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МОДА ВИСОКОГО ЗЛЕТУ
В Sky- афе відб лася презентація
про рами “Неделя моды
с Дашей Шаповаловой”

Çà çàñëóãè ïåðåä
Â³ò÷èçíîþ
Ó Êèºâ³ â³äêðèëè íîâèé ïàëàö 
äëÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé â³ä-
êðèâ ïåðøèé â Óêðà¿í³ Ïàëàö
âåòåðàí³â. Â³äêðèòòÿ Ïàëàöó ñòà-
ëî ïîäàðóíêîì ì³ñüêî¿ âëàäè êè-
¿âñüêèì âåòåðàíàì äî 64-î¿ ð³÷-
íèö³ âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä ôà-
øèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â.

“ß ãëèáîêî ïîâàæàþ ëþäåé,
ÿê³ òâîðèëè íàøó ³ñòîð³þ, áåç
ÿêèõ íå áóëî á ñüîãîäí³øíüîãî
äíÿ. ² â³äêðèòòÿ öüîãî Ïàëàöó —
öå äàíèíà ìîº¿ øàíè âàì, äîðî-
ã³ âåòåðàíè. Òåïåð âè ìàòèìåòå
çàòèøíå ì³ñöå ç óñ³ìà ïîòð³áíè-
ìè óìîâàìè òà â³äïîâ³äíèìè

ñïåö³àë³ñòàìè äëÿ îòðèìàííÿ ñî-
ö³àëüíî¿, ïðàâîâî¿, ìåäè÷íî¿ ³
ìîðàëüíî¿ äîïîìîãè, âåäåííÿ
ãðîìàäñüêî¿ ðîáîòè òà îðãàí³çà-
ö³¿ äîçâ³ëëÿ”,— çâåðíóâñÿ íà â³ä-
êðèòò³ äî âåòåðàí³â Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé.

Ï³ñëÿ óðî÷èñòîãî ïåðåð³çàííÿ
ñòð³÷êè ìåð Êèºâà îãëÿíóâ íîâó
áóä³âëþ êóëüòóðíî-ìåäè÷íîãî òà
ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî öåíòðó. Öå
òðèïîâåðõîâèé áóäèíîê çàãàëüíîþ
ïëîùåþ ïðèáëèçíî 3 òèñ êâ. ì,
àêòîâèé çàë, ðîçðàõîâàíèé íà
220 ì³ñöü, êîíôåðåíö-çàë íà 80
ì³ñöü. Îêð³ì öüîãî, áóä³âëÿ Ïà-

ëàöó ñêëàäàºòüñÿ ç ñàí³òàðíî-ìå-
äè÷íî¿ ÷àñòèíè (ìàñàæíèé, ñòî-
ìàòîëîã³÷íèé òà ³í. êàá³íåòè),
ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî öåíòðó
(þðèäè÷íà êîíñóëüòàö³ÿ, ñïîðò-
çàë, ê³íîçàë òîùî) ³ ïîâåðõó äëÿ
êóëüòóðíî-ìàñîâèõ çàõîä³â (çàëà
çàñ³äàíü, á³áë³îòåêà, ãóðòêè ð³ç-
íèõ íàïðÿì³â).

Íà çâåäåííÿ Ïàëàöó ì³ñüêà
âëàäà âèä³ëèëà ç áþäæåòó ïîíàä
10 ìëí ãðí. Â ðåçóëüòàò³ Êè¿â ìàº
íîâèé ñîö³àëüíî-ìåäè÷íèé îñå-
ðåäîê äëÿ âåòåðàí³â. Öå äîçâî-
ëèòü ùîì³ñÿöÿ îáñëóãîâóâàòè 6
òèñ. âåòåðàí³â.

Êð³ì òîãî, çíà÷íó ô³íàíñîâó
ï³äòðèìêó âåòåðàíè îòðèìóþòü
çàâäÿêè çàïî÷àòêîâàí³é öüîãî
ðîêó àêö³¿ “Äîïîìîæè êîíêðåò-
í³é ëþäèí³” òà ñîö³àëüí³é ïðî-
ãðàì³ “Òóðáîòà”. Íàñòóïíîãî ðî-
êó Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîîá³-
öÿâ âåòåðàíàì çíîâó çá³ëüøèòè
îáñÿãè ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè

Êè¿â íàö³ëèâñÿ
íà ªÂÐÎ-2012
Ìåð çàïåâíÿº, ùî ñòîëèöÿ ãîòóºòüñÿ
äî ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ë³ïøå,
í³æ ³íø³ ì³ñòà
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід Черновець ий підтвердив
"Хрещати ", що столиця продовж є а тивно от -
ватися до чемпіонат Євро-2012. На цей час знай-
дено шляхи розв’язання проблеми з б дівництвом
біля НСК "Олімпійсь ий", а напри інці цьо о ро
від риють перш частин Подільсь о-Вос ресен-
сь о о мостово о переход .

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ñêàçàâ
“Õðåùàòèêó”, ùî äî ªâðî-2012 Êè¿â ãîòóºòüñÿ ë³ïøå, í³æ ³íø³
ì³ñòà. “Íåùîäàâíî ÿ áóâ íà íàðàä³ ó Ïðåçèäåíòà. Í³ÿêèõ ïðåòåí-
ç³é äî íàñ íå áóëî âèñëîâëåíî. ª îäíà ïðîáëåìà: ìèíóëà âëàäà
ðîçïî÷àëà á³ëÿ ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé” áóä³âíèöòâî òîðãîâîãî êîì-
ïëåêñó. ² â³í çàâàæàº ïðîâåäåííþ ÷åìï³îíàòó. Ìè çàïðîñèìî âëàñ-
íèêà öüîãî êîìïëåêñó é çàïðîïîíóºìî éîìó êîìïåíñàö³þ ó âè-
ãëÿä³ âèä³ëåííÿ ³íøîãî ì³ñöÿ àáî çíàéäåìî ÿêå-íåáóäü ³íøå ð³-
øåííÿ”,— ïîâ³äîìèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

“Ùî ñòîñóºòüñÿ ï³äãîòîâêè äî ÷åìï³îíàòó, òî Êè¿â ãîòîâèé ë³ï-
øå, í³æ ³íø³ ì³ñòà, äî ïðèéíÿòòÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ òóðèñò³â. Àäæå
ó íàñ áàãàòî ãîòåë³â ³ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ââåäåìî â åêñïëóàòàö³þ
ùå íèçêó, ó òîìó ÷èñë³ é â³äîìèõ ìàðîê”,— çàïåâíèâ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé. Â³í òàêîæ äîäàâ, ùî â ðàç³ ïîòðåáè, ÿêùî òóðèñò³â íà-
¿äå äóæå áàãàòî, ðîçì³ñòèòè ¿õ ìîæíà áóäå, çîêðåìà, é íà êîìôîð-
òàáåëüíèõ òåïëîõîäàõ.

Òàêîæ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîîá³öÿâ, ùî â 2010 ðîö³ ïî ìîñ-
òó ÷åðåç ãàâàíü ï³äóòü ïåðø³ ìàøèíè, à íàïðèê³íö³ 2007-ãî â³ä-
êðèþòü ïåðøó ÷àñòèíó Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòîâîãî ïå-
ðåõîäó. Çàâäÿêè öüîìó ñêîðîòèòüñÿ äîðîãà â³ä Îáîëîí³ äî Ïîäî-
ëó íà ÷îòèðè ê³ëîìåòðè. Â 2010—2011 ðîêàõ ðåêîíñòðóþþòü Æó-
ëÿíñüêèé øëÿõîïðîâ³ä. “Êð³ì òîãî, ìè âñòàíîâëþºìî òåðì³íàëè
â øåñòè ïóíêòàõ íà ï³ä’¿çäàõ äî Êèºâà, ³ ôóðè ñþäè â íåäîçâîëå-
íèé ÷àñ íå çà¿æäæàòèìóòü. Ç äîïîìîãîþ ì³ë³ö³¿ ³ âëàñíèìè ñèëà-
ìè çðîáèìî òàê, ùîá âîíè çà¿æäæàëè ò³ëüêè çà ãðàô³êîì ³ íå îò-
ðóþâàëè ïîâ³òðÿ”,— íàãîëîñèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé

Âíó÷àòèé ìåð
Ó äîíüêè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
íàðîäèâñÿ ñèí
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

27 жовтня подр жжя Христини Черновець ої та
деп тата Київради В'ячеслава С пр нен а народився
хлопчи . Малю став третьою дитиною пані Христи-
ни та четвертим он ом Київсь о о місь о о олови
Леоніда Черновець о о.

Õëîï÷èê âàãîþ 3 êã 400 ãðàì³â íàçâàëè íà ÷åñòü áàòüêà Â’ÿ÷å-
ñëàâà — ²âàíîì. Ïåðøèõ äâîõ ñâî¿õ ìàëþê³â ïàí³ Õðèñòèíà íà-
çâàëà íà ÷åñòü ñâî¿õ áàòüê³â — Ëåîí³äà òà Àë³íè ×åðíîâåöüêèõ.

ßê çàçíà÷èâ ùàñëèâèé ä³äóñü, âñóïåðå÷ ïë³òêàì îïîíåíò³â, êî-
ð³ííÿ éîãî ðîäèíè íåðîçðèâíå ç Óêðà¿íîþ: “Âñå ìîº æèòòÿ òà
æèòòÿ ìî¿õ ä³òåé ïîâ’ÿçàíå ç ö³ºþ êðà¿íîþ. Òîæ ïîÿâà â ìåíå ùå
îäíîãî îíóêà, íîâîãî ÷ëåíà íàøî¿ ðîäèíè, äàº íàä³þ, ùî öåé
ìàëåíüêèé ãðîìàäÿíèí çìîæå ïîáà÷èòè ñâîþ êðà¿íó ïî-ñïðàâæ-
íüîìó äåìîêðàòè÷íîþ òà ïðîöâ³òàþ÷îþ”,— ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”
ì³ñüêèé ãîëîâà
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В а товом залі Палац ветеранам вдалося тісно поспіл ватися з Леонідом Черновець им

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Учора мер Києва Леонід Черновець ий від рив на в лиці
Бастіонній, 11 новий Палац ветеранів. Для 122 тисяч
ветеранів війни і 345 тисяч ветеранів праці, я і прожи-
вають столиці, це стало справжнім подар н ом.
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МИКОЛА РУДЬКОВСЬКИЙ:
“ТАРИФИ НА ВСІ ВИДИ
ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
ДО КІНЦЯ РОКУ
НЕ ПІДВИЩАТЬ”
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Ñòîìàòîëîã³÷í³ ïîñëóãè
ñòàíóòü äîñòóïí³øèìè

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî â³äòå-
ïåð ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ñòîìàòîëîã³÷í³é ïî-
ë³êë³í³ö³ çìîæóòü áåçïåðåøêîäíî ë³êóâàòèñü
óñ³ êèÿíè, îñîáëèâî ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é: âå-
òåðàíè, ïåíñ³îíåðè, ìàëîçàáåçïå÷åí³. À ç 2008
ðîêó ìåäè÷í³ ïîñëóãè â ö³é óñòàíîâ³ âçàãàë³
ñòàíóòü áåçîïëàòíèìè. Çà ¿¿ ñëîâàìè, çàâäÿ-
êè ïîòóæí³é ìàòåð³àëüí³é ï³äòðèìö³ ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó íàëåæíå ô³íàíñóâàííÿ îòðè-
ìóâàòèìóòü óñ³ êîìóíàëüí³ ìåäè÷í³ çàêëàäè
òà óñòàíîâè Êèºâà. Çîêðåìà, é íàçâàíà ïîë³-
êë³í³êà, ÿêó äíÿìè Êè¿âðàäà ïîâåðíóëà äî
ñòîëè÷íî¿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

Ñòîëèöÿ áóäå çåëåí³øîþ
Ó÷îðà íà÷àëüíèê â³ää³ëó óòðèìàííÿ çåëåíèõ

íàñàäæåíü “Êè¿âçåëåíáóäó” Âàëåíòèíà Êèÿø-
êî ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî äî ê³íöÿ
æîâòíÿ ó ñòîëèö³ âèñàäÿòü 3,5 òèñÿ÷³ äåðåâ òà
ñò³ëüêè æ êóù³â. Ó ðàìêàõ ïðîâåäåííÿ ùîð³÷-
íîãî îñ³ííüîãî ì³ñÿ÷íèêà ç áëàãîóñòðîþ, ñòî-
ëè÷í³ çåëåíáóä³âö³ âæå âèñàäèëè ìàéæå 2 òè-
ñÿ÷³ äåðåâ. Îêð³ì öüîãî, äî Êèºâà çàâåçóòü 200
òèñÿ÷ ìåòð³â êóá³÷íèõ ́ ðóíòó äëÿ îáëàøòóâàí-
íÿ ñêâåð³â, êëóìá òà ïàðêîâèõ òåðèòîð³é

Ïîëüñüê³ ëèïè ïðèêðàñèëè
Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ÐÄÀ Àíäð³é Ñèäîðîâ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòè-
êó”, ùî â ðàéîí³ âèñàäæåíî ï³âòîðè òèñÿ÷³
ïîëüñüêèõ ëèï. Âàðò³ñòü îäíîãî ñàäæàíöÿ 500
ãðèâåíü. ×è íå íàéá³ëüøå ¿õ ç’ÿâèëîñÿ ó ïàð-
êó Âîëîäèìèðñüêà ã³ðêà. Îêð³ì òîãî, öèìè âè-
õ³äíèìè îäíî÷àñíî ïðèáèðàëè 50 âóëèöü ðàéî-
íó. “Ó öüîìó ðîö³ öå òðåò³é òàêèé çàõ³ä. À íà
íàñòóïíèé ð³ê ìè ïëàíóºìî çðîáèòè òàêèõ,
ìîæëèâî, ÷îòèðè. Âåñü Øåâ÷åíê³âñüêèé
ðàéîí, âñÿ àäì³í³ñòðàö³ÿ, âñ³ ñòðóêòóðè, ÿê³
çíàõîäÿòüñÿ â ðàéîí³, âèéøëè íà öåé ñóáîò-
íèê. Ëþäè ïîâèíí³ íå ëèøå ñèä³òè â êàá³íå-
òàõ, à é ðîçóì³òè, ÿê öå òÿæêî ïðèáèðàòè ðàéîí
³ ñàìèì áðàòè ó÷àñòü”,— äîäàâ ïàí Ñèäîðîâ

Íà Ïîäîë³ â³äêðèëè
ì³æíàðîäíèé äèòÿ÷èé 
ñàäîê

Ó÷îðà ïðåñ-ñëóæáà Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ ïîâ³-
äîìèëà “Õðåùàòèêó”, ùî çà àäðåñîþ âóë. Êî-
ïèë³âñüêà, 55, â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ â³äáó-
ëîñÿ óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ì³æíàðîäíîãî äèòÿ-
÷îãî ñàäêà “Ìåðèä³àí”, ÿêèé çàáåçïå÷óâàòè-
ìå óñ³ óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ³íäèâ³äóàëüíèõ ïî-
òðåá âèõîâàíö³â òà òâîð÷èõ çä³áíîñòåé äèòè-
íè. Äèòÿ÷èé ñàäîê ïðàöþâàòèìå ç ä³òüìè â³ä
2-õ ðîê³â. Ïî÷èíàþ÷è ç òðüîõ ðîê³â, íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíèé ïðîöåñ îðãàí³çîâóþòü àíãë³é-
ñüêîþ ìîâîþ. Â “Ìåðèä³àí³” âèêîðèñòîâóâà-
òèìóòü íàéñó÷àñí³ø³ ìåòîäèêè âèõîâàííÿ òà
íàâ÷àííÿ, ïîñò³éíî ïðàöþâàòèìå ìåäè÷íà
ñëóæáà òà íàäàâàòèìóòü ïîñëóãè ëîãîïåäà,
ïñèõîëîãà òà õîðåîãðàôà

Êè¿â äðóæèòèìå 
ç Ç³ìáàáâå

“Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðóäèê çóñòð³âñÿ ç äåëå-
ãàö³ºþ ñòîëèö³ Ç³ìáàáâå ç ì³ñòà Õàðàðå. Ï³ä ÷àñ
çóñòð³÷³ îáãîâîðþâàëè ïèòàííÿ ìîæëèâî¿ ñï³â-
ïðàö³ ì³æ ñòîëèöÿìè ó ñôåðàõ ðîçâèòêó òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, áóä³âíèöòâà òà ñîö³-
àëüíî¿ ïîë³òèêè. Çîêðåìà, ìåð Õàðàðå Ìàéê
Ìàõà÷è ï³äêðåñëèâ, ùî ¿õ îñîáëèâî ö³êàâèòü
äîñâ³ä êè¿âñüêî¿ âëàäè ó ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàì äî-
ïîìîãè ñîö³àëüíî-íåçàõèùåíèì âåðñòâàì íà-
ñåëåííÿ òà ëþäÿì ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè.
Ïîêè ùî ì³æ Êèºâîì òà Õàðàðå íå ï³äïèñàí³
äîãîâîðè ïðî ñï³âïðàöþ. Àëå ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³
îáèäâ³ ñòîðîíè âèÿâèëè áàæàííÿ ó ÿêîìîãà
êîðîòøèé òåðì³í óçãîäèòè ôîðìàëüí³ ïèòàí-
íÿ òà ðîçïî÷àòè ñï³ëüíó ðîáîòó

Ë³âèé áåðåã çàáóäóþòü
ë³êàðíÿìè

Íà â÷îðàøíüîìó çàñ³äàíí³ ç ïèòàíü
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó éøëîñÿ, çîêðåìà, ïðî çâåäåííÿ íî-
âèõ ë³êàðåíü íà ë³âîìó áåðåç³. Çà ñëî-
âàìè ãîëîâè êîì³ñ³¿ Îëüãè Áîãîìîëåöü-
Øåðåìåòüºâî¿, öå ïèòàííÿ íèí³ º îäíèì
³ç íàéàêòóàëüí³øèõ. Àäæå ìàéæå 90%
ñòîëè÷íèõ êë³í³ê ðîçòàøîâàí³ íà ïðà-
âîìó áåðåç³ Äí³ïðà. Öå àæ í³ÿê íå çà-
äîâîëüíÿº æèòåë³â ë³âîáåðåææÿ. Òîìó â
Äí³ïðîâñüêîìó, Äàðíèöüêîìó òà Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîíàõ ïåðøî÷åðãîâî ñòâî-
ðÿòü õî÷à á öåíòðè ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè, à âæå ïîò³ì çâåäóòü ³ ïîâíî-
ö³íí³ ë³êàðí³. Ïëàíóþòü òàêîæ áóäóâà-
òè ìåäóñòàíîâè é íà îêîëèöÿõ ñòîëèö³.
Ïàí³ Áîãîìîëåöü-Øåðåìåòüºâà ïîîá³-
öÿëà çâåðíóòèñÿ äî äåïóòàòñüêîãî êîð-
ïóñó, àáè çàðåçåðâóâàòè ï³ä ïîë³êë³í³-
êè 3-4 çåìåëüí³ ä³ëÿíêè íà îêðà¿íàõ 
Êèºâà.

Íà çàñ³äàíí³ àêòèâíî ãîâîðèëè é ïðî
ïåðåïðîô³ëþâàííÿ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â.
À âò³ì, á³ëüøîñò³ ë³êàðåíü âîíî íå çà-
ãðîæóº. Ðîçâèâàòèìóòü ïåðåâàæíî ò³ ìå-
äè÷í³ íàïðÿìêè, ÿê³ ñêëàëèñÿ ³ñòîðè÷-
íî. Ñêàæ³ìî, íå ðàö³îíàëüíî çàêóïîâó-
âàòè ñó÷àñíó ïðîêòîëîã³÷íó àïàðàòóðó

â êàðä³îëîã³÷íèé öåíòð ÷è íàâïàêè.
Ùîïðàâäà, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, ñòîëè÷í³ åñ-
êóëàïè íå âèêîðèñòîâóþòü íà ïîâíó ïî-
òóæí³ñòü íàâ³òü íàÿâíå êë³í³÷íå îáëàä-
íàííÿ (òàê ³íôîðìàö³ÿ ñïëèâëà ï³ä ÷àñ
³íâåíòàðèçàö³¿).

Ó ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ áóâ ïðèâ³ä ³ äëÿ ãîð-
äîñò³. Àäæå íåçàáàðîì, ó ëèñòîïàä³-
ãðóäí³, â ñòîëèö³ â³äêðèºòüñÿ Öåíòð
ñåðöÿ, ÿêèé, çà ïðîãíîçàìè, ìàº ñòàòè

îäíèì ³ç íàéêðàùèõ êàðä³îëîã³÷íèõ êë³-
í³ê Óêðà¿íè. Ç 2008-ãî ðîçïî÷íå ðîáî-
òó íàäñó÷àñíèé õîñïèñ. Ôàõ³âö³ çàïåâ-
íÿþòü, ùî çàêëàäó òàêîãî ð³âíÿ ùå íå-
ìàº â Óêðà¿í³. Íà òåðèòîð³¿ õîñïèñó
ïîñòàíå é õðàì. Êîæåí òÿæêîõâîðèé
ìàòèìå ³íäèâ³äóàëüíó ïàëàòó, äå éîãî
çìîæóòü â³äâ³äóâàòè ðîäè÷³. Äåïóòàòè
î÷³êóþòü, ùî çàêëàäè ñòàíóòü ãîðä³ñòþ
ñòîëèö³

10.00 — äåïóòàò Êè¿âðàäè Îëåêñ³é ªâ-
ëàõ ó çàë³ çàñ³äàíü ÊÌÄÀ ïðîâå-
äå çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíî-
ñèí.

14.00 — ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî ïðî-
âåäå çàñ³äàííÿ, íà ÿêîìó îáãîâî-
ðþâàòèìóòü ï³äñóìêè ðîáîòè åêñ-
ïåðò³â ÓªÔÀ.

14.30 — Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³ä ÷àñ
ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè ïåðåâ³ðèòü ïåðåá³ã
áóä³âíèöòâà ã³ëêè ìåòðîïîë³òåíó â
íàïðÿìêó Òåðåìê³â òà ðåêîíñòðóê-
ö³þ Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³.

15.00 — Âîëîäèìèð Ïðèñÿæíþê ïðîâå-
äå çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ó
çàë³ çàñ³äàíü ÊÌÄÀ.
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Òàê âèð³øèëà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Êè¿âðàäè

Оль а Бо омолець-Шереметьєва хоче зарезерв вати земельні ділян и на о олиці міста для б -
дівництва лі арень

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Учора на Хрещати , 36 відб -
лося засідання постійної омісії
Київради з питань охорони здо-
ров'я та соціально о захист . На
ньом йшлося про зведення лі-
арень на лівом березі та о о-
лицях Києва, перепрофілювання
медичних за ладів, а та ож про
від риття Центр серця й пер-
шо о в У раїні надс часно о
хоспис .

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в столичній мерії відб -
лися чер ові ромадсь і сл хан-
ня. Цьо о раз об оворювали
ідею та перспе тиви безстро о-
вої а ції "Допоможи он ретній
людині", розпочат за ініціативи
Київсь о о місь о о олови. А -
ція діє лише три місяці, втім
же зал чила до бла одійності
чимало иян.

Äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íàä-
õîäèòü áàãàòî çâåðíåíü ïðî äîïîìîãó.
Íåçàìîæí³ ïðîñÿòü îïëàòèòè äîðîãå ë³-
êóâàííÿ, êóïèòè âêðàé ïîòð³áíó ïîáóòî-
âó ÷è åëåêòðîííó òåõí³êó, ñïëàòèòè áîð-
ãè. Ï³âòîðè òèñÿ÷³ êèÿí öüîãî ðîêó âæå
îòðèìàëè äîïîìîãó — â³ä 100 äî 20 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. Ïðîòå, îõîïèòè âñ³õ íóæ-

äåííèõ ì³ñüêîìó áþäæåòó, íà æàëü, íå
ïî êèøåí³. Òîæ ï³ä ïàòðîíàòîì òà çà ³í³-
ö³àòèâè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî ó ñòîëèö³ çàïî÷àòêó-
âàëè àêö³þ “Äîïîìîæè êîíêðåòí³é ëþ-
äèí³”.

Òðèâàº âîíà òðè ì³ñÿö³. ̄ ¿ óí³êàëüí³ñòü
â òîìó, ùî áóäü-õòî ç ìåøêàíö³â ñòîëè-
ö³ ìîæå ïîïðîõàòè ì³ñòî-ì³ëüéîííèê ïðî
äîïîìîãó, à ³íøèé, íåáàéäóæèé — äîïî-
ìîãòè ñàìå ò³é ëþäèí³, ÿêà öüîãî ïîòðå-
áóº — êîíêðåòí³é ëþäèí³, ç ðóê ó ðóêè,
áåç áóäü-ÿêèõ áëàãîä³éíèõ ôîíä³â, âíåñ-
ê³â, ïåðåðàõóâàíü.

Ùîì³ñÿöÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ òà íà ñàéò turbota. kmv. gov. ua
(éîãî ñòâîðèëè ñïåö³àëüíî — ÿê äëÿ
çâåðíåíü ïðî äîïîìîãó, òàê ³ äëÿ áëàãî-
ä³éíèê³â) íàäõîäèòü ïðèáëèçíî 700 ëèñ-
ò³â. Ìàéæå 20 çàÿâ, ÿê³ íèí³ º íà ñàéò³ —
êðèê äóø³: äîïîìîãà ëþäÿì ïîòð³áíà
òåðì³íîâî. Âò³ì, çâåðíåííÿ º ð³çí³: íå-
ì³÷íîìó íå îá³éòèñÿ áåç ïðàëüíî¿ ìàøè-
íè, à ³íøîìó òðîõè íå âèñòà÷àº íà ë³êè.

ßê âèÿâèëîñÿ, ÷èìàëî êèÿí áàæàþòü
äîïîìàãàòè ³íøèì. Çà ðåçóëüòàòàìè îïè-
òóâàííÿ “×è ï³äòðèìóºòå âè ³í³ö³àòèâó
êè¿âñüêî¿ âëàäè ùîäî àêö³¿ “Äîïîìîæè
êîíêðåòí³é ëþäèí³?”, ÿêå ïðîâ³â íà âó-
ëèöÿõ ñòîëèö³ ÒÐÊ “Êè¿â”, á³ëüø³ñòü êè-
ÿí âèÿâèëà áàæàííÿ íàäàòè äîïîìîãó
íóæäåííèì — ÿêùî íå ãðîøèìà, òî õî-
÷à á ìîðàëüíî. Òàê 50 ãðèâåíü ïîãîäèâ-
ñÿ ïîæåðòâóâàòè êîæåí äðóãèé. “Á³ëü-
ø³ñòü ç íàñ ââàæàº, ùî áëàãîä³éíèêàìè
ìîæóòü áóòè ëèøå çàìîæí³ ëþäè,— ãî-
âîðèòü çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.— Öå íå òàê,
íèì ìîæå ñòàòè êîæåí íåáàéäóæèé, õòî
ìàº çìîãó äîïîìîãòè”.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó ÊÌÄÀ ïåðåâ³ðÿº àáñîëþòíî âñ³ çâåð-
íåííÿ êèÿí ïðî äîïîìîãó ç òèì, àáè
óáåçïå÷èòè ïîòåíö³éíèõ áëàãîä³éíèê³â
â³ä âèò³âîê àôåðèñò³â. Ì³ñüêà âëàäà ãà-
ðàíòóº áëàãîä³éíèêàì ïðîçîð³ñòü ó ñïîí-
ñîðñòâ³ ³ çàêëèêàº ï³äòðèìàòè àêö³þ ³í-
ø³ ì³ñòà Óêðà¿íè

Êîíêðåòíà äîïîìîãà
Íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ îáãîâîðèëè 
áëàãîä³éíó àêö³þ ìåð³¿

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À



ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Â³êòîð ÍÅÁÎÆÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

Çäàâàëîñÿ á, ùî
ïðîñò³øå: ïðèéøëè ïå-
ðåìîæö³ ³ íàïîëÿãàòè-
ìóòü íà ðåàë³çàö³¿ ñâîº¿
ïðîãðàìè? Àäæå íàðîä
äî öüîãî ãîòîâèé.

Ïðîòå, êð³ì îá³öÿíêè ðåàë³çàö³¿ ñâîº¿ ïðî-
ãðàìè, º ùå îðãàí³÷íà ïîòðåáà çàäîâîëåííÿ
ñâî¿õ ïîë³òè÷íèõ ³íòåðåñ³â. Íå çàâæäè ³íòåðå-
ñ³â, ïðîòå áàæàíî òîãî, ùî ëåæèòü ïîðó÷ ç íè-
ìè, àáî òîãî, ùî ìîæíà ïåðåõîïèòè â óäà÷ëèâ³-
øîãî ñóïåðíèêà.

Òàêèì ëàñèì øìàòî÷êîì äëÿ âñ³õ, çâ³ñíî, º
Êè¿â. ×àñîì ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî ïåðå-
ìîæö³ âèáîð³â íå çíàþòü, çà ùî õàïàòèñÿ: çà
ïðåì’ºðñòâî, çà êîàë³ö³þ, çà Âåðõîâíó Ðàäó ÷è
çà Êè¿â? ² öå ðÿòóº íàøå ì³ñòî.

Çãàäàéìî, ÿê³ ïàëê³ áàòàë³¿ òî÷èëèñÿ ó Êè-
¿âðàä³ ì³æ ð³çíèìè ôðàêö³ÿìè, ÿê çàðîäèëàñÿ
ëåãåíäàðíà ïðîáëåìà ³ìïåðàòèâíèõ ìàíäàò³â.
² íèí³ ö³ëêîì íåñïîä³âàíî ³ìïåðàòèâíèé ìàí-
äàò ñïëèâàº ó ³íøîìó ïàêåò³, ÿêèé äî Êèºâà
íå ìàº æîäíîãî ñòîñóíêó. ² çíîâó öÿ ³äåÿ íà-
øòîâõóºòüñÿ íà òàêèé ñàìèé çàïåêëèé îï³ð...

Çäàâàëîñÿ á, ùî ïðîñò³øå: äâ³ âåëèê³
ñòðóêòóðè — Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ³ ÁÞÒ — îò-
ðèìàëè á³ëüø³ñòü ó ïàðëàìåíò³. Âîíè íå ìî-
æóòü îá’ºäíàòèñÿ ÷è òî çà çàêîíîì Ôðåéäà,
÷è òî çà çàêîíîì ³ñòîðè÷íîãî ìàòåð³àë³çìó.
Òîìó âîíè øóêàþòü êîæíèé ñâîþ êîàë³ö³þ.
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ðîçðàõîâóº, ùî çíàéäå “Íà-
øó Óêðà¿íó”. ÁÞÒ ðîçðàõîâóº, ùî... çâ³ñíî,
çíàéäå “Íàøó Óêðà¿íó”. Îáèäâ³ çíàþòü, ùî
“Íàøà Óêðà¿íà” áóäå äóæå íåñïîê³éíèì ïî-
ë³òè÷íèì ïàðòíåðîì. “Íàøà Óêðà¿íà” öå ðî-
çóì³º, ïðîòå ¿¿ íàéá³ëüøå õâèëþº íå òàê ï³ä-
ïèñàí³ äîêóìåíòè, ÿê òå, ÷è ïðèìóñÿòü ¿¿
çàéìàòèñÿ ³ìïåðàòèâíèì ìàíäàòîì, ÷è íå
ïðèìóñÿòü? Îñü òàê ïîë³òè÷í³ áàòàë³¿ ð³÷íî¿
äàâíèíè ó Êè¿âðàä³ â³äòâîðèëèñÿ, àëå âæå íà
çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó ð³âí³.

Âè ïîì³òèëè, ùî ç 12 çàêîí³â, êîòð³ â ïàêå-
ò³ ïðîïîíóâàëà óõâàëþâàòè äåìîêðàòè÷íà êî-
àë³ö³ÿ, íàéçàïåêë³øèé îï³ð âèêëèêàâ çàêîíî-
ïðîåêò ñàìå ïðî ³ìïåðàòèâíèé ìàíäàò? À âñå
ïî÷àëîñÿ äàâíî. Âñå ïî÷àëîñÿ ç Êè¿âì³ñüêðà-
äè, êîëè ôðàêö³¿ ïåðåì³øàëèñÿ çàðàäè ñâî¿õ
åêîíîì³÷íèõ, ïîë³òè÷íèõ ³íòåðåñ³â ³ îñîáèñòèõ
àìá³ö³é.

Çðåøòîþ, òàê áóëî çàâæäè. ßêùî âèâ÷àòè ³ñ-
òîð³þ áóäü-ÿêî¿ êðà¿íè, âè ïîáà÷èòå, ùî ò³ ñà-
ì³ ïîë³òè÷í³ òà åêîíîì³÷í³ ³íòåðåñè ïðèìóøó-
þòü ÷èíèòè ïîë³òè÷í³ óáèâñòâà. Â³ä ñòàðîäàâ-
í³õ ªãèïòà, Êèòàþ ³ òàê çàâæäè àæ äî Øåê-
ñï³ðà. À ïîò³ì âñ³õ ïåðåâåðøèâ, çâ³ñíî, Ìàê³-
àâåë³, êîòðèé, ïåâíî, ñüîãîäí³ ñêàçàâ áè: Þë³º
Âîëîäèìèð³âíî, çàðàäè Áîãà, íå çâåðòàéòå óâà-
ãè íà ñëîâà, øóêàéòå ³ ñâî¿ ³íòåðåñè, ³ ïîíàä
òå — áóäüòå æîðñòêèìè.

Îñü ö³ ïðîáëåìè ñïëèâëè çíîâó íà çàãàëü-
íîíàö³îíàëüíîìó ð³âí³. Êàæóòü, äàâàéòå ñïðî-
áóºìî íà Êèºâ³: êîëè âæå â íàñ äîñòðîêîâ³ âè-
áîðè í³÷îãî íå çì³íèëè, äàâàéòå ñðîáóºìî ùå
ðàç, ùå îäí³ âèáîðè. Ìàëåíüê³. Ó Êèºâ³.

Äàðåìíî, áî í³÷îãî íå âèéäå. Êè¿â íå º ÿêè-
ìîñü îñîáëèâèì ì³ñòîì — â³í òàêèé ñàìèé, ÿê
óñ³ ñòîëèö³. Ïîíàä òå, äî ñòîëèö³ ñë³ä ñòàâè-
òèñÿ äóæå òðåïåòíî. ßêà ð³çíèöÿ, ïîäîáàºòü-
ñÿ ÷è íå ïîäîáàºòüñÿ ñüîãîäí³øí³é êåð³âíèê?
Ïðîòå â³í ñòàâ íà÷àëüíèêîì ñòîëèö³!

² öå ïðèìóøóº íàñ íå åêñïåðèìåíòóâàòè ó
Êèºâ³. Êè¿â — öå íå ìàéäàí÷èê, äå ìîæíà
ñïðîáóâàòè, ³ ï³òè. Ò³, õòî íàìàãàâñÿ çðîáè-
òè öå “ìàéäàííî”, äóæå ñåðéîçíî ïîæàëêó-
âàëè ïðî òå, ÿêîãî äæèíà âîíè âèïóñòèëè ç
ïëÿøêè, ³ ñê³ëüêè ðîê³â ùå äîâåäåòüñÿ ïðî-
æèòè, äîêè ïðèéäå ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî ñòà-
ëîñÿ. À öå òàêè ñòàëîñÿ. Íà Õðåùàòèêó. Ó
ñòîëèö³ Óêðà¿íè
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10.30 — ì³í³ñòð ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèò-
êó Âîëîäèìèð ßöóáà â³çüìå ó÷àñòü
ó Âñåóêðà¿íñüêîìó ³íâåñòèö³éíî-
ìó ôîðóì³ ðîçâèòêó ðåã³îí³â.

12.00 — ïîë³òîëîã Àíäð³é ªðìîëàºâ
â³çüìå ó÷àñòü ó êðóãëîìó ñòîë³
“ßêà ðåôîðìà ïîòð³áíà óêðà¿í-
ñüê³é Êîíñòèòóö³¿?”

12.30 — â³öå-ïðåì’ºð Îëåêñàíäð Êóçü-
ìóê ïðîâåäå ïðåñ-êîíôåðåíö³þ
ùîäî ïåðñïåêòèâ ïåðåõîäó óêðà-
¿íñüêî¿ àðì³¿ íà êîíòðàêò.

13.40 — ãîëîâà Íàöêîì³ñ³¿ ðåãóëþâàí-
íÿ åëåêòðîåíåðãåòèêè Ñåðã³é Òè-
òåíêî ïðîâåäå áðèô³íã.

ДД ЕЕ НН ЬЬ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора деп тат Шевчен-
івсь ої райради, пер-
ший номер спис БЮТ
зраз а 2006 ро Віта-
лій Комов розповів про
намір ерівництва БЮТ
позбавити йо о деп -
татсь о о мандат . У
сит ації, оли треба за-
хищати власне рісло,
опинився не він один.
По всій У раїні лідери
фра цій збирають до
пи непо ірних народ-

них обранців, по рож -
ючи застос вати За он
"Про імперативний
мандат". Але найзапе -
ліша боротьба точиться
в столиці.

²ìïåðàòèâíèé ìàíäàò íå º
âèíàõîäîì â³ò÷èçíÿíèõ þðèñ-
ò³â. Ùå çà ÷àñ³â ÑÐÑÐ äåêëà-
ðóâàëè ïðàâî âèáîðö³â â³äêëè-
êàòè äåïóòàò³â, ÿêùî âîíè íå
âèïðàâäàëè ãðîìàäñüêî¿ äîâ³-
ðè. Íîó-õàó óêðà¿íñüêèõ çàêî-
íîäàâö³â ñòàëî òå, ùî ³ìïåðà-
òèâíèé ìàíäàò âîíè ïîòðàêòó-
âàëè ÿê ïðàâî âèêëþ÷àòè áóäü-
ÿêèõ äåïóòàò³â ç áóäü-ÿêî¿ ì³ñ-
öåâî¿ ðàäè çà ð³øåííÿì ïàð-
ò³éíîãî ç’¿çäó.

Íàéàêòèâí³øèì ïîáîðíè-
êîì çàïðîâàäæåííÿ ³ìïåðà-
òèâíîãî ìàíäàòó äëÿ äåïóòàò³â
ì³ñöåâèõ ðàä áóëà ë³äåðêà

ÁÞÒ Þë³ÿ Òèìîøåíêî. ßê
çàÿâèâ “Õðåùàòèêó” äåïóòàò
â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Âëàäèñëàâ
Ëóê’ÿíîâ, ñàìå ïðàãíåííÿ çáå-
ðåãòè ñâîþ ôðàêö³þ ó Êè¿âðà-
ä³ ðóõàëî ä³ÿìè ïîëóì’ÿíî¿
îïîçèö³îíåðêè. Àäæå 18 äåïó-
òàò³â Êè¿âðàäè ç 41 â³ääàëè ïå-
ðåâàãó ³íøèì ïîë³òè÷íèì ñè-
ëàì. Ð³øåííÿì ç’¿çäó ÁÞÒ â³ä
2 ÷åðâíÿ 15-õ ç íèõ ïîçáàâè-
ëè äåïóòàòñüêèõ ìàíäàò³â. Ñà-
ì³ “ïîòåðï³ë³” âèêîíóâàòè ð³-
øåííÿ íå ïîñï³øàþòü ³ îñêàð-
æóþòü ó ñóäàõ. Ïðîòå õìàðè
íàä íèìè ñòàþòü óñå ãóñò³øè-
ìè. 1 æîâòíÿ Àïåëÿö³éíèé ñóä
Êèºâà ñêàñóâàâ ð³øåííÿ Ïå-
÷åðñüêîãî ðàéñóäó ñòîëèö³,
ÿêèì çàáîðîíèëè âèáîð÷èì

êîì³ñ³ÿì ïîçáàâëÿòè ïîâíîâà-
æåíü äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä.
Òåïåð íå ëèøå ìàëîâ³äîìèé
øèðîêîìó çàãàëó ïàí Êîìîâ,
à é òàê³ ïîë³òè÷í³ âàæêîâàãî-
âèêè, ÿê, íàïðèêëàä, êîëèø-
í³é êåð³âíèê ôðàêö³¿ ÁÞÒ ó
Êè¿âðàä³ Â³êòîð Ìàíæóðà, ìî-
æóòü çàëèøèòèñÿ áåç êð³ñëà.
Ñàì ïàí Ìàíæóðà çà-
ÿâèâ”Õðåùàòèêó”, ùî “òàì,
äå ïî÷èíàºòüñÿ ³ìïåðàòèâíèé
ìàíäàò, çàê³í÷óºòüñÿ äåìî-
êðàò³ÿ ³ çàê³í÷óºòüñÿ ïðåä-
ñòàâíèöòâî äåïóòàò³â â³ä íà-
ðîäó”. ² ïðîáëåìà òóò íå ëè-
øå ïîë³òè÷íà, à é ìîðàëüíà.
Íàïðèêëàä, ÿê ÷èíèòè äåïó-
òàòó, ÿêùî âîëþ íàðîäó ³
âëàñí³ ïåðåäâèáîðí³ îá³öÿíêè

íå âèêîíóº âñÿ ôðàêö³ÿ, çà
ñïèñêîì ÿêî¿ â³í áóâ îáðà-
íèé? Ïðèêëàä — ïîâåä³íêà
îïîçèö³éíèõ ôðàêö³é ó Êè¿â-
ðàä³, ÿê³ íå õîäÿòü íà çàñ³äàí-
íÿ, áëîêóþòü òðèáóíó, âëàø-
òîâóþòü á³éêè, çàì³ñòü òîãî,
ùîá âò³ëþâàòè ó æèòòÿ âëàñ-
í³ æ îá³öÿíêè.

Ïîêè ùî ³ìïåðàòèâíèé ìàí-
äàò â óêðà¿íñüêèõ óìîâàõ ìàº
âèãëÿä ïåðåæèòêà ïîë³òè÷íîãî
ôåîäàë³çìó. ßêùî êð³ïàê ïî-
ãîäæóºòüñÿ â³ðíî ñëóæèòè ñâî-
ºìó ïàíó, â³í îòðèìóº ìàíäàò.
ßêùî í³ — çàëèøàºòüñÿ áåç
íüîãî. Þë³ÿ Òèìîøåíêî
çìàéñòðóâàëà äëÿ êîæíîãî íà-
ðîäíîãî îáðàíöÿ âëàñíó çîëî-
òó êë³òêó

Çîëîòà êë³òêà
äëÿ äåïóòàòà
²ìïåðàòèâíèé ìàíäàò ïåðåòâîðèòü íàðîäíèõ îáðàíö³â 
íà êð³ïàê³â

Віталій Комов знає, хто претенд є на йо о рісло

Õòî ç Êèºâà
ïî÷íå —
Ëóê’ÿí³âêîþ 
³ çàê³í÷èòü

Ó÷îðà ç Ïàðò³¿ ðåã³îí³â âêîòðå íàòÿê-
íóëè, ùî íå ïðîòè â³ääàòè ïîñàäó ïðåì’-
ºðà áëîêó “ÍÓ-ÍÑ”. Ïðî öå çàÿâèâ ðå-
ã³îíàë Âàñèëü Õàðà. Íà éîãî äóìêó, ðå-
àëüíèé âàð³àíò, çà ÿêîãî ïîñàäó ïðåì’ºðà
îòðèìàº Â³êòîð Áàëîãà, à ñï³êåðà — Â³ê-
òîð ßíóêîâè÷. “Óñ³ ðîçóì³þòü, ùî ïåðå-
âàãà â òðè ãîëîñè — öå íå êîàë³ö³ÿ”,—
ñêàçàâ ïàí Õàðà.

Ñõîæå, òàê³ ñàì³ äóìêè äîì³íóâàëè ³ â ïî-
ë³òèê³â òà ïîë³òîëîã³â, ùî ç³éøëèñÿ ïîäèñ-
êóòóâàòè ïðî äåìîêðàò³þ â Óêðà¿í³ çà êðóã-
ëèì ñòîëîì, âëàøòîâàíèì ïðåäñòàâíèö-

òâîì Ôîíäó Êîíðàäà Àäåíàóåðà. Åêñïåð-
òè çðåøòîþ ñï³ëüíî ñôîðìóëþâàëè äîñèòü
íåñïîä³âàíó àëüòåðíàòèâó íèí³øíüîìó ñöå-
íàð³þ ðîçâèòêó ïîä³é — òàê çâàíèé “íå-
êîàë³ö³éíèé” âàð³àíò. Òîáòî òàêèé ñïîñ³á
ôîðìóâàííÿ âëàäè, ÿêèé ³ñíóâàâ â Óêðà¿í³
äî çàïðîâàäæåííÿ ïðàêòèêè óðî÷èñòîãî
ï³äïèñàííÿ êîàë³ö³éíèõ óãîä. Äåïóòàòè
îáèðàþòü ñï³êåðà, êåð³âí³ îðãàíè ïàðëà-
ìåíòó. ² ëèøå ï³ä ÷àñ òîðãó ïàðëàìåíòñüêè-
ìè ïîñàäàìè õòîñü, ìîæëèâî, äîáåðå ãîëî-
ñ³â, ùîá âïåâíåíî ïðîïîíóâàòè ñâîþ êàí-
äèäàòóðó íà ïîñàäó ïðåì’ºðà.

Ïðè÷èíà ïîÿâè àëüòåðíàòèâíîãî ñöåíà-
ð³þ — î÷³êóâàííÿ, ùî áëîê “ÍÓ- ÍÑ” òà-
êè ðîçêîëåòüñÿ. Ïîë³òîëîã Âîëîäèìèð Ôå-
ñåíêî ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêó”, ùî íåêîàë³-
ö³éíèé ñöåíàð³é ïî÷íóòü âò³ëþâàòè îäðà-
çó ï³ñëÿ ãîëîñóâàííÿ çà êàíäèäàòóðó
Â’ÿ÷åñëàâà Êèðèëåíêà — ñï³ëüíîãî âèñó-
âàíöÿ ÁÞÒ ³ “ÍÓ-ÍÑ”. “ßêùî ãîëîñ³â çà
Â’ÿ÷åñëàâà Êèðèëåíêà çàáðàêíå, ³ìîâ³ð-
íî, ùî íàñòóïíèìè êàíäèäàòàìè íà ïî-
ñàäó ñï³êåðà áóäóòü Ðà¿ñà Áîãàòèðüîâà àáî
²âàí Ïëþù, à îòæå, ñïîñ³á ôîðìóâàííÿ
óðÿäó ìîæå áóòè ³ íåêîàë³ö³éíèì”,— ñêà-
çàâ åêñïåðò.

Ö³íà ïàðëàìåíòñüêèõ ïîñàä ðàïòîì çðîñ-
ëà ó ö³í³. Ñâî¿ óìîâè íà ó÷àñòü ó êîàë³ö³¿
ó÷îðà âóñòàìè Ìèõàéëà Ñèðîòè íàðåøò³
íàçâàâ ³ Áëîê Ëèòâèíà. ßê ³ ïåðåäáà÷àëî-
ñÿ, ñàìå ïîñàäà ñï³êåðà çàäîâîëüíèòü “ëèò-
âèí³âö³â”. Ïðè÷îìó, ñõîæå, ôîðìàò êîàë³-
ö³¿ ÷è ¿¿ â³äñóòí³ñòü ñîðàòíèê³â ïàíà Ëèò-
âèíà íå äóæå ö³êàâèòü. Îäíàê ïîêè ùî â
æîäíîìó ç ðîçêëàä³â ì³ñöÿ â êð³ñë³ ñï³êå-
ðà äëÿ ïàíà Ëèòâèíà íåìàº

Êîàë³ö³ÿ ïîìðå, 
òàê ³ íå íàðîäèâøèñü
Åêñïåðòè ïðîãíîçóþòü ôàëüñòàðò “ïîìàðàí÷åâèõ”
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора політи и та політоло и дис т вали про те, я ою є демо ра-
тія в У раїні і я им б де новий Кабінет Міністрів. Несподіваним під-
с м ом розмови стало форм лювання альтернативно о сценарію
розвит подій. Ще до затвердження ряд про олос ють основні
парламентсь і посади, а андидат р прем'єра пропон ватиме "не-
оаліційний" спі ер.
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Â³ä÷óéòå ð³çíèöþ
Ïîð³âíÿííÿ êàíäèäàò³â íà óðÿäîâ³ ïîñàäè

Триває о ляд потенційних претендентів на владні посади з різних політичних середовищ. Своїми д м ами з "Хрещати ом" поділилися пре-
тенденти на посад "паливно о" віце-прем'єра Василь ГОРБАЛЬ (Партія ре іонів) та олишній очільни "Нафто аз " Оле сій ІВЧЕНКО (Кон рес
раїнсь их націоналістів). Я і варто б ло очі вати, д м и політи ів виявилися діаметрально протилежними. Та й один про одно о опоненти

не най ращої д м и.

Âàñèëü ÃÎÐÁÀËÜ: “Ïðîáëåìè áóäóòü ó ðàç³
ïîòðàïëÿííÿ äî êåð³âíèöòâà ãàëóççþ
íåïðîôåñ³éíèõ êàäð³â”

— ×è âäàëîþ, íà âàøó äóìêó, º
ïîë³òèêà óêðà¿íñüêîãî óðÿäó â ïà-
ëèâíî-åíåðãåòè÷í³é ñôåð³?

— Ç öüîãî ïðèâîäó áóâ çâ³ò ïðî-
ô³ëüíîãî ì³í³ñòðà Þð³ÿ Áîéêà
ïðî òå, ùî âñ³ ïèòàííÿ ç ðîñ³é-
ñüêèì “Ãàçïðîìîì” ÷è ç ðîñ³é-
ñüêîþ ñòîðîíîþ âèð³øåíî. Òîìó
ÿ äóìàþ, ùî ç ö³º¿ òî÷êè çîðó íà
áóäü-ÿêèé óðÿä, ÿêèé áóäå ñôîð-
ìîâàíî, ó ïîäàëüøîìó íå ÷åêà-
þòü ò³ ñþðïðèçè, ÿê³ ä³ñòàëèñÿ
óðÿäîâ³ ßíóêîâè÷à â 2006-ìó.
Îñîáëèâî ï³ñëÿ “âäàëèõ” ïî¿çäîê
ïàíà ²â÷åíêà.

Ìîæëèâî, ºäèíèì ì³íóñîì íè-
í³øíüîãî Êàáì³íó º òå, ùî íåäî-
ñòàòíüî âèâ÷àëè ïèòàííÿ àëüòåð-
íàòèâíèõ ïîñòàâîê åíåðãîíîñ³¿â,
à òàêîæ àëüòåðíàòèâíèõ âèä³â ïà-
ëèâà ³ åíåðãîçáåðåæåííÿ. Ïðîòå
ñòàá³ëüíî¿ ðîáîòè íàôòîãàçîâîãî
êîìïëåêñó íåìîæëèâî áóëî î÷³êó-
âàòè ÷åðåç íåòðèâàëèé ÷àñ ðîáî-
òè óðÿäó, à òàêîæ ÷åðåç ïîë³òè÷-
íó êðèçó.

Õî÷à íîâ³ ³äå¿ ôîðìóþòüñÿ íàâ-
êîëî òåõíîëîã³é åíåðãîçáåðåæåí-
íÿ, à òàêîæ òàêèõ, ÿê³ äàþòü çìî-
ãó çàîùàäæóâàòè åíåðãîíîñ³¿. Áó-
ëî ïðèºìíî ïî÷óòè, ùî ó íàñ óæå
ô³êñóþòü íå ëèøå ñïîæèòèé ãàç,
àëå é çàîùàäæåíèé. Éäåòüñÿ ïðî
ë³÷èëüíèêè ÿê íà ìàã³ñòðàëüíèõ
ìåðåæàõ, òàê ³ ó ñïîæèâà÷³â. Çîê-
ðåìà, â³äîìèé ôàêò, ùî â çàõ³ä-
íèõ îáëàñòÿõ, äå ãàçîòðàíñïîðò-
íà ³íôðàñòðóêòóðà íàéá³ëüø çíî-
øåíà, âòðàòè ãàçó ï³ä ÷àñ òðàíñ-
ïîðòóâàííÿ ñÿãàþòü 30%.

— ßê³ ÷èííèêè âïëèâàòèìóòü íà
ö³íó íà ãàç äëÿ Óêðà¿íè â íàñòóï-
íîìó ðîö³?

— Âèíÿòêîâî êîí’þíêòóðà ñâ³-
òîâèõ ö³í.

— ×è ìîæëèâ³ â íàéáëèæ÷îìó
ìàéáóòíüîìó àëüòåðíàòèâí³, êð³ì
Ðîñ³¿, äæåðåëà ïîñòà÷àííÿ â Óêðà-
¿íó åíåðãîíîñ³¿â?

— Ó íàéáëèæ÷³ ðîêè íåìîæëè-

â³. Àëå ÿ çíàþ, ùî áàãàòî áóëî
³äåé ñòîñîâíî àç³àòñüêîãî ãàçó,
õî÷à äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ äîñèòü
âåëèê³ êàï³òàëîâêëàäåííÿ ³ òåð-
ì³í, çâ³ñíî, á³ëüøèé, í³æ äâà ðî-
êè.

— ×è çàãðîæóº íàö³îíàëüí³é áåç-
ïåö³ Óêðà¿íè ïîáóäîâà ãàçî- ³ íàô-
òîïðîâîä³â ó îáõ³ä íàøî¿ òåðèòî-
ð³¿?

— Áóëà çàÿâà “Ãàçïðîìó”, ùî
öå æîäíèì ÷èíîì íå çóìîâèòü
çìåíøåííÿ îáñÿã³â ãàçó, ÿêèé
òðàíñïîðòóþòü ÷åðåç òåðèòîð³þ
Óêðà¿íè. Ìîæëèâî, íàâïàêè, ö³
îáñÿãè ïîâèíí³ äåùî çðîñòè çà
óìîâè âèêîíàííÿ Óêðà¿íîþ çî-
áîâ’ÿçàíü.

— Ó òàêîìó ðàç³ ÷è ìîæëèâå íå-
íàëåæíå âèêîíàííÿ Óêðà¿íîþ çî-
áîâ’ÿçàíü?

— Ò³ëüêè òîä³, êîëè äî êåð³â-
íèöòâà ÍÀÊ “Íàôòîãàç Óêðà¿íè”
ïîòðàïëÿòü íåïðîôåñ³îíàëè 

Îëåêñ³é ²Â×ÅÍÊÎ: “Óðÿä ðîçïîâ³äàº êàçêè
äëÿ ïðè¿æäæèõ ³ ï³ä³ãðàº “Ãàçïðîìó”

— ×è âäàëîþ, íà âàøó äóìêó, º
ïîë³òèêà óêðà¿íñüêîãî óðÿäó â ïà-
ëèâíî-åíåðãåòè÷í³é ñôåð³?

— Âîíà âêðàé íåâäàëà. Òî÷í³-
øå, çàãðîæóº åíåðãåòè÷í³é áåç-
ïåö³ äåðæàâè ³ ìîæå ïðèçâåñòè (³
âæå ïðèçâîäèòü) äî ï³äâèùåííÿ
ùîð³÷íî¿ ö³íè íà ãàç äëÿ Óêðà-
¿íè, õî÷à æîäíî¿ ïåðåäóìîâè äëÿ
öüîãî íåìà: í³ ðèíêîâî¿, í³ þðè-
äè÷íî¿. Òàêîæ âîíà ìîæå çàãðî-
æóâàòè âòðàòîþ ãàçîòðàíñïîðòíî¿
ñèñòåìè Óêðà¿íè.

Ãîëîâíà ïðè÷èíà ³ çðîñòàííÿ
âàðòîñò³ ãàçó, ³ ðèçèêó âòðàòèòè
ãàçîòðàíñïîðòíó ñèñòåìó ïîëÿãàº
ó òîìó, ùî ÷èíîâíèêè â³ä óêðà-
¿íñüêîãî óðÿäó â ïàëèâíî-åíåðãå-
òè÷í³é ñôåð³, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü
íàøó äåðæàâó íà ïåðåãîâîðàõ ç
Ðîñ³éñüêîþ Ôåäåðàö³ºþ, âëàñíå,
â³äñòîþþòü íå íàö³îíàëüí³ ³íòå-
ðåñè, à ³íòåðåñè ³íøèõ êðà¿í. Ó
öüîìó âèïàäêó íàéøâèäøå — Ðî-
ñ³¿.

Òîáòî íà ñüîãîäí³ íåìàº äâîõ
ïåðåãîâîðíèõ ñòîð³í — ç óêðà-
¿íñüêîãî ³ ðîñ³éñüêîãî áîê³â.
Ñüîãîäí³ º îäíà ïåðåãîâîðíà
ñòîðîíà — ç ðîñ³éñüêîãî áîêó,
äå ðîñ³éñüê³ é óêðà¿íñüê³ óðÿ-
äîâö³ â³äñòîþþòü îäí³ ³íòåðå-
ñè — íàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè Ðî-
ñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Â æîäíîìó
ðàç³ — íå Óêðà¿íè. Òîìó öå ïðè-
çâåëî äî ï³äâèùåííÿ ö³íè íà ãàç
ó 2007-ìó ç 95 äî 135$. Öå çó-
ìîâèòü ³ ïîäîðîæ÷àííÿ ãàçó, ÿê
âîíè íàì îãîëîøóþòü, âæå ó
2008 ðîö³.

— ßê³ ÷èííèêè âïëèâàòèìóòü íà
ö³íó íà ãàç äëÿ Óêðà¿íè íàñòóïíî-
ãî ðîêó?

— ×èííèê îäèí: õòî â³ä ³ìåí³
Óêðà¿íè âåñòèìå ïåðåãîâîðè ïðî
ö³íó íà ãàç íà íàñòóïíèé ð³ê. ßê-
ùî öå áóäóòü ò³ ñàì³ ïåðåìîâíè-
êè, êîòð³ äîìîâëÿþòüñÿ ñüîãîäí³,
òî, ÿ âàñ çàïåâíÿþ, ö³íà íà ãàç
äëÿ Óêðà¿íè çíîâó ï³äí³ìåòüñÿ,
õî÷à äëÿ öüîãî íåìàº í³ æîäíî¿
ðèíêîâî¿ ïåðåäóìîâè, í³ æîäíî¿
þðèäè÷íî¿ ï³äñòàâè.

— ×è ìîæëèâ³ â íàéáëèæ÷îìó
ìàéáóòíüîìó àëüòåðíàòèâí³, êð³ì
Ðîñ³¿, äæåðåëà ïîñòà÷àííÿ äëÿ
Óêðà¿íè åíåðãîíîñ³¿â?

— Ìîæëèâ³. Àëå òóò çíîâó âñå
çàëåæèòü çíà÷íîþ ì³ðîþ â³ä ïî-
ë³òè÷íî¿ âîë³ óðÿäó. Áî ñüîãîäí³
åíåðãåòè÷íà ñôåðà ï³äïîðÿäêîâà-
íà óðÿäîâ³, à íå Ïðåçèäåíòó. ² ïî-
òð³áíà ïîë³òè÷íà âîëÿ óðÿäó, ùîá
óêðà¿íñüê³ âèñîêîïîñàäîâö³ ïðà-
öþâàëè íà Óêðà¿íñüêó äåðæàâó, à
íå íà ÷óæ³ êðà¿íè, ùîá óðÿä íå

â³äñòîþâàâ ÷óæ³ ³íòåðåñè. ² äîêè
óêðà¿íñüê³ óðÿäîâö³ äáàòèìóòü
ïðî ³íø³ äåðæàâè, ó íàñ íå áóäå
àëüòåðíàòèâè.

Õî÷à àëüòåðíàòèâà º, ³ ¿¿ âæå
ìîæíà áóëî á ðåàë³çóâàòè. Ùå
2005 ðîêó ÿ ïðîïîíóâàâ çáóäóâàòè
â Îäåñ³ íà ×îðíîìó ìîð³ òåðì³íàë
çð³äæåíîãî ïðèðîäíîãî ãàçó. ²
Ïðåçèäåíò ñõâàëèâ öåé ïðîåêò, çà-
â³çóâàâ. ß ñâîãî ÷àñó ïîäàâàâ öåé
ïðîåêò äî óðÿäó, àëå òàê ìè é íå
âñòèãëè öüîãî çðîáèòè. Ùî òàêå
òåðì³íàë çð³äæåíîãî ãàçó? ßêùî
ñïîðóäèòè íà ×îðíîìó ìîð³ íà 20
ì³ëüÿðä³â êóáîìåòð³â òåðì³íàë çð³-
äæåíîãî ïðèðîäíîãî ãàçó, òî ìè
ìîæåìî òàíêåðàìè ïîñòà÷àòè öåé
ãàç ìîðåì ç Ñåðåäíüî¿, Öåíòðàëü-
íî¿ Àç³¿, Àôðèêè äî Îäåñè. ×åðåç
óñòàíîâêè ðåãàçèô³êàö³¿ íàïîìïî-
âóâàòè öåé ãàç ó íàøó ãàçîòðàíñ-
ïîðòíó ñèñòåìó, ³ íàø³ ñïîæèâà÷³
âæå çìîæóòü éîãî îòðèìóâàòè, ÿê
ïðèðîäíèé ãàç. Ïðîòå, íèí³øí³é
óðÿä ³ íå çáèðàºòüñÿ öüîãî ðîáè-
òè. Òîìó ùî öå áóäå àëüòåðíàòè-
âà ðîñ³éñüêèì ïîñòàâêàì.

Îöå º ðåàëüíà àëüòåðíàòèâà,
ÿêà, áåçóìîâíî, íå ïîäîáàºòüñÿ
ðîñ³éñüê³é ñòîðîí³. ² äîêè íàø³
óðÿäîâö³ ïðàöþâàòèìóòü íà Ðî-
ñ³þ â ïàëèâíî-åíåðãåòè÷í³é ñôå-
ð³, äîòè àëüòåðíàòèâè ðåàëüíî¿ íå
áóäå.

— ×è çàãðîæóº íàö³îíàëüí³é áåç-
ïåö³ Óêðà¿íè ïîáóäîâà ãàçî- ³ íàô-
òîïðîâîä³â ó îáõ³ä íàøî¿ òåðèòî-
ð³¿?

— Í³, íå çàãðîæóº. Öå õèòðîù³
äëÿ òèõ, õòî íå ðîçóì³ºòüñÿ â
åíåðãåòè÷í³é ñôåð³. Íàì ïîñò³é-
íî ðîñ³éñüêà ñòîðîíà ³ íàø³ ÷è-
íîâíèêè — ï’ÿòà êîëîíà — ðîç-
ïîâ³äàëè, áóö³ìòî Ðîñ³ÿ äîòóº
Óêðà¿íó äåøåâèì ãàçîì. ß îô³-
ö³éíî çàÿâëÿþ: öå º àáñîëþòíà
íåïðàâäà.

Óêðà¿íà áóëà, º ³ áóäå äëÿ Ðî-
ñ³¿ íàéá³ëüøèì òðàíçèòåðîì ãàçó
ùå ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 100 ðî-
ê³â, íàâ³òü êîëè ï³âí³÷íà ñóñ³äêà
áóäóâàòèìå ñê³ëüêè çàâãîäíî ãà-
çîïðîâîä³â ó îáõ³ä Óêðà¿íè. Íó,
ñêàæ³ìî, âîíà ñïîðóäèòü ÷åðåç 5
ðîê³â òðàíñáàëò³éñüêèé ãàçîïðî-
â³ä íà 30 ìëðä ïîçà Óêðà¿íîþ. ²
ùî? À ñïîæèâàííÿ ãàçó â ªâðî-
ï³ ùîð³÷íî çðîñòàº íà 150—200
ìëðä êóá. ì. Òàê îñü òåïåð ïî-
ðàõóéòå, ñê³ëüêè Ðîñ³¿ ³ ÿê øâèä-
êî òðåáà îáëàøòîâóâàòè ãàçîïðî-
âîä³â â îáõ³ä Óêðà¿íè, ùîá çàáåç-
ïå÷èòè ãàçîì ªâðîïó?

ß ùå ðàç êàæó, ùî Óêðà¿íà ÿê
òðàíçèòóâàëà ùîðîêó íà ð³âí³
120 ìëðä êóá. ì ãàçó ç Ðîñ³¿, òàê
³ òðàíçèòóâàòèìå, ÿêùî, çâè÷àé-
íî, íà öå áóäå ïîë³òè÷íà âîëÿ
óêðà¿íñüêèõ ÷èíîâíèê³â. Áî âæå
ó 2007-ìó òðàíçèò ãàçó ñêîðîòèâ-
ñÿ íà 20 %. ² ñàìå öå ÿêðàç çàëå-
æèòü â³ä óêðà¿íñüêèõ ÷èíîâíè-
ê³â, ÿê³ òàê “åôåêòèâíî” âåäóòü
ïåðåãîâîðè ç ðîñ³éñüêîþ ñòîðî-
íîþ ³ “ïîë³ïøóþòü”, íà ñëîâàõ,
â³äíîñèíè ç Ðîñ³ºþ

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”
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Ìåð Ðèìà ðîáèòü ê³íîôåñòèâàëü
äëÿ çâè÷àéíîãî ãëÿäà÷à
Îãëÿä ïîä³é ó ñòîëèöÿõ ñâ³òó
Швейцарці зробили
на стадіоні панелі

Ó øâåéöàðñüê³é ñòîëèö³ Áåðí³
ïîáóäóâàëè ñòàä³îí, ÿêèé ñïîâíà
âèêîðèñòîâóº ñâîþ êîðèñíó ïëî-
ùó íà äàõó äëÿ âèðîáíèöòâà
åëåêòðîåíåðã³¿. Ñïî÷àòêó òàì áó-
ëî âñòàíîâëåíî 7930 ñîíÿ÷íèõ
ïàíåëåé ÿïîíñüêî¿ êîìïàí³¿ Ky-
ocera, à íåùîäàâíî äî íèõ äîäà-
ëè ùå 2808.

Ñòàä³îí íà ñîíÿ÷íèõ åëåìåí-
òàõ çäàòíèé âèðîáëÿòè ïðèáëèç-
íî 1,3 ÌÂò åëåêòðîåíåðã³¿, àëå
âëàñíèêè îïòèì³ñòè÷íî ïðîãíî-
çóþòü, ùî â íåäàëåêîìó ìàéáóò-
íüîìó çìîæóòü äàâàòè äî 1,13
Ã³ãàÂò åëåêòðèêè íà ð³ê.

Öüîãî ö³ëêîì äîñòàòíüî äëÿ çà-
áåçïå÷åííÿ åëåêòðîåíåðã³ºþ 350
æèòëîâèõ áóäèíê³â. Êð³ì òîãî,
ñòàä³îí ðÿòóº àòìîñôåðó â³ä 
630 ò âóãëåêèñëîòè, ùî âèêèäàº-
òüñÿ â ïîâ³òðÿ ï³ä ÷àñ âèðîáíèö-
òâà åëåêòðèêè çâè÷àéíèì ñïîñî-
áîì.

Рим образився на
Венецію через іно

Ó Ðèì³ çàê³í÷èâñÿ 2-é ì³æíà-
ðîäíèé ê³íîôåñòèâàëü — íàéàì-
á³òí³øèé ïðîåêò ³òàë³éñüêîãî ê³-
íî îñòàíí³õ ðîê³â. Ñàìå ñòâîðåí-
íÿ ôåñòó áóëî ÷åðãîâèì êðîêîì
ó áàãàòîâ³êîâîìó ñóïåðíèöòâ³
ì³æ ñòàòå÷íèì Ðèìîì ³ çàðîçóì³-
ëîþ Âåíåö³ºþ, ùî â³÷íî â³ä-
ñòîþº ñâîþ “îêðåì³ñòü” â³ä ²òà-
ë³¿. Íàéìîëîäøèé ôåñòèâàëü ñâ³-
òó çàñíóâàâ ê³íîëþáèòåëü ³ ê³íî-
êðèòèê, ìåð ñòîëèö³ ²òàë³¿ Âàëü-
òåð Âåëüòðîí³. Òåïåð öå àìá³ö³é-
íå ä³òèùå ãðàäîíà÷àëüíèêà ñïî-
ä³âàºòüñÿ â³ä³áðàòè ïàëüìó ïåð-
øîñò³ ó íàéñòàð³øîãî âåíåö³àí-
ñüêîãî Ëåâà. “Íàâ³ùî ïîòð³áåí
ôåñòèâàëü ó Ðèì³?” — çàïèòóº
ïðåçèäåíò ðèìñüêîãî Ê³íîôîíäó
Ãîôôðåäî Áåòò³í³. É ñàì â³äïî-
â³äàº, ùî ì³ñòî çàâæäè ðîçïàëþ-
âàëî ³ ï³ä³ãð³âàëî óÿâó ê³íåìàòî-
ãðàô³ñò³â óñüîãî ñâ³òó. Äåñÿòèë³ò-
òÿìè âîíî áóëî ãîëîâíèì öåí-
òðîì ê³íî³íäóñòð³¿. Ìàº ó ñâîºìó
ðîçïîðÿäæåíí³ òàê³ âåëè÷åçí³ âè-
äîâèùí³ ñòðóêòóðè ÿê “Àóä³òîð³-
óì Ðåíöî Ï³àí”. Âðåøò³-ðåøò òóò
çîñåðåäæåí³ ãîëîâí³ ³íñòèòóö³¿ ³
ïðèâàòí³ êîìïàí³¿, çàö³êàâëåí³ â
ðîçâèòêó êóëüòóðè. Ðèìñüêèé
ôåñòèâàëü ç ïåðøèõ êðîê³â çà-
ÿâèâ ïðî ñâîþ ïðèíöèïîâî íî-
âó îð³ºíòàö³þ. Ñâ³òîâ³ ê³íîîãëÿ-
äè ó Âåíåö³¿ ³ Êàíí³, ùî êîëèñü
ïî÷èíàëè ÿê òóðèñòè÷í³ àòðàê-
ö³îíè, äàâíî ñòàëè ìàéäàí÷èêà-
ìè äëÿ âèãóëó ïðîôåñ³îíàë³â —
ïðîäþñåð³â ³ ðåæèñåð³â, êîòð³
ïðè¿õàëè ðîçêðóòèòè ñâî¿ íîâèí-
êè, ïðîêàòíèê³â, ùî ïîïîâíþ-
þòü òàì âëàñí³ çàïàñè, æóðíàë³ñ-
ò³â, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ïîòð³áíèé
ð³âåíü ñóñï³ëüíîãî ³íòåðåñó. Ïóá-
ë³êè ÿê òàêî¿ íà öèõ ôåñòèâàëÿõ
äàâíî íåìàº. Ðèì æå íå ïðîñòî
â³ä÷èíèâ äâåð³ ÷èñëåííèõ ê³íî-
çàë³â äëÿ ãîðîäÿí ³ òóðèñò³â, à é
çàïðîïîíóâàâ ïðèíöèïîâî ³íøó
ñèñòåìó êðèòåð³¿â, äîðó÷èâøè
ðîçïîä³ëÿòè ñâî¿ ïðèçè ãëÿäàöü-
êîìó æþð³. Öåé æåñò, ùî äåìîí-
ñòðóº ïîâåðíåííÿ ê³íåìàòîãðàôà
äî éîãî ãîëîâíîãî çàìîâíèêà ³
ñïîæèâà÷à — ãëÿäà÷³â,— çäàºòü-
ñÿ òàêèì âàæëèâèì, ùî ñàì
Ôðåíñ³ñ Ôîðä Êîïïîëà, â³äìî-
âèâøè áàãàòüîì íàéá³ëüøèì
ôåñòèâàëÿì, ñâîþ íîâó ðîáîòó
“Þí³ñòü áåç þíîñò³” âèð³øèâ

â³ääàòè Ðèìó. Ìåòð äîâîë³ äîø-
êóëüíî âèñëîâèâñÿ íà àäðåñó
“ñòàðèõ” ôåñòèâàë³â, ÿê³ ñòàëè
íàäòî åñòåòè÷íèìè, é åíåðã³éíî
â³òàâ ïîâåðíåííÿ Ðèìó äî ïåðå-
ñ³÷íîãî ãëÿäà÷à.

Îðãêîì³òåò íîâîãî ôåñòèâàëþ
î÷îëèâ ìåð Ðèìà Âàëüòåð Âåëü-
òðîí³. Â³í îá³öÿâ ïîäàëüøå ðîç-
øèðåííÿ òåðèòîð³¿ ñâÿòà. Õî÷à
òîð³ê ôåñòèâàëü ³ òàê ðîçïðîñòî-
ðèâñÿ íà âñå Â³÷íå ì³ñòî, êðóòèâ
ñâîº ê³íî â éîãî íàéá³ëüøèõ ê³-
íîòåàòðàõ, íà êîðàáëÿõ á³ëÿ áåðå-
ã³â Ò³áðó ³ â ïàâ³ëüéîíàõ ñòóä³¿
“×³íå÷³òòà”, âèã³äíî â³äð³çíÿ-
þ÷èñü â³ä âåíåö³àíñüêîãî Ìîñ-
òðè ç ¿¿ ïîëîòíÿíèìè øàòðàìè ³
çàñòàð³ëèìè òåõíîëîã³ÿìè çàì³ñòü
õîðîøèõ, äîáðîÿê³ñíèõ ê³íîçàë³â.
Áþäæåò öüîãîð³÷íîãî ê³íîîãëÿäó
ñòàíîâèòü 15 ìëí ºâðî.

У Берліні від рилася
вистав а
фетишистів

Ó Áåðë³í³ â³äêðèëàñÿ ³ âæå ñòà-
ëà ïîïóëÿðíîþ âèñòàâêà, ïðèñâÿ-
÷åíà ëþáîâíèì ðîçðèâàì. ¯¿ îð-
ãàí³çóâàâ òàê çâàíèé ìóçåé ðîç-
áèòèõ ñåðäåöü. Êîëåêö³þ òóò
ôîðìóþòü íå îðãàí³çàòîðè, à â³ä-
â³äóâà÷³. Ëþäè ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â
ñâ³òó ïîïîâíþþòü çá³ðíþ îñî-
áèñòèìè ïðåäìåòàìè, ùî íàãàäó-
þòü ïðî ìèíóëå âòðà÷åíå êîõàí-
íÿ. Óïåðøå åêñïîçèö³þ áóëî
ïðåäñòàâëåíî â Õîðâàò³¿. Ïîò³ì
âèñòàâêà ïîáóâàëà â Áîñí³¿ òà
Ãåðöåãîâèí³, Ñëîâåí³¿. Íèí³ â êî-
ëåêö³¿ íàë³÷óºòüñÿ ïîíàä 300 åêñ-
ïîíàò³â.

Áåðë³íö³ äîäàëè äî çá³ðí³ 30
íîâèõ ïðåäìåò³â. Ñåðåä íèõ — âå-
ñ³ëüíà ñóêíÿ ³ ñîêèðà, ÿêîþ îä-

íà ä³â÷èíà ï³ñëÿ ðîçðèâó ñòîñóí-
ê³â ïîðóáàëà íà äðóçêè ìåáë³ êî-
õàíî¿, êîòðà ¿é çðàäæóâàëà. Áåð-
ë³íñüêó åêñïîçèö³þ îðãàí³çóâàâ
Çâîí³ì³ð Äîáðîâ³÷ ó âèñòàâêîâî-
ìó öåíòð³ â ñàìîìó ñåðö³ ì³ñòà,
äå ðàí³øå áóâ ïðèõèñòîê äëÿ áåç-
ïðèòóëüíèõ. Â³äâ³äóâà÷³â ïðîñÿòü
ïðèíîñèòè ñâî¿ ðå÷³ ç êîðîòêèì
îïèñîì òîãî, ùî ñàìå ö³ ðå÷³ äëÿ
íèõ îçíà÷àþòü, äî ÿêîãî ïåð³îäó
ïðåäìåòè íàëåæàòü ³ äå æèâóòü
¿õí³ ãîñïîäàð³.

“Â³äâ³äóâà÷³ äóæå çàäîâîëåí³.
Äî íàñ ïðèõîäÿòü ïàðè, ÿê³ äîâ-
ãî ðîçäèâëÿþòüñÿ åêñïîíàòè ³
ñì³þòüñÿ, ñïîä³âàþ÷èñü, ùî í³-
÷îãî ïîä³áíîãî ç íèìè íå ñòàíå-
òüñÿ í³êîëè. Áóâàþòü ³ ò³, õòî íå-
äàâíî ïîñâàðèâñÿ ç ïàðòíåðàìè
íàçàâæäè ³ õî÷å ïîä³ëèòèñÿ
ñâîºþ ³ñòîð³ºþ”,— ðîçïîâ³â ïàí
Äîáðîâ³÷. ²äåÿ ñòâîðèòè òàêó âè-
ñòàâêó âèíèêëà ó äâîõ çàãðåá-
ñüêèõ õóäîæíèê³â Îë³íêè Â³øò³-
öè ³ Äðàæåíà Ãðóá³øè÷à ï³ñëÿ
òîãî, ÿê ðîç³éøëèñÿ â æèòò³. Âî-
íè ââàæàëè, ùî öÿ ðîáîòà äîïî-
ìîæå ¿ì âòàìóâàòè á³ëü ðîçëóêè.
Ìèòö³ ç³áðàëè âñ³ ïðåäìåòè, ïî-
â’ÿçàí³ ç ¿õí³ì ñï³ëüíèì ùàñëè-
âèì ïåð³îäîì, ³ çðîáèëè âèñòàâ-
êó. Ïîò³ì ïîïðîñèëè äðóç³â ïðè-
íåñòè ðå÷³, òàê ñàìî ïàì’ÿòí³ äëÿ
íèõ.

“Ïåðøå áàæàííÿ ï³ä ÷àñ ðîç-
ðèâó ñòîñóíê³â — âèêèíóòè àáî
çíèùèòè âñå, ç íèìè ïîâ’ÿçàíå.
Àëå ìè õîò³ëè çà äîïîìîãîþ
òâîð÷î¿ ³äå¿ çàòàìóâàòè öåé á³ëü
³, çâè÷àéíî æ, çáåðåãòè òó ðà-
ä³ñòü, ÿêó ö³ ïðåäìåòè íàì êî-
ëèñü äàðóâàëè”,— ñêàçàëà ïàí³
Äðàæåíà. Ç Áåðë³íà âèñòàâêà ïî-
ìàíäðóº â ³íø³ ñòîëèö³ ñâ³òó —
Áºëãðàä, Ñêîï’º òà Ñòîêãîëüì.
Îðãàí³çàòîðè ñïîä³âàþòüñÿ ïîêà-

çàòè ñâîþ åêñïîçèö³þ òàêîæ ó
Òîê³î, Íüþ-Éîðêó ³ Ñàí-Ïàîëî.

На Олімпійсь их
і рах Лондоні
бі атим ть не тіль и
спортсмени

Îðãàí³çàö³ÿ, ùî çàéìàºòüñÿ
ðîçâèòêîì ³íôðàñòðóêòóðè Îë³ì-
ï³àäè-2012, ïëàíóº ñêîðîòèòè äî
ì³í³ìóìó ðóõ àâòîòðàíñïîðòó íà
âóëèöÿõ Ëîíäîíà â ïåð³îä ïðîâå-
äåííÿ ²ãîð. Çã³äíî ç ïëàíîì ï³ä-
ãîòîâêè äî Î²-2012, âñ³ ãëÿäà÷³
ìàþòü ä³ñòàòèñÿ äî îë³ìï³éñüêèõ
îá’ºêò³â ãðîìàäñüêèì òðàíñïîð-
òîì àáî âåëîñèïåäàìè ÷è æ ï³ø-
êè, àëå â æîäíîìó ðàç³ âîíè íå
ìîæóòü ¿çäèòè ì³ñòîì íà âëàñíèõ
àâò³âêàõ. “Ó íàñ äóæå æîðñòêà
ïðîãðàìà â öüîìó ïëàí³,— çàçíà-
÷èâ Õ’þ Ñàìíåð, ãîëîâà êîì³òå-
òó îðãàí³çàö³¿ ç ïèòàíü òðàíñïîð-
òó.— Àäæå ìè õî÷åìî, ùîá ëîí-
äîíñüê³ ²ãðè ñòàëè íàéåêîëîã³÷í³-
øîþ Îë³ìï³àäîþ ñó÷àñíîñò³”.

×åðåç òàê³ ïëàíè ñòîëè÷íî¿ âëà-
äè ïîíàä â³ñ³ì ì³ëüéîí³â ëþäåé
íå çìîæóòü ïåðåñóâàòèñÿ Ëîíäî-
íîì íà ñâî¿õ ìàøèíàõ ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ Î²-2012. Ùîá çâåñòè
äî ì³í³ìóìó íåçðó÷íîñò³, ïîâ’ÿçà-
í³ ç òàêèì ð³øåííÿì ìåð³¿ òà
îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó, êîæåí,
õòî ìàòèìå êâèòîê íà çìàãàííÿ,
îòðèìàº äåòàëüí³ ³íñòðóêö³¿ ïî
ìîá³ëüíîìó òåëåôîíó ïðî òå, ÿê
ä³ñòàòèñÿ äî ì³ñöÿ éîãî ïðîâåäåí-
íÿ íàéøâèäøå ³ íàéçðó÷í³øå.

“Ìè õî÷åìî çá³ëüøèòè ê³ëü-
ê³ñòü ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ïî
âñüîìó ì³ñòó, à òàêîæ ïóíêò³â
ïðîêàòó âåëîñèïåä³â. Ïîáëèçó
îë³ìï³éñüêèõ îá’ºêò³â íå ðåãóëþ-
âàòèìóòü äîðîæí³é ðóõ, à òàêîæ,
ùî äóæå âàæëèâî, âçàãàë³ íå áó-

äå ïàðêîâîê äëÿ àâòîìîá³ë³â”,—
äîäàâ ïàí Ñàìíåð.

Віце-мера Делі
вбили ма а и

Ìèíóëîãî òèæíÿ òðàã³÷íî çàãè-
íóâ â³öå-ìåð ñòîëèö³ ²íä³¿ Äåë³.
Â³í ïîìåð â³ä òðàâì, ÿê³ ä³ñòàâ
óíàñë³äîê íàïàäó çãðà¿ äèêèõ ìà-
êàê. Ó ñóáîòó âðàíö³ Ñóðäæèò Áà-
äæâà âïàâ ç òåðàñè äðóãîãî ïîâåð-
õó ñâîãî áóäèíêó, êîëè â³äáèâàâ-
ñÿ â³ä çãðà¿ äèêèõ ìàâï. Ó íåä³-
ëþ â³í ïîìåð â³ä òðàâìè ãîëîâè.
Äèê³ ìàâïè äàâíî âèçíàí³ îäíèì
ç ãîëîâíèõ ëèõ ì³ñòà. Âîíè íàïà-
äàþòü íà óðÿäîâ³ áóä³âë³ ³ õðàìè,
â³äáèðàþòü ó ëþäåé ¿æó ³ ëÿêàþòü
ïåðåõîæèõ. Òîð³ê Âåðõîâíèé ñóä
êðà¿íè âèìàãàâ â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè.

Ïåâíèé ÷àñ ìàâï âèëîâëþâà-
ëè òà âèâîçèëè â ë³ñè àáî íàöü-
êîâóâàëè íà ìàêàê-ðåçóñ³â (ïå-
ðåâàæíèé âèä ìàâï ó ³íä³éñüêèõ
ì³ñòàõ) ñïåö³àëüíî íàâ÷åí³ á³ëü-
ø³ é ëþò³ø³ âèäè.

Òîð³ê Âåðõîâíèé ñóä Äåë³ íà-
êëàâ øòðàô íà ì³ñüêó âëàäó çà
ïðîâàë ¿¿ ñïðîá çóïèíèòè íàøåñ-
òÿ íåáåçïå÷íèõ òâàðèí ³ âèð³øè-
òè “ìàâï’ÿ÷å ïèòàííÿ”. Ïðîáëå-
ìà çàãîñòðþºòüñÿ ùå é â³ä òîãî,
ùî ³íäóñè ââàæàþòü ìàâï çåì-
íèì óò³ëåííÿì áîãà Õàíóìàíà ³
ï³äãîäîâóþòü ¿õ áàíàíàìè òà àðà-
õ³ñîì, ïðàãíó÷è òàêèì ÷èíîì çà-
äîáðèòè áîæåñòâî. Àëå ïðîáëåìà
ëèøàºòüñÿ. Íà äóìêó åêîëîã³â,
ïîøèðåííÿ ìàâï ó ì³ñòàõ çóìîâ-
ëåíå òèì, ùî ñàì³ âîíè ðîçøè-
ðþþòüñÿ, ñêîðî÷óþ÷è ïðèðîäíå
ì³ñöå ³ñíóâàííÿ ïðèìàò³â

Сер ій МИКУЛЬСЬКИЙ,
“Хрещати ”

Ди і ма а и не з пинились на нападі на віце-мера Делі і ш ають нових жертв



66 ЕЕККООННООММІІККАА Хрещатик  30 жовтня 2007

Ìèêîëà ÐÓÄÜÊÎÂÑÜÊÈÉ: “Òàðèôè íà âñ³ âèäè
çàë³çíè÷íèõ ïåðåâåçåíü äî ê³íöÿ
ðîêó íå ï³äâèùàòü”
Ãîëîâíèé òðàíñïîðòíèê êðà¿íè ïðî ï³äñóìêè ðîáîòè ñâîãî â³äîìñòâà çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ

— ×è ðîçñòàâëåí³ êðàïêè ó ïè-
òàíí³ ï³äíÿòòÿ òàðèô³â íà çàë³ç-
íè÷í³ ïåðåâåçåííÿ, ÿê³ ïëàíóâàëè
çì³íèòè ùå ïåðåä äîñòðîêîâèìè
âèáîðàìè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè?

— Òàðèôè äî ê³íöÿ ðîêó íà âñ³
âèäè çàë³çíè÷íèõ ïåðåâåçåíü íå
ï³äâèùàòü. Ìíîþ áóëî ³í³ö³éî-
âàíî öå ïèòàííÿ íà çàñ³äàííÿõ
óðÿäó äëÿ óõâàëåííÿ â³äïîâ³äíî-
ãî ð³øåííÿ. Ðàçîì ³ç Ì³í³ñòåð-
ñòâàìè åêîíîì³êè òà þñòèö³¿ ïî-
ãîäæåíî íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà
òðàíñïîðòó ³, íà ìîþ äóìêó, ï³ñ-
ëÿ ïðîòîêîëüíîãî ð³øåííÿ íà
óðÿäîâîìó çàñ³äàíí³ æîäíèõ ïè-
òàíü íå áóäå. Ïîïðè òå, ùî ïå-
ðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â º çáèòêî-
âèì, ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî “Óêðçà-
ë³çíèöÿ” — äåðæàâíå ï³äïðèºì-
ñòâî, ÿêå ìàº íà ìåò³ íå ò³ëüêè
îòðèìàííÿ ïðèáóòêó, à òàê ñà-
ìî, ÿê ³ “Óêðïîøòà”, íåñå ïåâ-
íå ñîö³àëüíå íàâàíòàæåííÿ. Ìå-

íå íèí³ çâèíóâà÷óþòü ó ïîïóë³ç-
ì³ ÷åðåç â³äì³íó ð³øåííÿ ïðî
ï³äâèùåííÿ òàðèô³â, ïðîòå ÿ õî-
÷ó íàãàäàòè, ùî ï³äâèùåííÿ òà-
ðèô³â, çàïëàíîâàíå ùå óðÿäîì
ªõàíóðîâà, ÿ â³äì³íèâ ó ëþòî-
ìó — çàäîâãî äî âèáîð³â òà âè-
áîð÷îãî ïîïóë³çìó. Öå áóëà ìîÿ
ïîçèö³ÿ, îñê³ëüêè, ñïðàâä³,
ÿê³ñòü ñåðâ³ñó òà âàãîí³â íå â³ä-
ïîâ³äàëè òèì î÷³êóâàííÿì, ÿê³
ìàëî ñóñï³ëüñòâî ïåðåä “Óêðçà-
ë³çíèöåþ”. Ï³äâèùåííÿ òàðèô³â
àáñîëþòíî îá´ðóíòîâàíå òîä³,
êîëè çðîñòàº ð³âåíü ñåðâ³ñó, êî-
ëè ëþäèíà áà÷èòü, ùî âîíà äî-
¿æäæàº â÷àñíî òà øâèäêî, êîëè
âàãîí êîíäèö³îíîâàíèé, êîëè
ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâèíêè ó ñåðâ³ñíî-
ìó îáñëóãîâóâàíí³.

— ×è áðàëî ó÷àñòü Ì³í³ñòåðñòâî
òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿçêó â ðîçðîáö³
ïðîãðàìè ì³ñüêî¿ âëàäè “Â ºâðî-

ïåéñüêó ñòîëèöþ — íà ºâðîïåé-
ñüêîìó òðàíñïîðò³”?

— Ì³íòðàíñ ìàº âëàñíó ñòðà-
òåã³þ ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ ãà-
ëóç³ ñòîëèö³, à Êè¿â ìàº îêðåìó
ìóí³öèïàëüíó ïðîãðàìó, êîòðó
ô³íàíñóº ì³ñüêèé áþäæåò. Ìè
ñï³âïðàöþºìî ç ì³ñüêäåðæàäì³-
í³ñòðàö³ºþ â ÷àñòèí³ ïîãîäæåííÿ
çàãàëüíîäåðæàâíèõ ³ ì³ñöåâèõ
ïðîãðàì. Ì³íòðàíñ íàðàç³ òåæ ðå-

àë³çîâóº âëàñí³ ïðîåêòè. Çîêðå-
ìà, ïîáóäîâó ìîñòó ÷åðåç Äí³ïðî
³ ïðèëåãëî¿ äî íüîãî òðàíñïîðò-
íî¿ ðîçâ’ÿçêè. Òàêîæ íàñòóïíîãî
ðîêó ïëàíóþòü çàâåðøèòè áóä³â-
íèöòâî ÷àñòèíè àâòîáàíó äî çà-
õ³äíîãî êîðäîíó â³ä Êèºâà, ÷åðåç
äâà ðîêè ìàþòü çâåñòè òåðì³íàë
àåðîïîðòó “Áîðèñï³ëü”, ïëàíóþòü
ïîáóäóâàòè Äàðíèöüêèé âîêçàë ³
ââåñòè â åêñïëóàòàö³þ øâèäê³ñ-

íèé ïîòÿã ì³æ íèì ³ “Áîðèñïî-
ëåì”, ïîáóäóâàòè Ê³ëüöåâó äîðî-
ãó íàâêîëî ñòîëèö³.

— Ñê³ëüêè êîøò³â ïîòð³áíî âè-
òðàòèòè íà ðîçâèòîê òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè?

— Êîíêðåòíî ìè íå ðàõóâàëè.
Ïðîòå ò³ëüêè ïîáóäîâà Ê³ëüöåâî¿
äîðîãè êîøòóâàòèìå $5,5 ìëðä.
Êð³ì òîãî, â íèí³øíüîìó ðîö³
“Óêðçàë³çíèöÿ” çàêóïèëà ïîíàä
2000 âàíòàæíèõ âàãîí³â, 1000 ç
ÿêèõ âèðîáíèöòâà Êðþê³âñüêîãî
âàãîíîáóä³âíîãî çàâîäó, ³ ïîíàä
1000 — âèðîáíèöòâà â³ò÷èçíÿíèõ
âàãîíîðåìîíòíèõ çàâîä³â. Äî ê³í-
öÿ ðîêó ïëàíóþòü ïðèäáàòè ùå
1100 âàíòàæíèõ âàãîí³â òà 43 îäè-
íèö³ òÿãîâîãî ðóõîìîãî ñêëàäó.

Íà ìîìåíò ìîãî ïðèõîäó íà
ïîñàäó ïîíàä 7 òèñÿ÷ êì êîë³é
áóëè ç äàâíî ïðîñòðî÷åíèìè òåð-
ì³íàìè ðåìîíòó. À çà 10 ì³ñÿö³â
2007 ðîêó ìè âæå çàâåðøèëè ìî-
äåðí³çàö³þ òèñÿ÷íîãî ê³ëîìåòðà
êîë³é. Ó òàêèõ îáñÿãàõ ðåìîíò êî-
ë³é íå çä³éñíþâàâñÿ îñòàíí³ 12
ðîê³â.

Ùîá ïîëåãøèòè ïðàöþ êîë³é-
íèõ ðîá³òíèê³â, ãàëóçü çàêóïîâóº
íîâó âàæêó êîë³éíó òåõí³êó. Äî
ê³íöÿ 2007 ðîêó íà çàë³çíèö³
Óêðà¿íè ïîñòàâëÿòü 135 òàêèõ ìà-
øèí

Розмовляв Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ

Ó÷îðà ªâðîïåéñüêà åêîëîã³÷íà
êîì³ñ³ÿ ñêëèêàëà æóðíàë³ñò³â,
ùîá ðîçïîâ³ñòè ¿ì ïðî “äðóãèé
×îðíîáèëü äëÿ Êèºâà” — ïîë³ãîí
ÒÏÂ ¹ 5. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ºâðî-
ïåéñüêà êîì³ñ³ÿ — íå äåëåãàö³ÿ
ïîâàæíèõ çàõ³äíèõ åêñïåðò³â, à
îáëàñíà ñòðóêòóðà, î÷îëþâàíà
ßðîñëàâîì Ì³ñÿöåì, ÿêîãî ùå íå
òàê äàâíî âåëè÷àëè ñóääåþ “Ãðî-
ìàäñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè”. ßðî-
ñëàâ Ì³ñÿöü çàÿâëÿº ïðî êðèòè÷-
íèé ñòàí ñì³òòºçâàëèùà òà íàâ-
êîëèøíüî¿ òåðèòîð³¿, äå ðîçòàøî-
âàíî ñåëà Êðåíè÷³, Ï³äã³ðí³, Ðî-
ìàíê³â òà Õîäîñ³¿âêà. “Íà ïîë³-
ãîí çàâåçåíî ðàä³îàêòèâíèé áðóõò
ç ×îðíîáèëÿ, ³íôåêö³éíî íåáåç-

ïå÷í³ â³äõîäè ë³êàðåíü, â³äõîäè
Êèºâà çà äåñÿòêè ðîê³â. ² âñå öå
âæå íå ñòðèìóþòü ñòàð³ çàïîá³æ-
í³ çàñîáè”,— çàçíà÷èâ ïàí Ì³-
ñÿöü. Çà éîãî ñëîâàìè, ïðàêòè÷-
íî çðóéíîâàíà çàõèñíà ïë³âêà, ³
íåáåçïå÷íà ðå÷îâèíà — ô³ëüòðàò
ïðîíèêàº ó ï³äçåìí³ âîäè òà çà-
áðóäíþº êîëîäÿç³ ó íàâêîëèøí³õ
ñåëàõ òà âîäîéìè.

Ïðîáëåìà ïîëÿãàº â ïðîòèñòî-
ÿíí³ åêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â, ââà-
æàº ãîëîâà “Âñåóêðà¿íñüêî¿ åêîëî-
ã³÷íî¿ ë³ãè” Òåòÿíà Òèìî÷êî. “Ïî-
ë³ãîí åêñïëóàòóº “Êè¿âñïåö-
òðàíñ”, 51% àêö³é ÿêîãî âîëîä³º
Êè¿âðàäà, à 47% íàëåæèòü ñòðóê-
òóð³, ÿêîþ êåðóº ãîëîâà åêîëîã³÷-

íî¿ êîì³ñ³¿ îáëðàäè Â’ÿ÷åñëàâ
Êâÿò”,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Òèìî÷êî.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, â îáëàñò³ áëîêóþòü
ðîáîòó óñòàíîâêè ç ïåðåðîáêè
ô³ëüòðàòó, íå âèð³øóþ÷è öèì
ïðîáëåìó, à ëèøå ïîãëèáëþþ÷è ¿¿.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ
“Êè¿âñïåöòðàíñó” Ìèêîëà Áîãäà-
íîâè÷ ðîçïîâ³â, ùî ñüîãîäí³ ïåð-
øà ÷åðãà ïîë³ãîíó ìàº ðåçåðâ åêñ-
ïëóàòàö³¿ ì³í³ìóì íà 3 ðîêè, à
äðóãà ÷åðãà çàä³ÿíà ëèøå íà 17%.
Çà éîãî ñëîâàìè, ïîðóøåíü â åêñ-
ïëóàòàö³¿ ïîë³ãîíó ñüîãîäí³ íåìàº.
“ßêáè ïë³âêà ïðîðâàëàñü ³ ô³ëü-

òðàò âèò³êàâ, òî éîãî á íà ïîë³ãî-
í³ íå áóëî. Öå àáñóðä!” — ïîÿñ-
íèâ ïàí Áîãäàíîâè÷. Çà éîãî ñëî-
âàìè, ñó÷àñíà ³òàë³éñüêà óñòàíîâ-
êà ç ïåðåðîáêè ô³ëüòðàòó, ÿêà
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì âèõîäèòü íà
ïîâíó ïîòóæí³ñòü, çäàòíà ïåðåðî-
áèòè âåñü ô³ëüòðàò çà 3 ðîêè. “Àëå
æ òå, ùî íåìîæëèâî ïåðåðîáèòè,
âñå îäíî òðåáà ñêëàäóâàòè”,— çà-
çíà÷èâ Ìèêîëà Áîãäàíîâè÷.

Ñüîãîäí³ íà ïîë³ãîí ¹ 5 âè-
âîçÿòü äî 70% â³äõîä³â Êèºâà,
ïðèáëèçíî 600 òèñ. òîíí íà ð³ê.
Ïðî öå ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”

íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ Ìàê-
ñèì Áàð³íîâ. “Íîâ³ ñì³òòºñïà-
ëþâàëüí³ çàâîäè, ÿê³ ïîáóäóþòü
ó Êèºâ³, ïðàêòè÷íî çí³ìóòü öå
íàâàíòàæåííÿ”,— çàçíà÷èâ â³í.
Íàãàäàºìî, â 2008 ðîö³ ðîçïî÷-
íóòü áóä³âíèöòâî íîâîãî ñì³òòº-
ñïàëþâàëüíîãî çàâîäó ³ç íîâîþ
÷îòèðèð³âíåâîþ ñèñòåìîþ ãàçî-
î÷èñòêè íà Òðîºùèí³. Â öüîìó
æ ðîö³ ðîçïî÷íóòü áóä³âíèöòâî
ñì³òòºñïàëþâàëüíîãî çàâîäó â
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ïîáëèçó
ÒÅÖ-6

Міністр транспорт і зв'яз Ми ола Р дь овсь ий роз-
повів "Хрещати " про прое ти, я і план ють за інчити
найближчим часом. У наст пном році доб д ють за-
лізничний міст через Дніпро і за інчать спор д авто-
бан від Києва до західних ордонів. План ють поб д -
вати Дарниць ий во зал і ввести швид існе залізничне
спол чення між ним і аеропортом "Бориспіль", де в
2010 році з'явиться новий с часний термінал, а нав о-
ло міста транспортни и обіцяють поб д вати Кільцев
доро вартістю $5,5 млрд.

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора Європейсь а е оло ічна омісія повідомила про
небезпе е оло ічної атастрофи, з мовлен е спл -
атацією полі он твердих поб тових відходів (ТПВ)
№ 5. Члени омісії аж ть, що отр йний фільтрат про-
рвав старі захисні засоби, та потрапляє підземні во-
ди та водойми. У ВАТ "Київспецтранс" аж ть, що е с-
пл атація полі он відб вається в межах норм, а йо о
резерви дале о не вичерпані. Ви ористанню с часної
станов и з перероб и фільтрат переш оджають я -
раз обласні чиновни и.

Çâàëèùå ç ³ñòîð³ºþ
ªâðîïåéñüêà åêîëîã³÷íà êîì³ñ³ÿ
âèÿâèëà “äðóãèé ×îðíîáèëü
äëÿ Êèºâà”

На полі он № 5 вивозять приблизно 600 тис. тонн відходів на рі
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Ñîö³àëüíà ³íôðàñòðóêòóðà çà
îñòàíí³ ðîêè â ì³ñò³ Áó÷à çíà÷íî
ïîêðàùèëàñÿ. Ì³ñöåâ³é âëàä³ òà
³íâåñòîðàìè âäàëîñü ðåàë³çóâàòè
íèçêó ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â íàä-
çâè÷àéíîãî çíà÷åííÿ. Çîêðåìà
íåùîäàâíî çóñèëëÿìè ³íâåñòîð³â-
çàáóäîâíèê³â âäàëîñÿ çäàòè ïðè-
ì³ùåííÿ ñîö³àëüíîãî öåíòðó
(Óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
òà çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³ä-
ê³â ÷îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè)
òà çðîáèòè êîìïëåêñíó ðåêîí-
ñòðóêö³þ øêîëè, ïðèì³ùåííÿ
ÿêî¿ ñòàëè êîìôîðòí³øèìè ³ îñó-
÷àñíåíèìè. ²íâåñòîðàì-çàáóäîâ-
íèêàì âäàëîñÿ äîñÿãòè ðåàë³çàö³¿
öèõ ïðîåêò³â ïðè ðîçóì³íí³ ³ àê-

òèâí³é ï³äòðèìö³ îðãàí³â ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà îðãàí³â
äåðæàâíî¿ âëàäè.

Çàâäÿêè ä³ÿëüíîñò³ áóä³âåëüíî¿
êîìïàí³¿ “Êè¿âáóäñåðâ³ñ” íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ïëàíóºòüñÿ çâåñ-
òè ùå íèçêó âàæëèâèõ äëÿ ì³ñòà
îá’ºêò³â. Äèðåêòîð êîìïàí³¿ “Êè-
¿âáóäñåðâ³ñ” Êîñòÿíòèí Êîëîì³-
ºöü çàçíà÷èâ, ùî ïîä³áíà ñï³â-
ïðàöÿ ç ì³ñöåâîþ âëàäîþ ïðàê-
òèêóâàòèìåòüñÿ ³ íàäàë³. “Â Óêðà-
¿í³ äîñ³ íàâ³òü íåìàº ñó÷àñíîãî
æèòëîâîãî êîìïëåêñó, ³ ìè ïðà-
öþºìî ó íàäçâè÷àéíî íåâðåãó-
ëüîâàíèõ çàêîíîäàâ÷èõ óìîâàõ,
òîìó, ùîá íå ïîâòîðþâàòè æèò-
ëîâó ïðàêòèêó ÑÐÑÐ, âàðòî âäà-

òèñÿ äî ñâ³òîâîãî äîñâ³äó ðåàë³-
çàö³¿ ñîö³àëüíèõ çàâäàíü, çîêðå-
ìà ³ íàøèìè çóñèëëÿìè”,— çà-
çíà÷èâ â³í.

Íåâäîâç³ ïåðåä áó÷àíàìè
ç’ÿâèòüñÿ ïåðñïåêòèâà ïðèºäíàí-
íÿ äî Êèºâà, òîìó íàÿâí³ñòü ñó-
÷àñíî¿ ðîçâèíåíî¿ ñîö³àëüíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè äàñòü çìîãó áåçáî-
ë³ñíî îá’ºäíàòèñÿ ç³ ñòîëèöåþ,
íå îáòÿæóþ÷è ¿¿ âëàñíèìè ïðîá-
ëåìàìè, à íàâïàêè âèð³øóþ÷è ³
ðîçâ’ÿçóþ÷è ñêëàäí³ ñîö³àëüí³
çàâäàííÿ, ùî ïîñòàþòü ïåðåä
ìåøêàíöÿìè, ââàæàþòü ó êîìïà-
í³¿.

Ïðîãðàìà ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿
³íôðàñòðóêòóðè Áó÷³ ïåðåäáà÷àº
çîñåðåäæåííÿ âñ³õ ñèë ì³ñöåâî¿
âëàäè íà âèð³øåíí³ ïðîáëåì ñî-
ö³àëüíî íåçàõèùåíèõ  âåðñòâ íà-
ñåëåííÿ òà ðîáîò³ äëÿ ïîë³ïøåí-
íÿ ¿õíüîãî æèòòÿ. Â ïîºäíàíí³
çóñèëü îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè òà
á³çíåñîâèõ ê³ë âäàñòüñÿ äîñÿãòè
ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé ïîë³ïøåííÿ
æèòòÿ ìåøêàíö³â Áó÷³ âæå â íàé-
áëèæ÷³ ðîêè.

Òàêà âäàëà ïðàêòèêà ïîºäíàí-
íÿ ³íòåðåñ³â ïðîñòèõ ìåøêàíö³â
òà á³çíåñó ïðîäîâæóâàòèìåòüñÿ ³
íàäàë³,— âïåâíåí³ ó êîìïàí³¿
“Êè¿âáóäñåðâ³ñ”, ÿêà çîñåðåäæó-

âàòèìåòüñÿ íà âàæëèâèõ ñîö³àëü-
íèõ ïðîåêòàõ ïåðåäì³ñòÿ ñòîëèö³.

Íà Äåíü Áó÷³, 6 æîâòíÿ, â ì³ñ-
òî çàâ³òàëè ïðåäñòàâíèêè îáëàñ-
íî¿ âëàäè òà óðÿäó. Çîêðåìà ì³-

í³ñòðîì ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïî-
ë³òèêè Ìèõàéëîì Ïàï³ºâèì áóëî
âèçíàíî, ùî ïîä³áíèõ çàêëàä³â
íåìàº íå ëèøå â îáëàñò³, à é ó
á³ëüøîñò³ ðåã³îí³â Óêðà¿íè

Ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê ïåðåäì³ñòÿ
Ó Áó÷³ çáóäîâàíî ñó÷àñíèé õîñï³ñ ³ ðåàë³çîâàíî íèçêó âàæëèâèõ ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â

Та ш ола ви лядає після ре онстр ції

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Нещодавно завершили б дівництво соціально о центр
і ре онстр цію приміщення ш оли в місті Б ча. За-
вдя и опіт ій праці інвесторів і роз мінню ор анів
центральної і місцевої влади вдалося розв'язати на-
альн потреб в цих за ладах не лише б чан, а й сто-
личних меш анців. Невдовзі в рам ах про рами роз-
вит передмістя план ють поб д вати ще низ важ-
ливих для ре іон об'є тів соціальної інфрастр т ри,
що не лише не обтяж ватиме столицю, а навпа и роз-
в'яже на опичені ро ами проблеми.

Ãðà â îäíå â³êíî
Ï³äðîçä³ë Ì³íðåã³îíáóäó çàáèðàº ïîâíîâàæåííÿ ó ì³ñöåâèõ îðãàí³â
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У новом році новий ор-
ан видаватиме заб дов-
ни ам дозволи на б дів-
ництво. Та е рішення
Верховної Ради поперед-
ньо о с ли ання та Кабмі-
н оприлюднило Міністер-
ство ре іонально о роз-
вит та б дівництва ми-
н ло о тижня. З 2008- о
матеріали замовни а та
дозвільна до ментація
проходитим ть через
"єдине ві но".

Ç 1 ñ³÷íÿ íàñòóïíîãî ðîêó ä³-
ÿòèìå íîâèé ïîðÿäîê çä³éñíåí-
íÿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áó-
ä³âåëüíîãî êîíòðîëþ. Ï³ñëÿ ê³ëü-
êîõ ñïðîá ëèøå ó Ðàä³ V ñêëè-
êàííÿ öåé ïîðÿäîê âñòàíîâèëè
òà çàòâåðäèëè ïîñòàíîâîþ Êàá-
ì³íó â³ä 26.09.07. Çã³äíî ç äîêó-
ìåíòîì, Äåðæàâíà àðõ³òåêòóðíî-
áóä³âåëüíà ³íñïåêö³ÿ (ÄÀÁ²) òà ¿¿
òåðèòîð³àëüí³ ï³äðîçä³ëè ñòåæè-
òèìóòü çà äîòðèìàííÿì çàáóäîâ-
íèêàìè é ï³äðÿäíèêàìè çàòâåð-
äæåíî¿ ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âëà-
äè ì³ñòîáóä³âíî¿ òà ³íøî¿ ïðî-
åêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿. Êð³ì òîãî,
öåé îðãàí êîíòðîëþâàòèìå âè-
êîíàííÿ ì³ñöåâèõ ïðàâèë çàáó-
äîâè íàñåëåíèõ ïóíêò³â, âèìîã
âèõ³äíèõ äàíèõ òà äåðæàâíèõ áó-
ä³âåëüíèõ íîðì.

ÄÀÁ² æ ñòàíå ºäèíèì îðãàíîì,
ùî âèäàâàòèìå äîçâîëè íà âèêî-
íàííÿ ðîá³ò, íàêëàäàòèìå
øòðàôí³ ñàíêö³¿, çóïèíÿòèìå áó-
ä³âíèöòâî, àëå, êð³ì íüîãî, ó
ïðèéíÿòò³ îá’ºêò³â ó åêñïëóàòà-
ö³þ áðàòèìóòü ó÷àñòü é ³íø³ îð-
ãàí³çàö³¿. Òàêèì ÷èíîì, ì³í³ñòåð-
ñòâî ïåðåáèðàº íà ñåáå óñ³ âàæå-
ë³ êîíòðîëþ, à ïîñåðåäíèêîì âè-
ñòóïàòèìå ÄÀÁ². Öÿ ñòðóêòóðà
ä³ÿòèìå ó ñêëàä³ Ì³í³ñòåðñòâà ðå-

ã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà áóä³â-
íèöòâà Óêðà¿íè, à ì³í³ñòð ïðè-
çíà÷àòèìå êåð³âíèê³â òåðèòîð³-
àëüíèõ îðãàí³â. Êð³ì òîãî, íèí³
òðèâàº ôîðìóâàííÿ ñëóæáè âíóò-
ð³øíüî¿ áåçïåêè Äåðæàðõáóä³íñ-
ïåêö³¿, ÿêà ïðîâîäèòèìå êîí-
òðîëüí³ çàõîäè.

Ðîçðîáíèê ïðàâèë Àíàòîë³é
Áåðêóòà ñòâåðäæóº, ùî íîâèé ïî-
ðÿäîê ë³öåíçóâàííÿ áóä³âåëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ñïðîñòèòü ³ ñêîðîòèòü
ïåðåë³ê ìàòåð³àë³â, ÿê³ ïîòð³áíî
ïîäàâàòè îðãàíîâ³ ë³öåíçóâàííÿ,

äî ðîçøèðåíî¿ çàÿâêè. “Äîêóìåí-
òè çäàâàòèìóòü ó ºäèíå â³êíî, äå
âèäàâàòèìóòü ³ äîçâ³ëüíó äîêó-
ìåíòàö³þ”,— ðîçïîâ³â àâòîð ³äå¿.
Çàâäÿêè öüîìó ñóá’ºêòè áóä³âåëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ çìîæóòü îá³éòèñÿ
áåç ñóìí³âíèõ ïîñëóã ïîñåðåäíè-
ê³â.

Â³í ïîãîäæóºòüñÿ, ùî íà ñüî-
ãîäí³ ñèñòåìà âèäà÷³ äîçâîë³â º
êîðóìïîâàíîþ ñõåìîþ, ïðîòå çà-
ïåðå÷óº, ùî âîíà äîçâîëèòü ïî-
ñàäîâöÿì ÄÀÁ² ìàòè çèñê â³ä çà-
ìîâíèê³â. ÄÀÁ² òàêîæ êîíòðîëþ-

âàòèìå âèêîíàííÿ äîãîâîðó ï³ä-
ðÿäó òà íàäàâàòèìå ïëàòí³ êîí-
ñóëüòàòèâí³ ïîñëóãè.

Äî ñëîâà, çì³íèòüñÿ ³ ïðîöåäó-
ðà äåðæàâíî¿ åêñïåðòèçè ïðîåê-
ò³â. ¯¿ çä³éñíþâàòèìóòü çà ó÷àñò³
Ì³íðåã³îíáóäó, ì³ñöåâèõ ï³äðîç-
ä³ë³â òà îðãàí³çàö³é-ñï³ââèêîíàâ-
ö³â êîìïëåêñíî¿ äåðæåêñïåðòè-
çè. Ïðèéìàòèìóòü â åêñïëóàòà-
ö³þ çâåäåí³ îá’ºêòè äåðæàâí³
ïðèéìàëüí³ êîì³ñ³¿, âèäàþ÷è â³ä-
ïîâ³äí³ ñåðòèô³êàòè ãîòîâíîñò³.
Ïëàíóºòüñÿ òàêîæ çàëó÷àòè äî

ðîáîòè ãðîìàäñüêèõ ³íñïåêòîð³â.
Ó ì³í³ñòåðñòâ³ çàïåâíÿþòü, ùî

öå äàñòü çìîãó ì³í³ì³çóâàòè âïëèâ
ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè íà ïðèé-
íÿòòÿ ð³øåíü ùîäî ïî÷àòêó áóä³â-
íèöòâà îá’ºêò³â áåç ïðîåêòíî-êîø-
òîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿. Òîæ çà íî-
âèìè ïðàâèëàìè â ì³ñöåâèõ îðãà-
í³â çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè ôóíêö³ÿ
ïîãîäæåííÿ òà ïåðåâ³ðêè ïðîåêò³â,
à êðàïêó ó âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ñòà-
âèòèìå ì³í³ñòåðñüêà ³íñïåêö³ÿ, âè-
äàþ÷è çàáóäîâíèêîâ³ äîçâ³ë àáî
â³äìîâëÿþ÷è â íüîìó

Державна архіте т рно-б дівельна інспе ція cтежитиме, аби б дівельни и зводили те, про що домовилися з місь ою владою

Ô
îò
î 

Ñ
åð
ã³ÿ
 
Ñ
Ï
À
Ñ
Î
Ê
Ó
Ê
Î
Ö
ÜÊ

Î
ÃÎ



88 ДДЕЕННЬЬ  ННААРРООДДЖЖЕЕННННЯЯ Хрещатик  30 жовтня 2007

Â³òàºìî òåáå, ²âàíêó
Ó ðîäèí³ ×åðíîâåöüêèõ ïîïîâíåííÿ

27 жовтня Київсь о о місь о о олови Леоніда Черновець о о народився четвертий он — Іван. До реда ції азети "Хрещати " надійшла
д же вели а іль ість поздоровлень та побажань столичном мерові, йо о сім’ї і малень ом Іван ові.

Ірена КІЛЬЧИЦЬКА,
заст пни Київсь о о місь о о олови
Я ціл ом певнена, що немає нічо о ращо о, ніж вели а і

др жна сім’я. Після народження вн а Івана Леонід Михай-
лович має вели і шанси стати одним із найплідніших дід сів,
я я знаю. А вза алі я знаю, що Христина хоче мати п’ятеро
дітей, а син Леоніда Черновець о о Степан — щонайменше
трьох.
Я спіл валася з Христиною за пів одини до поло ів і че-

рез іль а один потом — вона поч вається ч дово. У Хрис-
тини Черновець ої це виходить най раще. Сама я д же люб-
лю дітей, тож їхній іль ості родині Черновець их по-доб-
ром заздрю.
Сьо одні народж вати дітей і робити ар’єр вза алі не-

важ о, і с часні жін и роблять саме та . Я бажаю Христині
я омо а швидше поверн тися до роботи, ос іль и вона д -
же діяльна жін а і для неї ар’єра не менш важлива, ніж ве-
ли а міцна сім’я.

Ві тор ПАДАЛКА,
заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації — начальни Головно о фінансово о
правління
Щиро вітаю шановно о Леоніда Михайловича з народжен-

ням он а. Бажаю Іван міцно о здоров’я, щасливої долі і
чисто о неба над оловою. Щоб доля приносила Іван лише
приємні подар н и, і ніщо не мо ло засм тити цьо о ч до-
во о хлопця ні тепер, ні в майб тньом .

Сер ій СУЩЕНКО,
олова Печерсь ої РДА
Шановний Леоніде Михайлович ! Від меш анців сьо о Пе-

черсь о о район , районної адміністрації та особисто від се-
бе вітаю Вас з народженням он а! Хай зростає Вам на ра-
дість порядна, чесна та відважна людина, справжній иянин
та продовж вач вашо о славно о род . Впевнений, що з ча-
сом з малень о о Іван а виросте м жній, порядний та спра-
ведливий чолові . Адже оли при ладом для наслід вання є
рідний дід сь — хвилюватися немає причин.

Єв ен РОМАНЕНКО,
олова Подільсь ої РДА
Народження дитини — це завжди свято для всієї родини.

Народження он а в родині мера — справжнє свято для міс-
та. Я д же радий, що д же с оро в лицями нашо о славно-
о міста лятиме Ваш нащадо ! Поділ вітає Вас, Леоніде
Михайлович , Ваш донь та всю Ваш др жню родин з ви-
значною подією і бажає малю міцно о здоров’я.

Володимир МАЗЕПА,
олова Святошинсь ої РДА
Шановний Леоніде Михайлович ! Прийміть найщиріші ві-

тання з привод поповнення в Вашій славній родині. Діти —
це віти життя, це — найпре расніше та найдорожче, що мо-
же б ти в нашом житті. Нехай Ваш он не знає оря та зрос-
тає на радість Вам.

Марина ЛАХНО,
начальни Головно о правління
з питань взаємодії з засобами масової інформації
та зв’яз ів з ромадсь істю
Від щиро о серця бажаю новонародженом Іван рости

здоровим на радість бать ам і всім рідним, творити історію
і звичайно ж б ти достойним своїх пред ів. Щирі привітан-
ня!

Геннадій ПЛІС,
начальни Головно о правління
вн трішньо о фінансово о онтролю
та а дит КМДА
Головне правління вн трішньо о фінансово о онтролю

та а дит ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої адміністрації) щиро вітає Київсь о о місь о о
олов Черновець о о Л.М. з народженням он а. Нехай це
нове життя принесе Вам тіх , справжнє людсь е щастя та
втілення найзаповітніших мрій.

Петро БУРКАЦЬКИЙ,
начальни Головно о правління з фізичної льт ри
та спорт
Бажаю малю рости здоровим і щасливим. Рад вати

своєю сміш ою мам і тата, своїм олосом — баб сь і дід -
сів. Світити їм, наче ясне сонеч о. Рад вати їх своєю ч до-
вою поведін ою.
А та ож хочеться побажати, щоб Іван наніс своєю малень-
ою ніж ою перший дар по м’яч , оли в У раїні відб вати-
меться ЕВРО-2012.
Я сам дід сь і том роз мію, я е це щастя — народження

он а. Моїй он ці вже два ро и.

Іван ШПИЛЬОВИЙ,
начальни Головно о правління транспорт ,
зв’яз та інформатизації

Вітаю з поповненням родині. Бажаю Іван міцно о здо-
ров’я та щасливої долі. Народження он а — це вели е щас-
тя не лише для шановно о Леоніда Михайловича, але й для
всієї сім’ї. Особлива подя а Христині Черновець ій та В’яче-
слав С пр нен за приріст населення У раїни, за те, що
подар вали Києв ново о меш анця.

Людмила КАЧУРОВА,
начальни Головно о правління охорони здоров’я
та медично о забезпечення
Це д же радісна подія в житті мера. Від імені всьо о Го-

ловно о правління поздоровляю Леоніда Михайловича. І хо-
тілося б побажати, щоб він став ідним продовж вачем йо-
о род — це д же важливо. І най оловніше: міцно о здоров’я
мамі і малю ові. Це завжди д же радісна подія.

Сер ій БЕРЕЗЕНКО,
начальни Головно о правління справах сім’ї
та молоді
Я добре знаю сім’ю Леоніда Михайловича. Д же радію, що

з’явився четвертий вн . Вітаю бать ів і Леоніда Михайлови-
ча я щасливо о дід ся. Нас іль и я знаю, вн а назвали Іва-
ном — це д же хороше раїнсь е стародавнє ім’я. Сподіва-
тимемося, що це б де справжній раїнець і патріот сво о
міста і раїни.

Лілія ГРИНЕВИЧ,
начальни Головно о правління освіти і на и
Шановний Леоніде Михайлович !
Щиро вітаємо Вас із народженням он а!
Я промінчи , я сонеч о ясне 27 жовтня ясним і по ожим

осіннім днем рихіт ою війшов в цей Божий світ Ваш чет-
вертий он Іван о, щоб зробити йо о ще сонячнішим і пре-
раснішим.
Віримо щаслив зір та вдач Вашо о он а! Обраний

ним шлях хай б де пре расним. Доля нехай втілить сі йо о
майб тні сподівання і неодмінно здійснить йо о мрії. Че а-
ємо Іван а наших навчальних за ладах, я ими Ви та доб-
ре опі єтеся.
Бажаємо Вам, Леоніде Михайлович і Вашій доньці Хрис-

тині, щоб здоров’я б ло міцним, д х — стій им, а натхнення
та вдача завжди с проводж вали Ваш життєвий шлях.
На мно ії і бла ії літа!

Єв ен ФІЛІНДАШ,
народний деп тат V с ли ання
Мож привітати, я б дь-я людин з приємною подією,

поповненням сім’ї. Це завжди приємно. Тим більше в У ра-
їні нині демо рафічна проблема стоїть остро, том б дь-я е
поповнення можна лише вітати. Том , без мовно, вітаю, ба-
жаю здоров’я і щастя новонародженом !

Василь ГОРБАЛЬ,
народний деп тат V с ли ання
Це четвертий он , не первісто . Але це поповнення род ,

з чим і вітаю. Здоров’я малю і побажання вирости справж-
нім иянином.

Іван БОКИЙ,
народний деп тат V с ли ання
На Іванах наша земля тримається. Це д же добре, що та

назвали малю а. Ми не ті Івани, я і не пам’ятають нашо о
род . Н і хай род Іванів не б де перевод !

Михайло ЧЕЧЕТОВ,
народний деп тат V с ли ання
Бажаю, щоб он ріс здоровим та щасливим, щоб брав при-
лад зі сво о діда. Адже Леонід Черновець ий вели а люди-
на, роз мний ерівни , том йо о варто наслід вати.

Юрій МІРОШНИЧЕНКО,
народний деп тат V с ли ання
Народження дитини — це вели е свято, не лише для рід-

них, а й, напевно, для сієї раїни. Бажаю, щоб б в здоро-
вим, щасливим, щоб приносив радість своїм бать ам і всім
рідним, а та ож приносив ористь раїні.

Любов СТАСІВ,
народний деп тат V с ли ання
Я звертаюся з привітанням до всіх молодих мам, я і наро-

дж ють дітей. І, звичайно, вітаю всіх дід сів, я і сприяють то-
м , щоб в У раїні народж валися діти. Бажаю виростити йо-
о відвертим, чесним і та им міцним хлопцем. Для мене це
справді подія, оли народж ються діти. Я — мати п’ятьох ді-
тей: чотирьох синів і донь и.

Оль а БОНДАР,
народний деп тат V с ли ання
Вітаю з видатною подією. Бажаю, щоб дитина зростала в

любові, б ла здоровою і та ою ж величною, я наша У ра-
їна!

Сер ій ПОТІМКОВ,
народний деп тат V с ли ання
Щиро поздоровляю з народженням он а. Бажаю, щоб в

Івана б ло достатньо підстав, щоб пишатися дідом!
З привітом з Хар ова.

Ганна ГЕРМАН,
народний деп тат V с ли ання
Нехай росте здоровим, я аж ть в Галичині, оли наро-

дж ється дитина. Я що в мера народився вн , то хай рос-
те здоровим. Я д маю, що це все, що потрібно і мер , і
он .

Володимир ПРИСЯЖНЮК,
деп тат Київради
Це вели е щастя. Вн — це найбільше щастя для люди-

ни. Це значно більше, ніж діти. Хоча без дітей вн ів не б -
ває, том я з величезним задоволенням приєдн юся до всіх
поздоровлень, я і Леонід Михайлович отримав від сіх лю-
дей. Бажаю, щоб він отримав справжнє задоволення я ді-
д сь від спіл вання з вн ом, але вн ові треба приділяти
ва .

Алла ШЛАПАК,
деп тат Київради
Я хоч побажати, щоб Леоніда Михайловича вистачило

сил і здоров’я ще не одно о вн а виховати, том що ньо-
о хороші діти, хороші вн и, я і вже вели і. Дай бо , щоб
малю , я ий з’явився на світ с бот , ідно продовжив рід
Черновець их.

Михайло СТЕПАНОВ,
деп тат Київради
Діти і вн и — це найважливіше, що може б ти в житті
ожної людини. Я д же радію, що Леоніда Черновець о о
та а вели а сім’я. Хотілося б побажати їй всьо о най ращо-
о, бла опол ччя, щастя і здоров’я.

Михайло ЯКОВЧУК,
деп тат Київради
Перед сім і дідові, і молодим бать ам сьо о най ращо о,

щоб ріс малю вели ий і здоровий на радість татові й мамі,
дід севі й баб сі.

Іван САЛІЙ,
деп тат Київради
Мож с азати тіль и те, що сім’я Леоніда Черновець о о

ви он є про рам Партії ре іонів, за я ою ожна жін а в У ра-
їні має народити двоє чи троє дітей. Це в них д же добре
виходить. Процес іде, ми відч ваємо динамі зростання на-
родж ваності в У раїні.

Оле сандр БРИГИНЕЦ,
деп тат Київради
Іноземці жарт ють, що в нашій раїні най раще виходять

ті речі, я і ми робимо не р ами і не оловою, а чимось ін-
шим. Але насправді це не та , бо демо рафічний виб х, я о-
о ми всі та че аємо, все нія не відб вається. Леонід Ми-
хайлович створив та сім’ю, в я ій часто народж ються он -
и, й це добре я для раїни, та і для міста. Можливо, са-
ме цей при лад, оли в сім’ї народж ється ба ато дітей, он -
ів, б де сприйнятий иянами і ба атьма жителями раїни.
Це я раз той випадо , я ий можна занести Леонід Михай-
лович в плюс, з чим я йо о і поздоровляю.

Юрій ДМИТРУК,
деп тат Київради
Я завжди радію, оли народж ються діти. Том , звичайно,

вітаю дід ся. А он хай росте вели ий і здоровий.

Зорян ШКІРЯК,
деп тат Київради
Народження дітей — це завжди вели а радість. І, власне,

всі ми незалежно від то о, я політичн сил представля-
ємо, перед сім є людьми. Безперечно, я та ож вітаю з на-
родженням он а і радію, що лан Черновець их поліпш є
демо рафічн сит ацію — я маю на вазі сім’ю і оворю це
без сар азм , а в добром роз мінні слова. Мої найщиріші
привітання. Зич дитині рости щасливою, здоровою і, споді-
ваюся, вона вже житиме в місті, де б д ть значні поліпшен-
ня. Можливо, і Леонід Черновець ий до ладе з силь, щоб йо-
о он и жили в справді розвиненом місті. Й хай береже Гос-
подь.
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Ми ола ЛАМБУЦЬКИЙ,
деп тат Київради
Щиро поздоровляю Леоніда Черновець о о з народжен-

ням он а! Адже народження дітей — це радість для людей.
Міцно о йом здоров’я та щастя!

Сер ій ЧЕРЕП,
деп тат Київради
Най ращі поздоровлення від щиро о серця! Щастя і здо-

ров’я, подальшо о розвит в цьом напрям !

Володимир ФІЛІППОВ,
деп тат Київради
З теплим відч ттям дізнався про народження Вашо о вн -
а. Прийміть щирі вітання з цьо о радісно о привод , і доб-
рі побажання бать ам! Хай міцніє сім’я, хай більше любові
дає вона людині з найперших днів! Хай малень ий чоловічо
б де щасливий і здоровий. Це оловне!

Дмитро ДЖАНГІРОВ,
в. о. дире тора теле анал “Київ”
Шановний Леоніде Михайлович !
Щиро поздоровляємо Вас та ваш родин з народженням

он а! Хлопчи и найчастіше — це продовж вачі справ бать-
ів та дідів. І ми сподіваємося, в ньом втіляться Ваші най-
ращі риси. Від сьо о оле тив теле анал “Київ” бажаємо
йом здоров’я, щастя та дачі!

Денис ЖАРКИХ,
в. о. оловно о реда тора азети “Хрещати ”
Шановний Леоніде Михайлович !
Бажаємо Вашом нащад ові міцно о здоров’я та доброї до-

лі. Нехай зростає на радість Вам та Вашій родині весела, чес-
на, працьовита й порядна людина! На Іванах, я аж ть, весь
світ тримається, а нині потрібні люди, щоб тримали йо о від
вели их не араздів!

Петро ЩЕРБИНА,
в. о. оловно о реда тора азети
“У раїнсь а столиця”
Шановний Леоніде Михайлович ! Дозвольте від оле тив

азети “У раїнсь а Столиця” привітати Ваш др жн родин
зі справжнім святом— народженням ще одно о нащад а! Хай
йо о життєва п ть б де стелена найчарівнішими вітами,
над оловою б де чисте спо ійне небо, а птахи співають для
ньо о свої най ращі пісні! Ми впевнені, що та ий пре рас-
ний дід сь, я Ви, виховає справжньо о ероя У раїни. А ми
тіль и допома атимемо Вам цьом . Здоров’я, щастя та лю-
бові Вам і Вашом он ові!

Андрій ВАСІН,
в. о. дире тора Радіо “Київ”
Шановний Леоніде Михайлович !
Коле тив Радіо “Київ” вітає Вас з радісною подією — на-

родженням он а! Зичимо новонародженом рости здоро-
вим і м жнім, рад вати бать ів, дід ся і всю рідню. Хай Ва-
шом домі завжди л нає дитячий сміх і сміш и ні оли не схо-
дять з в ст тих людей, я их Ви любите!

Петро ШИЛЮК,
олова правління Холдин ової омпанії
“Київмісь б д”
Від імені правління та адміністрації Холдин ової омпанії

“Київмісь б д”, б дівельни ів щиро вітаємо Київсь о о місь-
о о олов Леоніда Черновець о о з народженням четвер-
то о он а. Зичимо йом щастя, здоров’я. Усьо о най ращо-
о малю та йо о родині! Нехай це б де не останній он в
Леоніда Михайловича!

Коле тив ВАТ омерційний бан “Хрещати ”
Шановний Леоніде Михайлович !
Вітаємо Вас з ч довим святом Вашій родині — народжен-

ням он а. Бажаємо йом та йо о бать ам здоров’я, я омо-
а більше яс равих, сонячних днин протя ом сьо о життя, ч -
дових вражень, спішної долі й прихильності Форт ни. Нехай
малю зростає на радість Вам і Вашим близь им!

Віталій КОНОНОВ,
олова політради ПЗУ
Я д же давно знаю пана Черновець о о. І він для мене

завжди молодий. Я не знав, чи є в ньо о вн и. Та оли він
же дід, то я вітаю йо о з переходом нов я ість. Я що він
тричі дід, то я тим паче вітаю, адже всіх народів вважало-
ся, що дід, третє по оління,— то м дрість. Їх завжди пова-
жають, та і люди повинні робити виважені ро и. Я бажаю,
щоб Леонід Черновець ий б в саме та им, і щоб це пішло
на ористь ромадянам. Посада, я він обіймає, відпові-
дальна. Він на вид , том повинен робити все правильно.

Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ,
лідер партії “Братство”
Вітаю і Леоніда Черновець о о, і нас теж. Одним ияни-

ном стало більше. Нам треба побільше молодих, здорових
иян. Бажаю, щоб перевершив дід ся в сьом : в поп ляр-
ності, в стат ах і в ромадсь их справах. Хоча це б де не-
ле о.

Андрій ЮСОВ,
член ради Партії вільних демо ратів
Вітаю бать ів з народженням дитини. Це подія, я а стоїть

поза політи ою. Нічо о політично о сюди не доміш ватим .
Я хоч побажати, щоб хлопчи ріс здоровий, б в відповідаль-
ним ромадянином нашої раїни. І щоб діяльність йо о діда —
а дід все-та и політи , це часто онфлі ти, стреси — нія им

чином не позначалася на вихованні вн а. Щоб він ріс на о-
ристь нашій раїні, Києв і иянам!

Віталій БІЛОНОЖКО,
народний артист У раїни
Діти в пана Черновець о о д же старанні в цьом плані —

бажаю їм не з пинятися. Мно ія літа, щастя та радості на о-
жен день нащад ам мера сіх иян.

Анатолій СОЛОВ’ЯНЕНКО,
засл жений діяч мистецтв У раїни
Поздоровляю пре расн родин Черновець их з появою на

світ продовж вача род . Бажаю щастя, добра, процвітання.
Пан Черновець ий ба ато зробив хорошо о для людей. І на-
родження дитини є най ращим свідченням то о, що той, хто
дає добро іншим, має Бож лас за свої засл и.

Алла КУДЛАЙ,
народна артист а У раїни
Іноді здається, що власних он ів любиш навіть більше,

ніж власних дітей. Бажаєш їм то о, до чо о пра н в сам. Хо-
чеш, щоб їхні мрії завжди зб валися. Маб ть, та і відч ття пе-
реповнюють ожно о дід ся й баб сю. Д маю, Леонід Ми-
хайлович не винято . Побажаю он ові б ти та им же ціле-
спрямованим, я дід сь, дося ати вели их вершин, йти по
життю ле о та радісно.

Оле сандр ЗЛОТНИК,
омпозитор
Звісно, це визначна подія, том я від щиро о серця вітаю па-

на Черновець о о. Бажаю, щоб он ріс здоровий, щасливий,
б в цілеспрямованим, справжнім иянином та любив людей.

El КРАВЧУК,
співа
Народження людини — найяс равіша подія в її житті. По-

бажаю Іван ові дачі, щастя та здоров’я. Андрій Кравч та
балет “А6” вітають мера з народженням он а.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ,
“95 Квартал”
З вели им задоволенням вітаю Леоніда Черновець о о! Не

я мера, нарешті, а я дід ся. Народження он а для чоло-
ві а — це особлива подія, ос іль и, та же повелося, он -
ів люблять більше, ніж власних діточо . Хоч побажати Іва-
нові, щоб він, оли виросте, не став політи ом. Хотілося б,
щоб він виявив свій талант іншій сфері. Та само сподіва-
юся, що он Черновець о о, оли виросте, їздитиме “без-
заторним” Києвом — дай Боже, на той час поб д вати на-
лежн іль ість мостів. Я д же радий, що народився саме
хлопчи . Вважаю, нині народж ється і зростає нове по олін-
ня, я е в майб тньом виправить стан вітчизняном спор-
ті й льт рі. І най оловніше — це звичайно ж здоров’я!

Остап СТУПКА,
а тор
Он — це завжди добре! Хай росте здоровий і сл хняний.

На радість дід севі й рідном містові.

Оль а СУМСЬКА,
а тор а
Це ч дова подія! Я ще, на жаль, не пізнала радості та о о

момент , але, сподіваюся, все поперед . Б де ч дово, я що
хлопчина з та им пре расним ім’ям продовжить справи ді-
д ся й спад є йо о хара тер. А в том , що це б де та , я

певнена! Адже сім’ї Черновець их є досвід вихованні
он ів. Від сієї родини С мсь их вітаю нашо о мера з наро-
дженням он а.

Лілія ПОДКОПАЄВА,
олімпійсь а чемпіон а
Від щиро о серця вітаю Леоніда Черновець о о з наро-

дженням он а і бажаю малю ові спортивної витрим и, олім-
пійсь о о спо ою, міцно о здоров’я, певненості в завтра-
шньом дні та в собі.

Фа от (Оле МИХАЙЛЮТА),
ТНМК
Вітаю з ви онанням оловно о завдання — поліпшенням

демо рафічної сит ації в раїні! Та тримати!

Інна ЦИМБАЛЮК,
володар а тит л “Міс У раїна”
Бажаю спіхів і щастя. Хай росте здоровий і расивий.

Ілля ЧИЧКАН,
х дожни
Я від політи и д же дале ий, та і з родиною Черновець о-

о не знайомий, але вважаю, що в мера народився справ-
жнісінь ий Малень ий Принц! Що т т додати... У добрий
шлях!

Валерій САРАУЛА,
вед чий
Вітаю! Хай росте вели ий і щасливий. І ба атий.

Ві тор СКУРАТІВСЬКИЙ,
режисер
Зич одно о — щоб Бо йо о по життю бла ословляв, щоб

ріс здоровим і виріс справжньою м дрою людиною! І щоб
майб тньом став мером Києва, я йо о дід сь.

Єв енія ВЛАСОВА,
співач а
Бажаю новонародженом вели о о здоров’я, щастя, лю-

бові. Хай росте і рад є своїх бать ів!

Айна ГАССЕ,
дизайнер
Народження — це просто чарівно. Народження близь ої лю-

дини дає д же ба ато радості. Я бажаю, щоб он завжди
Вас рад вав, приносив тіль и приємні відч ття.

Р слана ЛИЖИЧКО,
співач а
Вітаю з народженням он а. Бажаю, щоб дитя росло здо-

рове та щасливе. А оли хлопчи виросте, став достойним
ромадянином У раїни!

Антон ЛІРНИК і Андрій МОЛОЧНИЙ,
д ет ім. Чехова, Комеді-Клаб
Вн желаем сейчас, межд нами,
дене и славы, дачи и ши а!
И вся земля п сть лежит под но ами,
или, а миним м, сот а на Лип ах!

Дедовс ий ен во вн е возродится,
(и не считайте наш стих омплиментом)
Он станет б д щим мэром столицы
или а миним м Президентом!
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Ñüîãîäí³
âèïîâíþºòüñÿ 
51 ð³ê íàðîäíîìó
äåïóòàòîâ³ 
5-ãî ñêëèêàííÿ 
â³ä ÁÞÒ 
Ìèõàéëó
ÂÎËÈÍÖÞ
З днем народження йо о
вітає народний деп тат 5- о
с ли ання від Партії ре іонів
Оле сандр СТОЯН

Хоч с азати, що Михайло відрізняється напористістю
при вирішенні певних завдань — це перше. Др е — він
людина, я а пра не доводити до інця справи, я і він роз-
почав. І по-третє, непо ано, що профспіл овий лідер є
ще й народним деп татом, та тоді ле ше виріш вати
проблемні питання. Том я йом бажаю, перш за все, здо-
ров’я, спішної роботи і вирішення тих питань, я і він пе-
ред собою поставив.

Ñüîãîäí³
âèïîâíþºòüñÿ 
30 ðîê³â
æóðíàë³ñòîâ³
Àðòåìó
ØÅÂ×ÅÍÊÓ

З днем народження йо о вітає е с-чемпіон У ра-
їни з бо с і і бо син М рат ІБРАШЕВ

Людина повинна б ти сильною, я тілом, та і д хом.
Чо о і бажаю. Хай сі нез оди мин ть і все вашом жит-
ті с ладається добре. І звичайно, хотілося б побажати
здоров’я та спіх в роботі, щастя в особистом житті.
Всьо о я най ращо о!

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Ó “Ñîô³¿ Êè¿âñüê³é” â³äêðèëàñÿ 
ôîòîâèñòàâêà ðåñòàâðàö³¿ ³êîíîñòàñó

Ñð³áí³ öàðñüê³ âðàòà ïðè-
êðàøàëè ãîëîâíèé ³êîíîñòàñ
Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó â³ä ñåðå-
äèíè XV²II ñòîë³òòÿ. Ï³ä ÷àñ
êîíô³ñêàö³¿ öåðêîâíèõ ö³í-
íîñòåé 1922 ðîêó ¿õ ðîçð³çà-
ëè íà øìàòêè, ùîá ïåðåïëà-
âèòè é ïðîäàòè çà êîðäîí.
Â³ä 104-ê³ëîãðàìîâîãî ðàðè-
òåòó äèâîì óö³ë³ëè ëèøå 11
ôðàãìåíò³â, ÿê³ â 1940-ìó ç
äåðæàâíîãî ðåçåðâíîãî âà-
ëþòíîãî ôîíäó ïåðåäàëè äî
çàïîâ³äíèêà “Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüêà ëàâðà”. Äî 70-õ ðîê³â
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ïðî ³ñíó-
âàííÿ 200-ð³÷íîãî ñêàðáó
çíàëè ê³ëüêà ìóçåéíèõ ôà-
õ³âö³â. Ó 1984 ðîö³ âðàòà ïî-
âåðíóëè äî “Ñîô³¿”, ³ ò³ëüêè
íèí³ ïî÷àëè ðåñòàâðàö³þ.

Íà âèñòàâö³, ùî â³äêðèëà-
ñÿ ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ â “Ñî-
ô³¿ Êè¿âñüê³é”, ïðåäñòàâëå-
íî áëèçüêî 150 ôîòîãðàô³é,

íà ÿêèõ çîáðàæåíî â³äòâî-
ðåííÿ ñð³áíèõ öàðñüêèõ âî-
ð³ò. Íà ÷àñòèí³ åêñïîçèö³¿ —
ïîøêîäæåí³ ïëèòêè, ùî
çáåðåãëèñÿ, à äàë³ óâåñü òåõ-
íîëîã³÷íèé ïðîöåñ — î÷è-
ùåííÿ, âèð³âíþâàííÿ, äî-
ïîâíåííÿ çíèùåíèõ ôðàã-
ìåíò³â. Ðåêîíñòðóêö³þ ðîç-
ïî÷àëè òîð³ê ó æîâòí³. Â
Óêðà¿í³ é Ðîñ³¿ ôàõ³âö³â íå
çíàéøëîñÿ, îòîæ äîâ³ðèëè
öþ þâåë³ðíó ðîáîòó ïîëü-
ñüêèì ìàéñòðàì. Íàóêîâö³
“Ñîô³¿” äîñë³äèëè àðõ³âí³
ãðàô³÷í³ ìàëþíêè òà ôîòî-
ãðàô³¿ âðàò. Çà äîïîìîãîþ
öèôðîâèõ òåõíîëîã³é ôîòî
çá³ëüøèëè â ìàñøòàá³ 1:1.
Ìàéñòðè ïðàöþþòü ³ç âèêî-
ðèñòàííÿì ëèøå òîãî÷àñíèõ
òåõíîëîã³é (çîêðåìà òåõí³êè
òèñíåííÿ ñð³áíî¿ áëÿõè) òà
îðèã³íàëüíèõ çíàðÿäü (÷åêà-
í³â). Ñð³áëî íàéâèùî¿ ïðî-

áè äîáóâàþòü ï³ä Âðîöëà-
âîì. Ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
âðàòà ïîêðèþòü çîëîòîì. Ó
ëèïí³ íàñòóïíîãî ðîêó âîíè
çíîâó çàéìóòü ñâîº ì³ñöå â
³êîíîñòàñ³.

Íà âèñòàâö³ ïðåäñòàâëåíî
òàêîæ ôðàãìåíòè ðåñòàâðà-
ö³¿ Êîðîë³âñüêîãî çàìêó â

Âàâåë³, Êîðîë³âñüêîãî çàì-
êó â Íºïîëîì³öàõ ï³ä Êðà-
êîâîì. Åêñïîçèö³þ, ÿêà òðè-
âàòèìå äî ê³íöÿ ëèñòîïàäà,
â³äêðèòî çà ï³äòðèìêè Ïî-
ñîëüñòâà Ðåñïóáë³êè Ïîëü-
ùà â Óêðà¿í³ é îñîáèñòî ïî-
ñëà ïàíà ßöåêà Êëþ÷êîâ-
ñüêîãî

У православній цер ві царсь і врата є символом входжен-
ня до Царства Божо о — звідси й назва. Врата і оностас
святої Софії ви отовлено в 1747—1750 ро ах на замовлення
иївсь их митрополитів Рафаїла Заборовсь о о та Тимофія
Щербиць о о. Відомі иївсь і золотарі Петро Волох та Іван
Завадсь ий створили їх формі аж рної срібної решіт и з ом-
позиціями рослинно о орнамент . У центрі врат — сцена
Бла овіщення. У верхній частині — зображення Свято о Д -
ха променях, вниз — цар Давид зі с іпетром, по бо ах —
постаті єван елістів.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Орнамент срібних царсь их врат відтворять за техноло ією
ХVIII століття

Óêðà¿íñüê³ âîêàë³ñòè çìàãàëèñÿ 
â äóõîâíîñò³
Äèòÿ÷î-þíàöüêèé ôåñòèâàëü óæå
âï’ÿòå çáèðàº â Êèºâ³ ìàéáóòíþ
ñï³âî÷ó åë³òó êðà¿íè

Òðè äí³ â ñòîëè÷íîìó Áóäèíêó
ê³íî ëóíàëè ï³ñí³. Â³ñ³ìäåñÿò þíèõ
òàëàíò³â â³êîì â³ä ñåìè äî ñ³ìíàä-
öÿòè ðîê³â ç’¿õàëèñÿ äî Êèºâà ç 20
îáëàñòåé, àáè ïîçìàãàòèñÿ ó âî-
êàëüí³é ìàéñòåðíîñò³. Ó êîíêóðñ³
äâ³ íîì³íàö³¿ — íàðîäíèé ³ àêàäå-
ì³÷íèé ñï³â. Òîæ íå äèâíî, ùî
æóð³ î÷îëèâ îïåðíèé ñï³âàê, íà-
ðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè, ãîëîâíèé
ðåæèñåð Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè
Äìèòðî Ãíàòþê. Ñåðåä ÷ëåí³â æó-
ð³ ìàâ áóòè é ê³íîàðòèñò Àðìåí
Äæèãàðõàíÿí, âò³ì, íåâ³äêëàäí³
ñïðàâè âèêëèêàëè éîãî äî Ìîñ-
êâè, ³ â³í âñòèã ëèøå ïåðåäàòè
ó÷àñíèêàì êîíêóðñó ñâî¿ â³òàííÿ.

Ãðàí-ïð³ âèáîðîâ òðèíàäöÿòè-
ð³÷íèé êèÿíèí, ó÷åíü 24-¿ ìóçè÷-
íî¿ øêîëè Ïàâëî Êîâð³æíèõ (ïå-
äàãîã Ãàëèíà Âîéöåõ³âñüêà). Õëî-
ïåöü ùîéíî ïîâåðíóâñÿ ç òóðíå

ªâðîïîþ, äå áðàâ ó÷àñòü ó çàêîð-
äîííèõ êîíöåðòàõ. Ñåðòèô³êàò íà
ïî¿çäêó îòðèìàâ çà ïåðåìîãó â
êîíêóðñ³ “×àð³âíà ñâ³÷êà”. Íèí³ æ
ñï³âàê âðàçèâ æóð³ óêðà¿íñüêîþ
íàðîäíîþ ï³ñíåþ “Äèâëþñü ÿ íà
íåáî”. Òâ³ð ðîç÷óëèâ Äìèòðà Ãíà-
òþêà, íàãàäàâ éîìó äèòèíñòâî,
ïåðøèé êîíêóðñ. Îïåðíèé ñï³âàê
ñêàçàâ “Õðåùàòèêó”, ùî ðîçóì³º
õâèëþâàííÿ þíèõ ó÷àñíèê³â, àäæå
ïåðøèé êîíêóðñ çàïàäàº â äóøó
íà âñå æèòòÿ. Ìåòð îïåðíî¿ ñöå-
íè ïåðåêîíàíèé: ÿêùî ó äèòèí-
ñòâ³ áðàâ ó÷àñòü ó ï³ñåííèõ ïåðå-
ãîíàõ, ïîâ³ê íå ðîçñòàíåøñÿ ç ï³ñ-
íåþ.

ßñêðàâèì áóâ âèñòóï êîëåêòè-
âó ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà “Ìàéñòå-
ðîê”, ÿêèé îòðèìàâ ñïåö³àëüíèé
ïðèç. “Êîëåêòèâ óæå ïîáóâàâ ó áà-
ãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó,— ðîçïîâ³â

“Õðåùàòèêó” éîãî õóäîæí³é êå-
ð³âíèê, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ
Ìèõàéëî Íåêðè÷.— Òîð³ê ó Í³-
ìå÷÷èí³ íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó ç ôóò-
áîëó “Ìàéñòåðîê” äàâ ìàéæå òðè
äåñÿòêè êîíöåðò³â. Ñï³âàëè çàêîð-
äîíí³ õ³òè ñ³ìäåñÿòèõ, â òîìó ÷èñ-
ë³ é ðàäÿíñüê³. Ïîïñó ïðèíöèïî-
âî íå âèêîíóºìî. Ó íàñ â Óêðà¿í³
é òàê äîâîë³ “ñï³âó÷èõ òðóñ³â”.
Äëÿ ó÷àñò³ â êîíöåðò³ ñïåö³àëüíî
ï³äãîòóâàëè “Àâå Ìàð³þ” â ñó÷àñ-
í³é îáðîáö³. Â “Äóõîâíèõ äæåðå-
ëàõ” âèñòóïàºìî âïåðøå. Âèñòóï

ñï³âïàâ ç 32-ð³÷÷ÿì àíñàìáëþ.
Òîæ äåíü íàðîäæåííÿ â³äçíà÷èëè
íà ñöåí³.

Îðãàí³çóâàâ ³ âæå ï’ÿòèé ð³ê
ïðîâîäèòü ôåñòèâàëü “Äóõîâí³
äæåðåëà” Âàëåð³é Ñòåïàíÿí. Á³ëÿ
âèòîê³â ñòîÿëà çàñëóæåíà àðòèñò-
êà Óêðà¿íè Ë³ä³ÿ ×àùèíà, ÿêà ðîç-
ïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”: “Çðóøèòè ç
ìåðòâî¿ òî÷êè òàêèé ôåñòèâàëü ³
çàëó÷èòè ìèòö³â ³ ìåöåíàò³â áóëî
äóæå âàæêî. Ââàæàþ ôåñòèâàëü ³í-
òåðíàö³îíàëüíèì. Àäæå Ñòåïà-
íÿí — â³ðìåíèí çà ïîõîäæåííÿì,

ÿ — ðîñ³ÿíêà, Ãíàòþê ³ ïîäðóææÿ
Êîâàë³â — óêðà¿íö³. ² âñ³, íåçà-
ëåæíî â³ä íàö³îíàëüíîñò³, âíîñè-
ëè ñâîþ ëåïòó â ðîçâèòîê óêðà¿í-
ñüêî¿ êóëüòóðè”.

Ïðàöÿ îðãàí³çàòîð³â íå çàëèøè-
ëàñÿ íåïîì³÷åíîþ. Ñâÿò³éøèé
Ïàòð³àðõ Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Ðóñ³-
Óêðà¿íè Ô³ëàðåò íàãîðîäèâ çàñíî-
âíèê³â ïî÷åñíèìè â³äçíàêàìè —
Âåëèêîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà — âå-
ëèê³ é ìàë³ “Ñð³áí³ ç³ðêè” òà Ãå-
îðã³ÿ Ïîá³äîíîñöÿ — “Çîëîòèé
õðåñò ç áàíòîì”

Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У неділю завершився п'ятий ювілейний все раїнсь ий
дитячо-юнаць ий фестиваль "Д ховні джерела". Упро-
довж трьох днів вісімдесят часни ів з 20 областей
У раїни виборювали першість назватися най ращим
співа ом своїй ві овій ате орії. Серед ор анізаторів
фестивалю — Головне правління льт ри і мистецтв
КМДА, міжнародний бла одійний фонд "У раїна-Росія:
історія і долі", держсл жба інемато рафії та У раїн-
сь а православна цер ва Київсь о о патріархат .

Київсь ий во альний ансамбль “Ш ільний орабель” з натхненням взяв часть фестивалі

Ô
îò
î 

Ñ
åð
ã³ÿ
 
Ñ
Ï
À
Ñ
Î
Ê
Ó
Ê
Î
Ö
ÜÊ

Î
ÃÎ

Öàðñüê³ âðàòà â³äðîäÿòü 
³ç ôðàãìåíò³â

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Мин лої п'ятниці національном заповідни
"Софія Київсь а" виставили серію фото рафій
реставрації срібних царсь их врат собор . По-
ля и, я і відтворюють їх із фра ментів, обіцяють
точн опію XVIII століття. У липні наст пно о
ро пам'ят а знов б де на своєм за онном
місці — в оловном і оностасі святої Софії.
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Âáèâñòâà íà äîðîãàõ
Êè¿â òà Êè¿âñüêà îáëàñòü ë³äèðóþòü â Óêðà¿í³ çà ê³ëüê³ñòþ àâòîòðàíñïîðòíèõ ïðèãîä

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні Київ та Київсь а
область міцно трим ють
"пальм першості" за
іль істю ДТП. За дев'ять
місяців 2007 ро в аварі-
ях за ин ло майже 300
осіб. Та , чора в столиці
знов сталася автотранс-
портна при ода — внаслі-
до зіт нення автомобілів
"Альфа-Ромео", "ВАЗ-
2102" та тролейб са. І
хоча ніхто не за ин в,
двох пасажирів "двій и"
оспіталізовано.

Доро и стають
дедалі
небезпечнішими

Ç êîæíèì äíåì ñèòóàö³ÿ íà äî-
ðîãàõ Êè¿âùèíè ñòàº äåäàë³ íå-
ðåãóëüîâàí³øîþ òà íåáåçïå÷í³-
øîþ, ââàæàº íà÷àëüíèê Öåíòðó
ïðîïàãàíäè ÃÓ ÌÍÑ â Êè¿âñüê³é
îáëàñò³ êàï³òàí âíóòð³øíüî¿
ñëóæáè Â³êòîð³ÿ Ðóáàí.

“Àíàë³ç äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ
ïðèãîä, ïðîâåäåíèé öåíòðîì
ÌÍÑ, ñâ³ä÷èòü, ùî ê³ëüê³ñòü àâ-
òîòðàíñïîðòíèõ ïðèãîä çðîñòàº
ïåðåäóñ³ì ÷åðåç âîä³¿â ç íåòðèâà-
ëèì ñòàæåì êåðóâàííÿ òà ÷åðåç íå-
óâàæí³ñòü, ïåðåâèùåííÿ øâèäêî-
ñò³, íåäîòðèìàííÿ Ïðàâèë äîðîæ-
íüîãî ðóõó”,— êàæå ïàí³ Ðóáàí.

Â³êòîð³ÿ Ðóáàí ïîâ³äîìèëà
“Õðåùàòèêó” ùî, çà äàíèìè
Öåíòðó ç áåçïåêè äîðîæíüîãî ðó-
õó ÌÍÑ, ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ïî-
íàä 160 òèñ. ì³êðîàâòîáóñ³â (2,4%
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çàðåºñòðîâà-
íèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â). ßê
ñòâåðäæóþòü ôàõ³âö³, ñàìå ïàñà-
æèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ íàëåæàòü äî
íàéíåáåçïå÷í³øèõ. ×åðåç ãîíèò-
âó çà ïàñàæèðàìè, íåäîòðèìàííÿ
³íòåðâàëó, à ³íîä³ é áàíàëüíó ñà-
ìîâïåâíåí³ñòü òà íåóâàæí³ñòü âî-
ä³¿ ÷àñòî ïåðåâèùóþòü øâèäê³ñòü,
ãðóáî ïîðóøóþòü ïðàâèëà ðóõó,
ìàíåâðóâàííÿ, ïðî¿çäó ïåðå-
õðåñòü, çóïèíÿþòüñÿ íà ïðîõàí-
íÿ ïàñàæèð³â íàâ³òü òàì, äå çàáî-
ðîíåíî òîùî.

“Чорний четвер”
Ó ÷åòâåð, 25 æîâòíÿ, äî îïåðà-

òèâíî-äèñïåò÷åðñüêî¿ ñëóæáè ÃÓ
ÌÍÑ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ íà-
ä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ÄÒÏ,
ùî ñòàëàñÿ ïîáëèçó Áîÿðêè, ó ñå-
ëèù³ Çàá³ð’ÿ Êèºâî-Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ðàéîíó.

Çà îô³ö³éíèìè äàíèìè, òîãî
äíÿ áëèçüêî ÷îòèðíàäöÿòî¿ ãîäè-
íè âîä³é “ÊÀÌÀÇó” ï³ä ÷àñ

ñïðîáè îá³ãíàòè òðàíñïîðò íå
âïîðàâñÿ ç êåðóâàííÿì òà ç³-
øòîâõíóâ ó êþâåò ïàñàæèðñüêèé
ì³êðîàâòîáóñ “Áîãäàí”, ùî ðó-
õàâñÿ çà ìàðøðóòîì “Æîðí³âêà —
Çàá³ð’ÿ”. Â éîãî ñàëîí³ áóëî 17
ïàñàæèð³â, çîêðåìà é ï’ÿòåðî ä³-
òåé. Âíàñë³äîê ñèëüíîãî ïîøòîâ-
õó àâòîáóñ ïåðåâåðíóâñÿ ³ âð³çàâ-
ñÿ â äåðåâî. Óñë³ä çà íèì “ïîëå-
ò³â” ³ âùåíò ðîçáèòèé “ÊÀÌÀÇ”.
Ïàñàæèð³â ç óøêîäæåííÿìè ð³ç-
íî¿ òÿæêîñò³ â³äâåçëè äî Êèºâî-
Ñâÿòîøèíñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ë³-
êàðí³ ì³ñòà Áîÿðêè òà äî ñòîëè÷-
íî¿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³. Îäí³é ³ç ïà-
ñàæèðîê, 67-ð³÷í³é êèÿíö³, ë³êà-
ð³ çàðàäèòè í³÷èì íå çìîãëè: â³ä
òðàâì æ³íêà ïîìåðëà â Áîÿðñüê³é
ÖÐË.

Ó÷îðà êîðåñïîíäåíò “Õðåùà-
òèêà” ïîáóâàâ ó Êèºâî-Ñâÿòî-
øèíñüê³é ÖÐË â Áîÿðö³, äå íà-
ðàç³ ë³êóþòüñÿ ïîñòðàæäàë³, é ïî-
ñï³ëêóâàâñÿ ³ç ë³êàðÿìè ³ âîä³ºì
“Áîãäàíà”.

Для од жання
постраждалим
потрібно майже рі

Ñàìå òóò, ó õ³ðóðã³÷íîìó òà
òðàâìàòîëîã³÷íîìó â³ää³ëåííÿõ

Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÖÐË ì³ñ-
òà Áîÿðêè, ïåðåáóâàþòü âñ³ ïî-
ñòðàæäàë³ â àâòîïðèãîä³. Êð³ì
òðüîõ ä³òåé — ¿õ òîãî æ ñàìîãî
äíÿ ãîñï³òàë³çóâàëè äî ñòîëè÷íî¿
îáëàñíî¿ ë³êàðí³, áî â ì³ñöåâ³é
êë³í³ö³ äèòÿ÷îãî â³ää³ëåííÿ íå-
ìàº.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” çà-
â³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ òðàâìàòîëîã³¿
Ðîìàí Ëåìåùóê, ó äåíü àâàð³¿ äî
ïðèéîìíîãî â³ää³ëåííÿ ë³êàðí³
äîñòàâëåíî 17 ïîñòðàæäàëèõ,
ÿêèì îäðàçó íàäàëè ïåðøó äîïî-
ìîãó. Íàñòóïíîãî äíÿ äî íèõ
çâåðíóëèñÿ ùå äâîº ïàñàæèð³â,
àëå â³ä ãîñï³òàë³çàö³¿ âîíè â³äìî-
âèëèñÿ.

×îòèðè îñîáè, ÿê³ íàðàç³ ë³-
êóþòüñÿ â òðàâìàòîëîã³¿, ä³ñòàëè
ëåãê³ òðàâìè òà ñåðåäíüîãî ñòóïå-
íÿ òÿæêîñò³: ïåðåëîìè ãîì³ëîê,
çàáèòòÿ. Çà ñëîâàìè çàâ³äóâà÷à
â³ää³ëåííÿ, ¿õíÿ ë³êàðíÿ íå â çìî-
ç³ çàáåçïå÷èòè âñ³õ ïîñòðàæäàëèõ
áîäàé óêðàé ïîòð³áíèìè ïðåïà-
ðàòàìè òà ìàòåð³àëàìè. Íà çàïè-
òàííÿ êîðåñïîíäåíòà “Õðåùàòè-
êà”, ÷è âèñòà÷àº â ë³êàðí³ ë³ê³â,
ïàí Ëåìåùóê ñêàçàâ, ùî òàê³ çà-
ïèòàííÿ â ðàéîííèõ ìåäè÷íèõ
óñòàíîâàõ ðîçö³íþþòü ÿê çíó-
ùàííÿ — ïåðåïîâíåí³ ïàëàòè òà
ïîâñþäíå çóáîæ³ííÿ íàéêðàù³
òîìó ñâ³ä÷åííÿ.

À âò³ì, ë³êàð ïåðåêîíàíèé: “Âñ³
ïîñòðàæäàë³ ðàíî ÷è ï³çíî îäóæà-
þòü. Ó êîæíîãî ñâ³é òåðì³í, ³ ñòà-
íîâèòèìå â³í â³ä òðüîõ äî âîñü-
ìè ì³ñÿö³â. Ìîæëèâî, äåêîìó äà-
äóòü êîíêðåòíó ãðóïó ³íâàë³äíî-
ñò³”,— äîäàâ ïàí Ëåìåùóê.

Óçÿòè áóäü-ÿê³ êîìåíòàð³ â ñà-
ìèõ ïîñòðàæäàëèõ âèÿâèëîñÿ íå-
ìîæëèâèì: ïàö³ºíòè â³äìîâëÿëè-
ñÿ ãîâîðèòè ÿê ïðè ñâ³äêàõ, òàê ³
áåç íèõ.

ªäèíèì, õòî ïîãîäèâñÿ äàòè
êîìåíòàð, àëå çíîâó æ òàêè çà
óìîâè âèìêíåíîãî äèêòîôîíà,
áóâ 58-ð³÷íèé âîä³é “Áîãäàíà”
Îëåêñàíäð ×åðíèøîâ: “Îñòàí-
íº, ùî ÿ çàïàì’ÿòàâ,— ïðîõàí-

íÿ îäí³º¿ ç ïàñàæèðîê çóïèíèòè-
ñÿ. Âèìêíóâøè ïåðåäà÷ó òà óâ³-
ìêíóâøè ñèãíàë ïîâîðîòó, ÿ çà-
ãàëüìóâàâ íà óçá³÷÷³. Ó òîé ñà-
ìèé ÷àñ àâòîáóñ íåñèëüíî
øòîâõíóëî, ïîñèïàëîñÿ â³êîííå
ñêëî. ×åðåç õâèëèíó äðóãèé óäàð
ç ë³âîãî áîêó ç³øòîâõíóâ àâòî-
áóñ ó êþâåò, ³ â³í — óæå íåêå-
ðîâàíèé — ïîëåò³â ïðÿìî íà äå-
ðåâî”.

Äâîõ õâîðèõ ç íàéñêëàäí³øè-
ìè óøêîäæåííÿìè (ç ïîë³òðàâ-
ìîþ) ó òÿæêîìó ñòàí³ ç ì³ñöÿ
ïðèãîäè äîïðàâèëè ó õ³ðóðã³÷íå
â³ää³ëåííÿ ë³êàðí³ é ïðîîïåðóâà-
ëè. ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
çàâ³äóâà÷ õ³ðóðã³÷íîãî â³ää³ëåí-
íÿ ÖÐË Â³òàë³é Êîðîëþê, îäí³é
³ç íèõ, íà æàëü, ë³êàð³ çàðàäèòè
âæå í³÷èì íå çìîãëè. Òÿæêà
òðàâìà, â³äêðèòèé ïåðåëîì ê³ñ-
òîê ïðàâî¿ ãîì³ëêè, çàêðèòèé ïå-
ðåëîìîì ê³ñòîê ë³âî¿ ãîì³ëêè, çà-
êðèòà òðàâìà æèâîòà é ÷åðåâíà
êðîâîòå÷à, íå çàëèøèëè æîäíî-
ãî øàíñó âèæèòè — 67-ð³÷íà êè-
ÿíêà ïîìåðëà íà îïåðàö³éíîìó
ñòîë³.

Ïðîîïåðîâàíî òàêîæ 40-ð³÷íó
ì³ñöåâó æèòåëüêó. Ó íå¿ ë³êàð³
êîíñòàòóâàëè ðîçðèâ ñåëåç³íêè,
âíóòð³øíüî÷åðåâíó êðîâîòå÷ó,
ðîçðèâ ëåãåí³â. Íàðàç³, çà ñëîâà-
ìè ìåäèê³â, ó íå¿ â³äíîñíî çàäî-
â³ëüíèé ñòàí.

Слідство
розпочнеться після
од жання свід ів

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”
ñë³ä÷èé ðàéîííîãî â³ää³ëó Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â
Êè¿âñüê³é îáëàñò³ Ñåðã³é ²âàííè-
êîâ, çà ôàêòîì ÄÒÏ, ùî ñòàëîñÿ
ïîáëèçó ñåëèùà Æîðí³âêè, Êè-
ºâî-Ñâÿòîøèíñüêå ÐÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè ïîðóøèëî êðèì³íàëüíó
ñïðàâó çà ñòàòòåþ 286, ÷. 2. Çã³ä-
íî ç íåþ, âèíóâàòåöü àâàð³¿ ìî-
æå áóòè ïîçáàâëåíèé âîë³ íà

ñòðîê â³ä 3 äî 8 ðîê³â òà ïðàâà êå-
ðóâàííÿ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì
íà ñòðîê äî 3 ðîê³â. Àëå, çà ñëî-
âàìè ïðàâîîõîðîíö³â, ÿê³ñü âèñ-
íîâêè ðîáèòè çàðàíî — ïîâíî-
ö³ííå ñë³äñòâî ðîçïî÷íåòüñÿ ì³-
ñÿö³â ÷åðåç äâà, êîëè îäóæàþòü
óñ³ ïîñòðàæäàë³. Àäæå ëèøå òîä³
çìîæóòü îïèòàòè ñâ³äê³â òà ó÷àñ-
íèê³â ÄÒÏ.

“Çáåð³ãàþ÷è òàºìíèöþ ñë³ä-
ñòâà, í³÷îãî êîíêðåòíî ÿ âàì ïî-
â³äîìèòè íå ìîæó,— ñêàçàâ Ñåð-
ã³é ²âàííèêîâ.— ªäèíå, ùî ìî-
æó ïîâ³äîìèòè: äîêóìåíòè, òåõîã-
ëÿä òà äîçâîëè íà ïåðåâåçåííÿ
ïàñàæèð³â ó âîä³ÿ “Áîãäàíà” áó-
ëè â ïîðÿäêó. Òå æ ñàìå ñòîñóº-
òüñÿ é “ÊÀÌÀÇà” — â³í óçàãàë³
2007 ðîêó âèïóñêó. Ùî ñòàëîñÿ
íàñïðàâä³, âèçíà÷àòèìå ñë³ä-
ñòâî”.

Íàðàç³ âîä³é “Áîãäàíà” ç ïåðå-
ëîìîì íîãè ïåðåáóâàº â Áîÿð-
ñüê³é ÖÐË, à îñü äå âîä³é “ÊÀ-
ÌÀÇó”, ÿêèé, äî ñëîâà, íå ïî-
ñòðàæäàâ, ç’ÿñóâàòè íå âäàëîñÿ.
Ïàí ²âàííèêîâ ðîçïîâ³â “Õðåùà-
òèêó”, ùî ó íüîãî âçÿëè ï³äïèñ-
êó ïðî íåâè¿çä

За даними ГУ ДАІ МВС, Києві
за 7 місяців 2007- о патр льна
сл жба постів ДАІ зафі с вала
38 тис. аварій, в я их за ин ли
303 особи, тобто на 46,5% біль-
ше, ніж за той самий період ми-
н ло о ро . Крім цьо о, на чверть
зросла іль ість ДТП із потерпі-
лими, а за иблих і травмованих
стало більше на третин . За алом
за доб в Києві трапляється май-
же 200 автопри од.
Головна причина — переви-

щення швид ості р х . Кіль ість
та их пор шень зросла майже
вп’ятеро, випад ів нехт вання
правилами маневр вання — в 3,5
раз і недотримання правил про-
їзд перехресть — двічі.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

“КамАЗ” зіштовхн в з доро и “Бо дан”, після чо о мі роавтоб с пере ин вся і врізався в дерево

Співробітни и МНС, що приб ли на місце аварії, побачили на збіччі
дві машини, що переверн лись
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Êè¿âñüêèé
Âåðã³ë³é

Âàäèì ÑÊÓÐÀÒ²ÂÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Îäðàçó ïî Äðóã³é ñâ³òîâ³é äî ïðîâ³äíèõ óêðà¿íñüêèõ á³áë³îòåê ïå-
ðåñòàëà íàäõîäèòè áóäü-ÿêà ãóìàí³òàðíà ë³òåðàòóðà ³ç Çàõîäó (áåçïå-
ðå÷íî, çà ñïåö³àëüíèì ð³øåííÿì óðÿäó). Â³äòàê, ï³äðàäÿíñüêà Óêðà-
¿íà íà äîâã³ äåñÿòèð³÷÷ÿ îïèíèëàñÿ ïîçà, ñêàæ³ìî òàê, “íå-³íôîðìà-
ö³ºþ” äîâêîëà òîãî, ùî íàñïðàâä³ â³äáóâàëîñÿ â çàõ³äí³é ë³òåðàòóð³-
XX. ² ðàïòîì òóò, ó Êèºâ³, íà ïîðîç³ 1960-õ ç’ÿâèëàñÿ ÷èìàëà çà îá-
ñÿãîì ìîíîãðàô³ÿ äåêàíà òóòåøíüîãî óí³âåðñèòåòñüêîãî ô³ëîëîã³÷íî-
ãî ôàêóëüòåòó, ìîëîäîãî òîä³ Äìèòðà Çàòîíñüêîãî. Ï³ä äèâíîþ, ÿê íà
òîé ÷àñ, íàçâîþ — “Âåê XX”. Íå ñò³ëüêè ñïåö³àëüíèé òðàêòàò, ñê³ëü-
êè êíèãà-â³êíî ó ò³ ïîåòèêè, ó ò³ ë³òåðàòóðí³ òåõí³êè, ùî ¿õ ñòâîðè-
ëî òå ñòîë³òòÿ. Ïàðàäîêñ êè¿âñüêîãî äîñë³äíèêà ïîëÿãàâ ó òîìó, ùî
â³í — ïî-ä³ëîâîìó, ö³êàâî é ïðèñòóïíî — ïåðåïîâ³äàâ ë³òåðàòóðí³ íà-
áóòêè òîãî ñòîë³òòÿ ó ì³ñò³, ÿêå îñîáëèâî ñòàðàííî (áà íàâ³òü ïðîñòî
áåçïðîñâ³òíî!) áóëî ³íôîðìàö³éíî ³çîëüîâàíî â³ä íèõ.

ßê öå âäàëîñÿ ìîëîäîìó êè¿âñüêîìó àâòîðîâ³, òî âæå ïèòàííÿ éî-
ãî á³îãðàô³¿. Çâ³ñíî, äðàìàòè÷íî¿. Äìèòðî Çàòîíñüêèé — ñèí â³äîìî-
ãî óêðà¿íñüêîãî á³ëüøîâèêà, ðîçñòð³ëÿíîãî Ñòàë³íèì. Îòîæ ñèíîâ³ ïî
â³éí³ ñâ³òèëî, ó êðàùîìó âèïàäêó, âèêëàäàòè ³íîçåìí³ ìîâè. Â³í ¿õ ³
âèêëàäàâ — ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³é àêàäåì³¿. À ùå â ÿêèõîñü øïà-
ðèíàõ ÷àñó ïåðåãîðíóâ óñþ ë³òåðàòóðó “XX â³êó”. Ó ñïåöõðàíàõ ìîñ-
êîâñüêèõ á³áë³îòåê, çðîçóì³ëî... Òàê Äìèòðî Âîëîäèìèðîâè÷ Çàòîí-
ñüêèé óâ³éøîâ ó ñâîºð³äíó ñâîþ ðîëü ïåðøîãî Âåðã³ë³ÿ ó íàøèõ êî-
ëèñü ïåðøèõ ìàíäðàõ ë³òåðàòóðíèìè ëàá³ðèíòàìè XX ñòîë³òòÿ.

Ñüîãîäí³ ìàéæå âñÿ òà ë³òåðàòóðà ïåðåêëàäåíà. Ïðèíàéìí³, ó ãî-
ëîâíèõ ñâî¿õ çðàçêàõ, ðîñ³éñüêîþ é (÷àñòêîâî) óêðà¿íñüêîþ. Âîäíî-
÷àñ ãîòîâèé áèòèñÿ îá çàêëàä: ÷è íå âñ³ íèí³øí³ ¿¿ ïåðåêëàäà÷³, âè-
äàâö³, êîìåíòàòîðè òà ïðîñòî øàíóâàëüíèêè âïåðøå ïîçíàéîìèëèñÿ
ç íåþ çàâäÿêè çãàäàíîìó ïîñåðåäíèöòâó Äìèòðà Âîëîäèìèðîâè÷à Çà-
òîíñüêîãî. Çàâäÿêè éîãî ïàðàôðàçàì êîëèñü çàãàäêîâîãî äëÿ íàñ ë³-
òåðàòóðíîãî ðÿäó, êîòðèé îáðÿäîâî ðîçïî÷èíàâñÿ ç ³ìåí Äæîéñà-
Ïðóñòà-Êàôêè. Òåïåð óæå äîáðîä³¿, îçíàéîìëåí³ ç òèì ðÿäîì áåçïî-
ñåðåäíüî, ó ðåæèì³, ñêàçàòè á, ïåâíî¿ íåâäÿ÷íîñò³, íå÷àñòî çãàäóþòü
ðîäîâ³ä òàêîãî ñâîãî çíàéîìñòâà.

Ùå îäíå âåëüìè ñóòòºâå äîïîâíåííÿ. Çàòîíñüêèé, àâòîð ÷èñëåííèõ
òðàêòàò³â ³ íàðèñ³â ïðî ò³ “ëàá³ðèíòè”, ïîñò³éíî ¿õ ñïîëó÷àâ ³ç ïîïå-
ðåäíüîþ, óìîâíî êàæó÷è, êëàñè÷íîþ òðàäèö³ºþ. Òî÷í³øå, ç ë³òåðàòó-
ðîþ, ïåðåâàæíî ðîìàííîþ ñïàäùèíîþ, ñòîë³òòÿ XIX. “Ìîäåðíå” ó
íüîãî îáîâ’ÿçêîâî ïîñòàâàëî íà òë³ “êëàñè÷íîãî”. Ñåáòî îäíå ïîÿñ-
íþâàëî ³íøå. Ìîæëèâî, “ðåôåðàòèâíà”, “ïåðåêàçîâà” ÷àñòèíà çðîá-
ëåíîãî óêðà¿íñüêèì â÷åíèì óæå íàëåæèòü ìèíóëîìó. Òåïåð, êîëè íà
êíèæêîâèõ ðîçêëàäêàõ àæ ðÿñí³þòü óñ³ ö³ Äæîéñ-Ïðóñò-Êàôêà. Òà ùå
é ó äåìîêðàòè÷íèõ ì’ÿêèõ îáêëàäèíêàõ. Ìîæå, é òàê. Àëå áàãàòî÷èñ-
ëåíí³, íåçð³äêà äóæå âäàë³ — é çàâæäè äóæå òî÷í³ — “àíòèïàðàëåë³”
ïîì³æ ë³òåðàòóðàìè äâîõ “àíòèñòîë³òü”, ïîì³÷åí³ Äìèòðîì Âîëîäè-
ìèðîâè÷åì Çàòîíñüêèì, çáåðåæóòü ñâîº çíà÷åííÿ íàäîâãî.

Ðîìàí, äåùî ïåðåôðàçóþ÷è âèñë³â Ñòåíäàëÿ,— òî äçåðêàëî ³ñòîð³¿.
À îñîáëèâî ³ñòîð³¿ XIX ñòîë³òòÿ, ö³º¿ îñîáëèâî¿ ðåïåòèö³¿ ñòîë³òòÿ íà-
ñòóïíîãî. Ñïåêòàêëü âèÿâèâñÿ äî êðàþ íåñõîæèì íà íàì³ðè ïîïåðåä-
í³õ éîãî ðåæèñåð³â òà ñóôëåð³â. Çîêðåìà, ðàçþ÷å íåñõîæèì âèÿâèëî-
ñÿ éîãî ïîíóðå êðàñíå ïèñüìåíñòâî. Àëå çðîçóì³òè éîãî îãðîì, éîãî
ñâ³òîãëÿäíó òà åñòåòè÷íó ñòðàòåã³þ ìîæíà ëèøå ñàìå ó ðåæèì³ ïîð³â-
íÿííÿ ç ïîïåðåäíüîþ õóäîæíüîþ ñèòóàö³ºþ. É ïåðøèì ç íàñ öå çðî-
çóì³â ñàìå Äìèòðî Âîëîäèìèðîâè÷ Çàòîíñüêèé

Ç øàðàøêè çàïàõëî
“Îñêàðîì”
Ó Êèºâ³ ïîêàçàëè “Êîðîëüîâà”
Ðîìàí ÃÓÖÓË
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У рам ах міжнародно о
інорин "Молодість"
(детально про йо о робо-
т "Хрещати " писав 25,
26 та 29 жовтня) Києві
відб лася прем'єра біо-
рафічної стріч и до сто-
річчя від дня народження
Сер ія Корольова. На
д м раїнсь их іно-
а адемі ів, добра аз а
про з стріч ра етно о
онстр тора з вели им
Ціол овсь им, еніальним
Цандером, роз мним Т -
хачевсь им, злючим
НКВС та чарівним б хан-
цем має всі шанси пре-
тенд вати на "Ос ара".

“Êîðîëüîâà” Ðîñ³ÿ òà Óêðà¿íà
çíÿëè â êî-ïðîäóêö³¿. Ãåí³é —
ñï³ëüíèé, ãîðäîñò³ çà éîãî æèòòÿ,
ÿê ³ ñîðîìó çà éîãî êðà¿íó, ìàº
âèñòà÷èòè íà âñ³õ. Ùîïðàâäà, àí³
äî êâ³òíåâîãî ñâÿòà êîñìîíàâò³â,
àí³ òèì ïà÷å äî ñ³÷íåâîãî þâ³ëåþ
ñàìîãî Êîðîëüîâà çíÿòè êàðòèíó
íå âñòèãëè. À îñü ó ãðàô³ê “Îñ-
êàðà” ðåæèñåð Þð³é Êàðà òàêè
âêëàâñÿ, òîæ òåïåð î÷³êóº, ÷è
ñïðàâä³ êàðòèíó âèñóíóòü íà “Îñ-
êàðà” â³ä Óêðà¿íè, ÷è òî íàø³ ÷è-
íîâíèêè ç ê³íîàêàäåì³êàìè ò³ëü-
êè ïîæàðòóâàëè.

Ä³ÿ êàðòèíè ðîçãîðòàºòüñÿ â
òðüîõ ì³ñöÿõ, ó òðüîõ äåêîðàö³ÿõ,
ÿê³ ð³âíîì³ðíî ÷åðãóþòüñÿ ïðîòÿ-
ãîì óñüîãî ô³ëüìó — íà Ìàðñ³, â
ñòàë³íñüêèõ çàñò³íêàõ, ùî ïëàâ-
íî ïåðåò³êàþòü ó êîëèìñüêèé òà-
á³ð, à òàêîæ ó êâàðòèð³ òà êîíñ-
òðóêòîðñüêèõ áþðî, äå Êîðîëüîâ
æèâå ç äðóæèíîþ (Â³êòîð³ÿ Òîë-
ñòîãàíîâà) ³ ïðàöþº ç³ ñïîäâèæ-
íèêàìè. Ó ïåðøèõ êàäðàõ àâòî-
ðè ô³ëüìó çàñòàþòü ñâîãî ãåðîÿ
âæå íà Ìàðñ³: öå ï³ùàíèé êàð’-
ºð, çíÿòèé â òåïëèõ ðîæåâèõ òî-
íàõ, ïî ÿêîìó Êîðîëüîâ ñòðèáàº,
çðèâàþ÷è øîëîì ³ ï³äñòàâëÿþ÷è
âîëîññÿ òåïëîìó ìàðñ³àíñüêîìó
â³òåðöþ. Ó Êîðîëüîâà ïðèºìíå
îáëè÷÷ÿ àðòèñòà Ñåðã³ÿ Àñòàõîâà
(“Íå òðåáà ïîðòðåòíî¿ ñõîæî-
ñò³”,— âåëèêîäóøíî ïðîñèëà ðå-
æèñåðà äî÷êà êîíñòðóêòîðà Íà-
òàë³ÿ).

Ïðîêèíóâøèñü â³ä ìàðñ³àí-
ñüêèõ ìàðåíü, ãåðîé ï³äí³ìàº îá-
ëè÷÷ÿ â³ä ïèñüìîâîãî ñòîëà: äðó-
æèíà êëè÷å ïèòè ÷àé ç âàðåííÿì.

Àëå íå âñòèãàº Êîðîëüîâ ç’¿ñòè é
ëîæå÷êó, ÿê ãðþêàþòü ó äâåð³: íà
ïîðîç³ ÷åê³ñòè. ̄ õí³é âàòàæîê íà-
ñàìïåðåä öóïèòü êîðîëüîâñüê³ çà-
ïîíêè, ³ çà ö³ºþ áåçæàëüíîþ ñöå-
íîþ éäå çîâñ³ì óæå íåñàìîâèòèé
êðóïíèé ïëàí ÷åê³ñòñüêîãî ÷îáî-
òà, ùî òîï÷å áåççàõèñíó òåíä³òíó
àâ³àìîäåëü. Ä³çíàâøèñü ïðî
àðåøò, ìàìà Êîðîëüîâà (Íàòàë³ÿ
Ôàòººâà) ïðÿìóº íà ïîøòó â³ä-
ïðàâëÿòè òåëåãðàìó òîâàðèøåâ³
Ñòàë³íó, ÿêó òåëåãðàô³ñòêà â³ä-
ìîâëÿºòüñÿ ïðèéíÿòè. Àëå ï³ñëÿ
òîãî, ÿê ìàìà çà÷èòóº ïîñëàííÿ
âãîëîñ: “Òåðì³íîâî ïðîøó îçíà-
éîìèòèñÿ ç ìî¿ì ëèñòîì ³ âæèòè
íåâ³äêëàäíèõ çàõîä³â”, óñÿ ÷åðãà
ñõâàëüíî ãóäå: “Ïðèéìàéòå, ä³â-
÷èíî, íå á³éòåñÿ”.

Ï³ñëÿ ÷åê³ñòñüêèõ áåç÷èíñòâ
îïîâ³äü ïîâåðòàºòüñÿ â 1931 ð³ê,
êîëè äëÿ øâèäêîãî ïîïàäàííÿ íà
Ìàðñ Êîðîëüîâ îðãàí³çîâóº ãðó-
ïó âèâ÷åííÿ ðåàêòèâíîãî ðóõó
(ÃÂÐÐ), ïåðåä öèì çðîáèâøè ïà-
ëîìíèöòâî â Êàëóãó äî Ö³îëêîâ-
ñüêîãî (Ñåðã³é Þðñüêèé), êîòðèé
ïîñèëàº éîãî äî Öàíäåðà ç ³íòî-
íàö³ÿìè ³ëüôî-ïåòðîâñüêîãî ïåð-
ñîíàæà: “Öàíäåð — öå ãîëîâà”.
Øâèäåíüêî âïèñàâøè Öàíäåðà
(Ðîìàí ²íäèê) ó ÃÂÐÐ, àâòîðè
çíîâó ïåðåñêàêóþòü ó ÷àñ³, âèð³-
øèâøè ïåðåâ³ðèòè, ÷è âñå íîð-
ìàëüíî ïðîñóâàºòüñÿ â çàñò³íêó:
ñë³ä÷èé íå äàº Êîðîëüîâó ïðèòó-
ëÿòèñÿ äî ñò³íè é âèïèòóº ïðî
éîãî çâ’ÿçêè ç Òóõà÷åâñüêèì. Àð-
òèñò Àñòàõîâ ó áëàêèòí³é ñîðî÷-
ö³ ñòî¿òü ñêîñîáî÷èâøèñü ³ ñòà-
ðàííî ìîðùèòüñÿ, çîáðàæóþ÷è
çíåìîãó é á³ëü íà ðîçáèòîìó îá-
ëè÷÷³, õî÷à øâèäøå öå ñõîæå íà
ïîõì³ëëÿ.

Òèì ÷àñîì ó íîðìàëüíîìó æèò-
ò³ â³äáóâàºòüñÿ ñòðàøíå. Êîðî-
ëüîâ ñòî¿òü, çàäóìëèâî âòóïèâ-
øèñü ó ñêëî, ÿêå çîâí³ ïîëèâàþòü
âîäîþ, ³ íàñèëó âèìîâëÿº: “Öàí-
äåð ïîìåð”. “ßê?” — ç íàãðàíèì
çäèâóâàííÿì ñòîãíå äðóæèíà Êî-
ðîëüîâà. Àëå ÿê ïîìåð Öàíäåð,
çàëèøàºòüñÿ íåç’ÿñîâàíèì: ó íà-
ñòóïíîìó åï³çîä³ íå çëîìëåí³ éî-
ãî ñìåðòþ ñïîäâèæíèêè âæå ë³-
çóòü ó òðàìâàé ç³ ñâîºþ ðàêåòîþ,
ÿêó âåçóòü âèïðîáîâóâàòè íà ëî-
í³ ïðèðîäè. Çàïóñòèâøè ïåðøó
ðàêåòó, Êîðîëüîâ ï’º øàìïàíñüêå
ç äðóæèíîþ ³ áàòüêàìè, à ïîò³ì
ó çàñò³íêó éîìó ëàìàþòü îáèäâ³
ùåëåïè. Àëå ïîâåðí³ìîñÿ íà âî-
ëþ: äèðåêòîð Ðåàêòèâíîãî íàóêî-
âî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó Êëåéìå-
íîâ (Ðîìàí Ìàäÿíîâ, ùî çë³ñíî
ðîçäóâàº ùîêè ³ í³çäð³) íå äàº
Êîðîëüîâó ðîáèòè ð³äèííèé ðà-

êåòíèé äâèãóí, à õî÷å ò³ëüêè ïî-
ðîõîâîãî. Êîðîëüîâ ÿáåäíè÷àº
Òóõà÷åâñüêîìó, ÿêèé ä³ëèòüñÿ ç
íèì àíàëîã³÷íèìè á³äàìè: “Íà-
øå êåð³âíèöòâî òåæ íå ïîñï³øàº
ïåðåñàäæóâàòè àðì³þ ç êîíåé íà
òàíêè. Áîþñÿ, ùî êåð³âíèöòâî
íàøî¿ ïàðò³¿ âçàãàë³ íå äóæå ëþ-
áèòü ðîçóìíèê³â”.

Òàê íåâèìóøåíî ïóðõàþ÷è ç
ï³äâàë³â Ëóá’ÿíêè â ÊÁ ³ íàçàä ³
íå çàáóâàþ÷è ïðî ìàðñ³àíñüê³
õðîí³êè, ô³ëüì íàðåøò³ äîáèðàº-
òüñÿ äî òîãî ìîìåíòó, êîëè â 1938
ðîö³ Êîðîëüîâó âïàÿëè äåñÿòêó.
Äàë³ éäóòü çâîðóøëèâ³ â ñâî¿é íà-
¿âíîñò³ êîëèìñüê³ çàìàëüîâêè, õî-
÷à ô³ëüì ÷îìóñü ³ãíîðóº òîé ôàêò,
ùî âåëèêó ÷àñòèíó òåðì³íó Ñåð-
ã³é Êîðîëüîâ â³äñèäæóâàâ ó øà-
ðàøö³, ïðîåêòóþ÷è áîìáàðäó-
âàëüíèêè ³ òîðïåäè. Àëå ïðî áîì-
áàðäóâàëüíèêè àâòîðàì ô³ëüìó
íåö³êàâî, ¿ì ö³êàâî ïðî òàá³ðí³
æàõè, õî÷à Êîðîëüîâ ó ãëàìóðíî-
ìó âèêîíàíí³ Ñåðã³ÿ Àñòàõîâà íà-
â³òü ïî êîëèìñüêîìó áàðàêó äåô³-
ëþº ç òàêèì âèãëÿäîì, í³áè íå
ì³ñöå íà øêîíö³ øóêàº, à äî êî-
ãî á ï³äñ³ñòè â ïåðåïîâíåíîìó
ãåé-êëóá³.

Çàì³ñòü òîãî, ùîá óìèòü îïóñ-
òèòè òàêîãî õîðîøîãî òðîöê³ñòè-
êà, ïàõàí áåðå éîãî ï³ä ñâîº çà-
ñòóïíèöòâî, ïðèâëàñíþº ïð³çâè-
ñüêî Êîðîëü ³ äàðóº ñâ³é áóøëàò,
êîëè Êîðîëüîâà âèêëèêàþòü äî
Ìîñêâè íà äîñë³äóâàííÿ. Âàíòà-
æ³âêà, ùî âåçå éîãî ç òàáîðó äî
Ìàãàäàíà íà ïàðîïëàâ, ëàìàºòü-
ñÿ çà ñòî ê³ëîìåòð³â â³ä ì³ñòà, ³
Êîðîëüîâ âèð³øóº éòè ï³øêè.
Ê³ëüêà õâèëèí â³í áàäüîðî ìàð-
øèðóº ïî êîë³íî â ñí³ãó, àëå äåñü
íà ï³âäîðîç³ ïî÷èíàº ïîìàëó ïî-
õèòóâàòèñÿ ³ ïàäàº îáëè÷÷ÿì ó
ñí³ã á³ëÿ ÿêîãîñü äåðåâ’ÿíîãî òå-
ðåìêà. ²ç-çà òåðåìêà âèñêàêóº íå-
îï³çíàíà ³ñòîòà, êëàäå íåïîäàë³ê
â³ä Êîðîëüîâà áóõàíåöü õë³áà ³
çíèêàº. Êîðîëüîâ ï³äí³ìàº ãîëî-
âó, íþõàº, äîïîâçàº äî áóõàíöÿ ³
ïî÷èíàº ïî¿äàòè éîãî. Äîòþïàâ-
øè äî Ìàãàäàíà, Êîðîëüîâ ä³ç-
íàºòüñÿ, ùî “íà Âëàäèê äî íà-
ñòóïíî¿ íàâ³ãàö³¿ ì³ñöü íåìàº”, ³
íåïðèòîìí³º, ïðîêèíóâøèñü ó
ì³ñöåâî¿ ñåëÿíêè, ÿêà âòèðàº éî-
ìó ç³ëëÿ â³ä öèíãè. Êîíñòðóêòîð,
ç³ ñâîãî áîêó, âòèðàº äîáð³é æ³í-
ö³, ùî ó íüîãî îäíà ìð³ÿ: ïðî-
ðâàòèñÿ äî ç³ðîê, ï³ñëÿ ÷îãî çíî-
âó ïîêàçóþòü òðîõè Ìàðñà, à íà
ïðîùàííÿ — âåëèêó êðàñèâó ðà-
êåòó íà ð³äêîìó ïàëèâ³, êîòðà ëå-
òèòü, î÷åâèäíî, ó á³ê ã³ïîòåòè÷-
íîãî ñóïðîòèâíèêà ç³ âñ³ºþ
øâèäê³ñòþ ëþäñüêî¿ äóìêè

Авторам фільм Корольов шарашці ці авіший, ніж біля ра ети
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Æîðñòîêà “Ìîëîä³ñòü”
Íà ãîëîâíîìó êè¿âñüêîìó ê³íîôåñòèâàë³ ðîçäàíî íàãîðîäè
Äìèòðî ²ÂÀÍÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У неділю ввечері в Палаці
"У раїна" відб лася цере-
монія за риття XXXVII
Міжнародно о інофести-
валю "Молодість". На о-
родж вати за еніальність
цьо о ро серед часни-
ів не б ло о о, тож роз-
давали призи та долари
за толерантність.

Ó öüîãîð³÷í³é êîíêóðñí³é ïðî-
ãðàì³ ïîâíîìåòðàæíèõ ô³ëüì³â
íà “Ìîëîäîñò³” áóëî òðèíàäöÿòü
ô³ëüì³â. ² ñàìå òðèíàäöÿòèé, ïî-
êàçàíèé â îñòàíí³é ôåñòèâàëü-
íèé äåíü, ñòàâ ïåðåìîæöåì. Ãî-
ëîâíîãî “Ñê³ôñüêîãî îëåíÿ”
ïëþñ äåñÿòü òèñÿ÷ ïðåì³àëüíèõ
äîëàð³â æóð³ îäíîñòàéíî â³ääàëî
“Ìàíäðàì îðêåñòðó” ðåæèñåðà
Åðàíà Êîë³ð³íà (ñï³ëüíå âèðîá-
íèöòâî ²çðà¿ëþ òà Ôðàíö³¿).

Ñþæåò êàðòèíè äîâîë³ òðèâ³-
àëüíèé: íåâåëè÷êèé îðêåñòð ìó-
í³öèïàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ¿äå äî ³íøî¿
êðà¿íè, ïëóòàº íàçâè ì³ñò ³ ïî-
òðàïëÿº çàì³ñòü êîíöåðòíî¿ çà-
ëè äî ïðèâàòíîãî áóäèíêó â
ïðîâ³íö³éíîìó ñåëèù³, äå ìóçè-
êàíòàì äîâîäèòüñÿ çàëèøèòèñÿ
íà äåÿêèé ÷àñ. Íåñïîä³âàíó ïà-
óçó âîíè çàïîâíþþòü ñï³ëêóâàí-
íÿì ç ì³ñöåâèìè ìåøêàíöÿìè.
Âñå áóëî á í³÷îãî, îñü ò³ëüêè
ñàì îðêåñòð ç ªãèïòó, à çàáëó-
êàâ â³í â ²çðà¿ë³. Â ô³íàë³ âñ³
âñ³õ ëþáëÿòü, áàð’ºðè — ìîâí³
é ïñèõîëîã³÷í³ — ïîäîëàíî, ãëÿ-
äà÷³ âñòèãëè äîñõî÷ó íàñì³ÿòè-
ñÿ, à ìîðàëü ïðîêîâòíóëè òàê
íåïîì³òíî, ùî çà ï³âòîðè ãîäè-
íè âñ³ ò³ áàíàëüí³ ³ñòèíè ïðî
ïðèìèðåííÿ ç òîëåðàíòí³ñòþ
íàâ³òü íå âñòèãëè íàáðèäíóòè.

Ó ñõîæó ñèòóàö³þ ïîòðàïëÿþòü

ãåðî¿ ³íøî¿ ñòð³÷êè-ïðèçåðà —
“Êàë³ôîðí³éñüêî¿ ìð³¿” ðóìóíöÿ
Êð³ñò³àíà Íåìåòêó (ö³é êàðòèí³
æóð³ â³ääàëî ñïåö³àëüíó â³äçíà-
êó). Ñïåöïî¿çä ç àìåðèêàíñüêè-
ìè â³éñüêîâèìè çóïèíÿº çàíàä-
òî ïðèñê³ïëèâèé çàë³çíè÷íèê íà
ïðîâ³íö³éí³é ñòàíö³¿ â Ðóìóí³¿.
×åðåç öþ ïðèñê³ïëèâ³ñòü áðàâèì
âîÿêàì íà ÷îë³ ç ïîëêîâíèêîì
äîâîäèòüñÿ íà ê³ëüêà äí³â ñòàòè
÷ëåíàìè ãðîìàäè ì³ñòå÷êà, òîá-
òî çàêîõóâàòèñÿ, ñâàðèòèñÿ é
ïèòè ðàçîì ç ì³ñöåâèìè ãîð³ë-
êó. Êëàñè÷íà êîìåä³ÿ ñèòóàö³¿
ïåðåòâîðþºòüñÿ íà äðàìó, äå åê-
çàìåí íà ñîö³àëüíó çð³ë³ñòü
ñêëàäàþòü ³ íå íàäòî âèõîâàí³
ðóìóíè (íåâ³äîìî, äî ñëîâà, ÷è
ä³ñòàëî á ñì³ëèâîñò³ â êîãîñü ç
íàøèõ ðåæèñåð³â òàê ïîêàçàòè
óêðà¿íö³â), ³ àìåðèêàíö³, çâ³ñíî,
âïåâíåí³ â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó, ùî
âñ³ ³ñïèòè âîíè ÿê ïðåäñòàâíè-
êè ñâîº¿ êðà¿íè äàâíèì-äàâíî
ñêëàëè. Íà ïðåâåëèêèé æàëü, àâ-
òîð ñòð³÷êè çàãèíóâ ó àâòîêàòàñ-
òðîô³, íå çàâåðøèâøè ô³ëüìó,
òîæ äîâîäèëè êàðòèíó äî ô³íà-
ëó âæå éîãî äðóç³.

Óò³ì, íå çàâæäè ç ïîðîçóì³í-
íÿì ñêëàäàºòüñÿ òàê äîáðå, ÿê ó
“Êàë³ôîðí³éñüê³é ìð³¿” ÷è
“Ìàíäðàõ îðêåñòðó”. Ïðîâ³äíîþ
òåìîþ öüîãîð³÷íî¿ êîíêóðñíî¿
ïðîãðàìè âèÿâèëàñÿ æîðñòîê³ñòü,
é íàâ³òü íå ÿêàñü òàì áóäåííà, à
òàêè íàäæîðñòîê³ñòü, í³÷èì â ïî-
êîë³íí³ äâîõòèñÿ÷íèõ íå âìîòè-
âîâàíà é â³ä òîãî ùå á³ëüø âðà-
æàþ÷à. ßê, íàïðèêëàä, â êàðòè-
í³, ùî òàê ³ íàçâàíà — “Æîðñòî-
ê³ñòü” (ðåæèñåð — ðîñ³ÿíêà Ìà-
ðèíà Ëþáàêîâà). Çà ñþæåòîì ä³â-
÷à ò³íåéäæåðñüêîãî â³êó äëÿ âëàñ-
íî¿ ðîçâàãè ôîòîãðàôóº ÷åðåç â³ê-
íà ñóñ³ä³â, à ïîò³ì øàíòàæóº ¿õ
çí³ìêàìè. Ìàéæå “áåçêîðèñíî”:
ä³â÷èíö³ ïðîñòî ïîäîáàºòüñÿ ðå-
æèñåðóâàòè ÷óæ³ ñ³ìåéí³ äðàìè.
Ùå ÿñêðàâ³øå, òîáòî æîðñòîê³øå
“Êîëèøí³é óäàðíèê” Êîåíà 
Ïîðòüº (ñï³ëüíå âèðîáíèöòâî
Áåëüã³¿, Í³äåðëàíä³â, ²òàë³¿ òà
Ôðàíö³¿). Ìóçèêàíòè ìàëîâ³äîìî-
ãî ðîê-ãóðòó, êðîê çà êðîêîì âòðà-
÷àþ÷è ìîðàëüí³ îð³ºíòèðè ÷åðåç
íàðêîòèêè òà ïðèìàðíó ãîíèòâó çà
ïðîâ³íö³éíîþ ñëàâîþ, éäóòü íà âñå
á³ëüø³ ïîñòóïêè âëàñí³é ñîâ³ñò³.

Øêîäà, ùî êàðòèí³ Ìàðèíè Ëþ-
áàêîâî¿ òàê íå ïîùàñòèëî ³ç ñöå-
íàð³ºì, à îñü çà “Êîëèøíüîãî
óäàðíèêà” íàòîì³ñòü ìîæíà ïîðà-
ä³òè — íàéñèëüí³øå âðàæåííÿ ï³ñ-
ëÿ ïåðåãëÿäó çàëèøàº ñàóíäòðåê,
ñòâîðåíèé ç ï³ñåíü â³äîìèõ áåëü-
ã³éñüêèõ ãóðò³â, êîòð³, âëàñíå, ïðà-
öþâàëè íàä ô³ëüìîì.

Ùå îäíå â³äêðèòòÿ ôåñòèâàëþ —
äåáþòíà êàðòèíà “Õîëòðåéí” í³ì-
öÿ Ôëîð³àíà ¥àà´à (ïåðåìîæåöü ó
íîì³íàö³¿ “êðàùèé ïîâíîìåòðàæ-
íèé ô³ëüì” òà ëàóðåàò êîíêóðñó
ãëÿäàöüêèõ ñèìïàò³é). Ñòð³÷êà ðîç-
ïîâ³äàº ïðî ê³ëüêîõ äðóç³â — çàâçÿ-
òèõ ãðàô³ò³ñò³â. Çàáîðîíåíå çàêî-
íîì ðîçìàëüîâóâàííÿ åëåêòðè÷îê
ñòàº äëÿ ãåðî¿â áåçóïèííîþ ãîíèò-
âîþ çà àäðåíàë³íîì, ãîíèòâîþ, â
ÿê³é íåìàº êîìïðîì³ñ³â, çàðàäè
ÿêî¿ ìîæíà æåðòâóâàòè áóäü-÷èì.
Æåðòâà, ÿê ó êîæí³é àçàðòí³é ãð³,
³ñíóº, ³ òî áóêâàëüíà — âèïàäêîâà
ñìåðòü îäíîãî ç ïåðñîíàæ³â. ²ñòîò-
íèé ïëþñ êàðòèíè — òàëàíîâèòå
ïîºäíàííÿ ãëèáîêîãî çì³ñòó òà ö³ë-
êîì ãëÿäàöüêèõ ÿêîñòåé: äèíàì³÷-
íîñò³ ïëþñ ÿñêðàâîãî õóäîæíüîãî
é ìóçè÷íîãî ð³øåíü. Óçàãàë³ “Õîë-
òðåéí” — öå òîé âèïàäîê, êîëè
äåáþòíèé ô³ëüì ìîæå ñòàòè ö³ë-

êîì óñï³øíîþ êàñîâîþ ñòð³÷êîþ,
âàðòîþ óâàãè âñ³º¿ ìîëîä³æíî¿
àóäèòîð³¿.

Óêðà¿íó â ïîâíîìåòðàæí³é ÷àñ-
òèí³ êîíêóðñó ïðåäñòàâëÿëà äîáðå
âæå â³äîìà êàðòèíà “Á³ëÿ ð³÷êè”
ªâè Íåéìàí. Ìàáóòü, ùîá îñòà-
òî÷íî íå ðîçáåñòèòè ìîëîäó ðåæè-
ñåðêó, íàãîðîäæóâàòè ô³ëüì ï³ñëÿ
Ðîòòåðäàìó òà Ìîñêâè íå ñòàëè,
õî÷à é áóëî çà ùî — îêð³ì òàëà-
íîâèòèõ àêòîðñüêèõ ðîá³ò Ìàðèíè
Ïîë³öåéìàêî òà Í³íè Ðóñëàíîâî¿,
òóò º é àáñîëþòíî âïåâíåíå âîëî-
ä³ííÿ óñ³ì ïðîôåñ³éíèì ðåæèñåð-
ñüêèì àðñåíàëîì, â³ä ñöåíàð³þ äî
ìîíòàæó.

Ùîïðàâäà, ãîëîâíå çàâäàííÿ
ôåñòèâàëþ íà öüîãîð³÷í³é “Ìî-
ëîäîñò³” òàê ³ íå âèêîíàëè. Ìî-
âà ïðî ãåí³¿â, ÿêèõ ÷îìóñü çíîâó
íå â³äêðèëè. Ïðåçèäåíò ôåñòè-
âàëþ Àíäð³é Õàëïàõ÷³ çíàº ÷îìó:
íà öåðåìîí³¿ çàêðèòòÿ â³í âèáà-
÷èâñÿ çà óâåñü ñâ³òîâèé ê³íåìà-
òîãðàô, êîòðèé, ìîâëÿâ, òðèìàº
íèí³ ïàóçó ï³ñëÿ ïîòóæíèõ âèáó-
õ³â ïî÷àòêó 60-õ, à ïîò³ì 80-õ ðî-
ê³â. Çàëèøàºòüñÿ ñïîä³âàòèñÿ, ùî
ïðî íîâèé âèáóõ, ÿêùî â³í òàêè
ñòàíåòüñÿ, ïåðøèìè ä³çíàþòüñÿ
ñàìå ãëÿäà÷³ “Ìîëîäîñò³”

Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У неділю алерея "Лавра"
перетворилася на он-
цертний майданчи пе-
терб рзь о о ро - рт
"Кірпічі". З иївсь ою
а сти ою Вася Васін та
йо о др зі м жньо воюва-
ли, зал чивши всі можли-
ві рес рси — від пісень з
семи попередніх альбомів
до нової плів и "Сім".

Çóñòð³÷ ç êè¿âñüêîþ ïóáë³êîþ
“Ê³ðï³÷³” çàòðèìàëè õâèëèí íà
ñîðîê — çà êîíöåðòíèìè ñòàí-
äàðòàìè íå òàê âæå é äîâãî. Ïî-
÷àëè ñïîê³éíî: ôðîíòìåí Âàñÿ
Âàñ³í òà ùå äâîº ó÷àñíèê³â
êîìàíäè ãðàëè íîâ³ ï³ñí³ ç îñòàí-
íüîãî àëüáîìó “Ñ³ì”. Äî ñëîâà,
àêóñòèêà â ãàëåðå¿ âèÿâèëàñÿ íå
íàéêðàùîþ — ó íàï³âïîðîæí³é
çàë³ çâóê â³äáèâàâñÿ â³ä ñò³í, ï³ä-
ëîãè òà ñòåë³ é ò³ëüêè ï³ñëÿ öüî-
ãî ïîòðàïëÿâ-òàêè ó âóõà ñëóõà÷³â.

Óò³ì, á³ëüøîñò³ ç íèõ íà çâóê
áóëî íà÷õàòè: ãðàëè æèâ³ óëþá-
ëåíö³, êîòð³ âæå ê³ëüêà ðîê³â íå
íàâ³äóâàëèñÿ äî Êèºâà. Äåùî ïî-
æâàâ³øàëà ïóáë³êà, ïî÷óâøè
çíàéîì³ õ³òè ç ïîïåðåäí³õ àëüáî-
ì³â — “Íîâûé ïîðÿäîê”, “Çàöå-

íèòå êàéô”, Get Down. Áëèæ÷å
äî ñåðåäèíè êîíöåðòó ÷è òî ñëóõ
ïðèñòîñóâàâñÿ äî ñïåöèô³÷íèõ
àêóñòè÷íèõ óìîâ, ÷è òî íà÷àêëó-
âàâ çâóêîîïåðàòîð, àëå “Ê³ðï³÷³”
íàðåøò³ çàçâó÷àëè ïðèñòîéíî, ÿê
ñïðàâæí³é ðîê-ãóðò. Áóëî ÿñíî
÷óòè âñ³ ã³òàðí³ ñîëî, ùî ¿õ âèäà-
âàâ Âàñÿ Âàñ³í, à ñëîâà ñòàëè íå
ò³ëüêè çíàéîìèìè, à é ðîçá³ðëè-
âèìè. Ìóçèêàíòè é ïóáë³êà ñèí-
õðîííî îæèâëÿëèñÿ íà “Øêîëü-
íè÷êàõ”, “Ìû íîðìàëüíûå ðåáÿ-
òà” òà ³íøèõ êîìïîçèö³ÿõ, ÿê³
ñâîãî ÷àñó ïîòðàïëÿëè äî ÷àðòó
“Íàøîãî ðàä³î”.

Çíîâó ç³ïñóâàâñÿ çâóê, ùîéíî
“Ê³ðï³÷³” ä³éøëè äî íàéâ³äîì³-
øî¿ òà íàéâåñåë³øî¿ ï³ñí³ “Ïëþþ
ÿ â âîäó ñ ïàðàïåòà”. Õî÷à íàâ³òü
ïèâî, ðîçëèòå íà ï³äëîç³, äî ÿêî-
ãî ïî-çðàäíèöüêè ïðèëèïàëè íî-
ãè, íå çàøêîäèëî ôàíàòàì ñòà-
ðàííî ïîñòðèáàòè â òàêò ìóçèö³.
Çàâåðøèòè âèñòóï Âàñÿ Âàñ³í âè-
ð³øèâ âàæêèìè ã³òàðíèìè ðèôà-
ìè òà òðþêîì ³ç çàêèäàííÿì ã³-
òàðè çà ñïèíó. Äîáðå âèõîâàí³ ïå-
òåðáóðçüê³ õëîï÷èêè, çàëèøàþ÷è
ñöåíó, íå çàáóëè ïðèâ³òàòè ç äå-
ñÿòèð³÷÷ÿì ôåñòèâàëü “×àéêà”,
îðãàí³çàòîðè ÿêîãî é çàïðîñèëè
“Ê³ðï³÷³â” äî Êèºâà. Ï³ñëÿ öüî-
ãî áóëè ùå äâà êîðîòåíüêèõ âè-
ñòóïè íà á³ñ, î÷³ Âàñ³íà áåç òåì-
íèõ îêóëÿð³â, çàêëàäåí³ âóõà òà
áàäüîðèé ³ âåñåëèé íàñòð³é

Êè¿â “Ê³ðï³÷³â” ïðîñèòü
Ðîê-ìóçèêàíòè ç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðèëåò³ëè ïðèâ³òàòè “×àéêó”

Вася Васін двобій з иївсь ою а сти ою ви рав

“Каліфорнійсь а мрія” вполювати “Оленя” на “Молодості” не здійснилася

Фільм “Біля річ и” Єви Нейман тест на “Молодість” пройшов
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Â³äïîâ³ä³ íà ñóäîêó, âì³ùåí³ ó íàø³é ãàçåò³ 29 æîâòíÿ 

5 4 9 8 1 2 7 6 3

2 3 8 7 6 5 1 9 4

1 6 7 4 3 9 8 2 5

4 7 6 9 8 1 5 3 2

8 9 2 5 7 3 6 4 1

3 5 1 2 4 6 9 8 7

9 1 3 6 5 4 2 7 8

7 2 4 1 9 8 3 5 6

6 8 5 3 2 7 4 1 9

3 6 5 1 2 9 8 7 4

4 7 2 8 6 5 3 1 9

1 9 8 4 7 3 5 2 6

9 2 1 7 8 6 4 5 3

8 5 4 9 3 2 1 6 7

7 3 6 5 4 1 9 8 2

6 4 3 2 5 8 7 9 1

5 1 7 6 9 4 2 3 8

2 8 9 3 1 7 6 4 5

Ñ Ó Ä Î Ê Ó

2 4 3 7

5 4 3 2

7 3 5 8

9 6 3

8 3 6 1 5 4 2

9 3 7

6 1 9

9 7 1 4 6

3 7 8 4 9 5

1 2 9

4 9 1 3 7 8

6 2

3

1 6 3 9 7 4

5 1 3 6

2 9 7 6 8

8 2 5

7 8 2 6

Правила с до
Гральне поле 9 на 9 літино .

Поле розділене на вадрати 3 на
3. На почат ри відома певна
іль ість цифр. Ціль ри — за-
повнити всі порожні літин и
цифрами від 1 до 9 за та ими
правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль-
и один раз в ожном ряд .
2. Цифра може з’явитися

тіль и один раз в ожном
стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль-
и один раз в ожном вадраті.

Ìîäà âèñîêîãî
çëåòó
Â Sky-êàôå â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ 
ïðîãðàìè “Íåäåëÿ ìîäû 
ñ Äàøåé Øàïîâàëîâîé”

Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

26 жовтня Sky- афе, що розташоване на останньом
поверсі Pinchuk Art Centre, відб лася презентація нової
передачі ТРК "Київ" "Неделя моды с Дашей Шапова-
ловой". Попити шампансь о о Mumm, полас вати по-
л ницею та подивитись єдин в У раїні передач про
найяс равіші fashion-заходи прийшла ціла па відо-
мих облич.

Äëÿ ïåðåãëÿäó íîâîãî ìîäíîãî ïðîåêòó ÒÐÊ “Êè¿â” óâåñü ñòîëè÷íèé
áîìîíä ç³áðàâñÿ ó ï’ÿòíèöþ ââå÷åð³ íà îñòàííüîìó ïîâåðñ³ ãàëåðå¿ Pinchuk
Art Centre. Ïðåçåíòàö³ÿ â³äáóëàñÿ ó ôîðìàò³ lounge party. Ó âñüîìó ïðè-
ì³ùåíí³ Sky-êàôå áóëè ðîçñòàâëåí³ áóêåòè ë³ë³é, ÿê³ º ñèìâîëîì òåëå-
ïåðåäà÷³. Ï³ä ìóçèêó áðèòàíñüêî¿ ãðóïè Tiger Lillies ïîâàæí³ ãîñò³ íàñî-
ëîäæóâàëèñÿ ñâ³æîþ ïîëóíèöåþ, çàïèâàþ÷è ¿¿ êîíüÿêîì Àðàðàò òà øàì-
ïàíñüêèì Mumm.

Íà ïðåçåíòàö³þ íîâî¿ ïðîãðàìè çàâ³òàëè ãîëîâà îðãêîì³òåòó Ukrain-
ian Fashion Week ²ðèíà Äàíèëåâñüêà, ãåíåðàëüíèé ïðîäþñåð Ukrainian
Fashion Week Âîëîäèìèð Íå÷èïîðóê, îäèí ³ç çàñíîâíèê³â Ukrainian
Fashion Week Îëåêñàíäð Ñîêîëîâñüêèé ç òåëåâåäó÷îþ Ìàøîþ Æóëàé,
äèçàéíåðè Îêñàíà Êàðàâàíñüêà, Ñåðã³é ªðìàêîâ, ²ðèíà Êàðàâàé, Àííà
Áàáåíêî, Òåòÿíà Àí³ê’ºâà, Îëåíà Äàöü, õóäîæíèê ²ëëÿ ×³÷êàí ç ïîäðó-
ãîþ Ìàøîþ Øóá³íîþ, ôîòîãðàô Ëåñÿ Ìàëüñüêà, òåëåâåäó÷³ Íàòàëÿ Ðî-
çèíñüêà òà Ëþäìèëà Õîðèâ, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð “MTV Óêðà¿íà” ªâ-
ãåí Ñòóïêà, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð âèäàâíèöòâà “Ôîë³î” Îëåêñàíäð Êðà-
ñîâèöüêèé, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè ñâ³òîâèõ fashion-áðåíä³â.

Çà ñëîâàìè ²ðèíè Äàíèëåâñüêî¿, öÿ ïðîãðàìà — âêðàé ïîòð³áíèé ïðî-
äóêò. Àäæå íàðàç³ æîäíèé òåëåêàíàë íå ïðîïîíóº ãëÿäà÷åâ³ ÿê³ñí³ ñþ-
æåòè òà íîâèíè ïðî ìîäí³ ïîä³¿, ïåðø çà âñå, óêðà¿íñüêî¿ ìîäè.

Îáëè÷÷ÿì ïðîãðàìè “Íåäåëÿ ìîäû ñ Äàøåé Øàïîâàëîâîé” º, çâè-
÷àéíî, Äàøà Øàïîâàëîâà. Íàéö³êàâ³ø³ íîâèíè fashion-³íäóñòð³¿ Óêðà-
¿íè òà ñâ³òó, åêñêëþçèâí³ ³íòåðâ’þ ç õàðèçìàòè÷íèìè ïåðñîíàìè, íàé-
ìîäí³ø³ ïîä³¿, ïîêàçè òà ïðåçåíòàö³¿, â³äêðèòòÿ íîâèõ áóòèê³â, ïðåçåí-
òàö³¿ îñòàíí³õ êîëåêö³é àêòóàëüíèõ äèçàéíåð³â, à òàêîæ îñòàíí³ òåí-
äåíö³¿ ó ñôåð³ ìîäè — âñå öå ìîæíà ïîáà÷èòè ùîíåä³ë³ ó âå÷³ðíüîìó
åô³ð³.

20-õâèëèííà ïðîãðàìà ñêëàäàºòüñÿ ç ñåìè òåìàòè÷íèõ ðóáðèê. “Ìîä-
íûå âåäîìîñòè” ðîçïîâ³ñòü ïðî îñòàíí³ ïîä³¿ ó fashion-ïðîñòîð³ Óêðà¿íè
òà ñâ³òó, “Ãëàìóð” — ïðî ìîäí³ ñâ³òñüê³ çàõîäè, “Ìîäà â áîëüøîì ãî-
ðîäå” — ïîêàæå ãåðî¿â â³ò÷èçíÿíîãî ðóõó street fashion, ÿêèõ âåäó÷à çíà-
õîäèòèìå ïðÿìî íà âóëèöÿõ Êèºâà. Ãåðîÿìè “Õàðèçìû” áóäóòü óñ³ì â³-
äîì³ ïåðñîíè, ÿê³ º ìîäíèìè ³êîíàìè ñó÷àñíîñò³. Â “Äîðîãîì óäîâîëü-
ñòâèè” äåìîíñòðóâàòèìóòü ä³àìàíòè é ³íø³ luxury-äåòàë³, ùî îäíèì ñâî-
¿ì ³ñíóâàííÿì ãîâîðÿòü ïðî ñòàòóñ âëàñíèêà òà ñïðàâä³ º îá’ºêòîì áà-
æàííÿ. Ðóáðèêà “Äåòàëüíî” ïîêàæå ³ñòîð³þ äåòàëåé îäÿãó òà àêñåñóàð³â,
à “10 ëåò ñïóñòÿ” — ³ñòîð³þ óêðà¿íñüêî¿ ìîäè

ßïîíñüêà ñòîëèöÿ
ï³äêîðèëà óêðà¿íñüêó
Ìóçèêàíòè ãðóïè “Òîê³î” ïðåäñòàâèëè 
â Arena Entertainment êë³ï íà ðåìåéê ãðóïè 
The Beloved
Àíäðàí³ê ÁÀÐÁÅÐßÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У с бот м зи анти рт
"То іо" дали онцерт
розважальном центрі
Arena Entertainment з на-
оди виход сво о ново о
ліп на пісню "Мы б дем
вместе". Вона є авер-
версією написано о 13
ро ів том шля ера рт
The Beloved. П блі а
прийняла "То іо" та а-
ряче, що мало не роздя -
ла соліста Ярослава Ма-
ло о.

Ðåæèñåðîì â³äåî ñòàâ êë³ïìåé-
êåð Ãë³á Ôðîëîâ, â³äîìèé ãëÿäà-
÷àì ùå çà ïåðøèì êë³ïîì “Òî-
ê³î”, â³äçíÿòèì íà ï³ñíþ “Ñåð-
öå”. Ó ³ñòîð³¿ ãóðòó öå ïåðøà
ñïðîáà ïîâòîðíî¿ ñï³âïðàö³ ç îä-
íèì ³ òèì ñàìèì ðåæèñåðîì,
àäæå äî öüîãî âîíè íàìàãàëèñÿ
ïðàöþâàòè ç àáñîëþòíî ð³çíèìè
ìàéñòðàìè. Ìóçèêàíòè ñïîä³âàþ-
òüñÿ, ùî ëèøå øëÿõîì âèêîðèñ-
òàííÿ òâîð÷èõ ³äåé ð³çíèõ ðåæè-
ñåð³â âîíè çáåðåæóòü îðèã³íàëü-
í³ñòü òà “ñâ³æ³ñòü” êîæíî¿ ñâîº¿
â³äåîðîáîòè.

Êîíöåðòíèé çàë áóâ ãåòü çàáè-

òèé ëþäüìè, ñåðåä ÿêèõ ìîæíà
áóëî çóñòð³òè íå ëèøå ïîñò³éíèõ
â³äâ³äóâà÷³â ñâ³òñüêèõ çàõîä³â, à
é ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêîãî
øîó-á³çíåñó: ãóðò Dazzle Dreams,
“Ìåð³” òà ³íøèõ.

Ðîçïî÷àâøè ïåðôîðìàíñ îï³â-
íî÷³, âîêàë³ñò ãóðòó ßðîñëàâ Ìà-
ëèé òà êîìïàí³ÿ ñïî÷àòêó ïî-
çíàéîìèëè ïóáë³êó ³ç íîâèì â³-
äåî, à ïîò³ì ³ ç êîíöåðòíîþ ïðî-
ãðàìîþ.

Ó êë³ï³ õëîïö³ ïîñòàëè ïåðåä
ãëÿäà÷àìè â îáðàç³ áðèòàíñüêî-
ãî ãóðòó çðàçêà ø³ñòäåñÿòèõ òà
ïåðåíåñëè ãîëîâí³ ä³¿ ó òàê çâà-
í³ ÷àñè British Invasion, êîëè àíã-
ë³éñüê³ ãóðòè àêòèâíî çàõîïëþâà-
ëè àìåðèêàíñüêèé ìóçè÷íèé ðè-
íîê.

Ö³êàâèì º òàêîæ ð³øåííÿ ñâ³ò-
ëîâîãî îôîðìëåííÿ â³äåîðÿäó: çà-
ëèøàþ÷èñü áåçáàðâíèì òà äèê-
òóþ÷è çäåá³ëüøîãî ÷îðíî-á³ë³
â³äò³íêè, çîáðàæåííÿ âñå æ òàêè
ä³ëèòüñÿ íà á³ëüø ³ ìåíø ñâ³òëå,
àäæå, çà ñëîâàìè ðåæèñåðà Ãë³áà
Îðëîâà, ñâ³ò êë³ïó ñêëàäàºòüñÿ ç
äâîõ ïðîñòîð³â: ñâ³òëîãî, öåíòðîì
ÿêîãî º ñàì ãóðò, òà òåìíîãî, ùî
íàëåæèòü äåêîðàö³ÿì.

Áëèæ÷å äî ñåðåäèíè ä³éñòâà
ðîç³ãð³òà çäåá³ëüøîãî àëêîãîëü-
íèìè íàïîÿìè òà ïë³òêàìè ç æèò-
òÿ VIP³â ïóáë³êà ðîç³éøëàñÿ íå
íà æàðò. Ï³äêîðåí³ ìàã³÷íèì ³

çâàáëèâèì âîêàëîì ßðîñëàâà Ìà-
ëîãî, ñâ³òñüê³ ëåâè é ëåâèö³, â³ä-
êèíóâøè âñþ ïàôîñí³ñòü ïîâå-
ä³íêè, ëåäü íå ðîç³áðàëè íà ñóâå-
í³ðè îäÿã õàðèçìàòè÷íîãî âîêà-
ë³ñòà, êîëè òîé ðèçèêíóâ ñïóñòè-
òèñÿ äî ôàí-çîíè. Äåÿê³ íàéåìî-
ö³éí³ø³ ñëóõà÷³ òàê ïåðåéíÿëèñÿ
àòìîñôåðîþ êîíöåðòó, ùî êèäà-
ëèñÿ ï³ä ñöåíó äî í³ã ó÷àñíèê³â
áåíäó ³ç ç³çíàííÿìè â ùèð³é ïðè-
õèëüíîñò³.

Ï³ñëÿ ä³éñòâà âèíóâàòö³ ñâÿòà
ðàäî ä³ëèëèñÿ âðàæåííÿìè ïðî
âå÷³ð òà íîñòàëüã³÷íî çãàäóâàëè
ò³ çîëîò³ ÷àñè ðîçâèòêó ãóðòó, êî-
ëè â³í ùå ïåðåáóâàâ ó ïðîöåñ³
ñòàíîâëåííÿ é ðîáèâ íàéïåðø³
êðîêè. “Ìè áóëè ³ çàëèøàºìîñÿ
íàäçâè÷àéíî àìá³òíèìè ëþäüìè,
³, íàïåâíî, ñàìå òîìó ïåðøèé
íàø âèñòóï ÿê ãóðòó â³äáóâñÿ íå
â êëóá³, à îäðàçó íà ôåñòèâàë³
“Ìàêñèäðîì” ïåðåä äâàäöÿòèòè-
ñÿ÷íèì íàòîâïîì”,— ïîä³ëèâñÿ
ç “Õðåùàòèêîì” âîêàë³ñò Ìàëèé.
Â³í çàóâàæèâ, ùî ñàìå öå ñòàëî
ïîøòîâõîì äî óñï³øíîãî ïðîäîâ-
æåííÿ òâîð÷îãî øëÿõó ãóðòó. “²
òîìó òåïåð ùîðàçó ï³ä ÷àñ íàøèõ
êîíöåðò³â ìè íàìàãàºìîñÿ ïåðå-
äàòè òîé ñàìèé âîãíèê ³ love mes-
sage íàøèì ïðèõèëüíèêàì, íåçà-
ëåæíî â³ä òîãî, â ÿê³é òî÷ö³ Çåì-
ë³ ãðàºìî”,— ðîçêàçàâ ïàí Ìà-
ëèé
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Даша Шаповалова б ла оловним обличчям презентаційнної вечір и
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Ãîðîñêîï êèÿíèíà íà 30 æîâòíÿ
ОВНИ, вирішити особисті проблеми та влашт вати приватне життя ви

здатні за рах но щедрості інших людей. Бажання і можливості нині пе-
реб вають армонії. Варто лише знайти золот середин і не апри-
з вати. ТЕЛЬЦІ, маневр йте, вдавайтеся до хитрощів, задійте весь ар-
сенал своїх чар і тоді привабите люблено о с п тни а, з я им доля
з’єднає вас шлюбними зами. БЛИЗНЯТА, депресія з привод невезін-
ня (останньої пори) на сердечном фронті має зни н ти, поталанить і в
оханні, і з фінансами. Варто лише с різь всти н ти: рошей заробити і
насолодитися любовними тіхами. Поспішайте, життя та е швид оплин-
не... РАКИ, під ш валом ваших ам рних стріл залишиться чимало роз-
битих сердець. Самоствердж йтеся, живіть з насолодою, ні в чом со-
бі не відмовляючи. ЛЕВИ, дар йте себе до остан , розчиніться в пото-
ах добра та любові, і тоді відч ття безмежно о щастя зробить вас не-
вразливими для сил зла. ДІВИ стан ть енератором ідей, про ресивне
мислення стане знахід ою для ділової оманди, подар вавши радість спів-
праці і зба ативши с арбницю оле тивних напрацювань новими здо-
б т ами. ТЕРЕЗИ, мріяли розба атіти? Жодних проблем, саме сьо одні
підбирайте люч до серця шефа (хоча він останнім часом д же нівний)
і просіть підвищити вам зарплат . СКОРПІОНИ, на бра поп лярності
с аржитися не доведеться. С різь б дете бажаними та любленими ос-
тями, о ортаючи ма ією чарівності п блі , створюючи всім од хотворе-
ний настрій, і станете знаменитими. СТРІЛЬЦІ, спо са мстити, роби-
ти таємні апості людям — від л аво о, тож оли хочеться ом сь під-
с н ти свиню, під лючіть бла ородні сили єства і виставте захисний щит
темним силам. КОЗОРОГИ, я що вами о етливо маніп люватим ть
шлюбні обранці, піддайтеся тій солод ій стихії, “ орона” з вас не спаде.
Навпа и, отримаєте повний айф, потрапивши в ті пестливі тенета. ВО-
ДОЛІЇ в ореолі влади, реп тація блис ча. Розправляйте професійні
рила і впевнено р хайтеся до ар’єрно о Олімп . Омріяна арно опла-
ч вана посада — реальність! РИБИ, я що ви на ребені романтично о
піднесення і ш аєте свій ідеал, ви йо о неодмінно з стрінете! А оли
зайняті любленим заняттям і мрієте реаліз ватися я творча особис-
тість, м зи та ож сприяють вам цьом !

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Ор анізатор — реда ція азети Київсь ої місь ої ради “Хрещати ”
Генеральний спонсор — олова Шевчен івсь ої районної

м. Києві державної адміністрації Ві тор Пилипишин.
Триває он рс “Ер дит” для читачів “Хрещати а”. До часті запрош ються

всі охочі. Переможці др о о етап (травень—серпень) визначатим ть-
ся за іль істю набраних за цей час балів. Підс м и третьо о, за люч-
но о, етап б де підбито р дні.
Щовівтор а п блі ватим ться три запитання і чотири варіанти відповідей,

та лише одна б де правильною, за неї нарахов ватиметься бал. Учасни имо-
ж ть запропон вати свої запитання (надіславши серо опію джерела). Серед
он рсантів, чиї запитання ви ористають, б де розі рано три призи.
Дванадцять читачів, отрі набер ть найбільше поетапних балів, отри-

мають призи. То о, хто за підс м ами трьох етапів здоб де найбільше
балів, б де визнано переможцем. На ньо о че ає с перприз.

Вед чий — Оле сандр Яремен о
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9
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______________________
____________________ім’я та прізвище

телефон

Ïîçíà÷òå ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³ é íàä³øë³òü ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â (çà ïîøòîâèì
øòåìïåëåì) îðèã³íàë êóïîíà íà àäðåñó ðåäàêö³¿. Âêàæ³òü ïð³çâèùå òà ³ì’ÿ,
êîíòàêòíèé òåëåôîí

У б дин , спор джено-
м на замовлення иїв-
сь о о чиновни а Ми о-
ли Ковалевсь о о (нині
це в лиця Пилипа Орли-
а, 1), б ла імната, опо-
ряджена

а в т рець ом стилі
б я імната для ріння
в я пе залізнично о ва о-
на
в раїнсь ом стилі

На свято Івана К пала
дівчата плет ть віноч и з
вітів та зілля. А те, що

залишилося від різно-
трав’я,

а нес ть додом , щоб відда-
ти домашній х добі
б розвіш ють лісі на дере-
вах
в вдома при рашають вхід
до хати
идають вод

Брем виділяє сім р п
соба . До я ої з них на-
лежать сенбернар та
ньюфа ндленд?

а до ів
б ля авих
в болоно
вівчаро

3

1

2

Відповіді на запитання 8- о т р
1 — б (“Газета по- иевс и”.—28.09.2007.— С. 3);

2 — в (Національна артинна алерея імені Івана Айва-
зовсь о о. П теводитель.— 2007);

3 — б (Газета “Коммерсантъ. Weekend”.— 2007.—
№ 149.— С. 19).

Головне правління з питань ре ляторної політи и
та підприємництва ви онавчо о ор ан Київради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

- заст пни начальни а Головно о правління з питань ре ляторної політи и
та підприємництва - начальни правління з надання дозвільних та адміністративних
посл - 1 посада;

- оловний спеціаліст правління підприємництва та інфрастр т ри - 2 посади;
- оловний спеціаліст правління підприємництва та інфрастр т ри, тимчасово,

на час відп ст и по до ляд за дитиною основно о працівни а -1 посада;
- провідний спеціаліст правління з надання дозвільних та адміністративних

посл - 1 посада;
- оловний спеціаліст правління правових питань та ре ляторної політи и,

тимчасово, на час відп ст и по до ляд за дитиною основно о працівни а -
1 посада;

- оловний спеціаліст правління правових питань та ре ляторної політи и -
1 посада.
Умови он рс :

- вища освіта;
- андидатам на посад заст пни а начальни а Головно о правління з питань

ре ляторної політи и та підприємництва - начальни а правління з надання
дозвільних та адміністративних посл - обов'яз овою мовою є досвід роботи
на ерівних посадах;

- для оловних спеціалістів стаж тр дової діяльності до 3 ро ів.
Заяви приймаються протя ом 30 днів з дати п блі ації за адресою: м.Київ,

Боричів звіз, 8, 3-й поверх, 1-ша імната, тел. 417-71-87, 425-83-90.

Святошинсь ий районний с д м. Києва в
с ладі олов ючо о с дді Морозова М.О.
повідомляє про ви ли відповідача Б рла а
Єв ена Володимировича, 5 травня 1974 р.
народження, в с дове засідання на 16
листопада 2007 р. на 14.00, призначене в
приміщенні Святошинсь о о районно о с д
м. Києва за адресою: м. Київ, Жилянсь а, 142,
по цивільній справі за позовом представни а
Свірідова Анатолія К зьмича, Сацю Віталія
Валерійовича до Б рла а Єв ена Володи-
мировича про відш од вання матеріальної та
моральної ш оди, заподіяної внаслідо
дорожньо-транспортної при оди. В разі неяв и
відповідача в с дове засідання сл хання
справи б де відб ватись йо о відс тність.

Святошинсь ий районний с д м. Києва

повідомляє про ви ли відповідач и

К зьмен о Оль и Оле сандрівни в с дове

засідання на 19 листопада 2007 р. на 15.30,

призначене в приміщенні Святошинсь о о

районно о с д м. Києва за адресою:

м. Київ, Жилянсь а, 142, по цивільній справі

за позовом Воронежсь ої Любові

Гаврилівни, її представни а Воронежсь о о

Володимира Анатолійовича до К зьмен о

Оль и Оле сандрівни, третя особа:

Київсь е місь е правління юстиції про

визнання до овор дар вання земельної

ділян и недійсним. В разі неяв и

відповідач и в с дове засідання сл хання

справи б де відб ватись її відс тність.

До ва и а ціонерів
ВАТ "Перша У раїнсь а Страхова"

Відповідно до вимо ст.ст. 43, 45 За он У раїни “Про осподарсь і
товариства", Правління ВАТ "Перша У раїнсь а Страхова"

( од ЄДРПОУ 33494056) повідомляє про проведення позачер ових
за альних зборів а ціонерів ВАТ "Перша У раїнсь а Страхова",

я і відб д ться 20 р дня 2007 ро о 12.00 за адресою:
У раїна, м. Київ, в л. Анрі Барбюса, 16, офіс 4

Порядо денний:
1. Затвердження положення про На лядов Рад ВАТ "Перша У раїнсь а

Страхова".
2. Обрання нових Членів На лядової Ради ВАТ "Перша У раїнсь а Страхова".

Реєстрація а ціонерів б де здійснюватися з 9.30 до 11.00 в день проведення
за альних зборів за місцем їх проведення. Для реєстрації та часті за альних
зборах часни ам необхідно мати до менти, передбачені за онодавством та
становчими до ментами ВАТ "Перша У раїнсь а Страхова".

Правління ВАТ "Перша У раїнсь а Страхова"

Відповідно до п. 2 ст. 2 За он У раїни
"Про обрання на посад та звільнення з посади
професійно о с дді Верховною Радою У раїни"

повідомляємо про під отов матеріалів щодо
обрання Горяйнова Андрія Ми олайовича

безстро ово с ддею
Київсь о о апеляційно о адміністративно о с д .

Гр-н Гордієн о Дмитро Борисович, я ий проживає: 02091, м.Київ, в л.
Рев ць о о, 19/1, в. 12, вам необхідно 12 листопада 2007 ро о
15.30 з'явитися до Дарниць о о районно о с д м.Києва - м.Київ
в л. Севастопольсь а, 7/13, аб.13, для часті в с довом засіданні в
я ості відповідача по цивільній справі за позовом Кредитної спіл и
"Фін-Е о" до Гордієн а Д.Б. про стя нення забор ованості за редитним
до овором. Наслід ами неяв и б де роз ляд справи за їх відс тності.
Гордієн о Дмитро Борисович випад неяв и зобов'язаний
повідомити с д про причини неяв и.

В зв'яз з роз лядом цивільної справи за позовом Від рито о а ціонерно о
товариства "Все раїнсь ий А ціонерний Бан " до Ясь а С.А., третя особа
Іванен о Н.М. про стя нення забор ованості за редитним до овором
Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає с дове засідання в я ості
відповідача р-на Ясь а Сер ія Анатолійовича (м. Київ, в л. Жол дєва, б д 4В,
в.26). С дове засідання призначене на 14 листопада 2007 р. на 9.00 та
відб деться в приміщенні Святошинсь о о районно о с д за адресою: м. Київ,
в л. Жилянсь а ,142, аб. 11, с ддя Морозов М.О. У разі Вашої неяв и справ
б де роз лян то Ваш відс тність.

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 №745

"Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн енер ію, що відп с ається споживачам"
та постановою НКРЕ від 23.10.2007 № 1410 роздрібні тарифи на еле троенер ію

для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході
до форм вання єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни

листопаді 2007 ро становитим ть:
Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві
з рах ванням ПДВ, я і вводяться в дію з 1листопада 2007 ро

АК “Київенер о”

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з ПДВ ІІ лас
напр и
(до 27,5
В)

Крім
то о,
ПДВ

з ПДВ

Всі споживачі, рім населення та
населених п н тів, місь о о
еле трично о транспорт , оп./ Вт од

28,08 5,62 33,70 37,94 7,59 45,53

Еле трифі ований місь ий транспорт,
оп./ Вт од

20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата за перевищення до овірної
величини пот жності-в дво ратном
розмірі за 1 Вт з ідно з За оном
У раїни "Про внесення змін до
За он У раїни "Про
еле троенер ети " від 23.06.2005
№2706 та Постановою НКРЕ № 558
від 26.07.2005, рн./ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів
диференційованих за періодами час
встановлюються та і тарифні
оефіціенти (Постанова НКРЕ № 529
від 19.07.2005):
Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,25
1,02

1,8

Межі тарифних зон:

з 23 од. до 6 од.
з 6 од. до 8 од.
з 10 од. до 17 од.
з 21 од. до 23 од.

з 8 од. до 10 од.
з 17 од. до 21 од.

Для двозонних тарифів
диференційованих за періодами час
встановлюються та і тарифні
оефіціенти (Постанова НКРЕ
№ 529 від 19.07.2005):
Нічний період

Денний період
0,35
1,8

Межі тарифних зон:

з 23 од. до 7 од.
з 7 од. до 23 од.

Посвідчення особи, я а
постраждала внаслідо
ч о р н о б и л ь с ь о ї
атастрофи, ате орія 1,
серія А, №114571 та
в лад №075468 на ім'я
Кравчен а Володимира
Мар овича вважати
недійсними.
Посвідчення лі відатора
аварії на Чорнобильсь ій
АЕС, ате орія 2, серія А,
№160487 на ім'я Травіна
Дмитра Васильовича
вважати недійсним.
Посвідчення др жини
померло о ромадянина,із
числа лі відаторів,
ате орія 1, А, смерть
я о о пов'язана з чорно-
бильсь ою атастрофою,
№014033 на ім'я Пеленьч
Ганни Павлівни вважати
недійсним.

Кольороподіл А2Кольороподіл А2
(формат(формат

660х560 mm)660х560 mm)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети “Хрещати ”.

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

Internet: repro.kreschatic.kiev.ua

Холдин ова омпанія "Київмісь б д"

з либо им с мом сповіщає, що на 49 році життя

після тяж ої тривалої хвороби з пинилося серце

оловно о спеціаліста правління технічної політи и —
се ретаря технічної ради ХК "Київмісь б д"

Наталії Анатоліївни ТОРГАШОВОЇ.

Коле тив "Київмісь б д ", др зі та оле и поділяють
з рідними та близь ими по ійної с орбот

непоправної втрати.
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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 3757
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31 æîâòíÿ îäíî÷àñíî â “Ìèñ-
òåöüêîìó àðñåíàë³” òà ãàëåðå¿
KievFineArt ðîçïî÷èíàºòüñÿ âåð-
í³ñàæ ôåøí-ôîòîãðàô³¿, âïåðøå
ïðèâåçåíèé äî Êèºâà ç Ìîñêîâ-
ñüêîãî ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ
“Ìîäà ³ ñòèëü â ôîòîãðàô³¿”. Ñå-
ðåä ïðåäñòàâëåíèõ ðîá³ò — ôî-
òîøåäåâðè â³ä Âëàäà Ëîêòºâà,
Ôðàíñóàçè Þã’º, Æåðàðà Þôå-
ðà òà íàéêðàù³ ïðîåêòè ìîäíèõ
æóðíàë³â — Elle, Marie Clair,
Harper’s Bazaar, Beauty, Esquire,
XXL. Òàêå ïîºäíàííÿ íå º âè-
ïàäêîâèì, àäæå áàãàòî âñåñâ³ò-
íüî â³äîìèõ ôîòîãðàô³â òà àðò-
äèðåêòîð³â ïî÷èíàëè ñàìå ç
ãëÿíöó.

Ãëàìóðí³ âèäàííÿ ç ïëèíîì
÷àñó ïåðåòâîðèëè ôîòîãðàô³þ
ìîäè íà ìîäíó ôîòîãðàô³þ,
ñôîðìóâàâøè íîâèé íàïðÿìîê
ó ôîòîìèñòåöòâ³, ç âëàñíèì áà-
÷åííÿì ñó÷àñíîãî ñâ³òó ìîäè.
Ôðàíñóàçà Þã’º â³äîìà ñïåöè-
ô³÷íèì ðàêóðñîì çíèçó âãîðó òà
îðèã³íàëüí³ñòþ ñïðèéíÿòòÿ
ôåøí-³íäóñòð³¿. Íà ôîòîãðàô³-
ÿõ ç ¿¿ ïåðñîíàëüíî¿ âèñòàâêè
“Çàáóâàþ÷è ïðî ìîäó”, ïðåä-
ñòàâëåíèõ ó Êèºâ³, íå ïîáà÷èø
çâè÷àéíèõ çí³ìê³â ìîäåëåé ç äå-
ô³ëå. Ôðàíñóàçà Þã’º ïðîíèêàº

çà ëàøòóíêè ìîäè òà â³äëîâëþº
ìîìåíòè áóäåííîãî fashion-æèò-
òÿ. Âèõîïëåííÿ äåòàë³, ðîçð³çó-
âàííÿ ô³ãóð òà ïîâåðíåííÿ êàä-
ðó íà ñâ³òëèíàõ ìàäàì Þã’º
îæèâëÿº îáðàçè ³ ñòâîðþº íà-
ñòð³é: óñì³øêà, ùî ïðîñâ³÷óº
êð³çü âóàëü, ðóêà êîñòþìåðà,
êîòðà ïîïðàâëÿº êîðñåò ïåðåä
âèõîäîì ìîäåë³ íà ïîä³óì.

Ç³ðêà ôðàíöóçüêî¿ ôîòîãðàô³¿
Æåðàð Þôåðà çäîáóâ ñëàâó çà-
âäÿêè çí³ìêàì íàéá³ëüøèõ îïåð-
íèõ òåàòð³â ñâ³òó. Â íîâîìó àì-
ïëóà ôåøí-ôîòîãðàôà ìèòåöü
ïîêàçóº ìîäó â ÷îðíî-á³ëèõ êî-
ëüîðàõ, íàïîâíþþ÷è ë³ðè÷í³ñòþ
òà âèòîí÷åí³ñòþ. Äî Êèºâà ïðè-
¿äå îäèí ³ç íàéêðàùèõ éîãî ïðî-
åêò³â — “Ìàòåð³ÿ ìð³é”.

Áåç óñï³øíîãî ðîñ³éñüêîãî ôî-
òîãðàôà Âëàäà Ëîêòºâà òà éîãî
ïðèãîëîìøëèâèõ ôîòî³ñòîð³é
òÿæêî óÿâèòè ñó÷àñí³ ãëÿíöåâ³
ðîñ³éñüê³ æóðíàëè. Ó äèíàì³ö³
òà ÿñêðàâîñò³ îáðàç³â ôîòîãðàô
ïîñò³éíî øóêàº ³ âò³ëþº íîâ³
³äå¿. Ïðîåêò “Êîëåêö³ÿ ¹ 3”, äå-
ìîíñòðîâàíèé ó ðàìêàõ âèñòàâ-
êè “Ìîäà ³ ñòèëü â ôîòîãðàô³¿”,
ç³áðàâ íàéêðàù³ ôîòîðîáîòè
Âëàäà Ëîêòºâà çà îñòàíí³ ðîêè â
ñôåð³ ãëÿíöó

Андрій ДОМАНСЬКИЙ,
телевед чий:
— Не піс ом і не арячою смолою. Спра людсь о-

о спіл вання втамов ю спіл ванням.

Анна ГАВРИЛИК,
співач а:
— Коханням, адже тіль и воно здатне переполоши-

ти всі відч ття всередині. Нині моє життя змінилося. Я
з стріла охан людин . Чесно аж чи, я не являю

життя без неї, оли вона пор ч зі мною, мені нічо о і
ні о о не хочеться.

Антон ФРІДЛЯНД,
письменни :
— Вза алі-то я не віднош себе до людей, отрі

страждають на спра . Коли просто хочеться себе роз-
важити, я читаю або пиш . Д же часто мені вза алі ні-
чо о не хочеться робити, тоді я просто їд на природ
і дихаю свіжим повітрям, набираюся сил.

×èì âè âòàìîâóºòå ñïðàãó?

Ìîäíå æèòòÿ
ïîêàæóòü 
â îá’ºêòèâ³

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У серед вперше в Києві від риється вистав а Мос-
овсь о о міжнародно о фестивалю "Мода і стиль в
фото рафії", енеральним медіа-спонсором я ої є Ки-
ївсь ий медіа-холдин . У е спозиції представлено ро-
боти трьох визнаних fashion-фото рафів, а та ож про-
е ти відомих лянцевих ж рналів.

Ñòîëè÷íà âëàäà çëèëà
áþâåòè ðàéîíàì
×îìó íå ïðàöþþòü äæåðåëà àðòåç³àíñüêî¿ âîäè

Ó ñòîëèö³ çáóäîâàíî ïîíàä 200
áþâåò³â àðòåç³àíñüêî¿ âîäè. À
âò³ì, ïèòíà âîäà íå â³äïîâ³äàº
ñòàíäàðòàì ÿêîñò³ ÷åðåç âåëèêó
êîíöåíòðàö³þ çàë³çà, ìàðãàíöþ ³
íàâ³òü ï³ñêó. Ñòîëè÷íèé ìåð Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé íàêàçàâ íåãàé-
íî çàáåçïå÷èòè âñ³ áþâåòè ô³ëü-
òðàìè. Òà, ÿê ç’ÿñóâàëè æóðíàë³ñ-
òè “Õðåùàòèêà”, äåÿê³ ç öèõ ñïî-
ðóä ñòîÿòü íå ëèøå áåç ô³ëüòð³â,
à é áåç âîäè. Áî â íèõ ïîñêðó÷ó-

âàëè êðàíè, çëàìàëèñÿ íàñîñè. ßê
ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó ³íæåíåðíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Ãåîðã³é
Ïîçèâàéëî, çà êîíòðîëü ³ ÿê³ñòü
áþâåò³â â³äïîâ³äàþòü ðàéîíí³
óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà, à íå ì³ñòî, ÿê áóëî êî-
ëèñü. Õî÷à, ÿê ç’ÿñóâàâ “Õðåùà-
òèê”, ðàéîíè â³ääàëè ïð³îðèòåòè
â îáñëóãîâóâàíí³ íå ò³ëüêè ì³ñöå-

âèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà, à é óïðàâë³ííÿì çå-
ëåíîãî ãîñïîäàðñòâà àáî êîìó-
íàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì. Ñêàæ³-
ìî, ÿê ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³, äå
îï³êóºòüñÿ áþâåòàìè ÊÏ “Ãîñïî-
äàð”. Äåÿê³ ñïîðóäè îáñëóãîâóº
“Êè¿ââîäîêàíàë”. Íà÷àëüíèê â³ä-
ä³ëó ç ðîáîòè ç³ ÇÌ² “Êè¿ââîäî-
êàíàëó” ²ãîð ×îðíîãîðîâ ïîâ³äî-
ìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî â áàãàòüîõ
áþâåòàõ âîäà õîðîøà ³ íå ïîòðå-
áóº ô³ëüòð³â. ¯õ âñòàíîâëþâàòè-
ìóòü ò³ëüêè òàì, äå ï³äâèùåíèé
âì³ñò çàë³çà àáî ìàðãàíöþ. Ùî-
äî ðåìîíòó ³ îáñëóãîâóâàííÿ áþ-
âåò³â, òî éîãî â³äîìñòâî â³äïîâ³-
äàº ëèøå çà áþâåòí³ êîìïëåêñè,
òàê³, ñêàæ³ìî, ÿê íà Îáîëîí³, ç
ÿêèõ ïîäàþòü âîäó â êâàðòèðè
ìåøêàíö³â ðàéîíó

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ñõ³ä-

íèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +7...+14°Ñ, âíî÷³ +2...+8°Ñ; â
çàõ³äí³é ÷àñòèí³ âäåíü +12...+16°Ñ, âíî÷³ äî +13°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç îïàä³â. Â³òåð ñõ³äíèé,
2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +6...+10°Ñ, âíî÷³ +2...+6°Ñ

Ô
îò

î 
Ñ
åð

ã³
ÿ 

Ñ
Ï
À

Ñ
Î

Ê
Ó
Ê
Î

Ö
Ü
Ê
Î

ÃÎ

Íàòàë³ÿ Ç²Í×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора ж рналісти "Хрещати а" вирішили перевірити, чи
всі бювети столиці забезпечили фільтрами, я обіцяв
мер міста Леонід Черновець ий. А втім, з'яс валося,
що дея і з цих спор д вза алі не працюють.

У дея их районах меш анці потрапляють сит ацію, оли в рані бювета немає води

Ñòèëüí³ ôîòîãðàô³¿
Ìîñêîâñüêîãî ôåñòèâàëþ
âèñòàâëÿþòü ó Êèºâ³


