî-ðåñòàâðàö³éí³ ðîáîòè â
Áóäèíêó-ìóçå¿ óêðà¿íñüêîãî õóäîæíèêà Ãðè-
ãîð³ÿ Ñâ³òëèöüêîãî. Â 1989 ðîö³, ó çâ’ÿçêó ç
íåçàäîâ³ëüíèì ñòàíîì áóäèíêó, çàñòàð³ëîþ
åêñïîçèö³ºþ, ùî âèìàãàëà äîêîð³ííèõ çì³í,
ìóçåé çà÷èíèëè äëÿ â³äâ³äóâàííÿ.

Ìóçåé ³ñòîð³¿ Êèºâà, â³ää³ëîì ÿêîãî º Áó-
äèíîê-ìóçåé õóäîæíèêà, çà ÷àñ ñâîãî ³ñíó-
âàííÿ çàêóïèâ ó íàùàäê³â ïàíà Ñâ³òëèöüêî-
ãî 95 ðîá³ò, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà çáåðåæåíí³ ó
ôîíäàõ òà âíåñåí³ äî Äåðæàâíîãî ìóçåéíî-
ãî ôîíäó Óêðà¿íè. Îêð³ì òîãî, çàêóïèëè ó
êîëåêö³îíåð³â ùå ÷îòèðè êàðòèíè ìàéñòðà

Êè¿âðàäà âèä³ëèëà êîøòè
ïîñòðàæäàëèì êèÿíàì

За інчення.
Почато на 1-й стор.

Ó÷îðà çðàíêó á³ëÿ ñò³í Êè¿âðàäè ì³-
òèíãóâàëè ïðèá³÷íèêè Áëîêó Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî, ÿê³ âèñëîâëþâàëè ï³ä-
òðèìêó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ³
ñòâåðäæóâàëè, ùî õî÷óòü áà÷èòè éîãî íà
ö³é ïîñàä³ é íàäàë³.

Íà ó÷îðàøíº ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ ñåê-
ðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé ïðèéøîâ
ó âèøèâàíö³. Ï³ä ÷àñ áðèô³íãó ïåðåä ïî-
÷àòêîì ðîáîòè ïàí Äîâãèé çàóâàæèâ, ùî
îäÿãíóâñÿ òàê, áî íà ö³é ñåñ³¿ ðîçãëÿäà-
òèìóòü ïèòàííÿ ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âó-
ëèö³ Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ íà ²âàíà Ìà-
çåïè. “Ìàþ íàä³þ, ùî ìè âèêîíàºìî äî-
ðó÷åííÿ Ïðåçèäåíòà. ß àã³òóâàòèìó çàëó
çà óõâàëåííÿ öüîãî ð³øåííÿ”,— çàÿâèâ
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè. Äàë³ ïàí Äîâãèé êî-
ðîòêî ðîçïîâ³â óñ³ì ïðèñóòí³ì ïðî ä³ÿëü-
í³ñòü ãåòüìàíà ²âàíà Ìàçåïè ÿê ìåöåíà-
òà. Âîäíî÷àñ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè ïîîá³-
öÿâ îïîçèö³îíåðàì â³ä ôðàêö³¿ ÁÞÒ âè-
íàéíÿòè äëÿ íèõ ñâî¿ì êîøòîì îêðåìå
ïðèì³ùåííÿ, àáè çàäîâîëüíèòè ¿õíþ âè-
ìîãó ïðî çàáåçïå÷åííÿ êîìôîðòíîñò³ ðî-
áîòè. Çà ñëîâàìè ïàíà Äîâãîãî, ÷åðåç
ðåìîíò ó áóä³âë³ Êè¿âðàäè ïðèì³ùåíü
ñïðàâä³ áóâàº çàìàëî, àëå éîãî çàðîá³ò-
íà ïëàòà (10 òèñ. ãðí íà ì³ñÿöü) äîïî-
ìîæå ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó “áþò³âö³â”.

Ïðîòå çìîãó âèñëîâëþâàòèñÿ ìàëè íå
ò³ëüêè ïîë³òèêè. Âæå ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ
ó õîë³ á³ëÿ ñåñ³éíî¿ çàëè â³äáóâñÿ áðè-
ô³íã ç íàãîäè ïðåäñòàâëåííÿ íîâîãî 
â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà ãàçåòè “Õðå-
ùàòèê” Äåíèñà Æàðêèõ. Ïàí Æàðêèõ

ïðåäñòàâèâ íîâèé ïðîåêò — ùîäíÿ
“Õðåùàòèê” ïóáë³êóâàòèìå “ïîðòðåò”
îäíîãî ç äåïóòàò³â Êè¿âðàäè, à çàïëàíî-
âàíî íàïèñàòè ïðî óñ³õ 120 îáðàíö³â.
“²íôîðìàö³ÿ áóäå ö³êàâîþ ³ êîðèñíîþ.
Ìè ïðåäñòàâèìî íå ³äåàëüíèé, à ðåàëü-
íèé ïîðòðåò äåïóòàòà”,— ñêàçàâ ðàäíèê
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ïèòàíü
ñâîáîäè ñëîâà òà ³íôîðìàö³¿ Êàçáåê Áåê-
òóðñóíîâ.

Ï³ä ÷àñ ïåðåðâè ó ïëåíàðíîìó çàñ³-
äàíí³ àâòîðîâ³ ñòàòò³ âäàëîñÿ ïîñï³ëêó-
âàòèñÿ ç Â³òàë³ºì Êëè÷êîì, ÿêèé áóâ
îáóðåíèé ïóáë³êàö³ÿìè ïðî ñåáå ó “Õðå-
ùàòèêó”. Ïàí Êëè÷êî çàñóìí³âàâñÿ â
îá’ºêòèâíîñò³ âèñâ³òëåííÿ ñâîº¿ ïîçèö³¿
òà ïðèïóñòèâ, ùî éîãî ñëîâà îäíàê áó-
äå ïåðåêðó÷åíî. Ïðîòå àâòîð ñòàòò³ çà-
ïåâíèëà îïîçèö³îíåðà, ùî âñå, ñêàçàíå
íèì, íå çàçíàº æîäíîãî “ïåðåêðó÷åí-
íÿ”. Â³òàë³é Êëè÷êî ïåðåêîíàíèé: ÇÌ²
äåäàë³ á³ëüøå íàãàäóþòü ñì³òíèê. Äåïó-
òàò çàïåðå÷óº ³íôîðìàö³þ, âì³ùåíó ïðî
íüîãî â ïóáë³êàö³¿ “Õðåùàòèêà”. “Ìåíå
ïîëèâàþòü áðóäîì. ß çàëèøàþ çà ñîáîþ
ïðàâî çâåðòàòèñÿ äî âèùèõ ³íñòàíö³é,
ùîá â³äñòîþâàòè ñâîþ ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü.
Æîäíîãî ñëîâà ïðàâäè â òèõ çâèíóâà-
÷åííÿõ íåìàº. Ìåíå íàìàãàþòüñÿ çðî-
áèòè ÿêèìñü êðèì³íàëüíèì õëîïöåì, íà
êîòðîãî âèä³ëÿëè ãðîø³. ß íå ëîá³þþ
ÿêèéñü ñâ³é á³çíåñ, ÿ íå ñòàâëåíèê ðî-
ñ³éñüêèõ îë³ãàðõ³â. Çà ìíîþ ëÿëüêîâîä³â
íåìàº”,— çàçíà÷èâ ïàí Êëè÷êî. Øâèä-
êî çàâåðøèâøè ñï³ëêóâàííÿ, ë³äåð îïî-
çèö³éíîãî áëîêó âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ â
îá’ºêòèâíîñò³ ïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî

íüîãî ³ çàëèøèâ ñåñ³þ Êè¿âðàäè.
Ó ñåñ³éí³é çàë³ ñòàâèëè íà ãîëîñóâàí-

íÿ ³ ïèòàííÿ ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëè-
ö³ Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ, ÿêå, ïîïðè äèñ-
êóñ³éí³ñòü, ï³äòðèìàíî á³ëüø³ñòþ ãîëî-
ñ³â. Îëåñü Äîâãèé íå ïðèõîâóâàâ ïîçè-
òèâíèõ åìîö³é â³ä ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³-
øåííÿ ³ àïëîäóâàâ äåïóòàòàì. Êð³ì òî-
ãî, äåïóòàòè Êè¿âðàäè óõâàëèëè ð³øåí-
íÿ ùîäî ñòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè, çàâ-
äàííÿì ÿêî¿ áóäå ì³í³ì³çóâàòè íåçðó÷íî-
ñò³, ùî ìîæóòü âèíèêíóòè ó ãðîìàäÿí,
ÿê³ ìåøêàþòü íà ö³é âóëèö³, ÷åðåç ¿¿ ïå-
ðåéìåíóâàííÿ.

Ï³ä ÷àñ äîïîâ³ä³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà ïðî
ñèòóàö³þ ç àâàð³éíèì áóäèíêîì çà àäðå-
ñîþ Æèëÿíñüêà, 120, íà çàñ³äàííÿ ïðèé-
øîâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. Íàãàäàºìî, òàìòåøí³
ìåøêàíö³ ïîòðåáóþòü ³íøîãî æèòëà. Äå-
ïóòàòè Êè¿âðàäè ïðîãîëîñóâàëè çà ïðî-
ïîçèö³þ ìåðà ïðî äîðó÷åííÿ ÊÌÄÀ äî
íàñòóïíî¿ ñåñ³¿ ï³äãîòóâàòè êîøòîðèñ òà
äæåðåëà ïîêðèòòÿ âèòðàò íà ïðèäáàííÿ
êâàðòèð äëÿ ïîòåðï³ëèõ. Çà ñëîâàìè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî, ñóìà, ÿêó ïëàíóº-
òüñÿ âèòðàòèòè íà êóï³âëþ êâàðòèð äëÿ
22 â³äñåëåíèõ ñ³ìåé, ìàº ñòàíîâèòè ïðè-
áëèçíî 25 ìëí ãðí.

Êè¿âðàäà óõâàëèëà ð³øåííÿ ïðî ïðî-
äîâæåííÿ çàñ³äàííÿ íà 2 ãîäèíè, ùîá
âñòèãíóòè ðîçãëÿíóòè óñ³ ïèòàííÿ ïî-
ðÿäêó äåííîãî. À íàñàìê³íåöü Îëåñü
Äîâãèé òðàäèö³éíî ïîäÿêóâàâ óñ³ì çà
ïë³äíó ñï³âïðàöþ

Лідія СТРЕЛЬЧЕНКО

09.30 — â³äáóäåòüñÿ çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñíî-
ñò³

11.00 — çà ó÷àñòþ çàñò. ãîë. ÊÌÄÀ
Ëþäìèëè Äåíèñþê â³äáóäåòüñÿ
óðî÷èñòèé âèïóñê ñëóõà÷³â “Óêðà-
¿íñüêà ³í³ö³àòèâà”

14.00 — çà ó÷àñòþ êåð³âíèöòâà ÊÌÄÀ
â³äáóäåòüñÿ ðîçøèðåíå çàñ³äàííÿ
Êîëåã³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ)

15.30 — çà ó÷àñòþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ³ ïðåäñòàâ-
íèê³â ÇÌ² â³äâ³äàþòü ñêëàä äåìîíòîâàíèõ
³ãðîâèõ àâòîìàò³â

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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Ìèõàéëî
Äóã³í — 
íå âñÿ Ðîñ³ÿ, 
à Îëåã
Òÿãíèáîê — 
íå âñÿ Óêðà¿íà
Âîëîäèìèð ÊÎÐÍ²ËÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ìåíå õâè-
ëþº òå, ùî íè-
í³ ÷åðåç àêö³þ
íà Ãîâåðë³
ðîçãîðíóëàñÿ
â³äâåðòà ïðî-
òèðîñ³éñüêà ³ñ-
òåð³ÿ ó áàãà-
òüîõ çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿. ²íøèì
ñëîâîì òå, ùî
â³äáóâàºòüñÿ,
ÿ, âëàñíå, ³ íå
íàçâó. Íåïî-
êîÿòü òàêîæ ò³ ïîäâ³éí³ ñòàíäàðòè, ùî ¿õ áà-
ãàòî ÿê³ ÇÌ² çàñòîñîâóþòü ùîäî ñïðàâä³ ãà-
íåáíîãî â÷èíêó. Õâèëþº â³éíà ïðîòè ïàì’-
ÿòíèê³â, ÿêà òðèâàº ê³ëüêà ðîê³â â Óêðà¿í³ é
çàãîñòðèëàñÿ îñòàíí³ì ÷àñîì.

Òàê, Óêðà¿íà ïåðåæèâàº ïåð³îä, êîëè ç³-
øòîâõíóëèñÿ àáñîëþòíî ð³çí³ ï³äõîäè äî ³ñ-
òîð³¿ êðà¿íè, êóëüòóðè, ãåðî¿â, ³ñòîðè÷íèõ ì³-
ô³â. Öå âæå ïðèçâîäèëî äî â³éíè ïàì’ÿòíè-
ê³â. Ïðîòå íèí³ ìè áà÷èìî, ùî öÿ â³éíà äî-
õîäèòü äî êðàéí³õ ñòàä³é. Ëþäè âæå íå ïðîñ-
òî ñêèäàþòü îäí³ ìîíóìåíòè é ñòàâëÿòü ³í-
ø³ íîâèì êóìèðàì, àëå äîõîäèòü âæå é äî
êðîâîïðîëèòü. Ìè áà÷èëè â Îäåñ³ ç³òêíåí-
íÿ íàâêîëî ïàì’ÿòíèêà ñïåðøó ïîòüîìê³í-
öÿì, ïîò³ì êðèâàâó ñóòè÷êó á³ëÿ ïàì’ÿòíè-
êà Êàòåðèí³ II. Ìè áóëè ñâ³äêàìè ìàñè àê-
ò³â âàíäàë³çìó ùîäî ð³çíèõ ìîíóìåíò³â ïî
óñ³é êðà¿í³.

Íåùîäàâíî â Ñ³ìôåðîïîë³ äâîº ëþäåé
ñïëþíäðóâàëè ïàì’ÿòíèê æåðòâàì ÎÓÍ —
ÓÏÀ. ², ÷åñíî êàæó÷è, ìåíå õâèëþº òå, ùî
äî îäíèõ “ä³ÿ÷³â” ïðåñà ï³äõîäèòü ç îäíèìè
ñòàíäàðòàìè, à äî ³íøèõ — ç ö³ëêîì ³íøè-
ìè. Äèñêóñ³¿ ùîäî Ãîâåðëè ÷îìóñü ðîçäóâà-
þòü ó âñ³õ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Òàê³
ñàì³ àêö³¿ ùîäî ïàì’ÿòíèêà Êàòåðèí³ II ÷è
æåðòâàì ÎÓÍ — ÓÏÀ ó Ñ³ìôåðîïîë³ âçàãà-
ë³ çàìîâ÷óþòü. Õòî ïðî öå êðè÷àâ? Õòî âè-
ìàãàâ ïîêàðàòè íàëåæíî òèõ ëþäåé, ÿê³ õî-
ò³ëè ïîãëóìèòèñÿ íàä ïàì’ÿòíèêàìè? Õòî âè-
ìàãàâ çàáîðîíèòè îðãàí³çàö³¿, äî ÿêèõ íàëå-
æàòü ö³ ëþäè?

×îìóñü ñüîãîäí³ çàñòîñîâóþòü îäí³ ñòàí-
äàðòè äëÿ îäíèõ ³ ö³ëêîì ³íø³ äëÿ ³íøèõ. Öå
íå ìîæå íå âèêëèêàòè ñòóðáîâàíîñò³. Òàêà
â³éíà, çâ³ñíî, íå ïðèêðàøàº Óêðà¿íó. ² ùå
á³ëüøå íåïîêî¿òü, ÿê íà ìåíå, â³äñóòí³ñòü äå-
ìîêðàòè÷íèõ ïðèíöèï³â ð³âíîñò³ ³ ñâîáîäè
ñëîâà ó â³ò÷èçíÿíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿. ̄ õ âèêîðèñòîâóþòü ó â³éí³ ÿê àã³òàö³é-
í³ áàòàëüéîíè.

Õî÷à éäåòüñÿ íå ïðî åòí³÷í³ ðîñ³éñüê³ ÷è
óêðà¿íñüê³ ñèìâîëè, á³ëüø³ñòü ÇÌ² ñàìå òàê
¿õ ³ ïîäàº. É öå, íà ìîþ äóìêó, ñóòòºâî. À
âò³ì, íåìàº ñóìí³â³â: öèìè ïîä³ÿìè ñêîðèñ-
òàþòüñÿ äëÿ ïîã³ðøåííÿ óêðà¿íñüêî-ðîñ³é-
ñüêèõ â³äíîñèí ïåâí³ ïîë³òè÷í³ ñèëè òóò, â
Óêðà¿í³. Ó Ðîñ³¿ âîíè ìèíóëè íåïîì³÷åíè-
ìè. Ïðî öå çàçíà÷àþòü ó ñâî¿õ êîìåíòàðÿõ
÷èìàëî ðîñ³éñüêèõ ïîë³òèê³â ³ ïîë³òîëîã³â,
äî ÿêèõ çâåðòàþòüñÿ óêðà¿íñüê³ æóðíàë³ñòè.

Ñàìå â Óêðà¿í³ ö³ ïîä³¿ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ
íàãí³òàííÿ ïðîòèðîñ³éñüêî¿ ³ñòåð³¿: ó Êèºâ³ ó÷î-
ðà ï³êåòóâàëè ïîñîëüñòâî Ðîñ³¿. Îòæå, ïîñòàâ-
ëåíî çíàê ð³âíîñò³ ì³æ Ðîñ³ºþ òà Ìèõàéëîì Äó-
ã³íèì, õî÷ öå äàëåêî íå îäíå é òå æ. Òàê ñà-
ìî, ÿê íå ìîæíà îòîòîæíþâàòè Óêðà¿íó ç Îëå-
ãîì Òÿãíèáîêîì. Ðàäèêàëè º ³ òóò, ³ òàì. ² ïðè-
ð³âíþâàòè ¿õ äî äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè áóëî á íå-
ïðàâèëüíî
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10.00 — ì³í³ñòð Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Àíà-
òîë³é Òîëñòîóõîâ â³çüìå ó÷àñòü ó
ñëóõàííÿõ, ïðèñâÿ÷åíèõ áîðîòüá³ ç
êîðóïö³ºþ.

11.00 — Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò ñòðàòå-
ã³÷íèõ äîñë³äæåíü ïðîâåäå êðóã-
ëèé ñò³ë íà òåìó: “Óêðà¿íñüêèé
ïàðëàìåíò-2007: åôåêòèâí³ñòü ³
ïîë³òè÷íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü”.

13.00 — ïîë³òîëîãè Â³êòîð Íåáîæåíêî
òà Âîëîäèìèð Ôåñåíêî â³çüìóòü
ó÷àñòü ó êðóãëîìó ñòîë³ “×è âñòî-
¿òü ïîìàðàí÷åâà êîàë³ö³ÿ?”.

14.00 — â³öå-ïðåì’ºð Âîëîäèìèð Ðèáàê
â³çüìå ó÷àñòü ó ñåëåêòîðí³é íàðà-
ä³, ïðèñâÿ÷åí³é îïàëþâàëüíîìó
ñåçîíó â ðåã³îíàõ Óêðà¿íè.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Íà âèáîðàõ ó Ïîëüù³
ïåðåìîãëà ìîëîä³ñòü
Óêðà¿íà î÷³êóº ñâî¿õ äèâ³äåíä³â â³ä ïîðàçêè ïðàâèõ
Àíäð³é ÑÅÐÏÀÍÎÊ
“Õðåùàòèê”

Учора під час р ло о стол ,
присвячено о завершенню до-
стро ових парламентсь их вибо-
рів Польщі, е сперти пообіця-
ли, що відносини Польщі із с сі-
дами значно поліпшаться. Це,
на їхню д м , дасть змо Вар-
шаві а тивніше лобіювати інте-
реси У раїни в Європейсь ом
Союзі.

Ó Ïîëüù³ çàâåðøèëèñÿ âèáîðè. Ïàðò³ÿ
“Ïðàâî ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü”, ùî îð³ºíòóâà-
ëàñÿ íà Âàøèíãòîí, çàçíàëà ãó÷íî¿ ïîðàç-
êè. Ïåðåìîãëà ë³áåðàëüíà “Ãðîìàäÿíñüêà
ïëàòôîðìà” Äîíàëüäà Òóñêà.

Îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí ïðîãðàøó
ïàðò³¿ áðàò³â-áëèçíþê³â Êà÷èíñüêèõ, íà

äóìêó ïîëüñüêèõ åêñïåðò³â, áóëè øâèäê³
òåìïè ëþñòðàö³¿ ó Ïîëüù³. Êîæåí ÷èíîâ-
íèê òà æóðíàë³ñò â³ä÷óâàâ çàãðîçó, à öå
íå äîäàâàëî ïðèá³÷íèê³â ïðàâëÿ÷³é ñèë³.
²íøîþ ïðè÷èíîþ ïîðàçêè ïàðò³¿ “Ïðà-
âî ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü” íàçèâàþòü äîâîë³ âè-
ñîêó ÿâêó âèáîðö³â, îñîáëèâî ìîëîä³. Ñà-
ìå ìîëîäü, ùî ïåðåáóâàº ï³ä âïëèâîì ñâ³-
òîâèõ ãëîáàë³çàö³éíèõ ïðîöåñ³â, íå äî-
çâîëèëà áðàòàì Êà÷èíñüêèì íàäàë³ “çà-
êðó÷óâàòè ïðàâ³ ãàéêè”.

Ìîæëèâî, ñàìå ¿ì çàâäÿ÷óâàòèìóòü ïå-
ðåìîæö³ âèáîð³â. Çîêðåìà, â îáì³í íà
ðîçì³ùåííÿ â Ïîëüù³ êîìïîíåíò³â ñèñ-
òåìè ÏÐÎ ÑØÀ ïîëÿêè ìîæóòü âèòîð-
ãóâàòè áåçâ³çîâèé â’¿çä äëÿ ñâî¿õ ãðîìà-
äÿí. Äîêòîð ïîë³òè÷íèõ íàóê Ïåòðî Àí-
äðóñå÷êî ç Ïîëüù³ ñïðîãíîçóâàâ “Õðå-
ùàòèêó”, ùî ñàìå ïåðåãëÿäîì óìîâ ðîç-
òàøóâàííÿ êîìïîíåíò³â ÏÐÎ ìîæóòü çà-
ê³í÷èòèñÿ àíòèàìåðèêàíñüê³ çàÿâè ïàðò³¿-
ïåðåìîæöÿ.

Ó ïðîãðàì³ “Ãðîìàäÿíñüêî¿ ïëàòôîð-

ìè” òàêîæ áóëî çàäåêëàðîâàíî íàì³ð äî-
ìàãàòèñÿ âèâåäåííÿ ïîëüñüêèõ â³éñüê ç
²ðàêó. Îäíàê óêðà¿íñüêèé ïîë³òîëîã Ñåð-
ã³é Òàðàí òàêîæ ñïðîãíîçóâàâ, ùî ³ â öüî-
ìó âèïàäêó äî âèêîíàííÿ îá³öÿíêè ñïðà-
âà ìîæå íå ä³éòè. Ïðîòå ïåâí³ çì³íè ó
â³äíîñèíàõ Ïîëüù³ ç ñóñ³äàìè åêñïåðòè
âñå-òàêè ïåðåäáà÷àþòü. Òàê, òåïåð ñòàíå
ìîæëèâèì çä³éñíåííÿ îêðåìèõ åíåðãå-
òè÷íèõ ïðîåêò³â Ïîëüù³ ç Ðîñ³ºþ, ïðî
ùî ðàí³øå íå ìîãëî áóòè é ìîâè. Áåççà-
ïåðå÷íî, ïîë³ïøàòüñÿ ³ çâ’ÿçêè Ïîëüù³ ç
ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì. Óêðà¿íà ÿê äåð-
æàâà, ùî òðàäèö³éíî ìàº â ïîëüñüêîìó
ïîë³òèêóì³ ïîçèòèâíèé ³ì³äæ, ìîæå ðîç-
ðàõîâóâàòè íà ñâî¿ äèâ³äåíäè. Öÿ ñóñ³ä-
êà çìîæå àêòèâí³øå ëîá³þâàòè ³íòåðåñè
Óêðà¿íè â ªÑ. Õî÷à â òàêîìó ðàç³ óñï³õè
â “óêðà¿í³çàö³¿” ªâðîïè çàëåæàòèìóòü,
øâèäøå, íå â³ä Âàðøàâè, à â³ä ïîçèö³¿
Áðþññåëÿ òà Ìîñêâè. À ¿ì óæå â³äâåðòî
íàáðèäëà íåçðîçóì³ëà óêðà¿íñüêà çîâí³ø-
íÿ ïîë³òèêà

Âàíäàë³çì ÿê æàíð 
ïîë³òè÷íîãî ï³àðó
Ïàì’ÿòíèêè ñòàþòü æåðòâàìè ïîë³òòåõíîëîã³é
²âàí ÃÎÍ×ÀÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора раїнсь і е сперти і політоло и дійшли
д м и, що "вандалізм" на орі Говерла є лише
свідомою а цією політично о піар . Проте споді-
ватися на швид е припинення істерії нав оло х -
лі ансь ої витів и, вочевидь, зарано. Учасни роз-
мови Дмитро Корчинсь ий підлив масла в о онь,
пообіцявши вина ород $20 тисяч тим, хто по-
мститься "за етнічних раїнців".

Ó÷îðà ó ñòîëèö³ â³äáóâñÿ êðóãëèé ñò³ë, ïðèñâÿ÷åíèé îñòàí-
í³ì ïîä³ÿì, ñïðè÷èíåíèì õóë³ãàíñüêîþ âèò³âêîþ íà ãîð³ Ãî-
âåðë³. Öüîãî ðàçó âèáðèêè ìîëîäèê³â ÷îìóñü âèêëèêàëè õâè-
ëþ îáóðåííÿ â ïðåñ³. Õî÷à ñïàïëþæåííÿ ïàì’ÿòíèê³â íå º
÷èìîñü íîâèì äëÿ Óêðà¿íè ³ äëÿ Êèºâà çîêðåìà. Íà ïî÷àò-
êó 90-õ ðîê³â ìè âæå ïåðåæèâàëè õâèëþ “â³éíè” ïðîòè ³ñ-
òîð³¿. Òîä³ ïðàâ³ ïðîòåñòóâàëè ïðîòè ìîíóìåíò³â ïîëêîâîä-
ö³â ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè ³ âîæä³â ïðîëåòàð³àòó. Ó Êèºâ³ ãî-
ëîâíîþ ì³øåííþ òàêîãî “òåðîðèçìó” áóâ ïàì’ÿòíèê Ëåí³íó
íà Áåññàðàáö³. Îäèí ³ç ó÷àñíèê³â “áîðîòüáè” ïðîòè ìîíó-
ìåíòà, êîòðèé òîä³ íàâ³òü ÷èìàëî ïîñèä³â çà öå ó ñë³ä÷îìó
³çîëÿòîð³, ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”, ùî, ÿê íà íüîãî, “öÿ â³éíà,
âëàñíå, í³êîëè ³ íå ïðèïèíÿëàñÿ, ïðîñòî ëþäè íèí³ çàêëî-
ïîòàí³ ³íøèì”. Âî÷åâèäü, òàê ñàìî äóìàþòü ³ êîíêóðåíòè ç
ë³âîãî òàáîðó.

Àíàë³òèêè áåç æîäíèõ òðóäíîù³â âèÿâèëè ó ïîä³ÿõ íà Ãî-
âåðë³ îçíàêè ñïëàíîâàíî¿ îïåðàö³¿. Ïðè÷îìó îäíî÷àñíî ³ “ï³-
àð-” ³ “ñïåö-”. Äîïîìàãàº “ï³àðèòèñÿ” ðîñ³éñüêèì â³äìîðîç-
êàì óêðà¿íñüêà ÑÁÓ. Ïðèíàéìí³ íà ìîñêîâñüêèõ ñàéòàõ ºâ-
ðàç³éö³â ì³ñòèòüñÿ äîêëàäíà “ðåöåíç³ÿ” íà ðîáîòó åñáåóøíè-
ê³â, êîòð³ “îïåðàòèâíî” ïîâ³äîìèëè ïðî çàêîðäîííå ïîõî-
äæåííÿ ³äå¿ “ñõîäèòè íà Ãîâåðëó ç ìîëîòêîì”.

²ñòîðèê Âîëîäèìèð Ñåðã³é÷èê, îö³íþþ÷è ïîä³¿, ïðèïóñòèâ,
ùî ìåòîþ àêö³¿ º íàñïðàâä³ òàê çâàíå “î÷³êóâàííÿ â³äïîâ³-
ä³” — òîáòî ðåàêö³¿ òèõ, ïðîòè êîãî âîíà ñïðÿìîâàíà. Íàø³
ñïåöñëóæáè òà “óðà-ïàòð³îòè” ç ðåàêö³ºþ íå çàáàðèëèñÿ. Âî-
÷åâèäü, êîìóñü âèã³äíî ïîíàãí³òàòè ³ñòåð³þ ó â³äíîñèíàõ ì³æ
Óêðà¿íîþ òà Ðîñ³ºþ íàïåðåäîäí³ âàæëèâèõ ãàçîâèõ ïåðåãî-
âîð³â òà ñêëàäíîãî ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ êîàë³ö³¿.

Ãîëîâà “Áðàòñòâà” Äìèòðî Êîð÷èíñüêèé óæå âèñëîâèâ ïðè-
ïóùåííÿ, ùî “ìîëîòîê âàíäàëà”, ìîæëèâî, ï³äå ïî êîëó, ÿê
“òðóáêà ìèðó ïîì³æ ³íä³àíñüêèõ âî¿í³â”. Ùîá öåé ïðîöåñ,
áóâà, íå çóïèíèâñÿ, ãîëîâíèé “áðàò÷èê” ïóáë³÷íî ïîîá³öÿâ

âèíàãîðîäó ó $20 òèñÿ÷. Ðàäèêàëàì, âî÷åâèäü, âåñåëî — ìîæ-
ëèâî, îáðàæåí³ ïîë³òèêè çíîâó äàäóòü ¿ì ðîáîòó

Ліві ради али вчаться своїх правих оле
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Ñå÷³ Þð³ÿ
Ëóöåíêà â Óêðà¿í³
ìàëî õòî â³ðèòü
Îïèòóâàííÿ “Õðåùàòèêà”
На мин лом тижні прес-сл жба "Народної самооборо-
ни" поспішила врят вати сво о шефа Юрія Л цен а від
проходження перевір и на дете торі брехні і заднім
числом оприлюднила заяв про здач паном Л цен ом
приватній лініці аналізів сечі, рові та волосся. Ре-

з льтати аналізів по азали відс тність слідів нар оти-
ів і зловживання ал о олем паном Л цен ом. Але
правдивість аналізів б ла поставлена під с мнів, том
"Хрещати " вирішив самостійно перевірити, чи довіря-
ють політи и сечі пана Л цен а.

— ×è äîâ³ðÿºòå âè ðåçóëüòàòàì àíàë³ç³â ñå÷³
Þð³ÿ Ëóöåíêà?

Àëëà ÀËÅÊÑÀÍÄ-
ÐÎÂÑÜÊÀ, íàðîäíèé äå-
ïóòàò Óêðà¿íè V ñêëè-
êàííÿ:

— ß çíàþ Þð³ÿ Ëó-
öåíêà âæå áàãàòî ðîê³â.
Âñå, ùî á â³í íå çàïðî-
ïîíóâàâ, íå ìîæíà
ñïðèéìàòè ñåðéîçíî.
Íà ìîþ äóìêó, âñå öå
ïîâíà í³ñåí³òíèöÿ, âò³ì,
ÿê çàâæäè ó ïàíà Ëó-
öåíêà. ß íå ï³äòðèìóþ
éîãî ³ äî éîãî ä³é òà çà-
ÿâ ñòàâëþñÿ äóæå íåãà-
òèâíî. Óêðà¿íà — íå
öèðê. Þð³é Ëóöåíêî
äàðìà âëàøòîâóº êëî-
óíàäó, íå ïîòð³áíî ïàï-
ëþæèòè ÷åñòü êðà¿íè.

Îëåã ÇÀÐÓÁ²ÍÑÜÊÈÉ, êàíäèäàò ó íàðîäí³ äåïóòàòè V² ñêëèêàí-
íÿ:

— ß ââàæàþ, ùî âñå öå ä³éñòâî — í³ ùî ³íøå, ÿê ïðîÿâ äèòèíñòâà.
Öå ïèòàííÿ ñòàòóñó, íå ñîë³äíî Þð³þ Ëóöåíêó, êîëèøíüîìó Ì³í³ñ-
òðó âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, òàêèì çàéìàòèñÿ. Ïðîñòî ñì³øíî äëÿ
êåð³âíèêà éîãî ð³âíÿ âèòðà÷àòè ÷àñ íà ïîä³áí³ í³ñåí³òíèö³. Áóëî á
êðàùå, ÿêáè çàì³ñòü òîãî, ùîá ïðîñòî âèòðà÷àòè ÷àñ íà í³êîìó íå ïî-
òð³áí³ âèò³âêè, ïàí Ëóöåíêî çàéìàâñÿ á ðîáîòîþ.

Ñåðã³é ÏÎÒ²ÌÊÎÂ, íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè V ñêëèêàííÿ:
— Íà ìîþ äóìêó, òàêèé â÷èíîê Þð³ÿ Ëóöåíêà — öå çâè÷àéí³ñ³íü-

êà PR-àêö³ÿ. Òàêà ñîá³ äîäàòêîâà ìîæëèâ³ñòü íàãàäàòè ïðî ñåáå. Çâè-
÷àéíî, êðàùå á â³í íàãàäóâàâ ïðî ñåáå ÿêèìèñü ïîçèòèâíèìè, ïî-
òð³áíèìè ñóñï³ëüñòâó ä³ÿìè ³ ðåàëüíèìè ñïðàâàìè. Ó êîæíîãî ñâîÿ
“ô³øêà” — ó íüîãî çäà÷à àíàë³ç³â. ßêùî òàê — òî é öå íåäîïðàöüî-
âàíî. Áóëî á âåñåë³øå, ÿêáè Þð³é Ëóöåíêî çäàâàâ ¿õ ïðîñòî íà Ìàé-
äàí³ íåçàëåæíîñò³.

Îëåã ÏÎÊÀËÜ×ÓÊ, ïîë³òîëîã, äèðåêòîð Öåíòðó ïðèêëàäíî¿ ïîë³òè-
êè “Ñòðàòàãåìà”:

— ß ö³ëêîì äîâ³ðÿþ ðåçóëüòàòàì öèõ àíàë³ç³â. Àäæå âñ³ ìè âîä³¿ ³
íàñïðàâä³ ðîçóì³ºìî, êîëè, äå ³ ÿêèé àíàë³ç ìîæíà çäàâàòè. Ïðîòå
Þð³é Ëóöåíêî âçàãàë³ ëþäèíà äóæå ³ìïóëüñèâíà, â íüîãî â³ä ïðèðî-
äè âèñîêèé ð³âåíü åíäîðô³í³â ó êðîâ³, ³ òîìó éîìó íàâðÿä ÷è ïîòð³á-
í³ ÿê³ñü äîäàòêîâ³ ñòèìóëÿòîðè.

Óñÿ öÿ ³íòðèãà, áåçñóìí³âíî, ìàº PR-êîð³ííÿ. Âçàãàë³-òî Þð³é Ëó-
öåíêî ³ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çíàõîäÿòüñÿ ó ð³çíèõ ñìèñëîâèõ ïëî-
ùèíàõ. Öå â³éíà PR-ùèê³â.

Àëå âñå æ òàêè âñå öå ä³éñòâî ïîòð³áíî ñïðèéìàòè ç äîëåþ ãóìî-
ðó.

Ìèõàéëî ÏÎÃÐÅÁÈÍÑÜÊ²É, ïîë³òîëîã:
— Êîæíà àäåêâàòíà ëþäèíà ïîâèííà ðîçóì³òè, ÿêó ðîëü îñòàíí³ì

÷àñîì â³ä³ãðàº Þð³é Ëóöåíêî. ² íàäàòè éîìó ìîæëèâ³ñòü ³ íàäàë³ çàé-
ìàòèñÿ öèìè äóðíèöÿìè, ³ íå áðàòè ó÷àñò³ ó öüîìó öèðêó. Îñîáèñòî
ÿ íå ïåðåéìàþñÿ ïðîáëåìîþ ïðàâäèâîñò³ ðåçóëüòàò³â àíàë³ç³â Þð³ÿ
Ëóöåíêà. Ìåí³ àáñîëþòíî íåö³êàâî, ÿêèé æå òàì ðåçóëüòàò àíàë³çó
ñå÷³ ó Þð³ÿ Ëóöåíêà. Äëÿ ìåíå öå íå ìàº ïðèíöèïîâîãî çíà÷åííÿ.
Ìåíå ö³êàâèòü, ÿêèé âèãëÿä ìàº ïàí Ëóöåíêî ó ñóñï³ëüñòâ³, ÿê éîãî
ñïðèéìàþòü ëþäè. Ìåí³ âàæëèâî òå, ùî êîëèøí³é ì³í³ñòð âíóòð³ø-
í³õ ñïðàâ Óêðà¿íè áåçñîðîìíî áðåøå íå ëèøå ñâî¿ì âèáîðöÿì, à é
óñ³é Óêðà¿í³. Âàðòî çãàäàòè õî÷à á, ÿê â³í “ñï³âïðàöþâàâ” ç³ ñâîºþ
äðóæèíîþ ï³ä ÷àñ ãîëîâóâàííÿ Ì³í³ñòåðñòâîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ. À
íèí³ öÿ ëþäèíà º âàæëèâîþ ïåðñîíîþ â Óêðà¿í³ ³ ïðåòåíäóº íà ì³-
í³ñòåðñüê³ êð³ñëà. ² õ³áà ìîæíà ï³ñëÿ âñüîãî öüîãî ñåðéîçíèì ëþäÿì
ñòàâèòèñÿ äî âñüîãî öüîãî ñåðéîçíî?

Îëåñü ÄÎÍ²É, êàíäèäàò ó íàðîäí³ äåïóòàòè V² ñêëèêàííÿ:
— ß äî öüîãî ñòàâëþñÿ íîðìàëüíî. Öå ïðîÿâ êîíêóðåíö³¿ ñèëüíèõ

ë³äåð³â çà ìàéáóòíº êè¿âñüêî¿ âëàäè. Êð³ì öüîãî, Þð³é Ëóöåíêî ââà-
æàº, ùî ó íüîãî º ï³äñòàâè äëÿ êðèòèêè ³ñíóþ÷îãî ìåðà. Íà ìîþ äóì-
êó, ö³ ä³¿ ìàëè á íîñèòè æàðò³âëèâèé õàðàêòåð. Âò³ì, öå çàëèøèòüñÿ
íà ðîçñóä êîæíîãî êèÿíèíà

Спіл валася Юлія ПІДГОРЕЦЬКА

×èíîâíèêè
ïðèäóìàëè íîâèé
ñïîñ³á áîðîòüáè 
ç êîðóïö³ºþ
Äåðæàâà ïîñèëèòü êîíòðîëü íàä äåðæñëóæáîâöÿìè

Íà â÷îðàøíþ çóñòð³÷ ç îáãî-
âîðåííÿ êîíöåïö³¿ ïîäîëàííÿ
êîðóïö³¿ â Óêðà¿í³ “Ïðî äîáðî-
÷åñíó ïîâåä³íêó îñ³á, óïîâíîâà-
æåíèõ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é
äåðæàâè” çàïðîñèëè çàñòóïíè-
ê³â ãîë³â ì³ñüêèõ ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³é, ñïåö³àë³ñò³â Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ âçàºìîä³¿ ç çàñî-
áàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà
çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ ÊÌÄÀ,
ðåäàêòîð³â ðàéîííèõ òà ì³ñöå-
âèõ ÇÌ².

ßê çàçíà÷èâ íà÷àëüíèê óïðàâ-
ë³ííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè ÃÓ
äåðæñëóæáè Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êè-
ºâ³ Ãðèãîð³é Ðîìàíþê, ïðîåêò
´ðóíòóºòüñÿ íà ðåàëüíîìó áà÷åí-
í³ ñèòóàö³¿, ùî ïîâ’ÿçàíà ç êî-
ðóïö³ºþ â óñ³õ ã³ëêàõ âëàäè. Âî-
íà ìàêñèìàëüíî íàáëèæåíà äî
îá’ºêòèâíî¿, îñê³ëüêè â îñíîâó
ïîêëàäåíî îïèòóâàííÿ ñóää³â,
äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ïðàö³â-
íèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â
òîùî.

“Âðàõîâóþ÷è ïðèõîâàí³ñòü
ðåàëüíèõ ðîçì³ð³â õàáàð³â òà
çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíî-
âèùåì, òàêèé ñïîñ³á çáîðó ³í-
ôîðìàö³¿ äàâ ìîæëèâ³ñòü îòðè-
ìàòè ðåàëüíó îö³íêó ñòàíó êî-
ðóïö³¿ â Óêðà¿í³,— çàçíà÷èâ ïàí
Ðîìàíþê.— Ó ïðîåêò³ éäåòüñÿ
òàêîæ ³ ïðî êîðóïö³îãåíí³ ðèçè-

êè ä³ÿëüíîñò³ óñ³õ ã³ëîê âëàäè
òà ïðîïîíóþòü øëÿõè ¿õ âèêî-
ð³íåííÿ”.

Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî áîðîòüáó
ç êîðóïö³ºþ”, ÿêèé óõâàëèëè ùå
1995-ãî, öþ ïðîáëåìó ôàêòè÷íî
çâ³â äî ð³âíÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ïðàâîïîðóøåííÿ. Íàïðàâëåí³ñòü
íîðì ñòàðîãî Çàêîíó íà áîðîòü-
áó ç³ ñêîºíèìè çëî÷èíàìè, à íå
íà ïîïåðåäæåííÿ òà óñóíåííÿ
¿õí³õ ïðè÷èí íå çíèçèëà ð³âåíü
êîðóïö³¿ â äåðæàâ³. Íàãàäàºìî,
ùî Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð
Þùåíêî çàæàäàâ â³ä óðÿäó: “Íå-
â³äêëàäíî âæèòè ð³øó÷³ çàõîäè ³ç
çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíî¿ ïðîòè-
ä³¿ êîðóïö³¿. Íå íà ñëîâàõ, à íà
ä³ë³ äîòðèìóâàòèñÿ ïåâíèõ ïð³î-
ðèòåò³â ó äåðæàâí³é ïîë³òèö³,
îäíèì ç ÿêèõ º ¿¿ ïîäîëàííÿ”.
Íèçêîþ â³äïîâ³äíèõ àêò³â ñòàëè
Íàö³îíàëüíà ïðîãðàìà áîðîòüáè
ç êîðóïö³ºþ “×èñò³ ðóêè” (1997-
ãî ðîêó) òà “Êîíöåïö³ÿ áîðîòü-
áè ç êîðóïö³ºþ íà 1998—2005
ðð.”. Âîíè ìàëè çì³íèòè äåð-
æàâíó àíòèêîðóïö³éíó ïîë³òèêó
òà ïðàâîâó ñâ³äîì³ñòü ñóñï³ëü-
ñòâà. Âò³ì, ñèòóàö³ÿ ìàéæå íå
çì³íèëàñÿ. Çà äîðó÷åííÿì Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè Ì³í³ñòåðñòâî
þñòèö³¿ ðîçðîáèëî íîâó, äîñêî-
íàë³øó “Êîíöåïö³þ ïîäîëàííÿ
êîðóïö³¿ â Óêðà¿í³” ç ðîáî÷îþ

íàçâîþ “Íà øëÿõó äî äîáðî÷åñ-
íîñò³”.

Çà ðåçóëüòàòàìè åêñïåðòèçè,
íîâà ðåäàêö³ÿ “ñòàðîãî” çàêîíî-
ïðîåêòó âæå îäåðæàëà ñõâàëüí³
â³äãóêè â³ä ôàõ³âö³â Ðàäè ªâðî-
ïè. Çã³äíî ç ðåêîìåíäàö³ÿìè ºâ-
ðîïåéñüêèõ åêñïåðò³â, Ì³í³ñòåð-
ñòâî þñòèö³¿ íàïðàâèëî íà ðîç-
ãëÿä äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè
íèçêó äîîïðàöüîâàíèõ çàêîíî-
ïðîåêò³â, ùî ëÿãëè â îñíîâó íî-
âî¿ ðåäàêö³¿ çãàäàíî¿ Êîíöåïö³¿:
“Ïðî ðàòèô³êàö³þ Êðèì³íàëü-
íî¿ êîíâåíö³¿ ïî áîðîòüá³ ç êî-
ðóïö³ºþ”, “Ïðî çàñàäè çàïîá³-
ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ â
Óêðà¿í³”, “Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â
Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äàëüíîñò³
çà êîðóïö³éí³ ïðàâîïîðóøåí-
íÿ”, “Ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü þðè-
äè÷íèõ îñ³á çà êîðóïö³éí³ ïðà-
âîïîðóøåííÿ”.

Íà äóìêó ïðèñóòí³õ íà ó÷îðàø-
í³é çóñòð³÷³, íå ìåíø âàæëèâèì
ðîçä³ëîì äîêóìåíòà ñòàíå ðîçä³ë
ïðî çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³ òà
âðàõóâàííÿ äóìêè ñóñï³ëüñòâà
ïðî øëÿõè âèêîð³íåííÿ êîðóïö³¿
â äåðæàâí³é ñôåð³. Öå äîïîìîæå
ñòâîðèòè àòìîñôåðó ÷åñíîñò³ é
äîâ³ðè äî äåðæàâè, à òàêîæ çà-
êð³ïèòè ïðèíöèï íåâ³äâîðîòíîñò³
ïîêàðàííÿ çà çëîâæèâàííÿ. Ïî-
òð³áíî ââåñòè æîðñòêèé êîíòðîëü
çà âèòðàòàìè äåðæñëóæáîâö³â,
ïðîàíàë³çóâàòè çàäåêëàðîâàí³ íè-
ìè äîõîäè, ïðîâåñòè ñêîðî÷åííÿ
äåÿêèõ óïðàâë³íñüêèõ ñòðóêòóð
(íàñàìïåðåä äóáëþþ÷èõ), óäî-
ñêîíàëèòè ðîáîòó äåðæàâíèõ óñ-
òàíîâ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè, óñóíó-
òè çîâí³øíº âòðó÷àííÿ â ¿õíþ ä³-
ÿëüí³ñòü òà ³íø³.

ßêùî ïðîïîçèö³¿ ðåàë³çóþòü
çà ð³ê-ï³âòîðà, ÿê çàïëàíîâàíî,
öå ñóòòºâî ïîêðàùèòü ñèòóàö³þ
ç³ çëîâæèâàííÿìè â äåðæàâ³

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора на семінарі в прес-центрі Головно о правління
державної сл жби У раїни в Києві об оворювали про-
е т онцепції подолання ор пції "Про доброчесн по-
ведін осіб, повноважених на ви онання ф н цій
держави". На д м часни ів з стрічі, широ а інфор-
маційна ампанія др ованих ЗМІ та зал чення до
створення за он ромадсь ості дасть змо запобі ти
ор пції в державі.

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À



Хрещатик  26 жовтня 2007 ТТРРААННССППООРРТТ 55

Ñüîãîäí³ íà Æèëÿíñüê³é (çóïèíêà ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó “Âóëèöÿ Ëüâà Òîë-
ñòîãî) âñòàíîâëÿòü ïåðøå â ì³ñò³ ³íôîð-
ìàö³éíå òàáëî, ÿêå ïîâ³äîìëÿòèìå ïàñà-

æèð³â ïðî òå, çà ñê³ëüêè õâèëèí ïðèáó-
äóòü àâòîáóñ ³ òðîëåéáóñ òà êîëè â³äïðàâ-
ëÿòèìóòüñÿ ³ç çóïèíêè. Ïðî öå ó÷îðà
“Õðåùàòèêó” ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãåíå-

ðàëüíîãî äèðåêòîðà ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ”
Ñåðã³é Ëèòâèíîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, òàê³
³íôîðìàö³éí³ ïîêàæ÷èêè º ëèøå îäí³ºþ
ç íåâ³ä’ºìíèõ ÷àñòèí àâòîìàòèçîâàíî¿
ñèñòåìè êåðóâàííÿ äîðîæí³ì ðóõîì ÷å-
ðåç äèñïåò÷åðñüêèé ïóíêò. “Çàâäÿêè ö³é
ñèñòåì³ âàðò³ñòþ ïîíàä 6,5 ìëí ãðí ìîæ-
íà â³äñòåæóâàòè, äå ïåðåáóâàº àâòîáóñ ÷è
òðîëåéáóñ, ç ÿêèì ³íòåðâàëîì ðóõàºòüñÿ
òà â ÿêîìó ì³ñö³ ³ ÷åðåç ùî âèíèêëè çà-
òðèìêè. Òîáòî ï³ä êîíòðîëåì êîæíà õâè-
ëèíà ðîáîòè”,— ðîçïîâ³â ïàí Ëèòâèíîâ.
Â³í äîäàâ, ùî òàêèì ÷èíîì ìîæíà ðåãó-
ëþâàòè é ê³ëüê³ñòü ïàñàæèð³â, ÿê³, çíà-
þ÷è, ùî ÷åðåç 2—3 õâèëèíè ï³ä’¿äå íî-

âà ìàøèíà, íå ïîñï³øàòèìóòü äî ïåðå-
ïîâíåíîãî ñàëîíó.

“Äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó âñòàíîâèìî
ùå ê³ëüêà òàáëî,— ïîâ³äîìèâ Ñåðã³é Ëèò-
âèíîâ.— À á³ëüøó ÷àñòèíó çìîíòóºìî íà
çóïèíêàõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ïðîòÿ-
ãîì 2008-ãî. Äî ñëîâà, âàðò³ñòü îäíîãî
åëåêòðîííîãî òàáëî ñòàíîâèòü 15 òèñ. ãðí”.

Ó ñóáîòó ïëàíóºòüñÿ â³äêðèòòÿ îäíî-
ñòîðîííüîãî àâòîìîá³ëüíîãî ðóõó íà âóë.
Æèëÿíñüê³é (ó íàïðÿìêó öåíòðó ì³ñòà) ³
íà Ñàêñàãàíñüêîãî (ó çâîðîòíüîìó). Ïîâç
çóïèíêó, íà ÿê³é çìîíòóþòü ïåðøå òàá-
ëî, ðóõàþòüñÿ àâòîáóñí³ ìàðøðóòè ¹ 5,
69, òðîëåéáóñí³ — ¹ 3, 14

— Ó ñòîëèö³ ùîðîêó ðåìîíòóþòü
äåñÿòêè òèñÿ÷ ìåòð³â êâàäðàòíèõ
ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè, àëå ÷îìóñü ñòàí
äîð³ã (íå âðàõîâóþ÷è öåíòðó ì³ñòà)
äî ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â ùå íå
íàáëèæàºòüñÿ...

— Íàìàãàºìîñÿ, ùîá ñêð³çü äî-
ðîãè â³äïîâ³äàëè âñòàíîâëåíèì âè-
ìîãàì, áóëè ÿê³ñíèìè. Àëå æ ò³ëü-
êè â îäíîìó ì³ñö³ çðîáèìî, â ³í-
øîìó âæå ïîòð³áíî “ëàòàòè”. ² òàê
ïîñò³éíî. Òîìó ïåðøîþ ÷åðãîþ
íàìàãàºìîñÿ ðîáèòè òàì, äå íàé-
á³ëüøèé òðàíñïîðòíèé ïîò³ê. Òàê,
äíÿìè çàê³í÷èëè ðåìîíò áóëüâ. Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà. Ùîá øâèäøå çäà-
òè îá’ºêò â åêñïëóàòàö³þ, øëÿõî-
âèêè ïðàöþâàëè âíî÷³ òà âèõ³äíè-
ìè, ïðàêòè÷íî ö³ëîäîáîâî. Íà ÷åð-
ç³ íå ìåíø íàïðóæåí³ ìàã³ñòðàë³ —
âóë. Áîðùàã³âñüêà, âóë. Ùåðáàêî-
âà, ïðîñï. Ïåðåìîãè, ïðîñï. Áà-
æàíà. Îêð³ì öüîãî, ïîïóòíî îíîâ-
ëþºìî íàéá³ëüø ðîçáèò³ ä³ëÿíêè â
ð³çíèõ êóòî÷êàõ Êèºâà.

— Ñåðåä îñíîâíèõ îá’ºêò³â, ÿê³ â
ñòîëèö³ ïîáóäóþòü òà ðåêîíñòðó-
þþòü äî ªâðî-2012, ÷èìàëî íàëå-
æèòü äî äîðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè. Ñê³ëüêè ñàìå ðîç-
â’ÿçîê, øëÿõîïðîâîä³â ìàº ç’ÿâèòè-
ñÿ â ì³ñò³ ïðîòÿãîì 5 ðîê³â?

— Äî ªâðî-2012 ñòâîðåíî ñïå-
ö³àëüíó ïðîãðàìó, ÿêó íåùîäàâíî
ïðåçåíòóâàëè â Êàáì³í³. Õî÷à ùå
ðàí³øå áóëî çàòâåðäæåíî ïðîãðà-
ìó áóä³âíèöòâà ³ ðîçâèòêó îá’ºê-
ò³â äîðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè, ðîçðàõîâàíó äî 2011-
ãî. Òîæ ïðîòÿãîì 5 ðîê³â êè¿âàâòî-
äîð³âö³ ìàþòü ïîáóäóâàòè ³ ðåêîí-
ñòðóþâàòè 64 îá’ºêòè ³ êàï³òàëüíî
â³äðåìîíòóâàòè 37. Ò³ëüêè íîâèõ
òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê ç’ÿâèòüñÿ
17. Íà ðåàë³çàö³þ âñ³õ çàõîä³â ïî-
òð³áíî ïîíàä 19 ìëðä ãðí. Øâèä-

øå çà âñå, ïîëîâèíà êîøò³â íàä³é-
äå ç äåðæàâíîãî áþäæåòó, ³íøà —
ç ì³ñüêîãî.

— ßê³ ç äîðîæí³õ îá’ºêò³â, ùî ìà-
þòü ç’ÿâèòèñÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì,
íà âàøó äóìêó, º ñòðàòåã³÷íèìè,
íàéâàæëèâ³øèìè äëÿ ì³ñòà?

— Öå íàñàìïåðåä òðàíñïîðòí³
ðîçâ’ÿçêè. Îñîáëèâî â ðàéîí³
Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³, Ëåí³íãðàä-
ñüêî¿ ïëîù³, Ïîøòîâî¿ ïëîù³, á³-
ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî “Äí³ïðî” òà íà
Æóëÿíñüêîìó øëÿõîïðîâîä³.
Îêð³ì öüîãî, çàïëàíîâàíî çðîáè-
òè ê³ëüêà ìàã³ñòðàëåé, ÿê³ ìàþòü
ðîçâàíòàæèòè ñóñ³äí³. Ìîâà éäå
ïðî áóä³âíèöòâî íîâîãî âèõîäó ³ç
Çàë³çíè÷íîãî øîñå íà âóë. Áîæå-
íêà, îìèíàþ÷è çàâàíòàæåíó Ìîñ-
êîâñüêó ïëîùó. À ùå ïîºäíàòè
âóë. Ñóçäàëüñüêó ç âóë. Âîëèí-
ñüêîþ. Çàâäÿêè øëÿõîïðîâîäó ÷å-
ðåç çàë³çíèöþ âäàñòüñÿ çíà÷íî
ñêîðîòèòè ïðî¿çä ³ âèéòè â ðàéîí
Â³äðàäíîãî, îìèíàþ÷è Ê³ëüöåâó
äîðîãó. Íàðàç³ îïðàöüîâóºìî âñþ
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòà-
ö³þ, ãîòóºìî ïîòð³áí³ ïàïåðè äëÿ
ïðîâåäåííÿ òåíäåðó. Íå ìåíø
ïðîáëåìíèì º ³ Øóëÿâñüêèé ì³ñò,

ÿêèé ïîòð³áíî â³äðåìîíòóâàòè â
íàéáëèæ÷èõ ê³ëüêà ðîê³â. Òóò ïî-
òð³áíî çðîáèòè äîäàòêîâ³ ç’¿çäè ³
ðîçøèðèòè ïðî¿æäæó ÷àñòèíó,
çá³ëüøèâøè ê³ëüê³ñòü ñìóã ó ð³ç-
íèõ íàïðÿìêàõ. Ðåêîíñòðóþâàòè-
ìåìî òàêîæ âóë. Çäîëáóí³âñüêó,
ÿêà ïîë³ïøèòü òðàíñïîðòíå ñïîëó-
÷åííÿ ç Õàðê³âñüêèì ìàñèâîì.

— Àëå âñå æ îá’ºêòîì ¹ 1 äëÿ
“Êè¿âàâòîäîðó” çàëèøàºòüñÿ Ïî-
ä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêèé ìîñòîâèé
ïåðåõ³ä. Ùî çàëèøèëîñÿ çðîáèòè
íèí³øíüîãî ³ ùî ìàºòå çðîáèòè íà-
ñòóïíîãî ðîêó?

— Ó êâ³òí³ 2008-ãî ðîçïî÷íåìî
ìîíòàæ àðêè ãîëîâíîãî ìîñòó ÷å-
ðåç Äí³ïðî. Öå äîñèòü ñîë³äíà ñïî-
ðóäà âàðò³ñòþ 103 ìëí ãðí. Îñíîâ-
í³ êîíñòðóêö³¿ äëÿ ïåðåïðàâè âè-
ãîòîâëÿþòü ó Âîðîíåæ³. Îêð³ì
öüîãî, ïëàíóºìî âñòàíîâèòè ùå
îäèí ì³ñò ÷åðåç Ãàâàíü òà åñòàêà-
äó. Àëå âæå íèí³øíüîãî ðîêó çäà-
ìî â åêñïëóàòàö³þ äîðîãó, ÿêà íà
4 êì ñêîðîòèòü øëÿõ ç Îáîëîí³ äî
Ïîäîëó. ßêùî ó 2007-ìó íà áóä³â-
íèöòâî Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåí-
ñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó áóëî

âèä³ëåíî ïîíàä 570 ìëí ãðí, òî
âæå íàñòóïíîãî öÿ ñóìà ñòàíîâè-
òèìå 855 ìëí ãðí.

— Íàðàç³ ó “Êè¿âàâòîäîðó” íà-
ïðóæåíà ïîðà ï³äãîòîâêè äî çèìè.
Òîð³ê ñòîëè÷íà âëàäà ïëàíóâàëà âè-
ä³ëèòè âàì ìàéæå 50 ìëí ãðí íà
ïðèäáàííÿ ñïåöòåõí³êè äëÿ ðîáîòè
â õîëîäíó ïîðó ðîêó. ×è âäàëîñÿ
âæå ùîñü çàêóïèòè?

— ² ñïðàâä³ ìè îòðèìàëè ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó îá³öÿí³ 47 ìëí ãðí.
Àëå çãîäîì ìåð Êèºâà âèä³ëèâ íàì
ùå äîäàòêîâî 20 ìëí ãðí äëÿ ïðè-
äáàííÿ ìàøèí ³ àãðåãàò³â äëÿ ðî-
áîòè âçèìêó. Òîæ íà 67 ìëí ãðí
çàêóïèìî 67 îäèíèöü òåõí³êè. Ñå-
ðåä íèõ 17 ñîëåðîçêèäóâà÷³â
“Øì³äò”, 27 äîðîæíüî-êîìá³íî-
âàíèõ ìàøèí, 6 òðàêòîð³â ç îáëàä-
íàííÿì äëÿ î÷èùåííÿ òðîòóàð³â,
3 àâòîãðåéäåðè, 17 ñí³ãîíàâàíòà-
æóâà÷³â. Îñê³ëüêè ó íàñ ïðîáëåìà
³ç ñêëàäóâàííÿì ³ âèâåçåííÿì ñí³-
ãó, òî íèí³øíüîãî ðîêó âïåðøå âè-
ïðîáóºìî êàíàäñüêèé àãðåãàò äëÿ
òàíåííÿ ñí³ãó. Òàêèé âæå íåïîãà-
íî çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå â Ìîñêâ³.
Çàâäÿêè éîìó ìîæíà íà ì³ñö³ çíè-

ùóâàòè çíà÷íó ìàñó ñí³ãó, à îòðè-
ìàíó âîäó çëèâàòè â çëèâîñòîêè.
Çàãàëîì æå âñÿ òåõí³êà âæå ãîòî-
âà äëÿ ðîáîòè â çèìîâèé ñåçîí, ÿê
³ çàïàñè ñîë³, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ â
11 ñïåö³àëüíèõ ñîëåñõîâèùàõ.

— Ùî, íà âàøó äóìêó, ïîòð³áíî
çðîáèòè, àáè ïîçáóòèñÿ â ì³ñò³ çà-
òîð³â?

— Ââàæàþ, ùî äëÿ ïîë³ïøåííÿ
ïðîïóñêíî¿ ñïðîìîæíîñò³ íàñàì-
ïåðåä ïîòð³áíî áóäóâàòè íîâ³ äî-
ðîæí³ ðîçâ’ÿçêè, áåçñâ³òëîôîðí³
ìàã³ñòðàë³. À ùå îáìåæèòè ðóõ àâ-
òî â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çà-
ì³íèâøè òàì ìàðøðóòêè íà àâòî-
áóñè âåëèêî¿ ì³ñòêîñò³. Çàãàëîì æå
ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìêîì ââàæàþ
ðîçâèòîê ìåòðîïîë³òåíó, ÿêèé äî-
çâîëèòü ñóòòºâî çìåíøèòè ê³ëü-
ê³ñòü îäèíèöü íàçåìíîãî ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó. À òðàìâà¿ íå
çíèùóâàòè, ÿê ïðè êîëèøí³é âëà-
ä³, à íàâïàêè, ðîçâèâàòè, ÿê òî
ðîáëÿòü â ªâðîï³. Çàòîðè ³ òÿíó÷-
êè, çâè÷àéíî æ, íå çíèêíóòü, àëå
¿õ ñòàíå çíà÷íî ìåíøå, ÿê ³ äîâ-
æåëåçíèõ ïðîáîê íà äîðîãàõ

Розмовляв Віталій КУРІННИЙ,
“Хрещати ”

Ãðèãîð³é ÃË²ÍÑÜÊÈÉ: “Â îäíîìó ì³ñö³
çðîáèìî, â ³íøîìó âæå 
ïîòð³áíî ëàòàòè”
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” ïðî ðîçâèòîê äîðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè, ï³äãîòîâêó äî çèìîâîãî ñåçîíó òà ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó

На балансі “Київавтодор ” 245 пі-
шохідних переходів, з них — 221
підземних і 24 надземних. За аль-
на площа, я обсл ов ють сто-
личні шляхови и — майже 26 млн
в. м. З них 18 млн в. м — доро-
и і 7,5 млн в. м — трот ари. За-
рита система дощової аналізації,
що є на обсл ов ванні — 787 м,
дощоприймальних олодязів 25
600, о лядових олодязів—12 169.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Наст пно о ро на б дівництво Подільсь о-Вос ресен-
сь о о мостово о переход виділять 855 млн рн. Там
почн ть монт вати оловн ар мост через Дніпро.
О рім цьо о, Київавтодорівці розпочн ть масштабн
ампанію по під отовці до Євро-2012, на що передба-
чено понад 19 млрд рн. Про це "Хрещати " розповів
енеральний дире тор ом нальної орпорації "Київ-
автодор" Гри орій Глінсь ий.
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Ñê³ëüêè ìîæíà ÷åêàòè
Íà Æèëÿíñüê³é âóëèö³ âñòàíîâèëè ³íôîðìàö³éíå òàáëî, ùî ïîêàçóº, 
çà ÿêèé ÷àñ ïðè¿äå íàñòóïíèé àâòîáóñ
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні на в л. Жилянсь ій (в районі в л. Льва Толсто о) змонт ють
перше в Києві табло, що інформ ватиме пасажирів, за я ий час на
з пин приб д ть наст пні автоб с і тролейб с та через с іль и хви-
лин вони від’їд ть. Еле тронний по ажчи є частиною автоматизова-
ної системи ер вання дорожнім р хом (АСКДР). До інця нинішньо о
ро в місті встановлять ще іль а табло, інші ж — протя ом 2008- о.
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Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні "Хрещати " про-
довж є розповідь про де-
п татів Київсь ої місь ої
ради. На черзі деп тат
від Партії ре іонів У раїни
Іван Салій, людина, я а
тісно пов'язана з історією
міста останніх ро ів.

Сільсь ий хлопець
з хват ою

Ïî÷àòîê êàð’ºðíîãî øëÿõó ²âà-
íà Ñàë³ÿ íå îá³öÿâ ñòð³ìêîãî çëå-
òó íà âåðøèíó êè¿âñüêîãî âëàñíî-
ãî Îë³ìïó. Ñ³ëüñüêèé ïàðóáîê çà-
ê³í÷èâ Ñì³ëÿíñüêèé òåõí³êóì õàð-
÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ïðàöþâàâ íà
öóêðîâèõ çàâîäàõ ×åðêàñüêî¿ òà
Êè¿âñüêî¿ îáëàñòåé. Íàâ³òü äîñëó-
æèâñÿ äî ïîñàäè íà÷àëüíèêà çì³-
íè. Ïðîòå öóêðîâèé çàâîä, âî÷å-
âèäü, íå áóâ ìåæåþ áàæàíü àìá³ò-
íîãî õëîïöÿ. ² â³í âèðóøèâ âñòó-
ïàòè äî ³íñòèòóòó, îáðàâøè ïðåñ-
òèæíèé âóç ñòîëèö³ — Êè¿âñüêèé
ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò. Ó ³íñòèòó-
ò³ ²âàí Ñàë³é ï³øîâ ïî ïàðò³éí³é
ë³í³¿. Ï³çí³øå çãàäóâàâ, ùî “íå
óõèëÿâñÿ â³ä ãðîìàäñüêèõ äîðó-
÷åíü”. Çàâäÿêè ³íñòèòóòó ïîáóâàâ
ç³ ñòóäåíòñüêèìè áóä³âåëüíèìè çà-
ãîíàìè ó áàãàòüîõ òî÷êàõ Ðàäÿí-
ñüêîãî Ñîþçó. Òîä³ ñòóäåíòñüê³ çà-
ãîíè áóëè ÷è íå ºäèíèì ñïîñîáîì
äëÿ ìîëîä³ ëåãàëüíî çàðîáèòè íå-
ïîãàí³ ãðîø³. Îêð³ì ãðîøåé, ïàí
Ñàë³é, ùîïðàâäà, òîä³ ùå “òîâà-
ðèø”, çäîáóâ ³ íåïîãàíèé äîñâ³ä
ïàðò³éíî-êîìàíäíîãî õàçÿéíóâàí-
íÿ. Ï³ñëÿ ³íñòèòóòó ²âàí Ñàë³é óæå
çàëèøèâñÿ â Êèºâ³. Ïðàöþâàâ ñïî-
÷àòêó ìàéñòðîì, à ïîò³ì íà÷àëü-
íèêîì ïëàíîâîãî áþðî êîòåëüíî-
ãî öåõó çàâîäó “Ëåí³íñüêà êóçíÿ”.
² çíîâó ïàðò³éíà êì³òëèâ³ñòü éîãî
âèðó÷àº — ïî÷èíàº äîëàòè ñõîäèí-
êè ÊÏÐÑ.

Самод рень
Ç 1975 ðîêó ²âàí Ñàë³é, ÿê òîä³

êàçàëè, ïîòðàïèâ “íà ïàðò³éíó ðî-
áîòó”, “ç ãóðêîòîì ìàëî íå óâåñü
ñâ³ò íàáëèæàâ êðà¿íó äî ðîçâèíó-
òîãî ñîö³àë³çìó”. Çàâäÿêè ñ³ëüñüê³é
êì³òëèâîñò³ òà “ïðàâèëüí³é” á³î-
ãðàô³¿ “õëîïåöü ç íàðîäó” âæå â
1983 ðîö³ ñòàâ ïåðøèì ñåêðåòàðåì
Ïîä³ëüñüêîãî ðàéêîìó Êîìïàðò³¿
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³. Òîä³ öå áóëà
íåàáèÿêà ïîñàäà, ÿêó òðåáà áóëî
çàñëóæèòè. Ïàðò³éíîþ îðãàí³çà-
ö³ºþ ðàéîíó, òà â³äïîâ³äíî é ñà-

ìèì ðàéîíîì, ²âàí Ñàë³é êåðóâàâ
äî áóðåìíîãî 1990-ãî. Ïðîéøîâ
øëÿõ, òðàäèö³éíèé äëÿ ïàðòíî-
ìåíêëàòóðè, ïîñòóïîâî çì³íèâøè
õèòêó ïàðò³éíó ïîñàäó íà ïîñàäó
ãîëîâè Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéðàäè òà
ðàéâèêîíêîìó. Àëå, îäåðæàâøè â³ä
êîìóí³ñòè÷íî¿ íîìåíêëàòóðè, ÿê
òåïåð êàæóòü, áîíóñè, ²âàí Ñàë³é
öþ æ ñàìó íîìåíêëàòóðó ³ îáðàçèâ.
“Êîìóí³ñòè÷íó ïàðò³þ çãóáèâ êîí-
ñåðâàòèçì, çàðîçóì³ëå ñòàâëåííÿ äî
³íøèõ òåîð³é òà ³äåîëîã³é. Òâîð-
÷³ñòü ìàñ, äî ÿêî¿ çàêëèêàëè, ï³ä-
ì³íÿëè ìàõðîâèì ïàïåðîâèì ôîð-
ìàë³çìîì ³ íåùèð³ñòþ, íåïðàâ-
äîþ”,— ââàæàº ²âàí Ñàë³é. Îäíàê
ñàìå çà “ìàõðîâîþ” òðàäèö³ºþ òèõ
÷àñ³â ïîâàæíîãî ïàðò³éíîãî ÷èíîâ-
íèêà îáðàëè äåïóòàòîì Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè ïåðøîãî ñêëèêàííÿ.
Õî÷à, êàæóòü, ó òîìó ïàðëàìåíò³
â³í çàïàì’ÿòàâñÿ ëèøå ôðàçîþ, ùî
“ò³ëüêè äóðåíü íå çì³íþº ñâîº¿
äóìêè, à ÿ ¿¿, äî ðå÷³, í³êîëè íå çì³-
íþâàâ”.

Вічний зам
Äîëÿ ðîçïîðÿäèëàñÿ òàê, ùî ï³ñ-

ëÿ ìèìîë³òíîãî êàð’ºðíîãî çëåòó
ïî÷àòêó 90-õ, êîëè ²âàíîâ³ Ñàë³þ
íàâ³òü óäàëîñÿ ïåâíèé ÷àñ ïîêåðó-
âàòè ñòîëèöåþ â ðàíç³ ïðåäñòàâ-
íèêà Ïðåçèäåíòà òà ãîëîâè ÊÌÄÀ,
â³í ïîñò³éíî ïåðåáóâàº íà äðóãèõ
ðîëÿõ. Îñü óæå ìàéæå 15 ðîê³â ²âàí
Ñàë³é çìóøåíèé òåðï³òè íàä ñî-
áîþ ÷èºñü êåð³âíèöòâî. Ïðîòå öå
éîãî íå íàäòî çàñìó÷óº. ßê êàæå
ñàì ïàí Ñàë³é, â³í — óí³êàëüíà
ëþäèíà â òîìó ïëàí³, ùî, “áóäó÷è
ë³äåðîì çà ñâîºþ âíóòð³øíüîþ ñóò-
òþ, ÿ ìîæó ïðàöþâàòè íà áóäü-
ÿê³é ïîñàä³ ³ çà áóäü-êîãî âèêîíó-
âàòè îáîâ’ÿçêè”. Ïðîòå íåäîáðî-
çè÷ëèâö³ ùîðàçó çàêèäàþòü äîñâ³ä-

÷åíîìó ÷èíîâíèêîâ³, áóö³ìòî òîé
ìàº çâè÷êó: çàëèøèâøè ÷åðãîâîãî
ïîêðîâèòåëÿ, ïîøèðþâàòè íåäîá-
ð³ ÷óòêè ïðî êîëèøíüîãî øåôà.
×îìóñü ²âàí Ñàë³é í³êîëè íå çàáó-
âàº îïðèëþäíèòè íåãàòèâí³ ôàêòè
ç ìåòîä³â ðîáîòè êåð³âíèöòâà. Ïðî
ñâî¿ æ çäîáóòêè — çàâæäè ëèøå ç
ïîçèòèâîì.

Бюро рат
із досвідом

Ñàìå òàêå âèçíà÷åííÿ ï³ä³áðàâ
äëÿ ñåáå ñàì ²âàí Ñàë³é. Óì³ííÿ
òðèìàòè í³ñ çà â³òðîì º îäí³ºþ ç
íàéïîì³òí³øèõ ðèñ êîëèøíüîãî
ãðàäîíà÷àëüíèêà. Â³í ³ ñàì âèçíàº,
ùî “í³êîëè â îïîçèö³¿ íå áóâ, àëå
ìàâ ïîçèö³þ”. ßê òîé êîìóí³ñò 
30-õ ðîê³â, ÿêèé õèòàâñÿ, àëå ò³ëü-
êè ðàçîì ³ç “ë³í³ºþ ïàðò³¿”. Â÷àñ-
íî çàëèøèâøè ëàâè ÊÏÐÑ, ÿêà
âæå òîíóëà, ²âàí Ñàë³é çäîáóâ íàé-
âèùó ó Êèºâ³ ïîñàäó. Ïîò³ì ïðî-
ì³íÿâ Ëåîí³äà Êðàâ÷óêà íà êîðèñòü
Ëåîí³äà Êó÷ìè. Ïðàöþþ÷è â Ì³í-
òðàíñ³ ï³ä êåð³âíèöòâîì Ãðèãîð³ÿ
Êèðïè, ñòð³ëÿòèñÿ, ÿê éîãî øåô,
íå ñòàâ, à îïèíèâñÿ á³ëÿ Â³êòîðà
Þùåíêà. Ï³ä ÷àñ ïîä³é 2004 ðîêó
â³í ñòàâ îäíèì ³ç ïåðøèõ ÷èíîâ-
íèê³â, êîòð³ ïåðåôàðáóâàëèñÿ â íî-
âîìîäíèé ïîìàðàí÷åâèé êîë³ð.
Ïðîòå âèñîêî¿ ïîñàäè íå ä³ñòàâ ³,
âî÷åâèäü, çàòà¿â îáðàçó íà Ïðåçè-
äåíòà. À òîìó ï³äòðèìàâ Þë³þ Òè-
ìîøåíêî, ïåðåêëàâøè ïðîâèíó â
ïðîâàë³ ðîáîòè Êàáì³íó íà ãëàâó
äåðæàâè. Ìîâëÿâ, ñàìå íà Â³êòî-
ðîâ³ Þùåíêó ëåæèòü “³ñòîðè÷íà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü”. Þë³ÿ Òèìîøåí-
êî îö³íèëà ñòàðàííÿ ²âàíà Ñàë³ÿ,
ïðîòå íå äóæå âèñîêî. Ïàí Ñàë³é
ïîòðàïèâ äî Êè¿âðàäè çà ñïèñêîì
áëèçüêîãî äî íå¿ áëîêó Ïîðà-ÏÐÏ.

À âæå íàñòóïíîãî ðîêó íåñïîä³âà-
íî îïèíèâñÿ ó ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â. Ùå âçèìêó 2006-ãî ²âàí Ñà-
ë³é êàçàâ, ùî “äîíåöüê³” ïîòóæíî
ï³øëè íà Êè¿â”. Òåïåð, âî÷åâèäü,
â³í âèð³øèâ éòè ðàçîì ³ç íèìè. ßê
æàðòóâàëè ïåðåä îñòàíí³ìè ïàðëà-
ìåíòñüêèìè âèáîðàìè, ïàðò³¿ Â³ê-
òîðà ßíóêîâè÷à çàõîò³ëîñÿ ìàòè ó
ñâî¿õ ëàâàõ êîëèøíüîãî ìåðà Êè-
ºâà, ùîá íå â³äñòàâàòè â³ä “Íàøî¿
Óêðà¿íè”, äå “îêîïàâñÿ” ³íøèé
ïîë³òè÷íèé ïåíñ³îíåð — Îëåê-
ñàíäð Îìåëü÷åíêî.

В очі ванні ново о
пришестя

Ç Îëåêñàíäðîì Îìåëü÷åíêîì ó
²âàíà Ñàë³ÿ äàâí³ é íåïðîñò³ ñòî-
ñóíêè. Ùå ç ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â í³-
ÿê íå ìîæóòü âèð³øèòè, êîãî ç íèõ
á³ëüøå ëþáëÿòü ó ì³ñò³. Çà äâà äå-
ñÿòèë³òòÿ îáèäâà êåð³âíèêè âñòèã-
ëè ³ ïîïðàöþâàòè ðàçîì, ³ ïîçâ³ëü-
íþâàòè îäèí îäíîãî. Îñòàííüîãî
ñâîãî çâ³ëüíåííÿ, îäðàçó ï³ñëÿ
ñâÿòêóâàííÿ 60-ð³÷íîãî þâ³ëåþ,
²âàí Ñàë³é Îëåêñàíäðîâ³ Îìåëü-
÷åíêó íå ïðîáà÷èâ. “Ïðè¿õàâ ìå-
íå â³òàòè: ìàòåð³ — êâ³òè, íåâ³ñò-
êàì äâîì — êâ³òè... ß ñèí³â éîìó
ïðåäñòàâèâ... Çàïðîñèâ ëþäåé, ç
ÿêèìè ïðàöþâàâ,— öå ìî¿ äðóç³, ÿ
áóâ ¿õí³ì êåð³âíèêîì, âîíè õîäè-
ëè ç³ ìíîþ íà âèáîðè ùå ó 89-ìó,
êîëè Ñàí Ñàíè÷, êð³ì áåòîííèõ
áëîê³â, í³÷îãî íå çíàâ... Íà ðàíîê

ïðèõîäæó — ìåíå çâ³ëüíèëè!” Ìà-
áóòü, ñàìå òîìó ²âàí Ñàë³é ðàäî
ï³äòðèìàâ íîâîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó,
êîòðèé íå ìàâ ñòîñóíêó äî ÷èíîâ-
íèöüêî¿ òóñîâêè,— Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî. Íîâå êåð³âíèöòâî ì³ñ-
òà äîðó÷èëî äîñâ³ä÷åíîìó ãîñïî-
äàðíèêó òðàíñïîðòíó ãàëóçü ñòî-
ëèö³. Àëå â íîâèõ óìîâàõ ²âàí Ñà-
ë³é ïðàöþâàòè âæå íå çì³ã. Ðîáî-
òó íà äîâ³ðåí³é éîìó ä³ëÿíö³ ïðî-
âàëèâ. Õî÷à ï³øîâ äîâîë³ ã³äíî,
âèçíàâøè âèñîê³ ìîðàëüí³ ÿêîñò³
êîëèøíüîãî øåôà. “Ëåîí³ä Ìè-
õàéëîâè÷ í³êîëè ç³ ìíîþ â ñêëàä-
íèõ ðîçìîâàõ íå ïåðåõîäèâ íà ãðó-
áîù³, íåòàêòîâí³ñòü”,— çãàäóâàâ
çâ³ëüíåíèé ÷èíîâíèê â ³íòåðâ’þ
ïðåñ³. Ïîïðè òå, ùî éîìó íå íàä-
òî ùàñòèòü îñòàíí³ì ÷àñîì, îïòè-
ì³çìó ²âàí Ñàë³é íå âòðà÷àº. Â³-
ðèòü, ùî “äî âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ïî-
âåðíóñü ðàç³â ³ç äâà, ÿêùî íà öå áó-
äå Áîæà ëàñêà”. Ïðîòå ïîêè ùî
ïîøóêè ÷åðãîâîãî ïîêðîâèòåëÿ
óñï³õîì íå óâ³í÷àëèñÿ.

²âàí Ñàë³é íàëåæèòü äî òî¿ æ ñà-
ìî¿ êîãîðòè íîìåíêëàòóðè ñ³ëü-
ñüêîãî ïîõîäæåííÿ, ùî é Îëåê-
ñàíäð Îìåëü÷åíêî. Âîíè â³äð³ç-
íÿþòüñÿ âåëèêèì íàðöèñèçìîì,
âì³ëî ñõîâàíèì çà ìàñêîþ ïðîñòî-
ãî ñ³ëüñüêîãî õëîïöÿ. Áþðîêðàòè÷-
íå ï³äëàáóçíèöòâî, âì³ííÿ ïóñêà-
òè ïèë â î÷³, íåäîâ³ðà äî ëþäåé,
ÿêèõ íå ðîçóì³ºø,— âñå öå ðèñè
ìèíóëî¿ êè¿âñüêî¿ âëàäè. À ÷è ïî-
âåðíåòüñÿ âîíà, ÷è í³ — ïîêàæå
÷àñ

Ïîðòðåò íàðöèñà 
íà òë³ êîìóí³ñòè÷íîãî ìèíóëîãî

Салій Іван Ми олайович, позапартійний, андидат е ономічних на
(1998); деп тат Київсь ої місь ої ради (з вітня 2006- о).
Народився 2 листопада 1943 ро в с. Іржавці Ічнянсь о о район

Черні івсь ої області. За націоналістю раїнець. Др жина Валентина
Петрівна (1947 р. н.) на пенсії. Іван Салій має двох синів, дві невіст и,
он а та он ч .
Освіта: Смілянсь ий техні м харчової промисловості (1961), Київ-

сь ий політехнічний інстит т (1972).
Працював на ц рових заводах Чер ась ої та Київсь ої областей. Піс-

ля за інчення інстит т працював майстром, начальни ом планово о
бюро отельно о цех завод “Ленінсь а зня”. З 1975 ро на партій-
ній роботі. 1983—1990 рр.— перший се ретар Подільсь о о рай ом
Компартії У раїни в м. Києві. 1990 — 1992 рр.— олова Подільсь ої рай-
ради та райви он ом , деп тат Верховної Ради У раїни першо о с ли-
ання.
У 1992 р. призначений представни ом Президента У раїни в Києві,

оловою Київсь ої місь ої державної адміністрації.
Після звільнення 1993 р.— на ромадсь ій роботі, а та ож працю-

вав ерівни ом Контрольної сл жби Президента У раїни, радни ом
прем’єр-міністра У раїни.
У 1998 р., працюючи в Асоціації міст У раїни, захистив дисертацію з

проблемати и правління вели им містом (Києвом).
У 1999 та 2002 р.— заст пни олови Київсь ої місь ої державної ад-

міністрації, олова Управління транспортом.
2000 — 2002 рр.— народний деп тат У раїни.
З р дня 2003 р. до жовтня 2004 р.— перший заст пни міністра

транспорт У раїни зі зв’яз ів з Верховною Радою. З 2006 р. ви он вач
обов’яз ів заст пни а мера Києва Леоніда Черновець о о. Звільнений
2007 р. за недостатній професіоналізм.

ДДООССЬЬЕЕ  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Â³ä÷óéòå ð³çíèöþ
Ïîð³âíÿííÿ êàíäèäàò³â íà ì³í³ñòåðñüê³ ïîñàäè

Триває о ляд потенційних претендентів на владні посади з різних по-
літичних середовищ. Своїми д м ами з "Хрещати ом" поділилися
претенденти на посад міністра в ільної промисловості Василь ХАРА

(Партія ре іонів) і Михайло ВОЛИНЕЦЬ (Бло Юлії Тимошен о). Обид-
ва політи и по одились із тим, що в ільна ал зь переживає не най-
ращі часи. Проте шляхи до по ращення сит ації побачили різні.

Âàñèëü ÕÀÐÀ: “Êîëè ìè çàêðèâàºìî 
íåðåíòàáåëüíó øàõòó, ³íîçåìö³ îäðàçó
ï³äâèùóþòü ö³íó íà ââ³çíå âóã³ëëÿ”

— ßê âè îö³íþºòå ñó÷àñíèé ñòàí óêðà-
¿íñüêî¿ âóã³ëüíî¿ ãàëóç³?

— Âàæêî ñêàçàòè. Øâèäøå òÿæêèé,
í³æ íîðìàëüíèé. Ùîá ðîçâèâàòè öþ ãà-
ëóçü, ïîòð³áíî âèä³ëèòè ô³íàíñóâàííÿ.
Ïîòð³áíà ïðîãðàìà, ïîòð³áí³ ãðîø³ íà
âèêîíàííÿ ö³º¿ ïðîãðàìè. Ïðè÷îìó ïðî-
ãðàìà ôàêòè÷íî âæå º, àëå âèêîíàííÿ ¿¿
ï³ä çàãðîçîþ ÷åðåç òå, ùî ó íàñ ñèòóàö³ÿ
òàêà ó âëàä³.

Àëå ³íøîãî øëÿõó íåìà. Ó áóäü-ÿêîìó
ðàç³ ïîòð³áíî ïåðåäáà÷èòè êîøòè âæå íà
2008 ð³ê, áóäóâàòè øàõòè, â³äêðèâàòè íî-
â³ ëàâè, çá³ëüøóâàòè îáñÿãè âèäîáóòêó
âóã³ëëÿ. Öå äóæå âàæëèâî äëÿ åêîíîì³-
êè Óêðà¿íè. À òå, ùî º íèí³, íîðìàëü-
íèì íå íàçâåø.

— ×è ìàº äåðæàâà äîòóâàòè âóãëåâèäî-
áóòîê òà â ÿê³é ì³ð³?

— Ó íàñ º ÷èìàëî ïðèêëàä³â, êîëè øàõ-
òó íå äîòóþòü, àëå âîíà ïðàöþº íîðìàëü-
íî. ª øàõòè, ÿê³ íå ìîæóòü ³ñíóâàòè áåç
äîòàö³é.

Ïðîòå ìè ïîâèíí³ ðîçóì³òè: êîëè çà-
êðèºìî øàõòè, ÿê³ íèí³ íà äîòàö³¿ ³ çäàþ-
òüñÿ áàãàòüîì íåðåíòàáåëüíèìè, òîä³ íàì
äîâåäåòüñÿ á³ëüøå êóïóâàòè âóã³ëëÿ çà
êîðäîíîì. À òåíäåíö³ÿ ó ñâ³òîâ³é ïðàê-
òèö³ òàêà: ùîéíî ìè çàêðèâàºìî ÿêóñü
øàõòó ó ñåáå ³ çìåíøóºòüñÿ îñÿã âóãëå-

âèäîáóòêó, îäðàçó æ çàêîðäîíí³ ïðîäàâ-
ö³ ï³äí³ìàþòü ö³íè íà öåé åíåðãîðåñóðñ
äëÿ íàñ. ² íåâ³äîìî, ÷è äåøåâøå íàì
îá³éäåòüñÿ òå âóã³ëëÿ, ÿêå ìè çàâîçèòè-
ìåìî? Öå ëèøå åêîíîì³÷íèé á³ê ñïðà-
âè.

Àëå º ùå é ñîö³àëüíèé. ßê ïðàâèëî,
íàâêîëî øàõòè çà ÷àñ ¿¿ ³ñíóâàííÿ óòâî-
ðþºòüñÿ ì³ñòî ÷è ñåëèùå. Øàõòè çàáåç-
ïå÷óþòü äèòÿ÷³ ñàäêè, øêîëè, ë³êàðí³, à
ùå é êàäðàìè ³ ðåñóðñàìè, ³ òåïëîì, ³ ³í-
øèì. Öå ö³ëèé ïëàñò ñîö³àëüíèõ ïðîá-
ëåì, ÿê³ ïîòð³áíî ðîçâ’ÿçàòè. ² â öüîìó
ïîâèííà äîïîìîãòè äåðæàâà.

ª ³ òðåòÿ ïðîáëåìà. Çàêðèòè øàõòó —
öå âàì íå âåðñòàò çóïèíèòè. Ïîòð³áíî
ùå âèòðàòèòè áàãàòî ãðîøåé, ÷àñòî-ãóñ-
òî íàáàãàòî á³ëüøå, í³æ âèòðà÷àþòü íà
ðîçâèòîê öüîãî ï³äïðèºìñòâà. Àäæå òðå-
áà âèêà÷óâàòè âîäó, âåíòèëþâàòè øòðå-
êè, ùîá íå âèáóõàëè. Öå êîëîñàëüíà
ê³ëüê³ñòü òàêèõ ïðîáëåì. Åêîíîì³÷íèõ,
ñîö³àëüíèõ, åêîëîã³÷íèõ.

Òîìó ÿ ïåâåí, ùî äåðæàâà ñüîãîäí³ ïî-
âèííà îï³êóâàòèñÿ ãàëóççþ, ÿêà äàº õî÷
ÿêóñü åíåðãåòè÷íó íåçàëåæí³ñòü â³ä ïîñ-
òà÷àëüíèê³â.

— ßêà ôîðìà âëàñíîñò³ — äåðæàâíà ÷è
ïðèâàòíà — ìàº, íà âàøó äóìêó, ïåðåâà-
æàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ âóãëåâèäîáóòêó?

— Ïèòàííÿ äóæå ñêëàäíå. ß ïðèõèëü-
íèê ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³, àáè ëèøå âî-
íè áóëè åôåêòèâí³. ª â íàñ ïðèâàòí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà, ùî ïðàöþþòü âèñîêîåôåê-
òèâíî. Íàïðèêëàä, øàõòè Þõèìà Çâÿ-

ã³ëüñüêîãî. ª äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³
íåïîãàíî ïðàöþþòü, à º äåðæàâí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà, ÿê³ ïðàöþþòü ïîãàíî.

Ïðîòå ³ ïðè÷èíè ð³çí³. Äóæå áàãàòî çà-
ëåæèòü íàâ³òü â³ä òîãî, õòî òàì êåð³âíèê.
ª ïðèêëàäè, êîëè ïðèçíà÷àþòü êåð³âíè-
êà íà øàõòó, êîòðèé íå ëèøå íå ïîë³ï-
øóº ñèòóàö³þ, à íàâïàêè, ïîã³ðøóº. Òîá-
òî çàíàäòî áàãàòî ï³äâîäíèõ òå÷³é ó ö³é
ñïðàâ³. Òîìó ÿ ââàæàþ, ùî ïîâèíí³ áó-
òè ð³çí³ ôîðìè âëàñíîñò³.

— ßê³ ïåðøî÷åðãîâ³ êðîêè ìàº âæèòè
íîâèé óðÿä äëÿ ïîêðàùåííÿ ñòàíó ñïðàâ ó
ãàëóç³?

— Íàéïåðøå äåðæàâà ïîâèííà â³ääàòè
çàáîðãîâàíó çàðîá³òíó ïëàòó. Ó íàñ, íà
æàëü, ùå ç öèìè áîðãàìè íå ðîçðàõóâà-
ëèñÿ. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ äîïîì³æ-
íèõ âèðîáíèöòâ, à íå îñíîâíîãî âèðîá-
íèöòâà øàõò.

Çðåøòîþ ÷åðãîâ³ñòü ä³é äåòàëüíî ïðî-
ïèñàíà ó ïðîãðàì³ ðîçâèòêó âóã³ëüíî¿ ãà-
ëóç³ “Âóã³ëëÿ Óêðà¿íè”, ÿêà íèí³ ï³ä çà-
ãðîçîþ çðèâó.

Íå òðåáà âèíàõîäèòè âåëîñèïåä ³ âè-
òðà÷àòè ãðîø³ íà ïîøóêè ÿêèõîñü çàõî-
ä³â, áî âîíè âæå âèçíà÷åí³. Òðåáà ïðî-
ãðàìó âò³ëþâàòè ³ êîíòðîëþâàòè, ùîá
æîäíà êîï³éêà çà ïðîãðàìîþ íå ï³øëà íà
³íø³ ïîòðåáè

Ìèõàéëî ÂÎËÈÍÅÖÜ: “Ô³íàíñóâàííÿ 
ãàëóç³ çðîñëî íà äâà ì³ëüÿðäè, 
à âóã³ëëÿ ïîäîðîæ÷àëî íà 60 %”

— ßê âè îö³íþºòå ñó÷àñíèé ñòàí óêðà-
¿íñüêî¿ âóã³ëüíî¿ ãàëóç³?

— Ãàëóçü ó êðèçîâîìó ñòàí³. Ïðîòÿãîì
îñòàíí³õ ï³âòîðà ðîêó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
ïîã³ðøåííÿ ñèòóàö³¿, ÿêå â³äçíà÷àºòüñÿ
ïàä³ííÿì âèäîáóòêó âóã³ëëÿ, â³äñóòí³ñòþ
íàëåæíî¿ ê³ëüêîñò³ âèáî¿â äëÿ âèäîáóò-
êó âóã³ëëÿ ³ â³äñóòí³ñòþ ðîçâèòêó. Íå
äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî ëèøå ïðîòÿãîì
îñòàíí³õ ðîê³â çá³ëüøèëè ô³íàíñóâàííÿ
âóã³ëüíî¿ ãàëóç³ íà äâà ì³ëüÿðäè, ö³íà íà
åíåðãåòè÷íå âóã³ëëÿ çðîñëà íà 60 %. Òîá-
òî ãàëóçü ïåðåáóâàº ùå ó êîðóìïîâàíî-
ìó ñòàí³, íà æàëü. Ðîçêðàäàþòü ðåñóðñè,
íååôåêòèâíî âèêîðèñòîâóþòü ³ òàêîæ
ðîçêðàäàþòü êîøòè äåðæàâíîãî áþäæå-
òó.

— ×è ìàº äåðæàâà äîòóâàòè âóãëåâèäî-
áóòîê ³ â ÿê³é ì³ð³?

— Â óñüîìó ñâ³ò³ âóã³ëüíà ãàëóçü äîòóº-
òüñÿ. Öå ÷è ïðÿìà äîòàö³ÿ ç áîêó äåðæà-
âè, ÷è ïðèõîâàíà — ÷åðåç ³íø³ ãàëóç³,
íàïðèêëàä, ÷åðåç ðèíîê ìåòàëó ÷è ðèíîê
åëåêòðîåíåðã³¿. Ó ð³çíèõ êðà¿íàõ öå ïî-
ð³çíîìó â³äáóâàºòüñÿ. Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ,
ÿê ÑØÀ, Àâñòðàë³ÿ, äå ïîòóæí³ íåãëè-
áîê³ âóã³ëüí³ ïëàñòè — îñîáëèâî â Àâñò-
ðàë³¿ — çíàõîäÿòüñÿ áëèçüêî äî îêåàíó,

íà øàõòè íåìàº äîòàö³é, òîáòî íåìàº
äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè. Ö³ øàõòè ìîæóòü
³ áåç öüîãî ïðàöþâàòè ç ïðèáóòêîì.

— ßêà ôîðìà âëàñíîñò³ — äåðæàâíà ÷è
ïðèâàòíà — ìàº, íà âàøó äóìêó, ïåðåâàæà-
òè íà ï³äïðèºìñòâàõ âóãëåâèäîáóòêó?

— Íàïðèêëàä, ó Í³ìå÷÷èí³ ³ñíóº ïðè-
âàòíà ôîðìà âëàñíîñò³, àëå äåðæàâà íàäàº
êîøòè äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè. ×³òêî â³ä-
ïðàöüîâàí³ ìåõàí³çìè êîíòðîëþ âèêîðèñ-
òàííÿ äåðæàâíèõ êîøò³â, òîìó ùî êîæåí
ãðîìàäÿíèí, ÿêùî öå äåìîêðàòè÷íà äåð-
æàâà, ìàº çíàòè, ÿê âèêîðèñòîâóþòü ïî-
äàòêè, áî â³í º ó÷àñíèêîì ôîðìóâàííÿ
ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü. ßêùî â³äáóâàþ-
òüñÿ ÿê³ñü çëîâæèâàííÿ, òî â äåìîêðàòè÷-
íèõ êðà¿íàõ ëþäè ïðîÿâëÿþòü ñâîþ àêòèâ-
í³ñòü: ðåàãóþòü íà ñèòóàö³þ.

Ó íàñ, íà æàëü, 60 % åêîíîì³êè â ö³ëî-
ìó â Óêðà¿í³ ïðàöþº â ò³í³, à ëþäè áàé-
äóæ³ äî òîãî, ùî â ò³é ñàì³é âóã³ëüí³é ãà-
ëóç³ êîðóïö³ÿ. ×è áàéäóæ³, ùî íå ñïëà÷ó-
þòü ïîäàòê³â â ³íøèõ ãàëóçÿõ äëÿ ôîðìó-
âàííÿ äåðæàâíîãî áþäæåòó.

Çâ³ñíî, íàñàìïåðåä êîøòè äåðæàâíîãî
áþäæåòó ìàþòü âèòðà÷àòèñÿ íà âèð³øåí-
íÿ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì. Òàêèõ, ÿê îõîðî-
íà çäîðîâ’ÿ, îñâ³òÿíñüê³ ïðîãðàìè, äóõîâ-
íîãî ðîçâèòêó ãðîìàäÿí, ï³äñèëåííÿ äåð-
æàâíèõ ³íñòèòóö³é òîùî.

— ßê³ ïåðøî÷åðãîâ³ êðîêè ìàº âæèòè íî-

âèé óðÿä äëÿ ïîêðàùåííÿ ñòàíó ñïðàâ ó ãà-
ëóç³?

— Òðåáà ïðîâåñòè äîñòàòíüî ïîòóæíó
ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó, ùîá ãðîìàäÿíè
Óêðà¿íè â³ä÷óâàëè ñåáå àêòèâíèìè ó÷àñ-
íèêàìè âñ³õ ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ó
äåðæàâ³.

ßêùî ëþäèíà ñïëà÷óº ïîäàòêè, òî âî-
íà ïîâèííà ðîçóì³òè, ùî ö³ ïîäàòêè âè-
êîðèñòîâóþòü ïðîçîðî ³ íà ö³ëêîì ïåâí³
ïðîãðàìè. Òîä³ ëþäèíà áóäå ñâ³äîìà, ùî
íå òðåáà ïðèõîâóâàòè ïîäàòêè. ßêùî îäèí
ñïëà÷óâàòèìå ïîäàòêè, òî ³íøèé òàêîæ
íàìàãàòèìåòüñÿ äîòðèìóâàòèñÿ öèõ ïðà-
âèë. Òîä³ â ñóñï³ëüñòâ³ ïî÷íå ïðàöþâàòè
çàêîí. Ëþäè â ñóñï³ëüñòâ³ ïî÷íóòü äîòðè-
ìóâàòèñÿ ðîçóìíèõ ïðàâèë, ÿê³ íå îáî-
â’ÿçêîâî îôîðìëåí³ çàêîíîì. Öå ïåðøå.

Àëå â òîé æå ÷àñ äåðæàâà ìàº äîêëàñòè
ìàêñèìóì çóñèëü, ùîá ïîäîëàòè êîðóï-
ö³þ â ãàëóç³ ³ çíåâàæëèâå ñòàâëåííÿ äî çà-
êîíó.

Ç åêîíîì³÷íî¿ òî÷êè çîðó ñë³ä êîíöåí-
òðóâàòè çóñèëëÿ íà ñòàá³ë³çàö³¿ ðîáîòè ïà-
ëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó, áî â³í º
ôóíäàìåíòîì äëÿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ðîçâèòêó
âñ³º¿ ïðîìèñëîâîñò³

Розмовляв
Іван РИБАЛКО, “Хрещати ”
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Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 
50 ðîê³â íàðîäíîìó
äåïóòàòîâ³ Óêðà¿íè
V ñêëèêàííÿ 
Ìèêîë³ ÎÍÈÙÓÊÓ

З днем народження йо о вітає андидат
народні деп тати від Бло Литвина

Оле ЗАРУБИНСЬКИЙ:

— ß äóæå ïîâàæàþ öþ ëþäèíó çà çâàæå-
í³ñòü, çáàëàíñîâàí³ñòü ïîçèö³é, êîíñòðóêòè-

â³çì, óì³ííÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ³ çíàõîäèòè êîìïðîì³ñí³ ð³øåííÿ. ßê íà
ìåíå, â³í ìîæå áóòè ñâîºð³äíèì âç³ðöåì íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà-
¿íè. Ùîíàéêðàù³ õàðàêòåðèñòèêè ³ â³äïîâ³äíî ùîíàéêðàù³ ïîáàæàí-
íÿ. Ëþáîâ³, ðàäîñò³, ñèë ³, çâè÷àéíî æ, äîñÿãíåííÿ âñ³õ ö³ëåé.

Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 
36 ðîê³â ãîëîâ³ Ðàäè
äèðåêòîð³â 
äåâåëîïåðñüêî¿ êîìïàí³¿ 
“XXI Ñòîë³òòÿ” 
Ëüâó ÏÀÐÖÕÀËÀÄÇÅ

З днем народження йо о вітає співач а
Ар ти а:

— Õîò³ëîñÿ á ïîáàæàòè ö³é ëþäèí³ äîñÿã-
íåííÿ âèñîêèõ ðåçóëüòàò³â ó éîãî ä³ÿëüíî-

ñò³, ùîá âñ³ éîãî ìð³¿ çáóâàëèñÿ. Ùîá íà éîãî îáëè÷÷³ çàâæäè ñÿÿëà
ðàä³ñíà óñì³øêà ³ ïîðÿä ç íèì çàâæäè áóëà ëþáëÿ÷à æ³íêà, íà ÿêó á
â³í çì³ã ïîêëàñòèñÿ â áóäü-ÿêèé ìîìåíò. Ëþáîâ³ òà ðàäîñò³!

Р бри веде
Гри орій КАРАВАЄВ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß Ñ³ìåéí³ ïàðè ðîêó
ïîä³ëèëè ÿáëóêà
Æ³íî÷èé æóðíàë ñïðîáóâàâ âèçíà÷èòè êðàùó ñ³ì’þ
Òåòÿíà Ì²ÐÎØÍ²×ÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

23 жовтня в Міжнародно-
м центрі льт ри і мис-
тецтв відб лася церемо-
нія на ородження пере-
можців номінації "Срібне
ябл о" та ала- онцерт
за частю зіро раїн-
сь ої естради, при роче-
ний цій події.

Ñåðåä äîì³íàíò³â ïðîåêòó
“Ñð³áíå ÿáëóêî”, ÿêèé çàïî÷àò-
êóâàâ æóðíàë “Åäèíñòâåííàÿ”, —
â³äîì³ âñ³ì ñ³ìåéí³ ïàðè, êîæíà
ç ÿêèõ çðîáèëà âàãîìèé âíåñîê ó
ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè,
ñïîðòó, ïîë³òèêè òà øîó-á³çíåñó.

Á³ëÿ öåíòðàëüíîãî âõîäó âñ³õ
íîì³íàíò³â çóñòð³÷àâ íàòîâï ïðè-
õèëüíèê³â. Ãîñò³ ïðèáóâàëè íà
ñâî¿õ àâòîìîá³ëÿõ äî ñàìîãî ïî-
ðîãó ÌÖÊÌ. Ïðîéøîâøè ³ìïðî-
â³çîâàíîþ ÷åðâîíîþ äîð³æêîþ,
íîì³íàíòè îïèíÿëèñÿ â ñïåö³àëü-
íî ï³äãîòîâëåí³é ëàóíæ-çîí³, äå
âîíè ìîãëè ñôîòîãðàôóâàòèñÿ íà
çãàäêó ïðî ïîä³þ òà ïîñï³ëêóâà-
òèñÿ îäèí ç îäíèì.

Ïåðøèìè, àáè íå âèïóñòèòè
ïòàõà ùàñòÿ ç ðóê, ïðèáóëè ïèñü-

ìåííèêè Ìàðèíà òà Ñåðã³é Äÿ-
÷åíêè ðàçîì ç îäí³ºþ ç³ ñâî¿õ äî-
íüîê. Íà ïðîâîêàö³éíå çàïèòàí-
íÿ âåäó÷èõ âå÷îðà: “Õòî â äîì³
ãîñïîäàð?”, âîíè äóæå êîðîòêî ³
âïåâíåíî â³äïîâ³ëè — ê³ò Äþøåñ.
Íàéêðàù³ ïèñüìåííèêè-ôàíòàñ-
òè ªâðîïè 2006 ðîêó Äÿ÷åíêè ïî-
ä³ëèëèñÿ ç “Õðåùàòèêîì” ñåêðå-
òîì ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ. “Ïîñëóõàé,
ùî ïîðàäèëà òâîÿ ïîëîâèíêà, ³
çðîáè òàê, ÿê âîíà ïðîñèòü”,—
äðóæíüî ïîðàäèëà ñ³ì’ÿ Äÿ÷åíê³â.

Íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî ïðîåêò
“Ñð³áíå ÿáëóêî” âïåðøå âèçíà-
÷àâ íàéêðàùó ïàðó ðîêó, íå âñ³
â³äîì³ ïàðè, ÿê³ áóëè íîì³íîâàí³
íà âðó÷åííÿ ãîëîâíîãî ïðèçó,
ïðèáóëè íà öåðåìîí³þ. Òàê, â³-
äîìèé àêòîðñüêî-ðåæèñåðñüêèé
òàíäåì Àíàñòàñ³ÿ òà Àíàòîë³é
Ìàòåøêè, çà ñëîâàìè âåäó÷èõ âå-
÷îðà, ïåðåáóâàþòü íàðàç³ â Àôðè-
ö³, Îëåíà òà Âîëîäèìèð Çåëåí-
ñüê³ — äåñü íà ñöåí³, Ïîäêîïà-
ºâà—Íàãîðíèé òðåíóþòü “Òàíö³
ç ç³ðêàìè”, à â³äîì³ òàíöþðèñòè
Âàäèì Ïèñàðºâ òà ²ííà Äîðîôº-
ºâà — ãàñòðîëþþòü. Ñëàâåòíèé
óêðà¿íñüêèé òåíîð Âîëîäèìèð
Ãðèøêî çàâ³òàâ íà ñâÿòî áåç äðó-
æèíè, ÿêà íàðàç³ çà êîðäîíîì ãî-
òóº éîãî íîâó ïðîãðàìó.

“ß äóìàþ, ùî îðãàí³çàòîðè

ïðîñòî íå ñë³äêóþòü çà Ë³ãîþ
÷åìï³îí³â”,— ïîÿñíèëà “Õðåùà-
òèêó” ñâîþ ïðèñóòí³ñòü íà íàãî-
ðîäæåíí³ ðàçîì ç ëÿëüêîþ ó âè-
ãëÿä³ Âëàäèñëàâà Âàùóêà â³äîìà
ðåñòîðàòîðêà òà äðóæèíà ôóòáî-
ë³ñòà Ìàðãàðèòà Ñ³÷êàð, ÿêà äó-
æå ñïîä³âàëàñÿ îòðèìàòè “Ñð³á-
íå ÿáëóêî”.

Âåäó÷³ âå÷îðà Ìàøà ªôðîñ³í³-
íà òà Þð³é Ãîðáóíîâ äî îñòàí-
íüîãî òðèìàëè ³íòðèãó ³ â³äïîâ³äü
íà ãîëîâíå çàïèòàííÿ óñ³õ ïðè-
ñóòí³õ: “Õòî æ ñòàâ ò³ºþ êðàùîþ
ïàðîþ ðîêó?”. Äî ñëîâà, âèçíà-
÷àëè ïåðåìîæö³â ñàì³ ÷èòà÷êè
æóðíàëó. Òàêîæ óñ³ áàæàþ÷³ ìîã-
ëè ïðîãîëîñóâàòè, â³äïðàâèâøè
SMS çà óëþáëåíå ïîäðóææÿ, ³ñ-
òîð³¿ êîõàííÿ ÿêèõ âèêëàäàëè íà
ñòîð³íêàõ æóðíàëó ïðîòÿãîì ðî-
êó.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ãàëà-êîíöåð-
òó, íà ÿêîìó ñâî¿ ï³ñí³ çàñï³âàëè
Îëåêñàíäð Ïîíîìàðüîâ, Àí³ Ëî-
ðàê, Ò³íà Êàðîëü, Â³òàë³é Êîç-
ëîâñüêèé, ãóðò “ÍåÄ³ëÿ” òà ³íø³,
îãîëîñèëè ïåðåìîæöÿìè Â³òàë³ÿ
Áîðèñþêà òà Îëüãó Ñóìñüêó, ÿêà
â³ä ùàñòÿ ðîçïëàêàëàñÿ íà ñöåí³.
À íà çàâåðøåííÿ ñ³ìåéíèé äóåò
ïîäàðóâàâ óñ³ì, õòî çàâ³òàâ òîãî
âå÷îðà äî ÌÖÊÌ, ðîìàíòè÷íó
ï³ñíþ ó âëàñíîìó âèêîíàíí³
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Áëàæåíí³ îî÷³, ÿÿê³ ááà÷èëè ÑÑïàñèòåëÿ,
áëàãîñëîâåíí³ ððóêè, ÿÿê³ ççáåðåãëè 
äëÿ ííàñ îîáðàç ÏÏðå÷èñòî¿ ÄÄ³âè 
³ ççàïèñàëè ññïàñèòåëüí³ ññëîâà

28 æîâòíÿ
Íåä³ëÿ 22-ãà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³.

Ïðåïîäîáíîãî ªôèì³ÿ Íîâîãî, Ñî-
ëóíñüêîãî (889). Ïðåïîäîáíîìó÷åíè-
êà Ëóê³àíà, ïðåñâ³òåðà Àíòèîõiéñüêî-
ãî (312). Ñâÿòèòåëÿ ²îàííà, ºïèñêîïà
Ñóçäàëüñüêîãî (1373). Ñâÿùåííîìó-
÷åíèêà Ëóê³àíà, Ïå÷åðñüêîãî, â Äàëü-
í³õ ïå÷åðàõ (1243). Ìó÷åíèê³â Ñàð-
âèëà òà Âåâå¿ (²²). ²êîíè Áîæî¿ Ìàòå-
ð³ “Ñïîðèòåëüíèöÿ õë³á³â” (Õ²Õ).

29 æîâòíÿ
Ñåäìèöÿ 23-òÿ ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíè-

ö³. Ìó÷åíèêà Ëîíãèíà, ñîòíèêà, ³æå
ïðè Õðåñòi Ãîñïîäíiì (²). Ïðåïîäîá-
íîãî Ëîíãèíà, âîðîòàðÿ Ïå÷åðñüêî-
ãî, â Äàëüíiõ ïå÷åðàõ (Õ²²²—Õ²V).
Ïðåïîäîáíîãî Ëîíãèíà ßðåíçüêîãî
(1544—1545).

30 æîâòíÿ
Ïðîðîêà Îñi¿ (820 äî Ð³çäâà Õðèñ-

òîâîãî). Ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà Àíäð³ÿ Êðèòñüêîãî (767). Ïðåïîäîá-
íîãî Àíòîí³ÿ Ëåîõíîâñüêîãî, Íîâãîðîäñüêîãî (1611). Ìó÷åíèê³â áåç-
ñð³áíèê³â Êîñìè i Äàìiàíà Àðàâiéñüêèõ i áðàò³â ¿õíiõ ìó÷åíèê³â Ëåî-
íòiÿ, Àíôèìà i ªâòðîïiÿ (287 àáî 303). Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé ïðàâåä-
íîãî Ëàçàðÿ ×îòèðèäåííîãî, ºïèñêîïà Êèòiéñüêîãî (898). ²êîí Áî-
æî¿ Ìàòåð³, éìåíîâàíèõ “Äî Ð³çäâà i ïî Ð³çäâó Äiâà” (1827) òà “Âèç-
âîëèòåëüêà”.

31 æîâòíÿ
Àïîñòîëà i ºâàíãåë³ñòà Ëóêè (²). Ïðåïîäîáíîãî ²îñèôà, ³ãóìåíà Âî-

ëîöüêîãî, ÷óäîòâîðöÿ (1515). Äåíü ï³ñíèé.
1 ëèñòîïàäà

Ïðîðîêà ²î¿ëÿ (800 äî Ð³çäâà Õðèñòîâîãî). Ìó÷åíèêà Óàðà i ç íèì
ñ³ìîõ ó÷èòåë³â õðèñòèÿíñüêèõ (áëèçüêî 307). Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé
ïðåïîäîáíîãî ²îàííà Ðèëüñüêîãî (1238). Áëàæåííî¿ Êëåîïàòðè (327)
òà ñèíà ¿¿ ²îàííà (320). Ñâÿùåííîìó÷åíèêà Ñàäîêà, ºïèñêîïà Ïåð-
ñèäñüêîãî, i ç íèì 128 ìó÷åíèê³â (342).

2 ëèñòîïàäà
Âåëèêîìó÷åíèêà Àðòåì³ÿ (362). Ïðàâåäíîãî îòðîêà Àðòåì³ÿ Âåð-

êîëüñüêîãî (1545). Äåíü ï³ñíèé.
3 ëèñòîïàäà

Äèìèòð³âñüêà ïîìèíàëüíà ñóáîòà. Ïðåïîäîáíîãî ²ëàðiîíà Âåëèêî-
ãî (371—372). Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé ñâÿòèòåëÿ ²ëàðiîíà, ºïèñêîïà Ìåã-
ëèíñüêîãî (1206). Ïðåïîäîáíîãî ²ëàðiîíà, ñõèìíèêà Ïå÷åðñüêîãî, â
Äàëüíiõ ïå÷åðàõ (Õ²). Ïðåïîäîáíîãî ²ëàðiîíà Ïñêîâîºçåðñüêîãî, Ãäîâ-
ñüêîãî. Ïðåïîäîáíèõ Ôåîô³ëà òà ²àêîâà Îìóöüêèõ (áëèçüêî 1412). Ìó-
÷åíèê³â Äàñiÿ, Ãà¿ÿ i Çîòèêà (303).

* * *
Ñâÿòèé àïîñòîë ³ ºâàíãåë³ñò Ëóêà íàðîäèâñÿ â Àíò³îõ³¿. Â³í îäåð-

æàâ ãàðíó îñâ³òó, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü, çîêðåìà, é âèøóêàíà ìîâà éîãî
ïèñàíü, êð³ì òîãî, â³í äîáðå çíàâ Ìîéñå¿â çàêîí, âèâ÷èâ ìèñòåöòâî
æèâîïèñó, çíàâñÿ íà ìåäèöèí³. Ïî÷óâøè ïðî ÷óäåñà ³ â÷åííÿ ²ñóñà
Õðèñòà, ïðè¿õàâ íà áàòüê³âùèíó Ñïàñèòåëÿ. Íåâäîâç³ Ëóêà ñòàâ îä-
íèì ³ç 70-òè àïîñòîë³â ³ ïî÷àâ ïðîïîâ³äóâàòè.

Ã³ðêî ïëàêàâ ñâÿòèé, áà÷à÷è çäàëåêó ðîç³ï’ÿòîãî Õðèñòà, òà ñêîð-
áîòà ñêîðî çì³íèëàñÿ ðàä³ñòþ. Ñóìóþ÷è ÷åðåç ñìåðòü ñâîãî Â÷èòåëÿ,
âèðóøèâ Ëóêà ðàçîì ç ³íøèì ó÷íåì — Êëåîïîþ, ç ªðóñàëèìà äî Åì-
ìàóñà. Éøëè âîíè, ðîçìîâëÿëè ïðî äèâíó ÷óòêó ïðî âîñêðåñ³ííÿ Ãîñ-
ïîäà, ÿêà ä³éøëà äî íèõ â³ä æîí-ìèðîíîñèöü, ³ ðàïòîì âîíè ñòàëè
ñóïóòíèêàìè Òîãî, Õòî º øëÿõ, ³ñòèíà é æèòòÿ. Ãîñïîäü ç’ÿâèâñÿ äî
íèõ íå â çíàéîìîìó äëÿ íèõ âèãëÿä³, òîìó âîíè íå ìîãëè âï³çíàòè
Éîãî, êð³ì òîãî é î÷³ ¿õí³, ÿê ñâ³ä÷èòü ªâàíãåë³º, “áóëè ñòðèìàí³”,
â³äòàê âîíè ïîäóìàëè, ùî öå îäèí ³ç ïðî÷àí. À âæå ò³ëüêè çà âå÷å-
ðåþ, êîëè ¿õ Ñóïóòíèê óçÿâ õë³á, áëàãîñëîâèâ éîãî, ïåðåëîìèâ ³ ïî-
äàâ ¿ì, òîä³ â³äêðèëèñÿ ó íèõ î÷³, òà Ãîñïîäü ìàéæå â³äðàçó ñòàâ íå-
âèäèìèì äëÿ íèõ. Ùîá âîçâ³ñòèòè ïðî âåëèêó ðàä³ñòü, Ëóêà ³ Êëåî-
ïà ï³øëè äî ªðóñàëèìà, äå çàñòàëè îäèíàäöÿòü àïîñòîë³â ³ òèõ, ùî
áóëè ç íèìè, ³ ñïîâ³ñòèëè ¿ì ïðî âñå, áà÷åíå íèìè. Àïîñòîëè âò³øè-
ëè ¿õ, ìîâèâøè, ùî Ãîñïîäü âî³ñòèíó âîñêðåñ.

Óæå â ãëèáîê³é ñòàðîñò³ àïîñòîë Ëóêà ïîáóâàâ ó ªãèïò³, Ë³â³¿ ³ òàì
áàãàòüîõ íàâåðíóâ äî Õðèñòà. Ïîâåðíóâøèñü äî Ãðåö³¿, â³í âëàøòó-
âàâ òàì ÷èìàëî öåðêîâ, ðóêîïîëàãàâ ñâÿùåíèê³â òà äèÿêîí³â, çö³ëÿâ
ò³ëåñíî é äóøåâíî íåäóæèõ.

Ïîìåð ñâÿòèé Ëóêà 84-ð³÷íèì â ì³ñò³ Àõàé¿, äå éîãî ðîç³ï’ÿëè âî-
ðîãè õðèñòèÿíñòâà íà îëèâêîâîìó äåðåâ³, îñê³ëüêè íå çíàéøëîñÿ õðåñ-
òà. Ïðîéøîâøè çåìíèé øëÿõ, â³í ïðèéíÿâ ìó÷åíèöüêó ñìåðòü, â³ä-
äàâøè ñåáå â ðóêè Ãîñïîäà. Ò³ëî àïîñòîëà â³ðí³ ïîõîâàëè â Ô³âàõ, äå
éîãî ñâÿò³ ìîù³, ÿê³ çö³ëèëè áàãàòüîõ â³ðóþ÷èõ, ïåðåáóâàëè äî äðó-
ãî¿ ïîëîâèíè IV ñòîë³òòÿ, à ïîò³ì ñèí Êîíñòàíòèíà Âåëèêîãî íàêà-
çàâ ïåðåíåñòè ¿õ ç âåëèêèìè ïî÷åñòÿìè äî Êîíñòàíòèíîïîëÿ.

Öåðêîâí³ ïåðåêàçè ïîâ³äîìëÿþòü, ùî ñâÿòèé àïîñòîë Ëóêà ïåðøèì
íàïèñàâ îáðàç Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ç Áîæåñòâåííèì Íåìîâëÿì. Ïî-
ò³ì â³í íàïèñàâ ùå äâ³ ³êîíè Áîãîìàòåð³. Âîíà, ïîáà÷èâøè ¿õ, ñêàçà-
ëà: “Áëàãîäàòü Òîãî, Õòî íàðîäèâñÿ â³ä Ìåíå, ³ Ìîÿ ìèë³ñòü ç öèìè
³êîíàìè õàé ïåðåáóâàº”.

Ñâÿòèé Ëóêà íàïèñàâ òàêîæ íà äîøêàõ çîáðàæåííÿ ñâÿòèõ ïåðâî-
âåðõîâíèõ àïîñòîë³â Ïåòðà ³ Ïàâëà, ïîêëàâøè ïî÷àòîê ïèñàííþ ñâÿ-
òèõ ³êîí ó ñëàâó Áîæó, Áîãîìàòåð³ ³ âñ³õ ñâÿòèõ íà ïðèêðàñó ñâÿòèõ
õðàì³â ³ íà ñïàñ³ííÿ â³ðóþ÷èõ.

Â òðîïàð³ ñâÿòà éäåòüñÿ: “Àïîñòîëå ñâÿòèé ³ ªâàíãåë³ñòå Ëóêî, ìî-
ëèñÿ äî ìèëîñòèâîãî Áîãà, ùîá ïðîùåííÿ ãð³õ³â ïîäàâ Â³í äóøàì íà-
øèì”

Єван еліст Л а

Ñâÿùåíèê³â 
íå ïóñêàþòü ó öåðêâó
Ìóçåéí³ ïðàö³âíèêè ïîáîþþòüñÿ, ÷òî ñëóæèòåë³ êóëüòó íå
çìîæóòü çáåðåãòè ïàì’ÿòíèê àðõ³òåêòóðè â íàëåæíîìó ñòàí³

Íà êðóãëîìó ñòîë³ Âñåóêðà¿í-
ñüêî¿ àñîö³àö³¿ ìóçå¿â ãîâîðèëè
ïðî çáåðåæåííÿ ³ñòîðèêî-êóëü-
òóðíèõ ïàì’ÿòîê, ÿê³ äåðæàâà ïå-
ðåäàº ó êîðèñòóâàííÿ ðåë³ã³éíèì
ãðîìàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì. Íà
äóìêó ä³ÿ÷³â êóëüòóðè, öå íåïðè-
ïóñòèìî, áî â³ðóþ÷³ íåäîñòàòíüî
äáàþòü ïðî êóëüòîâ³ ñïîðóäè, ùî
ïðèçâîäèòü äî ¿õíüîãî ðóéíóâàí-
íÿ, à òî é çíèêíåííÿ. Íåùîäàâ-
íî â ñòîëèö³ ðîçãîð³âñÿ êîíôë³êò
ì³æ ìóçåºì òà öåðêâîþ íàâêîëî
îäí³º¿ ç íàéâ³äîì³øèõ ñâÿòèíü
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ — õðàìó Ñïàñà-
íà-Áåðåñòîâ³. Íà ïî÷àòêó âåðåñ-
íÿ ì³í³ñòð êóëüòóðè òà òóðèçìó
Þð³é Áîãóöüêèé äàâ çãîäó íà ïå-
ðåäà÷ó öåðêâè, êîòðà íàëåæèòü

Íàö³îíàëüíîìó çàïîâ³äíèêîâ³
“Êèºâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà”, â êî-
ðèñòóâàííÿ Óêðà¿íñüê³é ïðàâî-
ñëàâí³é öåðêâ³ Ìîñêîâñüêîãî
ïàòð³àðõàòó.

Õðàì Ñïàñà-íà-Áåðåñòîâ³ 
2001-ãî ïî÷àëè äîñë³äæóâàòè äëÿ
ðåñòàâðàö³¿ íàóêîâö³, òîìó íèí³
â³í çàêîíñåðâîâàíèé. Ïðîåêòí³
ðîáîòè òàê ³ íå çàâåðøèëè ÷åðåç
áðàê ô³íàíñóâàííÿ. Çà ñëîâàìè
ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà çàïîâ³äíè-
êà “Êèºâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà” Òå-
òÿíè Êóëèê, ïîòð³áíî ìàéæå 600
òèñ. ãðí íà ðîçðîáêó ïðîåêòó òà
5 ìëí ãðí íà ðåñòàâðàö³þ (ó òà-
êó ñóìó ¿¿ îö³íèëè â 2005 ðîö³, òà
íèí³, áåçïåðå÷íî, âîíà çðîñëà).
Ó öåðêâ³ ìàëè â³äíîâèòè ñòàðî-

äàâí³ ôðåñêè, îáëàøòóâàòè ³í-
òåð’ºð. Ïàí³ Êóëèê ââàæàº, ùî
çàòðèìêà ç ðåñòàâðàö³ºþ ìîæå
ïðèçâåñòè äî âòðàòè ÷àñòèíè æè-
âîïèñó.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Óêðà¿íñüêîãî òî-
âàðèñòâà îõîðîíè ïàì’ÿòîê ³ñòî-
ð³¿ ³ êóëüòóðè Ìèêîëà Ïàðõîìåí-
êî, ïåðåäàâàòè õðàì ìîíàñòèðåâ³
íåðîçâàæëèâî: “Öåðêâà íå ãîòîâà
çàáåçïå÷èòè çáåðåæåííÿ ïàì’ÿò-
êè òà íàëåæíå äî íå¿ ñòàâëåííÿ.
Ïîòð³áí³ ïîñò³éíèé ìîí³òîðèíã
ñïîðóäè, âòðó÷àííÿ íàóêîâö³â”.
Ñëóæèòåë³ êóëüòó, çà ñëîâàìè Ìè-
êîëè Ïàðõîìåíêà, ÷àñòî íå ðîçó-
ì³þòü ö³ííîñò³ æèâîïèñó íà ñò³-
íàõ õðàì³â ³ ïåðåìàëüîâóþòü ¿õ. À
âò³ì, çà ñëîâàìè íàì³ñíèêà Ñâÿ-
òî-Óñïåíñüêî¿ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿
ëàâðè àðõ³ºïèñêîïà Ïàâëà, ñàìå
ìîíàñòèð íèí³ çäàòåí çíàéòè
êîøòè, àáè äîâåñòè õðàì äî ëàäó.

Ó çâåðíåíí³ äî îðãàí³â öåí-
òðàëüíî¿ ³ ì³ñöåâî¿ âëàä òà äî âè-
ùîãî êåð³âíèöòâà ðåë³ã³éíèõ ãðî-
ìàä ³ öåðêîâíèõ îðãàí³çàö³é, ÿêå
ïðèéíÿëè íà êðóãëîìó ñòîë³, Âñå-
óêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ ìóçå¿â ïðî-
ñèòü âñòàíîâèòè ìîðàòîð³é íà ïå-
ðåäà÷ó öåðêâ³ íàéö³íí³øèõ îá’ºê-
ò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè òà â³ä-
íîâèòè äåðæàâíèé êîíòðîëü çà
íèìè

Òåëåç³ðêè ïîäàðóþòü
ä³òÿì ñåðöå
Ðîçïî÷àëàñÿ áëàãîä³éíà àêö³ÿ ç³ çáîðó êîøò³â íà ìåäè÷íå
îáëàäíàííÿ
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в столиці старт ва-
ла бла одійна а ція "По-
дар й частин серця". Її
мета — зібрати ошти на
доро е с часне обладнан-
ня для проведення опера-
цій дітям з хворим сер-
цем. Підтримати прое т
до лі арні "Охматдит"
приб ли раїнсь і зір-
и — Ма сим Неліпа, Інна
Цимбалю , Катя Осадча,
Леся Но іна та Наталя
Роздинсь а. Щоправда,
с іль и вони збираються
внести рошей, по и що
невідомо.

Ùîðîêó â Óêðà¿í³ íàðîäæóºòü-
ñÿ 4,5 òèñÿ÷³ íåìîâëÿò ç âàäàìè
ñåðöÿ. ßêùî ïîëîâèíó ç íèõ
ñâîº÷àñíî íå ïðîîïåðóâàòè, ä³òè
íå âèæèâóòü. Îïåðàö³ÿ íà ñåðö³
â ñåðåäíüîìó êîøòóº $ 50—60
òèñ. Çàòå ï³ñëÿ íå¿ 80 % õâîðèõ
ïîâåðòàºòüñÿ äî ïîâíîö³ííîãî
æèòòÿ. Ïðîòå ñó÷àñíîãî îáëàä-
íàííÿ, ÿêå á äîçâîëèëî ïðîâîäè-
òè ä³òÿì îïåðàö³¿ íà ñåðö³, â
Óêðà¿í³ íå âèñòà÷àº. Òàê ùîðîêó
çãàñàº ïðèáëèçíî 1000 æèòò³â.
Îáëàäíàííÿ äëÿ òàêèõ âòðó÷àíü
äîñèòü äîðîãå. Äåðæàâà íå ìîæå
ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷èòè íèì ñïå-
ö³àë³çîâàí³ ìåäè÷í³ çàêëàäè. Òîæ
ì³æíàðîäíèé áëàãîä³éíèé ôîíä

“Äèòÿ÷å ñåðöå” ðîçïî÷àâ áëàãî-
ä³éíó àêö³þ “Ïîäàðóé ÷àñòèíêó
ñåðöÿ”, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ñïîä³âàºòüñÿ
ç³áðàòè êîøòè äëÿ íàóêîâî-ïðàê-
òè÷íîãî ìåäè÷íîãî öåíòðó äèòÿ-
÷î¿ êàðä³îëîã³¿ òà êàðä³îõ³ðóðã³¿
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
ïðè ë³êàðí³ “Îõìàòäèò”. Çà ñëî-
âàìè äèðåêòîðà öåíòðó ²ëë³ ªì-
öÿ, ó ïåðøó ÷åðãó ìàëÿòàì ïî-
òð³áí³ àïàðàòè øòó÷íîãî äèõàííÿ.
Âàðò³ñòü îäíîãî òàêîãî — ïðè-
áëèçíî 200 òèñ. ãðí.

Ïåðøèìè ³íâåñòîðàìè ó çäî-
ðîâ’ÿ äèòÿ÷èõ ñåðäåöü çáèðàþòü-
ñÿ ñòàòè óêðà¿íñüê³ òåëåç³ðêè
Ìàêñèì Íåë³ïà, Êàòÿ Îñàä÷à,
Ëåñÿ Íîã³íà, Íàòàëÿ Ðîçäèíñüêà
òà óêðà¿íñüêà êðàñóíÿ ²ííà Öèì-
áàëþê. Âîíè ïîîá³öÿëè ï³äòðè-
ìàòè öåé ïî÷èí ³ íà ñëîâàõ, ³ íà
ä³ë³: òîáòî ³ ðåêëàìîþ àêö³¿, ³ ãðî-
øèìà. ²ííà Öèìáàëþê, ÿêà ïî-
áóâàëà â ðåàí³ìàö³¿, íàâ³òü ðîç-

ïëàêàëàñÿ â³ä ïîáà÷åíîãî: “ß øî-
êîâàíà, ñê³ëüêîì ìàëþêàì ïî-
òð³áíà äîïîìîãà. Â³äðàçó íàñòàº
ïåðåîö³íêà ö³ííîñòåé. Çâè÷àéíî,
êðàùå õâîðîáó íå äîâîäèòè äî
êðàéíîù³â”. Ó ÿêîñò³ ñâîº¿ ÷àñ-
òèíêè ñåðöÿ êðàñóíÿ ïîîá³öÿëà
äàòè êîøòè íà êàðä³îñòèìóëÿòîð:
“Ìåí³ ñêàçàëè, ùî â³í êîøòóº ÿê
“Æèãóë³”. Íà ñâîºð³äí³ “Æèãóë³”
â³ä ìåíå öåíòð ìîæå ðîçðàõîâó-
âàòè”.

Âåäó÷èé òåëåêàíàëó “1+1”
Ìàêñ Íåë³ïà çàóâàæèâ, ùî íå
ìàº çíà÷åííÿ, õòî ñê³ëüêè ïî-
æåðòâóº. Ãîëîâíå — íå çàëèøè-
òèñÿ áàéäóæèì äî ÷óæî¿ á³äè.
Êîìïàí³ÿ “Ïðîêòåð åíä Ãåìáë”,
ÿêà º îäíèì ³ç ³í³ö³àòîð³â àêö³¿,
ïîîá³öÿëà 1,5% êîøò³â â³ä êîæ-
íîãî ïðîäàíîãî “Àð³åëþ”, “Ãà-
ëè”, “Êîìåòó” òà ³íøèõ ìèþ÷èõ
çàñîá³â ïåðåðàõîâóâàòè íà áëàãî
äèòÿ÷èõ ñåðäåöü

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

У вівторо Все раїнсь а асоціація м зеїв пор шила
питання про збереження істори о- льт рних пам'ято ,
я і передають орист вання релі ійним ромадам та
ор анізаціям. Йшлося, зо рема, про храм Спаса-на-
Берестові, я ий Міністерство льт ри і т ризм по о-
дилося передати У раїнсь ій православній цер ві Мос-
овсь о о патріархат . На д м м зейно о ерівниц-
тва та діячів льт ри, цер ви, отрим ючи розпоря-
дження отр сь із льтових спор д, не мож ть подба-
ти про неї належним чином.

Інна Цимбалю щиро перейнялася долею хворих малю ів
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Головне правління Національно о бан
У раїни по м. Києв і Київсь ій області

повідомляє про рез льтати дослідження ІІІ варталі 2007 ро
ділових очі вань підприємств Київсь о о ре іон

Надані рез льтати є відображенням лише д м и респондентів-
підприємців Київсь о о ре іон серпні 2007 ро і не є про нозами
та оцін ами Національно о бан У раїни.

У серпні 2007 ро територіальними правліннями Національно о
бан У раїни проведено чер ове що вартальне опит вання ерівни ів
підприємств щодо оцін и ними поточної та майб тньої ділової
а тивності, інфляційних та рсових очі вань, змін е ономічної сит ації
в раїні. У Київсь ом ре іоні висловили свою д м 152 підприємства
різних видів діяльності, форми власності та розмір .

За даними опит вання, част а підприємств, я і оцінюють свій
поточний фінансово-е ономічний стан я добрий або задовільний,
зросла до 91,4%, що на 2,1 процентно о п н т вище по азни а
попередньо о вартал . Оцін и респондентів ре іон власно о
фінансово-е ономічно о стан є одними з найвищих серед інших
ре іонів в У раїні за час проведення опит вань.

Водночас про нози респондентів щодо оцін и перспе тив власно о
розвит в наст пні 12 місяців по іршились: лише 39,5 % часни ів
опит вання до 51,2% II варталі очі ють по ращення стан сво о
підприємства. Підприємства вбачають певні проблеми в напрям
зростання за альних темпів реалізації власної прод ції, оцін и щодо
я их по іршились респондентів більшості видів е ономічної діяльності.

Для по ращення перспе тив власно о розвит підприємства
план ють розширення виробництва за рах но інвестиційних в ладень
та зростання іль ості працівни ів. При цьом збережеться висо ою
потреба в пози ових оштах: част а тих, хто має намір зверн тися за
отриманням редит в наст пні 12 місяців, III варталі становила
46,7%.

За оцін ою респондентів, на за альное ономічн сит ацію продовж є
с ттєво впливати політична напр женість раїні. Збільшилась част а
підприємств ре іон , я і очі ють по іршення е ономічної сит ації в
У раїні в наст пні 6 та 12 місяців, хоча інфляційні очі вання
підприємств Київсь о о ре іон протя ом останніх варталів
зменш вались. Фа тор політичної сит ації залишився найважливішим
за впливом на зростання споживчих цін. Крім то о, зросла ва омість
фа тор "збільшення витрат виробництва", що значною мірою
пов'язане з очі ваннями зростання цін на енер оносії, сировин та
матеріали.

Вперше за час проведення опит вань очі ється подорожчання
ривні відносно долара США. Обмінний рс та дії Національно о бан
У раїни, я і раніше, не вважаються респондентами чинни ами
інфляційно о тис , що, певною мірою, є свідченням позитивної оцін и
діяльності Національно о бан сфері забезпечення цінової
стабільності.

Аналітичний звіт за рез льтатами опит вань підприємств
У раїни "Ділові очі вання підприємств У раїни" розміщено на
офіційном сайті Національно о бан У раїни за адресою:
http://www.bank.gov.ua/inf_mat/.

У разі, я що Ваше підприємство має бажання взяти часть
чер овом опит ванні ( листопаді п.р.), просимо звертатись до
Головно о правління Національно о бан У раїни по м. Києв і
Київсь ій області за тел./фа с 230-16-58.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачер ових За альних зборів а ціонерів

ЗАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА-ЖИТТЯ"

За рите а ціонерне товариство
"Страхова омпанія "Оранта-Життя"
повідомляє, що позачер ові За альні збори а ціонерів
відб д ться 14 р дня 2007р. о 10.00 за адресою:

м. Київ, в л. Жилянсь а, 75, приміщенні
оловно о офіс Товариства

Порядо денний:
1. Про затвердження рез льтатів за рито о (приватно о) розміщення

а цій додат ової емісії.
2. Про внесення змін та доповнень до Стат т Товариства.
3. Про від ли ання і обрання олови та членів На лядової ради,

Ревізійної омісії і Правління Товариства.
4. Про обрання Президента Товариства.

Прое т змін до Стат т - п н ти 5.1 та 5.2 статті 5 Стат т Товариства
пропон ється ви ласти в та ій реда ції:

"5.1. Стат тний апітал Товариства становить 30 000 000 (тридцять
мільйонів) ривень."

"5.2. Стат тний апітал Товариства розділений на 600 000 (шістсот
тисяч) простих іменних а цій номінальною вартістю 50,00 (п'ятдесят)
ривень ожна."

Реєстрація часни ів зборів б де проводитись з 9.30 до 9.50
приміщенні оловно о офіс Товариства день проведення зборів.

Для часті зборах необхідно мати при собі:
- а ціонерам - до мент, що посвідч є особ (паспорт);
- представни ам а ціонерів - довіреність, оформлен відповідно

до чинно о за онодавства, або інший до мент, що посвідч є
повноваження представни а, та до мент, що посвідч є особ
(паспорт).

З матеріалами з питань поряд денно о зборів а ціонери мож ть
ознайомитися за місцезнаходженням оловно о офіс Товариства.

Довід и за телефоном (044) 520-29-10.

Правління Товариства

Ре іональне відділення
Фонд державно о майна У раїни

по м. Києв
повідомляє про в лючення об'є та до перелі

об'є тів державної власності р. А, що підля ають
приватизації:

цілісний майновий омпле с - мале державне підприємство
"М зейний" за адресою: м. Київ, в л. Боричів звіз, 13, шляхом
ви п тр довим оле тивом.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ðåñòîðàí íà ëþáèòåëÿ
Ó íîâîìó çàêëàä³ “Êîììóíàëüíàÿ êâàðòèðà”
íàâ÷àííÿ ïåðñîíàëó ç âóëèö³ â³äáóâàòèìåòüñÿ 
â ðåæèì³ ðåàë³ò³-øîó

Ñòàðò ïðîåêòó ïîâ’ÿçàíèé ³ç â³ä-
êðèòòÿì íîâîãî ðåñòîðàíó “Êîì-
ìóíàëüíàÿ êâàðòèðà”, ÿêèé ³ ìàº
ñòàòè àðåíîþ äëÿ ïðîâåäåííÿ øîó.

Ó öåíòð³ óâàãè — çâè÷àéí³ ëþ-
äè, ÿê³ íå ïðîòè âèïðîáóâàòè ñå-
áå ó ðåñòîðàííîìó á³çíåñ³, õî÷à é
íå íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ. Ó æîðñò-
êèõ óìîâàõ êàñòèíãó çä³éñíþºòü-
ñÿ â³äá³ð ìàéáóòí³õ ó÷àñíèê³â
øîó, ÿê³ âïðîäîâæ òðüîõ ì³ñÿö³â
îïàíîâóâàòèìóòü ìàéñòåðí³ñòü
ïðîôåñ³¿ îô³ö³àíò³â, áàðìåí³â òà
êóõàð³â. Äîïîìàãàòè ó öüîìó ¿ì
áóäóòü íàéêðàù³ çíàâö³ ç öèõ ñïå-
ö³àëüíîñòåé òà ñïðàâæí³ ïðîôå-
ñ³îíàëè ðåñòîðàííî¿ ñïðàâè.

Îðãàí³çàòîðè øîó õî÷óòü òàêèì
÷èíîì ïðèâåðíóòè óâàãó ðåñòî-
ðàòîð³â äî ïîòðåáè ï³äâèùåííÿ
ð³âíÿ êóëüòóðè îáñëóãîâóâàííÿ
íàñåëåííÿ ó ïîä³áíèõ çàêëàäàõ.

²äåÿ ñòâîðåííÿ ïîä³áíîãî ïðî-
åêòó â Óêðà¿í³ ç’ÿâèëàñÿ ó ðåñòî-
ðàòîðêè Ìàðãàðèòè Ñ³÷êàð ï³ä
÷àñ ¿¿ â³çèòó äî Ëîíäîíà, äå, âè-
êîðèñòîâóþ÷è ìåòîä ðåàë³ò³-øîó,
ï³äïðèºìåöü Äæåí³ Óîëåí ñòâî-
ðèâ âëàñíó ñõåìó ïîáóäîâè ìåðå-
æ³ çàêëàä³â õàð÷óâàííÿ ³ â³äïî-
÷èíêó, à òàêîæ çàáåçïå÷èâ ñåáå
êâàë³ô³êîâàíèì ïåðñîíàëîì. Îò-
æå, öåé ïðîåêò ñòàíå ùå îäíèì
ð³ìåéêîì çàõ³äíîãî àíàëîãà, õî-

÷à, íà äóìêó îðãàí³çàòîð³â, îñ-
íîâíà â³äì³íí³ñòü éîãî â³ä ³íøèõ
ïîëÿãàº ó òîìó, ùî àáñîëþòíî âñ³
ó÷àñíèêè, ÿê³ ïîòðàïëÿþòü ó éî-
ãî òåëåâ³ç³éíó ÷àñòèíó, îòðèìà-
þòü ðåàëüíó ðîáîòó ó íîâîìó çà-
êëàä³ çà îáðàíîþ íà ïî÷àòêó ñïå-
ö³àëüí³ñòþ.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Ñ³÷êàð, õàðàê-
òåð ïðîãðàìè áóäå ñïî÷àòêó ñî-
ö³àëüíèì, à ëèøå çãîäîì êîìåð-
ö³éíèì, àäæå îñíîâíà ¿¿ ìåòà —
äîïîìîãà òèì, õòî ãîòîâèé ïðèé-
ìàòè ð³øåííÿ ó á³ê çðóøåíü òà
çì³í íà êðàùå ó ñâîºìó æèòò³. Òà-
êîæ óñï³øíà á³çíåñ-ëåä³ Ñ³÷êàð
â³äçíà÷èëà ³ ìàêñèìàëüíó â³äêðè-
ò³ñòü øîó: “Ãëÿäà÷ ìàòèìå çìîãó
ïîâí³ñòþ ñòàòè ñâ³äêîì ïðîöåñó
ñòàíîâëåííÿ íîâîãî çàêëàäó: â³ä
ãîëèõ ñò³í ³ äî ïåðøèõ â³äâ³äóâà-
÷³â”.

Òðàíñëÿö³ÿ ïðîãðàìè “²ñòîð³ÿ
îäíîãî ðåñòîðàíó” â³äáóâàòèìåòü-
ñÿ íà Ïåðøîìó Íàö³îíàëüíîìó ó
â³âòîðîê, ñåðåäó òà ÷åòâåð î 22.20,
à òàêîæ ùîñóáîòè î 12.00 — ó âè-
ãëÿä³ äàéäæåñòó çà òèæäåíü

Àíäðàí³ê ÁÀÐÁÅÐßÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У серед ввечері в лам рном ресторані "Pleasure
cafe" відб лася презентація ново о прое т ресторато-
рів Мар арити Січ ар (ресторан "Тампопо", "Панта рю-
ель") та Віоли Кім (" л б 111", "бар Віола", "Pleasure
Cafe"). Він б де реалізований форматі реаліті-шо та
матиме назв "Історія одно о ресторан ".

Ñëîâ’ÿíêà ïîïðîùàëàñÿ
Ñï³âà÷êà Âàëåð³ÿ âè¿æäæàº íà Çàõ³ä
Òåòÿíà Ì²ÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

24 жовтня російсь а спі-
вач а Валерія дала остан-
ній онцерт Києві. Поч -
ти її пісні на вели ій сцені
раїнці змож ть не рані-

ше 2009 ро . Саме на
та ий стро Валерія від-
мінила всі онцертні ви-
ст пи Росії та раїнах
СНД, ин вши рідні пена-
ти заради європейсь ої
слави.

Îñòàíí³ì ÷àñîì ó ïðåñ³ àêòèâ-
íî ìóñóþòüñÿ ÷óòêè, í³áèòî Âà-
ëåð³ÿ çàëèøàº Ðîñ³þ íàçàâæäè,
â³ä’¿æäæàþ÷è çà êîðäîí, äå âîíà
çáèðàºòüñÿ æèòè ³ ïðàöþâàòè.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ÷àñòêîâî öå
òàê. Âñå ïîâ’ÿçàíî ç âèõîäîì íî-
âîãî àëüáîìó ñï³âà÷êè, ÿêèé
ç’ÿâèòüñÿ â ªâðîï³ íà ïî÷àòêó
íàñòóïíîãî ðîêó. ² çàäëÿ òîãî,
ùîá ìîæíà áóëî ñïîê³éíî öå ðå-
àë³çóâàòè òà çàéìàòèñÿ ïðîìî-
óøíîì, ñï³âà÷êà ìàº áóòè òàì.
×åðåç òàêó âèçíà÷íó ïîä³þ ó Âà-
ëåð³¿ ïðîñòî íå áóäå ÷àñó ¿çäèòè
íà ãàñòðîë³, òîìó íà íàñòóïíèé
ð³ê êîíöåðòè â Ðîñ³¿ òà ñóñ³äí³õ
êðà¿íàõ êîìàíäà ñï³âà÷êè íå çà-
ïëàíóâàëà. Àëå öå íå îçíà÷àº,
ùî â Ðîñ³¿ ïîäðóææÿ íå ç’ÿâëÿ-
òèìåòüñÿ, àäæå ó Éîñèïà Ïðèãî-
æèíà â Ìîñêâ³ çàëèøàºòüñÿ ðî-
áîòà. Àëå ïåðåâàæíî âñÿ ä³ÿëü-
í³ñòü ñêîíöåíòðóºòüñÿ â ªâðîï³.

²í³ö³àòîðîì ïî¿çäêè áóâ ïðî-
äþñåð Âàëåð³¿ Ïðèãîæèí, ñàìà
æ ñï³âà÷êà ñïî÷àòêó ñòàâèëàñÿ
ñêåïòè÷íî äî òàêî¿ ³äå¿. “Ï³çí³-
øå, êîëè ìè çàïèñàëè ê³ëüêà ï³-
ñåíü ³ ÿ ïîáà÷èëà, ùî àëüáîì âè-
õîäèòü äóæå ïîòóæíèì, ïîäóìà-
ëà, ùî ìîæíà ïî¿õàòè. Ìè âêëà-
äàºìî ãðîø³ â òâîð÷èé ðîçâèòîê,
³ öå êðîê óïåðåä. Ìè íå õî÷åìî
ñòîÿòè íà ì³ñö³”,— ïîä³ëèëàñÿ ç
“Õðåùàòèêîì” Âàëåð³ÿ.

Ïàí Ïðèãîæèí çàóâàæèâ, ùî
õî÷å çðîáèòè âåëèêå øîó, â ÿêî-

ìó Âàëåð³þ ùå íå áà÷èëè. “Ìè
ïðàãíåìî çðîáèòè ùå îäèí êðîê
ó êàð’ºð³ Âàëåð³¿ òà íàñòóïíèé
êðîê ó ìî¿é ïðîäþñåðñüê³é ðî-
áîò³, ³ ñïðîáóâàòè ñåáå òàì, äå
âèñòóïàþòü óñ³ ñâ³òîâ³ ç³ðêè”,—
ïîä³ëèâñÿ ïëàíàìè ÷îëîâ³ê ñï³-
âà÷êè Ïðèãîæèí.

Ïîäðóææÿ îñåëèòüñÿ â Ëîíäî-
í³ â íåâåëè÷ê³é êâàðòèð³, ÿêó âè-
íàéìàòèìóòü çà ÷èìàë³ ãðîø³.
Ïîêè ùî íåâèçíà÷åíîþ çàëè-
øàºòüñÿ ñèòóàö³ÿ ç ä³òüìè: íå â³-
äîìî, ÷è ïåðå¿äóòü âîíè ðàçîì
³ç ìàò³ð’þ.

Ñ³ìåéíèé òàíäåì âèêëàâ êðóã-
ëåíüêó ñóìó íà ðåêëàìíó êàìïà-
í³þ Âàëåð³¿ ³ ñïîä³âàºòüñÿ äóæå
ñêîðî ¿¿ “â³äáèòè”. Ïîäðóææÿ
âïåâíåíå, ùî ïëàò³âêè ïðîäàâà-
òèìóòüñÿ, àäæå àóäèòîð³ÿ, õî÷ ³
íåâåëèêà, â ªâðîï³ âæå ñôîðìî-
âàíà: òàì ïðîæèâàº áàãàòî ðîñ³-
ÿí, ³ âæå íèí³ â³ä÷óâàºòüñÿ íå-
àáèÿêèé ïîïèò íà òâîð÷³ñòü
ñï³âà÷êè. Âàëåð³ÿ íàçèâàº ñâîþ
ïî¿çäêó äî ªâðîïè íå á³ëüøå í³æ
â³äðÿäæåííÿì, äå âîíà çáèðàº-
òüñÿ ïîïðàöþâàòè çàäëÿ “ðîç-
êðóòêè” ñâîãî àëüáîìó.

“Ñþäè âñ³ ¿äóòü ïðàöþâàòè òà
çàðîáëÿòè ãðîø³. Ìè ïåðåæèëè

òóò ñâî¿ íå íàéêðàù³ ÷àñè. Çâ³ñ-
íî, ìè íå áîæåâ³ëüí³, ùîá çàëè-
øèòè öþ êðà¿íó íàçàâæäè.
Ïðîñòî õî÷åìî, àáè ïðî íàñ òà
íàøó êðà¿íó çíàëè âñ³”,— êî-
ìåíòóº íåçâè÷í³ ïëàíè ïàí Ïðè-
ãîæèí.

ßêùî âñå âèéäå òàê, ÿê çàïëà-
íîâàíî, ³ Âàëåð³ÿ çàâîþº ïðè-
õèëüí³ñòü ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, öå
äàñòü çìîãó ðîçøèðèòè ãåîãðà-
ô³þ ãàñòðîëåé. Äî òîãî æ, ÿê
ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, Âà-
ëåð³ÿ âèñòóïèòü ó ðîë³ ñï³âàâòî-
ðà òåêñò³â äî ñâîãî àëüáîìó ÿê
àíãë³éñüêîþ, òàê ³ ðîñ³éñüêîþ
ìîâàìè. Â éîãî ñòâîðåíí³ âçÿâ
ó÷àñòü ëåãåíäàðíèé ìóçèêàíò
Äåâ³ä Ð³÷àðäñ, ÿêèé º àâòîðîì
íîâî¿ ï³ñí³, ùî ðîñ³éñüêîþ çâó-
÷èòü “Ðàçáèòü ëþáîâü”.

Â Óêðà¿í³ “ºâðîïåéñüêèé” àëü-
áîì Âàëåð³¿ íàä³éäå â ïðîäàæ ó
ëþòîìó. Ñï³âà÷êà ç’ÿâëÿòèìåòü-
ñÿ íà òåëååêðàíàõ, õî÷à íå òàê
÷àñòî, ÿê äîñ³. Âèõîäèòèìóòü
êë³ïè òà çâó÷àòèìóòü ï³ñí³ â ðà-
ä³îïðèéìà÷àõ. Ïðîäþñåð Ïðèãî-
æèí îá³öÿº, ùî óêðà¿íñüê³ ôàíà-
òè ñï³âà÷êè â ìàéáóòíüîìó ïî-
áà÷àòü ãðàíä³îçíå øîó ó âåëè-
êîìó çàë³

Валерія зароблятиме роші на емі рантах
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Ìîäíà îñ³íü ïî-÷îëîâ³÷îìó
Ãîëîâí³ must have ñåçîíó äëÿ ñèëüíî¿ ñòàò³ â³ä òâîðöÿ òåíäåíö³é

Îñ³íí³é ñåçîí íå ïðèãîòóâàâ äëÿ
÷îëîâ³ê³â í³÷îãî àâàíãàðäíîãî òà
øîêóþ÷îãî â îäÿç³. Íàâïàêè, ç ö³º¿
îñåí³ ñâ³òó â³äêðèºòüñÿ çàáóòèé ÷î-
ëîâ³÷èé îáðàç — ñòðèìàíèé ³ âîä-
íî÷àñ ³ðîí³÷íèé, ñóâîðèé, àëå íå
áðóòàëüíèé, åëå´àíòíèé òà ÷óòòº-
âèé. Çäîðîâèé êîíñåðâàòèçì ³ ëà-
êîí³÷í³ñòü ãàðäåðîáó çóìîâëåíà çà-
ãàëüíîþ òåíäåíö³ºþ — ì³í³ìàë³ç-
ìîì. Îòæå, àáè ìàòè ìîäíèé âè-
ãëÿä âîñåíè, ñë³ä â³äêèíóòè âñ³
çàéâ³ àêñåñóàðè òà äåêîðàòèâí³
åëåìåíòè (âèøèâêó, ëåë³òêè, ñòðà-
çè) ³ çîñåðåäèòèñÿ íà ãîëîâíîìó —
êîëüîð³, ôàêòóðàõ òà ñèëóåò³.

Êîëüîðîâó ãàìó êîñòþìà ñë³ä
ï³äáèðàòè ç íàòõíåííîþ ëåãê³ñòþ
õóäîæíèêà. Íàïðèêëàä, æîâò³ ÷å-
ðåâèêè ï³ä òåìíî-ñìàðàãäîâ³
áðþêè òà òüìÿíî-ñ³ðèé êàðäèãàí
ç áóçêîâîþ ñîðî÷êîþ áóäóòü äó-
æå äîðå÷íèìè. Ãîëîâíà óìîâà
îñ³ííüî¿ ïàë³òðè — òüìÿí³ñòü, ÿêà
óð³âíþº êðåàòèâíó ð³çíîáàðâ-
í³ñòü. Àëå íà öüîìó òë³ ìàþòü
ç’ÿâèòèñÿ ÷èñòèé òà íàñè÷åíèé —
á³ëèé, ÷åðâîíèé àáî ñð³áëÿñòèé.

²íøèì êîëüîðîâèì òðåíäîì ó
÷îëîâ³÷îìó îäÿç³ º àáñîëþòíà ìî-
íîòîíí³ñòü. Òàêå ð³øåííÿ ñïîäî-
áàºòüñÿ ìîäíèêàì, êîòð³ íå ìà-
þòü ÷àñó íà ï³äá³ð àíñàìáëþ ç
ð³çíîêîëüîðîâèõ ðå÷åé. Îäÿãíó-
òèñÿ ïîâí³ñòþ â á³ëå ïðîïîíóº
Dolce&Gabbana, àáî â óñå êîðè÷-
íåâå — Jean Paul Gaultier.

Êð³é, ÿêèé çàïðîïîíóâàëè ïðî-
â³äí³ ñâ³òîâ³ áóäèíêè ìîäè, ìîæå
âèäàòèñÿ äèâíèì, àäæå â³í ñòâî-
ðþº â³çóàëüí³ ïàñòêè. À ñàìå:
çá³ëüøóº ïëå÷³, âêîðî÷óº íîãè,
çì³íþº ïðîïîðö³¿ ò³ëà. Òàê, áåëü-
ã³éêà Ann Demeulemeester ðåêî-
ìåíäóº áðþêè ç òðîõè çàâèùåíîþ
òàë³ºþ, à ³òàë³éñüêà Prada — ³ç çà-
íèæåíîþ ìàòíåþ. Comme des
Garcons ñêîíñòðóþâàëè ï³äæàêè,
ÿê³ âèäàþòüñÿ çàìàëèìè — ó íèõ
êîðîòê³ ðóêàâè òà ñèëüíî ñòèñ-
êàþòü ãðóäè, í³áè îñü-îñü ðîç³é-
äóòüñÿ ïî øâàõ. Ó Yves Saint Lau-
rent ïîáàâèëèñÿ ó ñõîæó ãðó, àëå
íàâïàêè. ̄ õí³ ï³äæàêè íà÷åáòî çà-
âåëèê³ — ïëå÷³ îáâèñàþòü, ðóêà-
âè â³äñòîâáóð÷åí³. Armani öüîãî

ñåçîíó ñõðåñòèâ êëàñè÷í³ áðþêè ç
ãàë³ôå, àëå ñòðèìàâñÿ ó îá’ºì³. À
Jean Paul Gaultier çíîâó ïåðåîñ-
ìèñëèâ ñï³äíèöþ äëÿ ÷îëîâ³ê³â.

Âñ³ ö³ åêñïåðèìåíòè âèêîíàí³
äîñèòü ìàéñòåðíî, âèâàæåíî, àáè
íå êèäàòèñÿ â î÷³ ³ íå êðè÷àòè
ïðî íåñìàê òà ê³ò÷, â³ä ÿêîãî âòî-
ìèâñÿ íàâ³òü ñêàíäàëüíèé ðîñ³é-
ñüêèé ìîäåëüºð Äåíèñ Ñ³ìà÷åâ.

Ãåðî¿, ÿê³ íàäèõíóëè ïðàö³âíè-
ê³â ìîäíî¿ ³íäóñòð³¿,— âïåâíåí³ â
ñîá³ ëþäè, îñîáèñòîñò³. Ïðèì³ðîì,
ïðîòîòèïîì äî îñ³ííüî-çèìîâî¿ ë³-
í³¿ Dolce&Gabbana ñòàâ êîñì³÷íèé
ï³ëîò, à äëÿ Dior — ìàíäð³âíèê-
á³òíèê. Áàãàòî ïðîâ³äíèõ âèðîá-
íèê³â ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó â³äøòîâõó-
âàëèñÿ â³ä îáðàçó Äæåéìñà Áîíäà.
Îòæå, âïåâíåíî ìîæíà çàÿâèòè,
ùî ö³º¿ îñåí³ ïîëèö³ ìàãàçèí³â
îäÿãó çàõîïèòü êóëüò îñîáèñòî-
ñò³ — âïåâíåíîãî, åëåãàíòíîãî ñà-
ì³òíèêà

“Ãàðÿ÷³” îñ³íí³ ïîêóïêè 
äëÿ ìîäíèõ ÷îëîâ³ê³â

Пончо. Кіль а століть вип с али винят ово я с веніри, і ось нареш-
ті їх можна придбати і в б ти ах модно о одя .
Висо і чоботи. Обов’яз ово носити та , щоб їх б ло видно, а саме —

заправляти них штанини.
В зь і ремені. Час вели их забрендованих пряжо та широ их про-
лепаних ременів мин в. Тепер що пасо непомітніший, то ліпше. Але
це зовсім не означає, що без ньо о можна обійтися.
Капелюх. У справжньо о денді обов’яз ово має б ти. І не один.
В зь ий алст . Російсь ою йо о називають “селед а”.

“Ãàðÿ÷³” îñ³íí³ òðåíäè äëÿ ñó÷àñíèõ ÷îëîâ³ê³â
1. Джинси виходять із моди
Хоча й дивно, але це та . А втім, це не означає, що вони мають зовсім зни н ти з чоловічої шафи. Їхня іль-
ість має помітно зменшитися, адже оловний осінній тренд вима ає від самця еле антності, а отже, брю .
Забороніть собі з’являтися на прийомах одя неним піджа та джинси. Я що досі та а омбінація свідчила
про ваш артистичний хара тер, молодість та амбітність, то цієї осені це озна а відсталості та повної втрати
модної орієнтації.

2. Дендизм повертається
Стрази, стро атість, шалені принти, що з жіночої моди впевнено війшли до чоловічої, цієї осені треба за-

лишити вдома. Модний чоловічий образ — витриманий та стро ий, без міш ри та цяцьо . Осінь ди т є пра -
н ти до виш аності, я а не идається вічі. Модний принцип “помітна непомітність” є основою дендизм ,
я ий, нарешті, знаходить цінителів і в У раїні.

3. Брю и — др е народження
В зь і, з манжетами, широ і зі с лад ами, вовняні, літин чи однотонні, з напрасованою стріл ою або

м’яті на олінах — але брю и. Не частина від чер ово о остюма, я ий є ожно о про вся випадо , а само-
стійний елемент. Особливо а т альні — з низь ою лінією сидіння, тобто дов ою матнею.

4. При ин тися роз мни ом
У моді та званий інтеле т альний ши — тобто імітація стилю завсідни ів бібліоте та співробітни ів НДІ —

вели і о ляри ро овій оправі, ніби сплетені баб сею светри, арди ани з латоч ами на лі тях, обвислі брю-
и зі стрілоч ами, заплямовані сороч и. Модно здаватися інтеле т алом, а при цьом читати хіба що запро-
шення на вечір и.

5. Стильне поповнення
Гардероб ожно о чолові а, що поважає себе, повинен поповнитися стильним тренчем. Колись тренч- о-

ти вважалися винят ово преро ативою війсь ових і створювалися для них же, але вже ба ато ро ів том ста-
ли частиною повся денно о ардероба. Цієї осені модельєри знов зверн ли ва на цей різновид війсь о-
вої ніформи. Burberry, Alexander McQueen і Versace пропон ють носити тренч з об’ємними светрами, в зь-
ими брю ами-с інні (skinny). Сил ет має б ти обов’яз ово стро ий, ласичний, з чіт ою лінією талії та пле-
чей, аби створити ідеальн постав та ніби війсь ов виправ .

Ìîäíèé ñëîâíèê
Метросе с ал — чолові з пристойним доходом, що живе метрополії чи пор ч. Йо о єдиною се с аль-

ною орієнтацією є любов до себе. Він ш ає насолод спорт л бах, виш аних ресторанах, б ти ах модно-
о одя , салонах раси. За словами істори а моди Оль и Вайнштейн, чолові -метросе с ал ле о відрізнить
останню оле цію GUCCI від передостанньої.
Метросе с алізм — льт рне явище двадцять першо о століття, оловними рисами я о о є нарцисизм,

шопін -манія, роз те се с альне життя. Термін з’явився в 1994 році з ле ої р и британсь о о ж рналіста
Мар а Сімпсона, я ий опис вав досвідчених місь их споживачів.
Денді — чолові з хорошим сма ом до одя , франт, чеп р н, я о о виділяють холодна харизма, аристо -

ратична манера поведін и й індивід алістична ідеоло ія.
Матня — місце в брю ах, де сходяться штанини.
Пончо — вовняний плащ-на ид а з вирізом для шиї, винайдений індіанцями Латинсь ої Амери и.
Галіфе — брю и воєнно о по рою, що обля ають оліна і розширюються до ори. Заправляють їх чобо-

ти.
Бітни — творець, що не сприймає цінностей істеблішмент , нама ається своїми арт-роботами розшири-

ти ордони сприйняття світ .

Êñåí³ÿ ÌÀÐ×ÅÍÊÎ
ñòèë³ñò, äèçàéíåð ÒÌ X’U
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

С часний чолові "звільнився" за останні ро и, що по-
значилося на йо о ардеробі. Нині немає єдино о чо-
ловічо о дрес- од , ожен вільний вибирати свій " од"
і свій стиль. Колись чолові дотрим вав традиційних
правил ласичної моди, сьо одні він мі с є стилі під
настрій. Метросе с алізм я явище починає охоплюва-
ти не тіль и світові столиці, а й невели і міста.

В зь ий, майже непомітний ремінь — вимо а модних тенденцій сезон

Дизайнерсь і оле ції осінь-зима 2007 ди т ють ольоров монохромність

Êîëüîðè ìîäíî¿ îñåí³  
1. Сірий
2. Блідо-жовтий
3. Срібний
4. Білий
5. Червоний

Ôàêòóðè ìîäíî¿ îñåí³
1. Клітин а
2. Твід
3. Глянець
4. Замша
5. Широ а см ж а
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Âàäèì ÑÊÓÐÀÒ²ÂÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Á³ëÿ âîð³ò Êè¿âñüêîãî õóäîæíüîãî ³íñòè-
òóòó — îäèí ç íàéçâîðóøëèâ³øèõ ïàì’ÿòíè-
ê³â ó öüîìó ì³ñò³. Ìåòàëåâà ïëèòà, ùî íà í³é
âèêàðáóâàí³ ³ìåíà äåñÿòê³â ³ äåñÿòê³â õóäîæ-
íèê³â, ÿê³ çàãèíóëè â ñòàë³íñüêó åïîõó. ² ê³ëü-
êîõ ìèñòåöòâîçíàâö³â. Îòîæ ìîæíà ñîá³ ëè-
øå óÿâèòè, ÿê ïî÷óâàëèñÿ ò³ ¿õí³ êîëåãè, êîò-
ð³ ÿêèìîñü äèâîì óö³ë³ëè. “² ï’ÿòèé âåðø-
íèê — Ñòðàõ”... Îñòðàõ ùèðî òà õî÷à á îá’-
ºêòèâíî ïðîêîìåíòóâàòè õóäîæí³é ïðîöåñ
(âëàñíå, öå ³ º öåõîâèì îáîâ’ÿçêîì ìèñòåö-
òâîçíàâöÿ).

Íàìàãàþñÿ óÿâèòè, ÿê ïî÷óâàâñÿ òîä³
Äìèòðî Îìåëÿíîâè÷ Ãîðáà÷îâ. Ìèñòåöòâî-
çíàâåöü ùå çà ÷àñ³â òîãî âàðâàðñòâà ðèçèê-
íóâ â³äíàéòè íàøå íå òàêå âæå é äàëåêå ìèñ-
òåöüêå ìèíóëå. Ò³ éîãî çóñèëëÿ òîä³ äóæå
ñõîæ³ áóëè íà ñèòóàö³þ ñàïåðà, ÿêèé ïåðå-
ñóâàºòüñÿ íà ïîñï³ëü çàì³íîâàíîìó ïîë³. ²íî-
ä³ âèáóõàëî. Çâ³ëüíÿëè ç ðîáîòè, öüêóâàëè —
âèñòà÷àëî âñüîãî.

Äìèòðî Îìåëÿíîâè÷ ç òèõ åêñïåðò³â, ùî
ïðî íèõ êîëèñü òàê äîáðå ñêàçàâ õóäîæíèê
Êîí÷àëîâñüêèé: âì³º ÷èòàòè êàðòèíó, ÿê
êíèãó. Ìèñòåöòâîçíàâåöü Ãîðáà÷îâ óì³º ÷è-
òàòè, “ÿê êíèãó”, áóäü-ÿêèé ìèñòåöüêèé
ôàêò. Òðåáà ñàìîìó ïî÷óòè òå ÷èòàííÿ, ùîá
çðîçóì³òè éîãî â³ðòóîçí³ñòü. Òå, ùî ñïî÷àò-
êó äëÿ ñëóõà÷à (ãëÿäà÷à) ò³ëüêè “í³ìå” ó
ñêóëüïòóð³, êàðòèí³, ðàïòîì ïî÷èíàº “ãîâî-
ðèòè” — íàì ³ äî íàñ. Âñ³ºþ áóðõëèâîþ ñó-
ìîþ æèâîãî æèòòÿ, çîñåðåäæåíîãî â ò³é
ñêóëüïòóð³ ÷è êàðòèí³.

ß íàçàâæäè çàïàì’ÿòàâ ðîçïîâ³äü Äìèòðà
Îìåëÿíîâè÷à ïðî ³êîíîñòàñ ò³º¿ ï³äïîëòàâ-
ñüêî¿ öåðêâè, ùî ó í³é êîëèñü õðåñòèëè Ìè-
êîëó Ãîãîëÿ. Òîé óæå ñàì ñîáîþ áàðîêîâèé
øåäåâð ó ò³é ðîçïîâ³ä³ ïåðåòâîðèâñÿ íà êàð-
òèíó äèòèíñòâà ìàéáóòíüîãî íàäïèñüìåííè-
êà. Ïîñòàëà í³áè êîëîñàëüíà “òðàâìà íàðî-
äæåííÿ” ãîãîë³âñüêî¿ ãåí³àëüíîñò³ — ç ò³í³
íåçð³âíÿííîãî ³êîíîñòàñó.

É íàðåøò³ òàê çâàíèé óêðà¿íñüêèé àâàí-
ãàðä. Òàê çâàíèé, áî ïîð³âíÿíî íåäàâíî íà-
çâàíèé óêðà¿íñüêèì. ² òî ñàìå Äìèòðîì Ãîð-
áà÷îâèì. Ð³÷ òóò íå â ò³ì, ùî ìèñòåöòâîçíà-
âåöü ÿêîñü øòó÷íî éîãî â³äãîðîäæóº â³ä ðî-
ñ³éñüêîãî. ßê, çðîçóì³ëî, íå ëèøå â óêðà¿í-
ñüêèõ ëèñòàõ Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à ÷è â ëþ-
áîâ³ Âîëîäèìèðà Òàòë³íà ãðàòè íà áàíäóð³.

Éäåòüñÿ ïðî ³íøå. Ïðî óêðà¿íñüêó òåðèòî-
ð³þ ñâ³òîâîãî àâàíãàðäó, ÿêà âèðîñòèëà-âè-
õîâàëà äåñÿòêè é äåñÿòêè ìèñòö³â ùîíàéâè-
ùîãî êëàñó é ðàíãó. ×èìàëî ç íèõ çàëèøè-
ëèñÿ ò³ëüêè íà ò³é ìåìîð³àëüí³é ïëèò³. Àëå
ñàìå Ãîðáà÷îâ óâ³â ¿õ ó ñó÷àñíó ïàì’ÿòü. Ïðî-
ÿñíèâ. “Ïðîêîìåíòóâàâ”. ßê æèâå — æèâèì.

Êîëèñü ïåòåðáóðçüê³ ïåðøîôóòóðèñòè ç ö³-
êàâ³ñòþ ñòåæèëè çà ñïðîáîþ ìîëîäîãî Â³ê-
òîðà Øêëîâñüêîãî “àêàäåì³÷íî” ïîÿñíèòè
¿õíþ òâîð÷³ñòü. Øêîäà, äóæå øêîäà, ùî ö³-
ëà ôàëàíãà íàøèõ çàãèáëèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â
íå ìîæå ïî÷óòè-ïðî÷èòàòè òå, ùî, ùå çà ïå-
êåëüíèõ óìîâ, ó ÷àñè ëþòîãî çàñòîþ ñïðî-
ì³ãñÿ ñêàçàòè, à òî é íàäðóêóâàòè Äìèòðî
Ãîðáà÷îâ.

Êîëèñü âåëèêèé ðîìàí³ñò ³ ìèñòåöòâîçíà-
âåöü Àíäðå Ìàëüðî ãîâîðèâ, ùî ìèñòåö-
òâî — öå áîðîòüáà ëþäèíè ç äîëåþ, ç ôàòó-
ìîì. Ìèñòåöòâîçíàâñòâî — òî òåæ áîðîòü-
áà, ÿê çàñâ³ä÷óº äîëÿ âèäàòíîãî íàøîãî ìèñ-
òåöòâîçíàâöÿ. Éîìó — âæå ñ³ìäåñÿò.

Ç ðîñè Âàì ³ ç âîäè, øàíîâíèé Äìèòðå
Îìåëÿíîâè÷ó!

Ëàòèíñüêà Àìåðèêà 
ï³øëà íà ñîëîäêå

Áîãîäàð Êîòîðîâè÷ â³äâåðòî ç³çíàºòüñÿ,
ùî â íüîãî äî ìóçèêè Ïà´àí³í³ äàâíÿ ëþ-
áîâ. Êîëè ìàåñòðî âïåðøå ïîáóâàâ â ²òà-
ë³¿ é ïîáà÷èâ íà âëàñí³ î÷³ ñêðèïêó âè-
äàòíîãî ´åíóåçöÿ, òî é ãàäêè íå ìàâ, ùî
êîëè-íåáóäü éîìó, çâè÷àéíîìó ñêðèïàëå-
â³, âèïàäå ÷åñòü íà í³é ç³ãðàòè. Òà ùå é
íå â³í äî íå¿, à âîíà äî íüîãî ïðèáóäå:
1999 ðîêó â ñóïðîâîä³ ìåðà ¥åíó¿ òà ÷îòè-
ðüîõ êàðàá³íåð³â íàéçíàìåíèò³øèé ó ñâ³-
ò³ ìóçè÷íèé ³íñòðóìåíò, ñêðèïêó ¥âàðíå-
ð³, ïðèâåçëè äî Êèºâà. Íà åêñêóðñ³þ, çâè-
÷àéíî. Êîòîðîâè÷ äîáðå óñâ³äîìëþº, ùî
òàêå ÷óäî, ÿê ãðà íà ñêðèïö³ ñàìîãî Ïà-
´àí³í³, íàâðÿä ÷è êîëèñü ïîâòîðèòüñÿ â
éîãî æèòò³. Òà é ìåð³ÿ ¥åíó¿ ê³ëüêà ðîê³â
ïîòîìó çàáîðîíèëà âèâîçèòè óí³êàëüíó
ñêðèïêó çà ìåæ³ ì³ñòà. Ùîïðàâäà, òà ñà-

ìà ìåð³ÿ äîçâîëèëà-òàêè ÿêèìîñü “åíòó-
ç³àñòàì” çíåñòè ç ëèöÿ çåìë³ áóäèíîê, äå
íàðîäèâñÿ é ìåøêàâ ¿õí³é ãåí³àëüíèé çåì-
ëÿê. Óò³ì, öå òàê, äî ñëîâà.

Í³÷îãî äèâíîãî, ùî âøàíîâóâàòè ³ì’ÿ
Í³êîëî Ïà´àí³í³ “Êè¿âñüê³ ñîë³ñòè” âçÿëè-
ñÿ íå îäíèì êîíöåðòîì, à ö³ëèì êîíöåðò-
íèì öèêëîì ï³ä íàçâîþ “Çîëîò³ ñòîð³íêè
³òàë³éñüêî¿ ìóçèêè”. Öüîãî ðàçó çîñåðåäè-
ëèñÿ íà íàéâ³äîì³øèõ òâîðàõ Ïà´àí³í³:
Äðóãîìó òà ×åòâåðòîìó êîíöåðòàõ äëÿ
ñêðèïêè ç îðêåñòðîì, 17-ìó êàïðèñ³, äèï-
òèõó “Êàíòàá³ëº òà âàëüñ” ³ âàð³àö³ÿõ “Âå-
íåö³àíñüêèé êàðíàâàë”.

Âèêîíóâàëîñÿ óñå, ÿê ³ ïîâèííî áóòè, ç
âîãíåì òà áëèñêîì — êîìïîçèö³¿ æ, ïåâíà
ð³÷, íàäçâè÷àéíî â³ðòóîçí³ òà åôåêòí³, ïî-
êàçí³ é äåìîíñòðàòèâíî êîíöåðòí³. Òà é

ñîë³ñòè ²ãîð Çàâãîðîäí³é, Êèðèëî Øàðàïîâ
³ Òàðàñ ßðîïóä âçÿëèñÿ â³äòâîðèòè âñþ öþ
ïà´àí³í³âñüêó êóõíþ ç íåïðèõîâàíîþ ìî-
ëîäå÷îþ åíåðã³ºþ òà â³ääàí³ñòþ. Âîíè ïî-
÷åðãîâî îøåëåøóâàëè ïóáë³êó ñâî¿ìè
ñêðèïêîâèìè “áåëüêàíòî”, âðàæàþ÷è á³ã-
ëèìè ïàëü÷èêàìè íà øàëåíèõ øâèäêîñòÿõ
òà íåîäíîçíà÷íèìè åìîö³ÿìè: îäèí íàëÿ-
ãàâ íà ïðèñòðàñòü, äðóãèé áðàâ åêñïðåñ³ºþ,
à òðåò³é äîäàâàâ ìàñëà ó âîãîíü âëàñíîþ
ìîëîäåöüêîþ ñì³ëèâîþ çóõâàë³ñòþ. Øêî-
äà ëèøå, ùî íàéìåíøå ìóçèêàíòè ïîäáà-
ëè âëàñíå ïðî ÿê³ñòü âèêîíàííÿ. Çîâí³ø-
í³é áëèñê — í³êóäè â³ä öüîãî íå ä³íåøñÿ —
àæ í³ÿê íå ïðèõîâàâ â³ä ÷óòëèâîãî âóõà àí³
çìàçàíèõ ïàñàæ³â, àí³ ôàëüøèâèõ íîòîê.

Ñàì Áîãîäàð Êîòîðîâè÷ òèì ÷àñîì íå
îáìåæóâàâñÿ ñàìèìè ëèøå, ñêàçàòè á, ïëà-
òîí³÷íèìè åìîö³ÿìè ùîäî ìóçèêè Ïà´àí³-
í³. Ñêëàäàëîñÿ âðàæåííÿ, í³áè äèðèãåíò
ïðàãíóâ â³ä÷óòè òó ìóçèêó íà äîòèê, ïîìà-
öàòè, ÿêà âîíà, ñêàæ³ìî, â ìîìåíòè crescen-
do. ² òîä³ â äèðèãåíòà âèõîäèâ ó ïîâ³òð³ òà-
êèé æåñò, íà÷å â³í òðóñèâ òó áàãàòîñòðàæ-
äàëüíó ìóçèêó, ìîâ ãðóøó. Âîíà æ, á³äî-
ëàøíà, ï³ääàâàëàñü. Ùîïðàâäà, ðåàãóâàëà
ïî-ñâîºìó — “êðè÷àëà”. Ëþáîâ, îäíå ñëî-
âî. Àëå ÿêàñü äèâíà

Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У серед в Міжнародном центрі льт ри та
мистецтв відб вся чер овий онцерт рам ах
прое т "Зір и світової м зи и в остях "Радіо-
бенд " Оле сандра Фо іна". Цьо о раз иян час-
т вали м зи антами з Латинсь ої Амери и, а са-
мих м зи антів просто на сцені — иївсь им
тортом.

Ó ñëóõà÷³â, ùî ç³áðàëèñÿ â ñåðåäó â Ì³æíàðîäíîìó öåíòð³
êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ, áóëè âñ³ ï³äñòàâè î÷³êóâàòè ñïðàâæíüî-
ãî ñâÿòà. Àäæå òàêèì “òðèç³ðêîâèì êîêòåéëåì” ïîëàñóâàòè ùàñ-
òèòü íå êîæíîãî äíÿ! Íà îäí³é ñöåí³ ìàëè çóñòð³òèñÿ ÷óäîâà
ñï³âà÷êà Ê³ìáåðë³ Ñåíäåðñ, øàëåíèé óäàðíèê, “ïåðêóñ³éíå øîó
îäí³º¿ ëþäèíè” Âàëüôðåäî Ðåéºñ òà ñóïåðïîïóëÿðíèé ó ñâ³ò³
ëàòèíñüêîãî äæàçó ï³àí³ñò, ñï³âàê òà êîìïîçèòîð Ôðåää³ Ðàâåëü.
Ïëþñ êè¿âñüêèé “Ðàä³îáåíä”, äëÿ ÿêîãî öåé êîíöåðò ñòàâ ÷åð-
ãîâèì åòàïîì ó ñòâîðåíí³ “Çîëîòî¿ ñåð³¿” (äåòàëüíî ïðî ïðî-
åêò çàñíîâíèê îðêåñòðó Îëåêñàíäð Ôîê³í ðîçïîâ³â ó ³íòåðâ’þ
“Õðåùàòèêó”, îïóáë³êîâàíîìó 23 æîâòíÿ).

Óò³ì, ðîçïî÷àëîñÿ âñå ç íå äóæå ïðèºìíî¿ íåñïîä³âàíêè: êîí-
öåðò çàòðèìàëè ìàéæå íà ãîäèíó. Øàíóâàëüíèêàì äæàçó, ñå-
ðåä êîòðèõ, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, º é Þð³é ªõàíóðîâ, Îëåêñàíäð Ìî-
ðîç òà Þð³é Ëóöåíêî, äîâåëîñÿ çí³÷åâ’ÿ ìàðíóâàòè ÷àñ ó áóôå-
òàõ òà êîðèäîðàõ. Ùå îäíà íåñïîä³âàíêà ÷åêàëà âæå â çàë³. Çà-
ïðîøåíèìè ç³ðêàìè ÷îìóñü âèð³øèëè ïðèãîùàòè ïóáë³êó ò³ëü-
êè ï³ñëÿ äîáðÿ÷î¿ ïîðö³¿ ñàìîãî “Ðàä³îáåíäó”. ²äåÿ, çðåøòîþ,
íå òàêà âæå é áåçãëóçäà, îñü ò³ëüêè ðîçòÿãëîñÿ ä³éñòâî ÷åðåç
öþ ï³äòðèìêó íàö³îíàëüíîãî âèðîáíèêà íàéÿê³ñí³øîãî äæàçó
íåéìîâ³ðíî. Òà é äî ÷îãî òóò áóëî öå äåìîíñòðóâàííÿ ïàòð³î-
òèçìó, ñëóõà÷³ òàê ³ íå âòîðîïàëè: êè¿âñüêèé “Ðàä³îáåíä”, íà
ùàñòÿ, ç áóäü-ÿêèìè ñîë³ñòàìè çâó÷èòü äîâîë³ ïðèñòîéíî. Äî
òîãî æ ëàòèíñüêà ìóçèêà ó âèêîíàíí³ îðêåñòðó â³äð³çíÿëàñÿ â³ä
òîãî, ùî óòíóëè ìóçèêàíòè â äðóãîìó â³ää³ëåíí³, ïðèáëèçíî ÿê
äîáðîïðèñòîéíå äîìàøíº ñâÿòî â³ä øàëåíîãî âóëè÷íîãî êàð-
íàâàëó. Âñå ñîë³äíî, ì³öíî, ÿê³ñíî, ùîïðàâäà, íàäòî ãó÷íî é
äîâîë³ îäíîìàí³òíî.

À îñü ãîñò³ òàêè ñïðàâä³ âðàçèëè. Íàñàìïåðåä íåâèìóøåí³ñòþ
é ëåãê³ñòþ ó ñï³ëêóâàíí³. Ïîò³ì áëèñêó÷îþ ëåãê³ñòþ ìóçèêè. Ê³ì
çà÷àðóâàëà ñïî÷àòêó âèòîí÷åíîþ çîâí³øí³ñòþ, á³ëÿ ì³êðîôîíà —
ãíó÷êèì “øîêîëàäíèì” âîêàëîì ³ íà äîäàòîê ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ³ç
çàëîì — ñâîºþ àáñîëþòíîþ ùèð³ñòþ. Ðàâåëü ç Ðåéºñîì íàòîì³ñòü
âèÿâèëèñÿ ñïðàâæí³ìè áîìáàìè, ùî âìèòü ï³äíÿëè òåìïåðàòóðó
çàëó äî êðèòè÷íî¿ é òðèìàëè ¿¿ ïðîòÿãîì äâîãîäèííîãî êîíöåð-
òó. À êîëè Ôðåää³ ïåðåéøîâ äî ë³ðè÷íîãî ñîëî, â ÿêîìó ç ïîäè-
âîì ³ çàõâàòîì êèÿíè âï³çíàëè ð³äíîãî “Ùåäðèêà”, é äàë³ ïî÷àâ

ðîçïîâ³äàòè ïðî åëå´àíòíó, ìîâ ãðóçèíñüêèé òîñò, íàñòóïíó ï’ºñó,
î÷åé âæå áóëî íå â³äâåñòè â³ä öüîãî ñòðóíêîãî æâàâîãî êðàñåíÿ.
Â ÿêîãî, äî ñëîâà, ç Óêðà¿íîþ ÷èìàëî ñï³ëüíîãî — ä³äóñü Ðàâå-
ëÿ íàðîäèâñÿ â Êèºâ³, â ÷îìó ìóçèêàíò ç³çíàâñÿ ç³ ñöåíè.

Òî ìàéæå ì³ñòèêà, àëå ³ Ôðåää³ Ðàâåëü, ³ ÷àð³âíà Ê³ì Ñåíäåðñ
ñàìå öüîãî äíÿ ñâÿòêóâàëè äí³ íàðîäæåííÿ. Óñå, ÿê íàëåæèòü: ç
êâ³òàìè, ïîäàðóíêàìè é âåëè÷åçíèì òîðòîì ïðîñòî íà ñöåí³. ²
ñâÿòî òàêè â³äáóëîñÿ — çàïàëüí³ ëàòèíîàìåðèêàíñüê³ ðèòìè, êàð-
êîëîìí³ ïàñàæ³ òà ðîìàíòè÷í³ ìåëîä³¿ ðîäîì ³ç Áðàçèë³¿, ²ñïàí³¿
òà Êàë³ôîðí³¿ í³êîìó íå äàëè âòðèìàòèñÿ íà ì³ñö³. Íàñàìê³íåöü
çàë óæå íàãàäóâàâ øàëåíèé ÿñêðàâèé êàðíàâàë. Òîæ ïîòðåáà ïî-
âòîðèòè ÷îòèðè êîìïîçèö³¿ ç òåõí³÷íèõ ïðè÷èí — âå÷³ð ó ïîâ-
íîìó îáñÿç³ çàïèñóâàëè äëÿ ìàéáóòíüîãî DVD — çóñòð³ëà á³ëü-
ø í³æ ãàðÿ÷ó çãîäó, ïîïðè òå, ùî çàê³í÷óâàâñÿ êîíöåðò ìàéæå
îï³âíî÷³

Äæàçîâ³ ç³ðêè ïåðåòíóëè Àòëàíòèêó çàðàäè äíÿ 
íàðîäæåííÿ ç “Ðàä³îáåíäîì”

²ç Ïà´àí³í³ âèòðóñèëè
ìóçèêó
“Êè¿âñüê³ ñîë³ñòè” âçÿëèñÿ çà þâ³ëåé ³òàë³éöÿ
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У Національній філармонії У раїни стр нний ансамбль "Київсь і со-
лісти" разом із дири ентом Бо одаром Которовичем відсвят вали
225-річчя від дня народження Ні оло Паґаніні. Я вели ом італій-
цю вдавалося поєдн вати талант омпозитора з енієм ви онавця,
нама алися зроз міти солісти ансамблю — с рипалі І ор Зав ород-
ній, Кирило Шарапов і Тарас Яроп д.

Під час розмови із залом Кімберлі Сендерс зачар вала лядачів своєю
щирістю

Êîìåíòàð ç
ì³ííîãî ïîëÿ
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Ïàâëî ÊÎÐÍ²ªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

В раїнсь ий про ат ви-
ходить фільм Май ла Де-
віса “Пристрели їх”. Го-
ловний ерой містер Сміт
(Клайв О ен) зроз мів за-
ладен в назві режисер-
сь в азів надто б -
вально, не залишивши в
живих ні о о, хто мі би
пояснити, що, врешті-
решт, відб вається на е -
рані.

Êîëè äèâèøñÿ “Ïðèñòðåëè ¿õ”,
ðîçóì³ºø, íàñê³ëüêè ñòàðîìîä-
íèì º âñå ê³íî â æàíð³ åêøí. Ó
ïîð³âíÿíí³ ç öèì ô³ëüìîì åêðà-
í³çàö³¿ êîìï’þòåðíèõ ³ãîð — çðà-
çîê ïñèõîëîã³÷íî¿ äðàìàòóðã³¿.
Íàâ³òü ó “Îáèòåëÿõ çëà” ãåðî¿
³íîä³ ãàëüìóþòü, ùîá ïåðåâåñòè
ïîäèõ ³ äàòè ïåðåäèõíóòè ãëÿäà-
÷àì. Ðåæèñåðè ùîñü òàêå ïàì’-
ÿòàþòü ç ï³äðó÷íèê³â, äå ìîâèëî-
ñÿ ïðî ïàóçè, ðèòì, ñàñïåíñè òà
³íø³ àðõ³òåêòóðí³ íàäì³ðíîñò³.
Äåâ³ñó òàêå ëèöåì³ðñòâî ÷óæå.

Çà ï³âòîðè ãîäèíè åêðàííîãî
÷àñó êàìåðà ãàëüìóº ëèøå äâ³÷³.
Ùîá ó ñåðåäèí³ ô³ëüìó ïðîãóëÿ-
òèñÿ ïî ãîëîìó ò³ëó Ìîí³êè Áåë-
ëó÷÷³, êîòðà â ÷åðãîâèé ðàç ç³ãðà-
ëà áëàãîðîäíó ïîâ³þ. ² íà ïî÷àò-
êó — âäèâèòèñÿ â îáëè÷÷ÿ Êëàé-
âà Îóåíà, êîòðèé ç õðóñêîòîì
ðîçãðèçàº ìîðêâèíó. Àëå çàäóìà-
òèñÿ, ÷è öå òîíêèé íàòÿê íà Êðî-
ëèêà ç “Àë³ñè â Êðà¿í³ ÷óäåñ”,
ìåòàôîðà îðàëüíîãî ñåêñó àáî ïà-
ðîä³ÿ íà ô³ðìîâó íåçâîðóøí³ñòü
ê³íîøíèõ êîâáî¿â, ùî êîðîòàþòü
÷àñ â î÷³êóâàíí³ ïåðåñòð³ëêè, ÷à-
ñó íå çàëèøàºòüñÿ. Ïîâç ì³ñòåðà

Ñì³òà ïðîá³ãàº ðèäàþ÷à âàã³òíà
æ³íêà, çà íåþ ïîêèäüîê ç ï³ñòî-
ëåòîì, çà íèì ùå äþæèíà ãîëî-
âîð³ç³â, à ïîò³ì ðàõóâàòè ¿õ óæå
ïåðåñòàºø. Òîìó ùî ì³ñòåð Ñì³ò,
íåìîâ íàòèñíóëè íà ÿêóñü õèòðó
êíîïêó ó íüîãî íà æèâîò³, ÷îð-
òèõíóâøèñü, ñõîïëþºòüñÿ ç ëàâ-
êè ³ ïî÷èíàº “ìî÷èòè” ïîãàíèõ
ëþäåé.

Â³í ìî÷èòü ¿õ ñïî÷àòêó ìîð-
êâèíîþ. Ïîò³ì òðîôåéíîþ
çáðîºþ. Ïîò³ì çíîâó ìîðêâè-
íîþ, òîìó ùî éîìó çëàìàëè
ïàëüö³ é â³í ìîæå íàòèñêàòè íà
êóðîê ò³ëüêè óëþáëåíèì êîðå-
íåïëîäîì. Â³í ìî÷èòü ¿õ ó ñîð-
òèðàõ ³ áîðäåëÿõ. Íà áîðòó óðÿ-
äîâîãî ë³òàêà ³ â çàòÿæíîìó
ñòðèáêó ç ïàðàøóòîì. Ïðèéìà-
þ÷è ïîëîãè (ùîá íå â³äâîë³êà-
òèñÿ, â³í ³ ïóïîâèíó íå ïåðåð³-
çóº, à ïåðåñòð³ëþº) ³ òðàõàþ÷èñü
ç ãåðî¿íåþ Áåëëó÷÷³ (ïîòðåáà â³ä-
ñòð³ëþâàòèñÿ, íå ïåðåðèâàþ÷è
àêòó, çáàãàòèòü “Êàìàñóòðó” ðà-
í³øå íåâ³äîìèìè ëþäñòâó ïîçà-
ìè). Ïðè öüîìó â³í ùå ïîâèíåí
òî çàêîëèñóâàòè, òî ïðèêðèâàòè
â³ä êóëü, òî çàïèõàòè êóäè-íå-
áóäü ï³ä ë³æêî íåìîâëÿ, óñïàä-
êîâàíå â³ä æ³íêè, ÿêó íàìàãàâñÿ
âðÿòóâàòè íà ïî÷àòêó.

×àñ â³ä ÷àñó ïîâ³ÿ íàìàãàºòüñÿ
ç’ÿñóâàòè ó íüîãî, õòî â³í, ä³äüêî
éîãî áåðè, òàêèé. Ó â³äïîâ³äü âî-
íà îòðèìóº êóïó êîðèñíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿: ùî â³í “äóæå íåáåçïå÷íèé”
(íåíà÷å öå íå âèäíî ³ òàê), ëþ-
áèòü “Îë³âåðà Òâ³ñòà”, çíåâàæàº
âàæêó äîëþ ³ äîñâ³ä÷åíèé ó
òðàíñïëàíòàö³¿ îðãàí³â. ×àñ â³ä
÷àñó ïåðåñë³äóâà÷³ íàìàãàþòüñÿ
ðîçïîâ³ñòè éîìó, õòî â³í òàêèé.
Ñõîæå íà ñåàíñ òåðàï³¿: çàñïîêîé-
ñÿ, õëîï÷å, òè æ íåíàâèäèø âîã-
íåïàëüíó çáðîþ, òîìó ùî òâîþ
äðóæèíó ³ äèòèíó âáèâ ÿêèéñü

ñõèáëåíèé íàëüîò÷èê, äàâàé ïî-
ãîâîðèìî ïî äóøàõ. Àëå éîìó í³-
êîëè ðîçïóñêàòè ñîïë³, íàø ïà-
öèô³ñò ùå íå âñ³õ óáèâ.

Ïðî ãîëîâíîãî ïñèõîïàòà (Ïîë
Äæàìàòò³), êð³ì òîãî, ùî â³í ïñè-
õîïàò, ãëÿäà÷³ ä³çíàþòüñÿ òðîõè
á³ëüøå, àëå öå çíàííÿ òåæ ö³ëêîì
áåçêîðèñíå. Éîãî ð³äíèòü ³ç Ñì³-
òîì ëþáîâ äî ³ä³îòñüêèõ çàãàäîê
íà êøòàëò “×èì æ³íêà â³äð³çíÿº-
òüñÿ â³ä ï³ñòîëåòà?”. Ó íüîãî º
ñèí ³ äðóæèíà, ÿê³é â³í äçâîíèòü
â ð³äê³ñí³ õâèëèíè â³äïî÷èíêó,
âàëÿþ÷èñü ó êàëþæ³ êðîâ³ ï³ñëÿ
÷åðãîâîãî âîãíÿíîãî êîíòàêòó ç³
Ñì³òîì. ² ñêîíàº â³í íå òîìó, ùî
ê³ëüê³ñòü ñâèíöþ â îðãàí³çì³ ïå-

ðåâèùèòü êðèòè÷íó ìàñó, à òîìó,
ùî äðóæèíà, ðîç÷àðîâàíà éîãî
â³÷íèìè â³äðÿäæåííÿìè, çâà-
æèòüñÿ íà ðîçëó÷åííÿ. Çàòå ó
Ñì³òà ñ³ìåéíà ³äèë³ÿ óòâîðþºòü-
ñÿ ÿêîñü ñàìà ñîáîþ: äðóæèíó â
áîðäåë³ çíàéøîâ, äèòèíó íà ñì³ò-
íèêó ï³ä³áðàâ, îñü ³ äîáðå.

Çàòå Äåâ³ñ ïîÿñíþº, íà êîãî
ïñèõîïàò ïðàöþº. Íà êàíäèäàòà
â ïðåçèäåíòè. ×îìó êàíäèäàò âè-
ðîùóº íåìîâëÿò-äîíîð³â ê³ñòêî-
âîãî ìîçêó? ×îìó öå ïîâ’ÿçàíî ç
ïðîåêòîì çàêîíó ïðî îáìåæåííÿ
äîñòóïó äî çáðî¿? Ïî êà÷àíó.
Òî÷í³øå, ïî ìîðêâèí³. Â àìåðè-
êàíñüê³é ì³ôîëîã³¿ êàíäèäàò õî÷
â ñåíàòîðè, õî÷ ó ïðåçèäåíòè ÷àñ-

òî º äåìîí³÷íîþ ô³ãóðîþ, ÿêó
ò³ëüêè êóëåþ ³ çóïèíèø. Äîñèòü
ïðèãàäàòè “Âñþ êîðîë³âñüêó
ðàòü” Ðîáåðòà Ïåííà Âîððåíà ³
Ðîáåðòà Ðîññåíà àáî “Ìåðòâó çî-
íó” Ñò³âåíà Ê³í´à ³ Äåâ³äà Êðî-
íåíáåð´à. Õîðîøà æ ëþäèíà â
ïðåçèäåíòè íå ï³äå.

Çâè÷àéíî, ô³ëüì ùå äàëåêèé
â³ä ³äåàëó, àëå Äåâ³ñ ñòàðàºòüñÿ.
Ñïîä³âàºìîñÿ, â éîãî íàñòóïíî-
ìó ô³ëüì³ âæå í³õòî íå ç’ÿñîâó-
âàòèìå, â êîãî ³ ÷îìó ñòð³ëÿº.
Àäæå íàáàãàòî ÷åñí³øå ïðîñòî
ñòð³ëÿòè, í³æ ðîçïîâ³äàòè ãëÿäà-
÷àì àáñîëþòíî íåïîòð³áí³ ¿ì áàé-
êè ïðî âàæêå äèòèíñòâî ³ òåðíèñ-
òå æèòòÿ ãåðî¿â

Íó, ïîñòð³ëÿé
Óñ³ øòàìïè áîéîâèêà â “Ïðèñòðåëè ¿õ” Ìàéêëà Äåâ³ñà

Герой Клайва О ена охається з ероїнею Моні и Белл ччі, не полишаючи зброї

За інчення.
Почато на 1-й стор.

Íà îçíàêó îñòàòî÷íîãî ïðèìèðåííÿ ç Âîëëà-
ðîì Ï³êàññî íàâ³òü äàâ ñëîâî ùîðàçó, êîëè
ëþá’ÿçíèé ìñüº ìàðøàí çàâ³òàº äî éîãî ìàé-
ñòåðí³, ïîëèøàòè ãðàâ³ðóâàííÿ é áðàòèñÿ çà íî-
âèé ïîðòðåò ñòàðøîãî äðóãà. Òàêèõ ïîðòðåò³â
â³í íàïèñàâ ëèøå òðè — íà 97 ãðàâþð. Á³ëüøå
íå âñòèã — Âîëëàð ïîìåð, é Ï³êàññî âèð³øèâ
íà éîãî ïàì’ÿòü íå çàê³í÷óâàòè ñåð³þ. Òà é
çðåøòîþ â³í âæå ìàâ ³íø³ çàäóìè: ùîéíî çà-
ê³í÷èâøè “Ñþ¿òó Âîëëàðà”, õóäîæíèê çàéíÿâ-
ñÿ âåëèêîþ “Ãåðí³êîþ”.

Á³ëüø³ñòü ³ñïàíö³â ñïðèéìàº öþ ðîáîòó ÿê
õðåñòîìàò³éíó — âîíà äàâíî, ç³ øê³ëüíèõ ðî-
ê³â, ñòàëà äëÿ íàñ ñèìâîëîì îïîðó, â³ëüíîñò³ äó-
õó é ðîçóìó çà óìîâ áóäü-ÿêî¿ äèêòàòóðè. Ùî-
äî ìî¿õ îñîáèñòèõ ñìàê³â — ÿ á³ëüøå ïîëþá-
ëÿþ êàìåðíîãî Ï³êàññî, íàñàìïåðåä “Õëîï÷è-
êà ç ëþëüêîþ”.

×îãî ³ñïàíö³ íå ìîæóòü ñîá³ äîçâîëèòè — öå
âì³ùóâàòè ïîðòðåòè õóäîæíèêà ÷è ðåïðîäóêö³¿
éîãî ðîá³ò íà êîðîáêàõ ç öóêåðêàìè àáî ïàð-
ôóìàõ. Ùîïðàâäà, ÷óëà íåùîäàâíî, ùî ç’ÿâè-
ëàñÿ ÿêàñü ìàøèíà ç éîãî àâòîãðàôîì, ÿêó íà-
çâàëè ÷è-òî “Ðåíî-Ï³êàññî”, ÷è “Ïåæî-Ï³êàñ-
ñî”. Íîâèé ÷àñ, íîâ³ ïîòðåáè, íîâà åñòåòèêà.
Âîëëàðîâ³, íàïåâíî á, ñïîäîáàëîñÿ, à îñü ñàìî-
ìó Ï³êàññî?

Ó êîæíîãî ç íàñ — ó íàñ, ³ñïàíö³â, ùî ïðà-
öþþòü ó Êèºâ³, òàê ñàìî, ÿê ³ ó âàñ, óêðà¿íö³â,—
áóäå òåïåð äîñòîòó ÷àñó, àáè ñïðîáóâàòè çðîçó-
ì³òè ñïðàâæíüîãî Ï³êàññî. ×åðåç éîãî Ì³íîòàâ-
ðà òà Ï³ãìàë³îíà, ÷åðåç Ìàð³þ-Òåðåçó òà ñëî-
â’ÿíêó Îëüãó Õîõëîâó. Ïðèõîäüòå — íå ïîøêî-
äóºòå

Îëüãà ÊÀÁÅÑÓÅËÎ-ÌÀÐÒÍÅÑ,
спеціально для “Хрещати а”

Â³çèò Ì³íîòàâðà

З Мінотавром Пабло Пі ассо ияни ш атим ть свою сюїт
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ОВНИ
Ви за охані і розрахов єте на взаєм-

н пол м’ян пристрасть?... Але, на
жаль, вистражданим надіям не с дило-
ся зб тися. Роман зазнає фіас о через
е оїзм партнерів. Втім, впадати відчай
не треба, займіться домашнім бла о-
строєм, я що бра є рошей на важ-
лив добротн по п , можна пити її
в редит. Роз ошелюйте бла овірних,
їхні аманці до ваших посл . І неодмін-
но дбайте про здоров’я: спорт, профі-
ла тичні дієти в поєднанні з психоло іч-
ними медитаціями наповнять ваші с -
дини життєдайним потенціалом. Тіль и
ни айте н дної виснажливої роботи.

ТЕЛЬЦІ
Від иньте амбіції, перевіряючи на

міцність шлюбні взаємини, втім, оса
на амінь не повинна найти. Нама ай-
теся знайти спільн мов і дипломатич-
но про все домовитися. Б дьте чесни-
ми і відвертими, не пліт йте, обмани
нині почн ть випливати на поверхню і
ваш “святий образ” потьмяніє від то-
о бр д . А оловне — завадить доб-
рим стос н ам з роботодавцями. Хо-
лостя ам саме час до шлюб , не про-
ґавте свою половин . В ній ви знай-
дете і охано о, і др а. Тіль и часті-
ше посилайте Всесвіт свої бажання!

БЛИЗНЮКИ
Від рийте один одном д ш і ви-

словте все, що там на ипіло. Не хи-
ляйтеся, нехай це б де боляче, на
жаль, без цієї очисної процед ри ваш
шлюбний орабель може піти на дно.
У ба атьох розпочинається ар’єрний
трі мф, “танцюйте” перед ерівниц-
твом, метайте перли омпліментів ше-
ф та... “ лепайте” мерщій роші, мен-
ше зосередж ючись на хатніх лопо-
тах. Бо вони відбирають доро оцінні
життєві рес рси, отрі в рай потрібні
для професійно о дос оналення.

РАКИ
Вам хочеться б ти оханими і ба-

жаними? Не с мнівайтеся, ви ними
б дете! Адже та чарівн се с аль-
н особ неможливо обійти стороною!
Приймайте з радістю флірт вання жі-
но та залицяння чолові ів. Це о ри-
лить, додасть впевненості собі. Го-
ловне не роз лядати через лінз ва-
ди обранців... чи, може, ви без ріш-
ні? Дайте можливість їм поб ти со-
бою, я що їхня д ша роз риється на-
з стріч вам, я віт а до сонця, зна-
чить це свідчить про народження
справжньо о висо о о поч ття... Ви-
олис йте йо о ніжно і трепетно!

ЛЕВИ
Е с рс мин ле призведе до то о,

що на опичені образи мож ть хлин -
ти пото ом сліз і звин вачень, але не
варто ат вати себе, адже життя пре-
расне. І невже ви, веселі оптимісти,
в цьом с мніваєтеся?.. Займіться до-
машнім ремонтом, саме час облашт -
вати сімейне ніздо, нала одити мир та
др жб з родиною. Рідні безмежно
люблять вас, і саме це божественне
поч ття є доленосною зорею для вас.
Одна не заб вайте, що плата має б -
ти невід ладною. Кредити т т не про-
ходять. Отримав—миттєво розрах й-
ся. Саме тоді вас все б де ч дово.

ДІВИ
Випромінюють флюїди чарівності,

приваблюючи протилежн стать, том
не дивно, я що вихор пристрасті під-
хопить вас і понесе в рай блаженства...
оловне не афіш вати свій сердечний
феєрвер . Зате на ромадсь ій стезі
ваша поп лярність в рай потрібна. Во-
на принесе висо і ділові дивіденди.
Завдя и ні альній винахідливості біз-
нес роз вітне, отримавши нове дихан-
ня. З вами рах ватим ться, до вашої

д м и присл хатим ться, ви станете
творчим дви ном ділової оманди.

ТЕРЕЗИ
Маніп ляції поч ттями оханих зара-

ди задоволення е оїстичних примх не-
прип стимі. Краще б д йте ар’єр і
заробляйте роші. Саме т т вас нині
стр менить приб т ове джерело. Спі-
вайте “аліл я” патрон , нама айтеся
йом до одити всьом і стати люб-
ленцем. Можливості є, талант не по-
зичати, ви ер довані, мітливі, дисцип-
ліновані, тон о роз мієтеся на психо-
ло ічних нюансах людсь ої нат ри, тож
працюйте і ба атійте собі на радість!

СКОРПІОНИ
Ви он йте дор чене на висо ом

професійном рівні, бо шеф нині стро-
ий та вимо ливий і може всипати
проч хан и за нехлюйство. Не зло-
вживайте посадою, адже нині добре
платять (вза алі цьо о ро Форт на
особливо прихильна до ваших и-
шень), позб тися дохідно о місця —
це верх недбалості. Ні о о не рити-
йте, нама айтеся с різь дар вати

радість оточенню, але не даваним
позерством, а теплом, лас ою і любо-
в’ю створювати атмосфер щастя. То-
ді і давні др зі від вас не повті ають.

СТРІЛЬЦІ
Сили тан ть, я віс , відч вається

на опичена за мин лий рі втома. За-
ляжте на дно і не спливайте, відпочи-
вайте. А точніше ер йте сит аціями
з підпілля, натис аючи на таємні ти-
лові важелі. Різати правд -мат в очі
не потрібно, вас я борця за спра-
ведливість не зроз міють. Зате си-
лою поч ттів, д мо ви здатні змоде-
лювати потрібн для себе сит ацію.
Саме нині олосальний потенціал ва-
шої віри може продемонстр вати про-
д тивність рез льтатів. Вірте — і да-
но б де вам по вашій вірі!

КОЗОРОГИ
Б д йте мирні мости з оточенням,

от йте діловий ф ндамент співпраці
намайб тнє. І в жодном випад не бе-
ріть в бор , роші стан ть ябл ом роз-
брат і мож ть пор йн вати др жні від-
носини. На сердечній стезі пан ватиме
ідилія, саме завдя и вашом міннюма-
ічно впливати на обранця, тримати під
тотальним онтролем ожний йо о ро .
Не реа йте болісно на моральні по-
вчання: в одне в хо вп с айте, а в ін-
ше вип с айте. Кер йтеся своєю д м-
ою і не нав’яз йте її ні ом .

ВОДОЛІЇ
Розпочалося ар’єрне сходження,

але нав оло ба ато недоброзичливців
і он рентів, що нама аються стави-
ти палиці в олеса, том віддайтеся
ціл ом роботі, працюйте не по лада-
ючи р , і заповітний олімп під орить-
ся. Отримати арно оплач ван поса-
д із області реально о. Тіль и біль-
ше спіл йтеся з ерівництвом. А я -
що ваш патрон стане товаришем, то-
ді все піде я по масл ! Др зі — це
ваш щасливий озир цьом році.

РИБИ
Я що почне р йн ватися здоров’я,

це означає, що емоційні стреси через
перевтом й надмірні робочі наванта-
ження діють на вас виснажливо. Дає-
ться взна и не атив, що осів м лом
д ші. Не д же напр ж йтеся, тихіше
їдеш — далі б деш. Шеф симпатиз є
вам (а точніше, Вищі Сили), тож із ар’-
єрою все б де о’ ей. Зосередьтеся на
особистом житті, в лючіть ам рний
енератор. За оханість має стати ва-
шим нормальним станом д ші, прод -
ючи ендорфін та наповнюючи

щастям нав олишній простір
Під от вала

Любов ШЕХМАТОВА, астроло
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä, âì³ùåíèé 
ó íàø³é ãàçåò³ 23, 24, 25 æîâòíÿ 

І К А Р А Л Х І М І

К О Л І З Е Й Р І У

С К О П А Х Е С К І З

Т Е А Т Р Щ А С Т Я

Е О Г Р А В Е Р
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П Л А Н Я Т И Н Й

Т Ь М А К А Р К А С П

Е Е Х О Н У Р А

К І Н О Л О Г І Я Н А Р

А Б О Р И Г Е Н Ш И М І

І Е В А Л Ь В А Ц І Я

С И Т А Р О Л Я

íà òèæäåíü (ç 26 æîâòíÿ ïî 1 ëèñòîïàäà)

Àí³ Ëîðàê óïàëà 
â äèòèíñòâî
Íàçâà íîâî¿ ïëàò³âêè “15”, îêð³ì ³íøîãî, 
â³ääçåðêàëþº ñòàí äóø³ ñï³âà÷êè
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У серед ввечері л бі "Оазис" Ані Ло-
ра презент вала десятий за лі ом аль-
бом, названий на честь сво о люблено-
о числа "15". Я з’яс валося, саме
стіль и ро ів співач а працює на сцені.
На честь презентації Ані Лора влашт -
вала перший онцерт з новою про ра-
мою, запросивши своїх др зів та о-
ле — Оле сандра Пономарьова, Таїсію
Повалій, Лілію Под опаєв . Наст пно о
місяця Ані Лора план є віді рати 10
онцертів, почавши з вист п в Києві 2
листопада.

24 æîâòíÿ ïîï-ä³âà óêðà¿íñüêî¿ ñöåíè Àí³ Ëîðàê
ïðåäñòàâèëà ñâ³é íîâèé àëüáîì “15”. ßê ³ áóäü-ÿêà
íîðìàëüíà äèòèíà, â³í âèíîøåíèé äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â.
“Ìè áàãàòî ãàñòðîëþâàëè, òîæ ÷èìàëî ï³ñåíü íà-
ðîäæóâàëèñÿ â äîðîç³ — â ïî¿çä³, àâòîáóñ³, àâòîìî-
á³ë³,— ðîçïîâ³ëà Àí³ Ëîðàê.— Áóâàëî, ùî ÿ ïðèäó-
ìàþ ìåëîä³þ ÷è êóïëåò, à ðåøòó — ìîÿ êîìàíäà”.
Ðåçóëüòàòîì êîëåêòèâíî¿ òâîð÷îñò³ êåðóâàëà ñàìà
Àí³ Ëîðàê. Óïåðøå âîíà ñòàëà ïðîäþñåðîì âëàñ-
íîãî àëüáîìó: ñàìà îáèðàëà òðåêè äî àëüáîìó, âè-
çíà÷àëà êîíöåïö³þ.

Äî íîâî¿ ïëàò³âêè óâ³éøëî 13 ï³ñåíü òà äâà â³-
äåî — âæå ðîçêðó÷åí³ êë³ïè “Ñ ïåðâîãî âçãëÿäà” ³
“ß ñ òîáîé”. ×èñëî “15” äëÿ ñï³âà÷êè ìàº ñèìâî-
ë³÷íèé çì³ñò. “Öå â³ê, ó ÿêîìó ÿ ïåðåìîãëà íà êîí-
êóðñ³ “Óòðåííÿÿ çâåçäà”, öå ñòàí ìîº¿ äóø³, òà, ÿê
ï³äðàõóâàëè, ñàìå ñò³ëüêè ðîê³â ÿ âæå ïðàöþþ íà
âåëèê³é ñöåí³, ó ùî ñàì³é âàæêî ïîâ³ðèòè”,— ïî-
ä³ëèëàñÿ Àí³ Ëîðàê.

Àëüáîì “15” ðîçïîâñþäæóâàòèìóòü íà òåðèòîð³¿
êðà¿í ÑÍÄ, ïåðåäóñ³ì â Óêðà¿í³ òà Ðîñ³¿. Ñïðÿìó-
âàííÿ íà ðîñ³éñüêîìîâíó àóäèòîð³þ ïðîñòåæóºòüñÿ
ó äîáîð³ ï³ñåíü. Ñåðåä òðèíàäöÿòè òðåê³â íîâîãî àëü-
áîìó º ëèøå îäíà êîìïîçèö³ÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
“ß ñòàíó ìîðåì”, à òàêîæ àíãëîìîâíà âåðñ³ÿ õ³òà
Äæîíà Áîí Äæîâ³ “It’s my lifå”. “Ç³ ñï³âàêîì íå çó-
ñòð³÷àëàñÿ, ä³àëîã âåëè ëèñòóâàííÿì. Êîëè Äæîí Áîí
Äæîâ³ ïî÷óâ äåìîâåðñ³þ ñâîº¿ êîìïîçèö³¿, òî äàâ

îñîáèñòèé äîçâ³ë âêëþ÷èòè ï³ñíþ äî àëüáîìó”,—
ðîçïîâ³ëà Àí³ Ëîðàê. Ïëàò³âêà ïîºäíóº ãîëîâíó òå-
ìó ï³ñåíü — öå, çâ³ñíî, êîõàííÿ, ó òðüîõ íàñòðîÿõ:
òàíöþâàëüíîìó (“Ñ ïåðâîãî âçãëÿäà”, “Ñåìü âåò-
ðîâ”), ë³ðè÷íîìó (“Æäó òåáÿ”, “Âåðíè ìîþ ëþáîâü”)
òà äðàéâîâîìó (“ß ñ òîáîé”, “It’s my lifå”).

Íà ïåðøèé êîíöåðò íîâîãî àëüáîìó Àí³ Ëîðàê
çàâ³òàëè äðóç³ òà êîëåãè ñï³âà÷êè: Îëåêñàíäð Ïî-
íîìàðüîâ ç äðóæèíîþ, Òà¿ñ³ÿ Ïîâàë³é òà ²ãîð Ë³-
õóòà, DJ Ïàøà, Â³êòîð Ïàâë³ê. Îë³ìï³éñüêà ÷åìï³-
îíêà Ë³ë³ÿ Ïîäêîïàºâà áëèçüêî òîâàðèøóº ç Àí³
Ëîðàê óæå ïîíàä 5 ðîê³â, ñï³âà÷êà íàâ³òü ñòàëà õðå-
ùåíîþ ìàìîþ ¿¿ äîíüêè Êàðîë³íè. “Ñïîä³âàþñÿ,
êîëè Êàðîë³íà-ìîëîäøà ï³äðîñòå, Êàðîë³íà-ñòàðøà
äàâàòèìå ¿é óðîêè âîêàëó”,— ðîçêðèëà ñâî¿ ïëàíè
Ë³ë³ÿ Ïîäêîïàºâà. “Êîëè ìè ïîçíàéîìèëèñÿ, ÿ ùå
íå ÷óâ ñï³âó Àí³ Ëîðàê, òîä³ âîíà çàïàì’ÿòàëàñÿ ÿê
âðîäëèâà ä³â÷èíà,— ïðèãàäàâ Îëåêñàíäð Ïîíîìà-
ðüîâ.— ×àñòî ïðàöþþ÷è ðàçîì, çðîçóì³â, ùî Àí³
Ëîðàê ùå ³ íàäçâè÷àéíî òàëàíîâèòà â³ä Áîãà”.

Ðîçêðó÷óâàòè ñâ³é íîâèé àëüáîì Àí³ Ëîðàê ïëà-
íóº âæå ó ëèñòîïàä³ — ñï³âà÷êà ïîîá³öÿëà äàòè â
Óêðà¿í³ äåñÿòü ñîëüíèõ êîíöåðò³â ó ºâðîïåéñüêîìó
øîó-ôîðìàò³ é ò³ëüêè ç æèâèì çâóêîì. Ïåðøèé ç
íèõ çàïëàíîâàíî íà 2 ëèñòîïàäà â Íàö³îíàëüíîìó
ïàëàö³ “Óêðà¿íà”

Ані Лора через сил вірить в те, що вже п’ятнадцять
ро ів вист пає на сцені
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Правління
Від рито о а ціонерно о товариства

"Бан "Фінанси та Кредит"
повідомляє про с ли ання на 11 р дня 2007 ро

об 11.00 за адресою: 04050, м. Київ, в л. Артема, 60,
позачер ових За альних зборів а ціонерів Від рито о
а ціонерно о товариства "Бан "Фінанси та Кредит".

Реєстрація а ціонерів відб ватиметься
11 р дня 2007 ро з 10.00 до 11.00

за місцем проведення зборів.

Для часті зборах представни ам а ціонерів
необхідно мати до менти, що підтвердж ють

повноваження представни а на право часті зборах
та до мент, я ий посвідч є особ .

Порядо денний позачер ових За альних зборів
а ціонерів:

1. Про збільшення розмір стат тно о апітал Бан шляхом
збільшення іль ості а цій існ ючої номінальної вартості за
рах но додат ових внес ів.

2. Про за рите (приватне) розміщення а цій та затвердження
прото ол рішення про за рите (приватне) розміщення а цій.

3. Про затвердження перелі інвесторів, серед я их
передбачено розміщення а цій, відповідно до я их прийнято
рішення про розміщення.

4. Про визначення повноважено о ор ан та повноважених
осіб Бан щодо прийняття рішень та вчинення дій, пов'язаних
із за ритим (приватним) розміщенням а цій.

5. Вирішення інших питань, пов'язаних із за ритим (приватним)
розміщенням а цій.

Додат ова інформація стосовно збільшення
стат тно о апітал Бан :

а)Мотиви збільшення стат тно о апітал : стат тний апітал
ВАТ "Бан "Фінанси та Кредит" збільш ється з метою
підвищення рин ової апіталізації Бан та розширення обся ів
бан івсь их посл .
Спосіб збільшення стат тно о апітал : стат тний апітал

Бан збільш ється шляхом збільшення іль ості а цій існ ючої
номінальної вартості за рах но додат ових внес ів.
Мінімальний розмір збільшення стат тно о апітал :

мінімальний розмір, на я ий збільш ється стат тний апітал
Бан , с ладає 730.999.937,50 рн. (сімсот тридцять мільйонів
дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять сім
ривень).

б) Прое т змін до стат т Бан , пов'язаних із збільшенням
стат тно о апітал :
П н ти 4.1, 4.2 стат т Бан пропон ється ви ласти в

наст пній реда ції:
"4.1. Стат тний апітал Бан становить 2.000.000.000,00

рн. (два мільярди ривень).
Стат тний апітал Бан поділений на 4.000.000.000 (чотири

мільярди) простих іменних а цій номінальною вартістю 0,50
ривні (п'ятдесят опійо ) ожна.
4.2. А ції Бан вип с аються бездо ментарній формі на

с м стат тно о апітал Бан 2.000.000.000,00 рн. (два
мільярди ривень), розподілено о на 4.000.000.000 (чотири
мільярди) простих іменних а цій номінальною вартістю 0,50
ривні (п'ятдесят опійо ) ожна.
Запропонований до роз ляд прое т змін до стат т Бан

під отовлений із розрах н мінімально заплановано о розмір
збільшення стат тно о апітал .

в) Дані про іль ість а цій, що вип с аються додат ово та
їх за альна вартість:
Бан додат ово вип с ає 1.461.999.875 (один мільярд

чотириста шістдесят один мільйон дев'ятсот дев'яносто дев'ять
тисяч вісімсот сімдесят п'ять) простих іменних а цій
номінальною вартістю 0,50 ривні (п'ятдесят опійо ) ожна,
на за альн номінальн вартість 730.999.937,50 рн. (сімсот
тридцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот
тридцять сім ривень). Форма вип с а цій - бездо ментарна.

) Відомості про нов номінальн вартість а цій: номінальна
вартість а цій зв'яз із збільшенням стат тно о апітал
Бан не змінюється.

д) Права а ціонерів при додат овом вип с а цій:
а ціонери Бан орист ються переважним правом на
придбання а цій, що пропон ються до розміщення,
пропорційно їх частці стат тном апіталі Бан , на дат
почат проведення першо о етап розміщення.
А ціонери Бан , що відмовляються від переважно о права

на придбання а цій додат ово о вип с , повідомляють
Правління Бан про та відмов довільній формі, до дати
почат проведення першо о етап розміщення.

е) Дата почат і за інчення підпис и на а ції, що додат ово
вип с аються: за рите (приватне) розміщення а цій Бан
здійснюватиметься два етапи.
Запланована дата почат розміщення - 14 січня 2008 ро ,

запланована дата за інчення розміщення - 31 січня 2008 ро .
Перший етап розміщення - з 14 січня 2008 ро по 28 січня

2008 ро (в лючно).
Др ий етап розміщення - з 29 січня 2008 ро по 31 січня

2008 ро (в лючно).

є) Порядо відш од вання власни ам а цій збит ів, пов'я-
заних із змінами стат тно о апітал : мови розміщення а цій
не передбачають вини нення збит ів а ціонерів Бан . У разі
вини нення в а ціонерів до ментально підтверджених збит ів,
пов'язаних із збільшенням стат тно о апітал Бан ,
відш од вання та их збит ів проводиться відповідно до чинно о
за онодавства У раїни.

Голова Правління В. Г. Хливню

Всі види бан івсь их посл .
Ліцензія НБУ №28 від 17.07.2007

Головне правління льт ри і мистецтв
Київсь ої місь ої державної адміністрації

о олош є он рс на заміщення ва антної посади
заст пни а начальни а правління е ономі и та фінансів -

начальни а планово-е ономічно о відділ

Вимо и: вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за
освітньо- валіфі аційним рівнем спеціаліст, ма істр, стаж роботи на
державній сл жбі на посаді оловно о спеціаліста не менше 3 ро ів,
або стаж роботи на ерівних посадах не менше 5 ро ів.

До менти приймаються протя ом місяця за адресою: м.Київ-04,
б львар Т. Шевчен а, 3.

Довід и за тел.: 279-52-82; 279-72-51

Шевчен івсь ий районний с д
м. Києва повідомляє, що 22 листопада
2007 ро об 11.00 б де роз лядатися
цивільна справа за позовом Петрова
Оле а Володимировича до Древиць о о
Оле сія Ві торовича про стя нення бор .
Древиць ий О.В., я ий проживає за
адресою: м. Київ, в л. Де тярівсь а, 28,
в. 49 ви ли ається в с дове засідання я
відповідач. В разі йо о неяв и справ б де
роз лян то за йо о відс тності на підставі
наявних матеріалів справи. Адреса с д :
м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-б,
аб. 60. С ддяШевчен івсь о о районно о
с д м. Києва Сапри іна І.B.

Святошинсь ий районний с д м. Києва
в с ладі олов ючо о-с дді Кирилю Г.М.
повідомляє: Батю Ві тор Петрович,
04.11.1955 ро народження, останнє
відоме місце проживання: м. Київ,
в л.Симирен а, 22Б, в.92, ви ли ається
до Святошинсь о о районно о с д
м.Києва я відповідач в цивільній справі за
позовом Батю Софії Оле сіївни про
розірвання шлюб . С дове засідання
відб деться 12.11.2007р. о 12.00 в
приміщенні с д за адресою: м. Київ, в л.
Жилянсь а, 142, аб. 24. У разі неяв и
відповідача до с д справ б де вирішено
на підставі наявних ній даних чи до азів.

Безсмертний Анатолій Петрович та
Дячен о Михайло Андрійович ви ли аються
в с дове засідання для роз ляд цивільної
справи за позовом Євт шен о Галини
Володимирівни, Євт шен а Володимира
Івановича, Г ляєвої Лариси Володими-
рівни, Г ляєва І оря Ми олайовича до
Безсмертно о Анатолія Петровича, Дячен а
Михайла Андрійовича про відш од вання
матеріальної та моральної ш оди в я ості
відповідачів на 10.00 7 листопада 2007 ро
в Святошинсь ом районном с ді
м.Києва (м.Київ, в л.Я.Коласа, 27-а, зал
с дових засідань №2, абінет №3).

Оболонсь ий районний с д м.Києва
ви ли ає я відповідача Гри оревсь о о
Оле сандра Володимировича по цивільній
справі № 2-5275/07 за позовом Маз ра
Ві тора Оле сійовича до Гри оревсь о о
Оле сандра Володимировича про
стя нення забор ованості в с дове
засідання на 13 листопада 2007 ро на
9.30. Адреса с д : м.Київ, в л.Тимошен а,
2-є, аб. 19, с ддя Поліщ Н.В. В разі
неяв и справ б де роз лян то
відс тності нез'явившихся осіб.

Мамай Лариса Ростиславівна
ви ли ається в с дове засідання для
роз ляд цивільної справи за
позовом Мамай Івана Ми олайовича
до Мамай Лариси Ростиславівни про
розірвання шлюб на 10.00 6
листопада 2007 ро в Святошин-
сь ом районном с ді м.Києва
(м.Київ, в л. Я ба Коласа, 27-А,
абінет №3, зал с дових засідань
№2).

Cвятошинсь ий районний с д
м. Києва повідомляє р. Рже-
пець о о Сер ія Васильовича, що
15.11.2007 ро о 10.00 б де
сл хатись цивільна справа за
позовом Ржепець ої Ірини Ми-
олаївни до Ржепець о о Сер ія
Васильовича про розірвання шлюб ,
в приміщенні с д , що знаходиться
за адресою: м. Київ, в л. Я. Коласа,
27-А, зал №1. В разі Вашої неяв и
справа б де роз лян та Ваш
відс тність на підставі матеріалів, що
знаходяться справі.

Виробнича дільниця № 1
BAT "Трест "Київпідземшляхб д-2”,
що знаходиться в Дніпровсь ом районі м.Києва
по в л. Березнева, 12-а, повинно отримати

Дозвіл на ви иди в атмосфер
Підприємство спеціаліз ється на ви отовленні б дівельних

елементів, залізобетонних ілець, поребри ів.
З ідно із звітом по інвентаризації ви идів забр днюючих речовин в

атмосфер , ви онаним в 2007р. на підприємстві 15 стаціонарних
джерел ви идів в атмосфер та 1 перес вне джерело - автотранспорт.

За альні ви иди по підприємств : 0,283913 /се , 2,337642 т/рі .
Підприємство належить до 3 р пи об'є тів.
За рез льтатами розрах н ів розсіювання онцентрації на межі

санітарно-захисної зони менші раничнодоп стимих.
За важення та пропозиції щодо видачі Дозвол просимо надсилати

в Дніпровсь районн державн адміністрацію.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача
Хоцер Оле сандра Володимировича по цивільній справі № 2-
5186/07 за позовом ТОВ "ПростоФінанс" до Хоцер Оле сандра
Володимировича про стя нення с ми в с дове засідання на
9 листопада 2007 ро на 9.15. Адреса с д : м.Київ, в л.
Тимошен а, 2-є, аб.19, с ддя Поліщ Н.В. В разі неяв и
справ б де роз лян то відс тності нез'явившихся осіб.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача
Федорова Ма сима Оле сандровича по цивільній справі № 2-
5201/07 за позовом ТОВ "ПростоФінанс" до Федорова Ма сима
Оле сандровича про стя нення с ми в с дове засідання на
9 листопада 2007 ро на 8.30. Адреса с д : м.Київ, в л.
Тимошен а, 2-є, аб.19, с ддя Поліщ Н.В. В разі неяв и
справ б де роз лян то відс тності нез'явившихся осіб.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача Д бови а

Михайла Володимировича по цивільній справі № 2-3936/07 за позовом Лінивої

Валентини Михайлівни до Територіальної ромади Оболонсь о о р-н м.Києва,

Оболонсь ої РДА в м.Києві, Оболонсь о о РУ ГУ МВС У раїни в м.Києві Д бови а

Михайла Володимировича про визнання права орист вання жилим приміщенням

в с дове засідання на 8 листопада 2007 ро на 14.30. Адреса с д : м.Київ,

в л.Тимошен а, 2-є, аб.19, с ддя Поліщ Н.В. В разі неяв и справ б де

роз лян то відс тності нез'явившихся осіб.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача - Што ало І оря
Степановича, останнє місце проживання: м. Київ, в л. Жол дева, 6 В, в. 178 для
часті в цивільній справі за позовом З бчен о Л.Ф. до Што ало І.С., треті особи:
Святошинсь а РДА м. Києві, З бчен о В.А. про визнання особи та ою, що
втратила право орист вання жилим приміщенням. С дове засідання відб деться
05.11.2007 ро о 9.30 за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, аб. 22. С ддя
Ш м Л.М. У разі неяв и Што ало І.С. до с д без поважних причин або разі
неповідомлення про причини неяв и справа б де роз лядатись за їх відс тності.

Оболонсь ий районний с д м.Києва ви ли ає я відповідача
Людмирсь о о Ед арда Борисовича по цивільній справі № 2-5289/07
за позовом Людмирсь ої Людмили Іванівни до Людмирсь о о Ед арда
Борисовича про розірвання шлюб в с дове засідання на 12 листопада
2007 ро на 9.30. Адреса с д : м.Київ, в л.Тимошен а, 2-є, аб.19,
с ддя Поліщ Н.В. В разі неяв и справ б де роз лян то відс тності
нез'явившихся осіб.

ВІДОМОСТІ
про змін с лад посадових осіб від рито о а ціонерно о товариства

“На ово-дослідний інстит т еле тромеханічних приладів"

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Дата
прийняття
рішення

Зміни
(призначе-
но або
звільнено)

Посада Прізвище, ім'я,
по бать ові

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер,
дата видачі, ор ан, я ий
видав)

Володіє част ою
в стат тном
апіталі емітента
( відсот ах)

22.10.2007 Звільнено Керівни Дире ції -
енеральний
дире тор
Товариства

Бондарен о
Ми ола
Оле сандрович

СО462859, виданий
Шевчен івсь им РУГУ
МВС У раїни в м. Києві
03.10.2000 р.

0,0118

22.10.2007 Обрано Голова правління -
енеральний
дире тор
Товариства

Бондарен о
Ми ола
Оле сандрович

СО462859, виданий
Шевчен івсь им РУГУ
МВС У раїни в м. Києві
03.10.2000 р.

0,0118

22.10.2007 Звільнено Се ретар
На лядової ради

А ментіна Оль а
Геор іївна

КА194361, виданий
Шевчен івсь им РВУ
МВС Львівсь ій обл.
20.06.1996 р.

0

22.10.2007 Звільнено Член На лядової
ради

Ми итен о
Тетяна Сер іївна

СН947192, виданий
Жовтневим РУГУ МВС
в м. Києві 20.10.1998 р.

0

22.10.2007 Звільнено Член На лядової
ради

Кравч
Оле сандр
Михайлович

НА131064, виданий
Старо остянтинівсь им
РВУ МВС в
Хмельниць ій обл.
14.06.1996 р.

0

22.10.2007 Звільнено Голова Ревізійної
омісії

Вєдєнєєва
Тетяна
Ми олаївна

СН667940, виданий
Ленін радсь им РУГУ
МВС в м. Києві
09.12.1997 р.

0

22.10.2007 Обрано Голова Ревізійної
омісії

Я овлєва Ірина
Анатоліївна

СО821693, виданий
ТУМ-2 Шевчен івсь им
РУГУ МВС У раїни
в м. Києві 08.04.2003 p.

0
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

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

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

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

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

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 3711
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Оль а НАВРОЦЬКА,
стиліст:
— Особисто мені д же подобається читати фентезі.

Анжей Сабновс ій і Сер ій Л ’янен о часто дають ме-
ні змо порин ти в інший світ разом з ними.

Олена АЛІМОВА,
ліпмей ер:

— Мене надихає моє життя, а відповідно і те, що йо-
о наповнює. Часом я знаходж своє натхнення мі-
фах, романтичних романах — все трапляється миттє-
во. Нещодавно мене д же вразив своїм твором італій-

сь ий психотерапевт Антоніо Мона етті “Жін а: се с,
влада, бла одать”.

Юрій ТОПЧІЙ,
письменни :

— Насамперед мені додають енер ії мої власні ниж-
и. Та ож д же подобається читати Єван еліє, не ли-
шаються без ва и і харизматичні автори, а та ож ан-
тичні. З перелі харизматичних я надаю перева Ан-
дрієві К раєв , Андрієві Т ачов , н і, безперечно, ран-
нім промовам Гітлера. Античність мені ці ава творами
Платона.

ßê³ êíèæêè äîäàþòü âàì
åíåðã³¿?

Київсь ий медіа холдин —
енеральний медіа партнер

ІІІ Міжнародно о “Кінорин “Молодість”

Найважливіша подія 2007 ро для раїнсь ої іно-
інд стрії відб деться за інформаційної підтрим и Ки-
ївсь о о медіа холдин . Ми продовж ємо розвивати
соціальне меценатство, бер чи часть ІІІ Міжнарод-
ном “Кінорин “Молодість”.
У цьом році Київсь ий медіа холдин заснов є іль-
а номінацій за дося нення сфері іно-бізнес . П’ять
м ніципальних ЗМІ назв ть п’ять най ращих робіт, що
бер ть часть “Кінорин “Молодість”.

На ородження відб деться
27 жовтня о 20.00 інотеатрі “Київ”.

(Номінації — “ раща режис ра”, “ ращий сценарій”,
“ раща чоловіча роль”, “ раща жіноча роль”, “ ращий
продюсер”)

Члени ж рі —
Володимир ВОЙТЕНКО, іно рити
О сана КОНДРАШОВА, дире тор Cinema Analytics
Єлизавета ПЛЕСКОНОС, дире тор омпанії “Лю сор

У раїна”
Дмитро ІВАНОВ, ж рналіст Kyiv Weekly
О сана ТРОЩАНОВСЬКА, реда тор та завід юча від-

ділом х дожніх про рам теле анал “Київ”

Ì³í³ñòåðñòâó ïàëèâà
òà åíåðãåòèêè
ï³äêèíóëè êíèæîê
íà ðîçïàë
Êèÿíè âèéøëè çàõèñòèòè “Ïëàíåòó”
Àííà ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора вранці під зачине-
ними дверима ни арні
"Планета" на Хрещати
відб лася чер ова а ція
омітет "К льт ра проти
вандалізм ". Головним
об'є том рити и цьо о
раз стало Міністерство
палива та енер ети и,
співробітни и я о о не по-
важають нижо та Вер-
ховно о с д .

Ãîëîâíà ïðîâèíà ì³í³ñòåð-
ñòâà — íåáàæàííÿ âèêîíóâàòè ð³-
øåííÿ Âåðõîâíîãî ñóäó, óõâàëå-
íå 25 âåðåñíÿ. Çã³äíî ç öèì äî-
êóìåíòîì, ïðèì³ùåííÿ â áóäèí-
êó ¹ 30 íà Õðåùàòèêó º êîìó-
íàëüíîþ âëàñí³ñòþ ì³ñòà, òîæ
êíèãàðíÿ ìàº éîãî îðåíäóâàòè.

Â³ä áàãàòüîõ ïîïåðåäí³õ ó÷î-
ðàøíÿ àêö³ÿ â³äð³çíÿëàñÿ íàñàì-
ïåðåä ñòðóíêîþ äðàìàòóðã³ºþ.
Ïî÷àëîñÿ ç òîãî, ùî íà ìîêðèé
òðîòóàð ç³ ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü
êíèãàðí³ âèòÿãëè ê³ëüêà äåñÿòê³â
ñòàðèõ òîì³â êíèæîê òà æóðíà-
ë³â. Êîëè ïàëê³ ïðîìîâè âñ³õ, õòî
õîò³â óçÿòè ñëîâî — â³ä îðãàí³çà-
òîðà àêö³¿ ªâãåíà Êàðàñÿ äî âñþ-
äèñóùî¿ áàáè Ïàðàñêè — â³äçâó-
÷àëè, âèäàííÿ íà ðÿäíèí³ â³äíåñ-
ëè ï³ä äâåð³ Ì³í³ñòåðñòâà ïàëèâà
òà åíåðãåòèêè, ìîâëÿâ, ÷èíîâíè-
êàì íà ðîçïàë.

Ùîïðàâäà, ñåðöÿ ñï³âðîá³òíè-
ê³â ì³í³ñòåðñòâà í³ â³ä öüîãî äîá-
ðå çðåæèñèðóâàíîãî ïåðôîðìàí-
ñó, í³ â³ä ëèñò³âîê íå ðîçòàíóëè.
Ï³äëåãë³ Þð³ÿ Áîéêà íåâïåâíåíî
â³äïîâ³äàëè æóðíàë³ñòàì, ùî ïðè-
÷èíè òàêîãî ïîæâàâëåííÿ á³ëÿ
áóä³âë³ Ì³íïàëèâåíåðãî íå ðîçó-
ì³þòü. Óò³ì, îõî÷å çóïèíÿëèñÿ,
àáè áëèæ÷å ðîçäèâèòèñÿ ãîëîâ-
íîãî ðåäàêòîðà “À-áà-áà-ãà-ëà-

ìà-ãè” ²âàíà Ìàëêîâè÷à ÷è ïèñü-
ìåííèêà Àíäð³ÿ Êîêîòþõó. À ñòà-
ðåíüêà ïðèáèðàëüíèöÿ ì³í³ñòåð-
ñòâà íàâ³òü âçÿëà íà çãàäêó åí-

öèêëîïåä³þ “Ñòðàíû è íàðîäû
ìèðà” 1982 ðîêó âèäàííÿ, ïîîá³-
öÿâøè ïðèíàã³äíî ïîêàçàòè ¿¿ ì³-
í³ñòðîâ³ Þð³þ Áîéêó

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ó ï³âí³÷íèõ îáëàñòÿõ áåç ³ñòîòíèõ

îïàä³â, íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ íåâåëèê³ äîù³. Â³òåð ñõ³äíèé, 7—12 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +8...+14°Ñ, âíî÷³ 0...+6°Ñ; ó ï³âäåíí³é ÷àñ-

òèí³ âäåíü +12...+17°Ñ, âíî÷³ +4...+10°Ñ; â Êàðïàòàõ âäåíü òà
âíî÷³ áëèçüêî 0°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â.
Â³òåð ñõ³äíèé, 7—12 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +8...+13°Ñ, âíî÷³

0...+6°Ñ
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Завдя и Міністерств палива та енер ети и ни арня “Планета”
може опинитися надворі


