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Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ:
“ДЛЯ МЕНЕ ГОЛОВНЕ,
ЩОБ УСІ КЕРІВНИКИ ЖЕКІВ
ЗНАЛИ, ЩО НЕ МЕШКАНЦІ
ДЛЯ ЖЕКІВ, А ЖЕКИ — ДЛЯ
МЕШКАНЦІВ”

²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà âçÿëà
øåôñòâî íàä ä³â÷èíêîþ
Íà ÷àñ óòî÷íåííÿ þðèäè÷íèõ òîíêîù³â çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ âèõîâóâàòèìå ùå îäíó äèòèíó

Ó÷îðà çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè ²ðåíà Ê³ëü÷èöü-
êà ïðè¿õàëà äî ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ êë³-
í³êè ¹ 6 çàáðàòè íåìîâëÿ, ÿêå
ìåøêàíêà Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³ íà-
ðîäèëà çã³äíî ç äîãîâîðîì ç³ ñòî-
ëè÷íîþ ã³íåêîëîã³÷íîþ êë³í³êîþ
äëÿ áåçä³òíî¿ àìåðèêàíêè. Ïðè
îôîðìëåíí³ âè¿çíèõ äîêóìåíò³â
ïðàö³âíèêè ïîñîëüñòâà ÑØÀ âè-
ÿâèëè íåâ³äïîâ³äíîñò³ ó äîãîâîð³
ïðî ñóðîãàòíå ìàòåðèíñòâî òà ó
ñâ³äîöòâ³ ïðî íàðîäæåííÿ äèòè-
íè. Áóëî âèíåñåíî ð³øåííÿ ïðî
òèì÷àñîâó çàáîðîíó ïðî âèâåçåí-

íÿ äèòèíè, òîæ Ñëóæáîþ ó ñïðà-
âàõ ä³òåé ÊÌÄÀ ä³â÷èíêó áóëî íà-
ïðàâëåíî äî äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ ¹ 6.

Äî ç’ÿñóâàííÿ âñ³õ îáñòàâèí ö³º¿
ñïðàâè òà âèçíà÷åííÿ áàòüê³âñüêî¿
ïðèíàëåæíîñò³ äèòèíè ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà îôîðìèëà íàä Â³êòîð³ºþ
òèì÷àñîâó îï³êó, àáè ä³â÷èíêà çì³-
íèëà ë³êàðíÿíó ïàëàòó íà çàòèø-
íó äîì³âêó. “Òèæäåíü òîìó ÿ áó-
ëà çàïðîøåíà ó ïðîãðàìó Ñàâ³êà
Øóñòåðà “Ñâîáîäà ñëîâà”, äå é
ïî÷óëà ³ñòîð³þ ïðî öå íåìîâëÿ,—
ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ïàí³ Ê³ëü-
÷èöüêà.— ß õî÷ó, ùîá äî âèíå-

ñåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ä³â÷èíêà
ïåðåáóâàëà íå ó ë³êàðíÿí³é ïàëà-
ò³, à âèõîâóâàëàñÿ ñàìå ó ìî¿é ðî-
äèí³. Ë³êàðíÿ, íàâ³òü íàéêðàùà,
íå ìàº áóòè ì³ñöåì äëÿ äèòèíè —
ÿ ó öüîìó ïåðåêîíàíà”.

Çà ñëîâàìè ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿,
àìåðèêàíêà, íàïåâíî, ñòàëà æåð-
òâîþ âëàñíî¿ íåîá³çíàíîñò³ ó òîí-
êîùàõ Ñ³ìåéíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè, àáî â êë³í³ö³ ¿é íå ðîçïîâ³ëè
ïðî âñ³ íþàíñè óêëàäåíî¿ óãîäè.
Íèí³ àìåðèêàíñüêà ìàìà ä³â÷èí-
êè çíàõîäèòüñÿ â ñòîëèö³, äå ÷å-
êàº íà ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ñëóæáè
ó ñïðàâàõ ä³òåé Êèºâà Ìèêîëè Êó-
ëåáè, íà ïåðâèííîìó îáë³êó â ñòî-
ëèö³ ïåðåáóâàº 2798 ä³òåé-ñèð³ò òà
ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî
ï³êëóâàííÿ. Çà 10 ì³ñÿö³â 2007
ðîêó áóëî óñèíîâëåíî 150 ä³òåé, ç
íèõ 121 — ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè
òà 29 — ³íîçåìöÿìè. “Ó ñòîëèö³
³íòåíñèâíî ðîçâèâàºòüñÿ ³íñòèòóò
ñ³ì’¿, îòæå, ñòàº ðåàëüíèì âèõî-
âàííÿ äèòèíè ó ñ³ìåéíîìó êîë³,
ïðàâî íà ÿêå, áåç âèíÿòêó, ìàþòü
óñ³ ä³òè”,— ñêàçàâ Ìèêîëà Êóëå-
áà

Ìåð ïðîëèâ ñâ³òëî
íà ïðèâàòíèé ñåêòîð
Íà êîëåã³¿ ñòîëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿
îáãîâîðèëè ïðîãðàìó “ßñêðàâå ì³ñòî”
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю на розширеном засіданні оле ії сто-
личної держадміністрації йшлося про ор анізацію
зовнішньо о освітлення б дин ів і спор д. О ремо
оворили про впровадження про рами "Яс раве
місто". З'яс валося, що з ідно з розробленим до-
ментом мають х дожньо підсвітити 84 об'є ти на

с м понад 53 млн рн. Мер дор чив оловам
районів подбати і про віддалені від центр в лиці
та пров л и, зо рема приватном се торі.

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó ì³ñò³ ìàº çíà÷íî ïîñâ³òë³øàòè, îñîáëèâî
â í³÷íèé ÷àñ. Ïðè÷îìó íå ò³ëüêè â öåíòð³ ñòîëèö³, à é íà îêîëè-
öÿõ. Ïðî öå éøëîñÿ ó ï’ÿòíèöþ íà êîëåã³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿. Ï³ä ÷àñ íàðàäè ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî íèí³ íà áàëàíñ³ ÊÏ
“Êè¿âì³ñüêñâ³òëî” (ÿêå º ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì ÊÊ “Êè¿âàâòî-
äîð”) ïåðåáóâàº 4448 êì ìåðåæ, 138,4 òèñ. ñâ³òëîòî÷îê òà 1382 ïóíê-
òè âêëþ÷åííÿ. Äëÿ óòðèìàííÿ ãîñïîäàðñòâà ç ì³ñüêîãî áþäæåòó
2007 ðîêó âèä³ëåíî ïîíàä 24 ìëí ãðí. “Íàðàç³ òðèâàþòü ðîáîòè ç
³ëþì³íàö³éíîãî, õóäîæíüîãî ³ äåêîðàòèâíîãî îñâ³òëåííÿ îá’ºêò³â
³ âóëèöü,— çàçíà÷èâ ãåíäèðåêòîð “Êè¿âàâòîäîðó” Ãåîðã³é Ãëèí-
ñüêèé.— Ñïåö³àëüíîþ ïðîãðàìîþ “ßñêðàâå ì³ñòî” ïðîòÿãîì 5 ðî-
ê³â ïåðåäáà÷åíî îñâ³òèòè 84 îá’ºêòè. Ñåðåä íèõ 20 ïàì’ÿòíèê³â,
32 ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè, 32 àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âí³ ñïîðóäè”.
Ïàí Ãëèíñüêèé äîäàâ, ùî íà öå ïîòð³áíî ïîíàä 53 ìëí ãðí. Íè-
í³ òðèâàº ³ëþì³íàö³éíå îôîðìëåííÿ ñïîðóä ÌÇÑ, Ìóçåþ ³ñòîð³¿
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, âæå çàâåðøåíî ðîáîòè íà âóëèöÿõ ²í-
ñòèòóòñüê³é, ×åðâîíîàðì³éñüê³é òà Ãðóøåâñüêîãî. Òóò çàñòîñóâà-
ëè åêîíîì³÷í³ ñâ³òëîä³îäí³ ëàìïè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ââàæàº, ùî
â ñòîëèö³ ùå ÷èìàëî íåîñâ³òëåíèõ âóëèöü, äâîð³â ³ ï³ä’¿çä³â, îñî-
áëèâî íà îêîëèöÿõ. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ÷èñëåíí³ ñêàðãè ìåøêàí-
ö³â äî call-öåíòðó. “Íåçðîçóì³ëà ðåàêö³ÿ ãîë³â ðàéäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³é, ÿê³ ñïîê³éíî ðåàãóþòü íà öå,— îáóðèâñÿ ìåð ñòîëèö³.—
Ïðîòÿãîì òèæíÿ âñ³ êåð³âíèêè ðàéîí³â ïîâèíí³ ï³äãîòóâàòè ïëà-
íè îñâ³òëåííÿ âóëèöü, à òàêîæ ôîòîîá’ºêò³â — òèõ, ùî âæå õó-
äîæíüî ï³äñâ³òèëè, ³ òèõ, ÿê³ ùå íà öå î÷³êóþòü. ² íå ñë³ä çàáó-
âàòè ïðî ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿”. Ìåð äîäàâ, ùî ì³ñüêà âëàäà
ïîäáàº é ïðî çîâí³øíº îñâ³òëåííÿ ìàéæå 600 âóëèöü ïðèâàòíî-
ãî ñåêòîðó

Ó Äîíåöüêó çàãèíóëî
39 øàõòàð³â
Íà øàõò³ ³ì. Çàñÿäüêà âèáóõíóëà 
ìåòàíî-ïîâ³òðÿíà ñóì³ø
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ó í³÷ ³ç ñóáîòè íà íåä³ëþ íà øàõò³ ³ì. Çàñÿäüêà ó Äîíåöüêó â³ä
âèáóõó ìåòàíî-ïîâ³òðÿíî¿ ñóì³ø³ çàãèíóëî 39 ã³ðíèê³â. Öå íàé-
ìàñøòàáí³øà àâàð³ÿ íà øàõò³ â Óêðà¿í³ çà îñòàíí³é ÷àñ. Òðàãåä³ÿ
íà ö³é êîïàëüí³ 20 âåðåñíÿ 2006 ðîêó çàáðàëà æèòòÿ 13 øàõòàð³â.
Çà ñëîâàìè ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Â³êòîðà ßíóêîâè÷à, ÿêèé ïðèáóâ íà
ì³ñöå àâàð³¿, äåðæàâà âèä³ëèòü ïî 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü ðîäèíàì çà-
ãèáëèõ. Âîäíî÷àñ, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî ââàæàº
“íåäîñòàòí³ìè” çóñèëëÿ óðÿäó ùîäî ñòâîðåííÿ áåçïå÷í³øèõ óìîâ
ïðàö³ øàõòàð³â, ³ ñüîãîäí³ çä³éñíèòü ðîáî÷ó ïî¿çäêó äî Äîíåöüêî¿
îáëàñò³ äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ïåðåá³ãîì ðîá³ò ³ç ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â
àâàð³¿. Ó Äîíåöüê³é îáëàñò³ ó çâ’ÿçêó ³ç òðàãåä³ºþ îãîëîøåíî òðè-
äåííó æàëîáó
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Зі словами “Лі арня – не місце для дітей” Ірена Кільчиць а забрала дівчин до себе додом
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Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Учора заст пни олови КМДА Ірена Кільчиць а забра-
ла з дитячої лінічної лі арні № 6 дитин й оформила
над нею тимчасов опі . На адаємо, що мин ло о мі-
сяця працівни и посольства США в У раїні попередили
спроб вивезення дитини, народженої від с ро атної
матері, за межі раїни через неналежно оформлені до-
менти. До з'яс вання всіх обставин та винесення с -

дово о рішення малень Ві торію вихов ватиме Ірена
Кільчиць а.



Â óêðà¿íñüê³é ñòîëèö³ ðîçïî÷àëèñÿ äí³ ïîëüñüêî¿ êóëüòóðè

Â³äêðèâàþ÷è óðî÷èñòó ïðîãðàìó Äí³â
Âàðøàâè âèñòàâêîþ ñòàðîâèííèõ ëèñ-
ò³âîê “Â³òàííÿ ç Âàðøàâè”, íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ÊÌÄÀ
Ñâ³òëàíà Çîð³íà çàçíà÷èëà, ùî ïðåä-
ñòàâëåí³ àðõ³âí³ ñâ³òëèíè ìàþòü ïåðå-
íåñòè ãëÿäà÷³â ó ÷àñè äîâîºííî¿ Âàðøà-
âè ç ¿¿ âðàæàþ÷îþ àðõ³òåêòóðîþ: “Öå
ñàìå òà Âàðøàâà, ÿêó ìîæíà ïðèãàäó-

âàòè ç ïî÷óòòÿì íîñòàëüã³¿. Äðóãà ñâ³-
òîâà â³éíà çíèùèëà áåçë³÷ àðõ³òåêòóð-
íèõ ïàì’ÿòîê ñòàðîãî ì³ñòà, é íà æàëü,
íèí³ ¿õ ìîæíà ïðèãàäàòè ëèøå çà öèìè
ôîòîãðàô³ÿìè. Àëå ðîçïî÷àâøè íîâå
áóä³âíèöòâî òà çáåð³ãøè íàäáàííÿ, Âàð-
øàâà çàñÿÿëà íîâîþ, óí³êàëüíîþ êðà-
ñîþ”.

Ï³ñëÿ ôîòîâèñòàâêè ãîñò³ áóëè çàïðî-

øåí³ äî çàëè Êè¿âñüêîãî àêàäåì³÷íîãî òå-
àòðó îïåðåòè, äå çà ó÷àñòþ çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ Æóðàâñüêîãî ³ ìåðà
Âàðøàâè Õàííè Ãðîíêåâè÷-Âàëüö â³äáó-
ëàñÿ îô³ö³éíà öåðåìîí³ÿ â³äêðèòòÿ Äí³â
Âàðøàâè ó Êèºâ³. “Öüîãîð³÷í³ Äí³ Âàð-
øàâè ó Êèºâ³ º äðóæíüîþ â³äïîâ³ääþ
ïîëüñüêèõ êîëåã íà Äí³ Êèºâà ó Âàðøà-
â³ 2006 ðîêó ³ ìàþòü äîïîìîãòè êèÿíàì
òà ãîñòÿì ì³ñòà ÿêíàéãëèáøå â³ä÷óòè ºâ-
ðîïåéñüêèé êîëîðèò Âàðøàâè, ¿¿ çàòèø-
íó ãîñòèíí³ñòü, ïîáà÷èòè óí³êàëüíèé
êóëüòóðíèé ñïàäîê ì³ñòà ³ éîãî ñó÷àñíèé
òâîð÷èé ïîòåíö³àë”,— ñêàçàâ Â³òàë³é Æó-
ðàâñüêèé.

Çà ñëîâàìè ìåðà Âàðøàâè Õàííè Ãðîí-
êåâè÷-Âàëüö, ïîòóæí³ ìîæëèâîñò³ îáîõ
ñòîëèöü, îêð³ì ò³ñíèõ é óñï³øíèõ êóëü-
òóðíèõ ³ ìèñòåöüêèõ âçàºìîîáì³í³â, ñòà-
íóòü ùå ò³ñí³øèìè, àäæå îáèäâ³ êðà¿íè
áóäóòü ãîñïîäàðÿìè ªâðî-2012 ³ çìîæóòü
ã³äíî ïðîâåñòè ãîëîâíèé ôóòáîëüíèé
÷åìï³îíàò ªâðîïè
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Çá³ëüøèëèñÿ 
íàäõîäæåííÿ 
äî ì³ñüêîãî áþäæåòó

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî êè¿âñüêà
ìåð³ÿ çà 10 ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó çá³ëüøèëà
íàäõîäæåííÿ äî ì³ñüêîãî áþäæåòó íà 
2 ìëðä 58 ìëí 176,6 òèñ. ãðí ïîð³âíÿíî ç
àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó. Çà
îïåðàòèâíèìè äàíèìè Ãîëîâíîãî ô³íàíñî-
âîãî óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ, ñòàíîì íà 1 ëèñ-
òîïàäà 2007 ðîêó çàãàëüíèé ôîíä áþäæåòó
ñòîëèö³ ñòàíîâèâ 7 ìëðä 49 ìëí 261,7 ãðí,
ùî çíà÷íî ïåðåâèùèëî â³äïîâ³äíèé òîãî-
ð³÷íèé ïîêàçíèê — ñòàíîì íà 1 ëèñòîïà-
äà 2006 ðîêó äî ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³ íàä³éø-
ëî 4 ìëðä 991 ìëí 85,1 òèñ. ãðí

Ô³íàíñèñòè 
ï³äðàõóâàëè êîøòè

Çà ï³äñóìêàìè òðåòüîãî êâàðòàëó ïîòî÷-
íîãî ðîêó Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ âíóòð³ø-
íüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó
ïðîâåëî 27 êîíòðîëüíèõ çàõîä³â, ï³ä ÷àñ
ÿêèõ âèÿâëåíî ïîðóøåíü íà çàãàëüíó ñóìó
109,7 ìëí ãðí. Ó ñôåð³ äåðæàâíèõ çàêóï³-
âåëü — íà 68,6 ìëí ãðí, 31,7 ìëí ãðí —
çíèæåííÿ â îáë³êó âàðòîñò³ àêòèâ³â òà ñóì
áîðãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü, 6,37 ìëí ãðí — ïî-
ðóøåííÿ, ùî ïðèçâåëè äî çáèòê³â, çîêðå-
ìà ³ 4,97 ìëí ãðí â îðåíä³ òà 1,4 ìëí ãðí
ó ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîáîòàõ, 3 ìëí
ãðí — íååôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ êîøò³â.
Â³äøêîäîâàíî, ïîâåðíóòî òà óñóíóòî ï³ä
÷àñ ïåðåâ³ðîê ïîðóøåíü íà ñóìó 32,4 ìëí
ãðí

Íåäîáðîñîâ³ñíèõ 
ï³äïðèºìö³â ïîêàðàíî

Ç ïî÷àòêó 2007 ðîêó Äåðæàâíà ³íñïåê-
ö³ÿ ç êîíòðîëþ çà ö³íàìè â Êèºâ³ çä³éñ-
íèëà 144 ïåðåâ³ðêè ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³-
çàö³é ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³, ÿê³ ðåàë³çî-
âóþòü ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ. Íà 14 îá’ºê-
òàõ âñòàíîâëåíî ïîðóøåííÿ äåðæàâíî¿
äèñöèïë³íè ö³í. Çàãàëüíà ñóìà åêîíîì³÷-
íèõ ñàíêö³é ñÿãíóëà 9747,78 ãðí, â òîìó
÷èñë³ øòðàô³â 6498,53 ãðí. Êîì³ñ³ÿ çàïî-
á³ãëà îáðàõóâàííþ ñïîæèâà÷³â íà çàãàëü-
íó ñóìó 17743,36 ãðí. Íà 11 ïîñàäîâèõ îñ³á
íàêëàäåíî àäì³í³ñòðàòèâí³ øòðàôè.

Ìîí³òîðèíã ö³í íà ñïîæèâ÷îìó ðèíêó
ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ çàñâ³ä÷èâ ôàêòè íå-
çíà÷íîãî êîëèâàííÿ ö³í íà îñíîâí³ ïðîäóê-
òè õàð÷óâàííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ òîðã³âë³ òà
ñòîëè÷íèõ ðèíêàõ

Ïðàö³âíèêè òåëåáà÷åííÿ, 
ðàä³îìîâëåííÿ 
³ çâ’ÿçêó â³äçíà÷èëè 
ïðîôåñ³éíå ñâÿòî

Ó ï’ÿòíèöþ ì³ñüêà âëàäà â³òàëà ïðàö³â-
íèê³â òåëåáà÷åííÿ, ðàä³îìîâëåííÿ òà
çâ’ÿçêó ç ¿õí³ì ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. Íàé-
òàëàíîâèò³øèì ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ âðó÷èâ Ïîäÿêè Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà ïàì’ÿòí³ ïî-
äàðóíêè — ãîäèííèêè é íàãðóäí³ çíà÷êè.
Åëåêòðîíí³ ÇÌ², ÿê çàçíà÷èâ Äåíèñ Áàññ,
íåñóòü âåëèêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº-
÷àñí³ñòü, ïðàâäèâ³ñòü ³íôîðìàö³¿. “Ãîâî-
ðèòè ïðàâäó çàâæäè ëåãêî òà ïðèºìíî,—
çãàäàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
ñëîâà Áóëãàêîâà.— Òîæ ÇÌ² ìàþòü áóòè
â³ëüíèìè é ñïîâ³äóâàòè ñâîáîäó ñëîâà —
öå îäèí ³ç ãàðàíò³â óêðà¿íñüêî¿ äåìîêðà-
ò³¿”

Êè¿â ìàòèìå 
100 êîâçàíîê 
ïðîñòî íåáà

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî â
Êèºâ³ áóäå â³äêðèòî áëèçüêî 100 êîâçàíîê
ïðîñòî íåáà. Íèí³ â Êèºâ³ ôóíêö³îíóþòü
êðèò³ ëüîäîâ³ êàòêè “Àòåê”, “Êðèæèíêà”,
“Êðèæèíêà-õ³ìâîëîêíî”, “Àâàí´àðä”, íî-
âà Ëüîäîâà àðåíà íà òåðèòîð³¿ ñïîðòèâíî-
ãî êîìïëåêñó “Íàóêà-ñïîðò” òà ê³ëüêà
ïðèâàòíèõ

Ïîëüùà â³äïîâ³ëà 
íà Äí³ Êèºâà ó Âàðøàâ³

Ó ï’ÿòíèöþ ë³äåðè òà àêòèâ³ñòè ìîëî-
ä³æíèõ ³ ñòóäåíòñüêèõ îðãàí³çàö³é ðàçîì
³ç ñåêðåòàðåì Êè¿âðàäè Îëåñåì Äîâãèì òà
íà÷àëüíèêîì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ Ñåðã³ºì Áåðåçåí-
êîì ç³áðàëèñÿ ó ñò³íàõ Êè¿âñüêîãî íàö³î-
íàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà. Òàê ðîçïî÷àâñÿ ïåðøèé äåíü ðî-
áîòè Ôîðóìó ìîëîä³ Êèºâà-2007, ³í³ö³éî-
âàíèé ÃÓ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³
ÊÌÄÀ. Ãåíåðàëüíèì ³íôîðìàö³éíèì
ïàðòíåðîì çàõîäó ó öüîìó ðîö³ âèñòóïèâ

Êè¿âñüêèé ìåä³àõîëäèíã. “Íà ñüîãîäí³ ìè
çá³ëüøèëè áþäæåò Êèºâà âòðè÷³. Â³äïî-
â³äíî, çá³ëüøèòüñÿ ³ ÷àñòèíà, ùî âèä³ëÿ-
þòü íà ìîëîä³æíó ïîë³òèêó. Àëå ÿ äîñ³ íå
ïî÷óâ ðàö³îíàëüíî¿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàí-
íÿ — íà ùî íàì ñë³ä ñïðÿìóâàòè äîäàò-
êîâ³ êîøòè? ß äóìàþ, ùî â³äïîâ³äü íà öå
çàïèòàííÿ — ùî ñë³ä çðîáèòè Êèºâó äëÿ
ìîëîä³ — ìè ìàºìî ïî÷óòè ñàìå â³ä ìî-
ëîä³”,— çàÿâèâ Îëåñü Äîâãèé. Ñâîºþ ÷åð-
ãîþ íà÷àëüíèê ÃÓ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìî-
ëîä³ Ñåðã³é Áåðåçåíêî âèñòóïèâ ³ç ³í³ö³-

àòèâîþ ðåàí³ìóâàòè ôàêòè÷íî íåä³ºâèé
äîðàä÷èé îðãàí — Ðàäó ç ïèòàíü ìîëî-
ä³æíî¿ ïîë³òèêè ïðè ÊÌÄÀ. Öþ ïðîïî-
çèö³þ ï³äòðèìàëè âñ³ ïðèñóòí³ íà Ôîðó-
ì³ ë³äåðè ìîëîä³æíèõ ³ ñòóäåíòñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é. “Öåé îðãàí ñôîðìîâàíèé ó
2005 ðîö³, àëå ñüîãîäí³ â³í ³ñíóº ëèøå íà
ïàïåð³. Òîìó ÿ ïîâ³äîìëÿþ âñ³ì ïðèñóò-
í³ì, ùî ñüîãîäí³ ìè ðîçðîáèëè ïðîåêò
íîâîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ ïðî Ðàäó
ç ïèòàíü ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè, ÿêå ñïî-
ä³âàºìîñÿ óõâàëèòè âæå äî ê³íöÿ öüîãî
ðîêó”,— çàÿâèâ Ñåðã³é Áåðåçåíêî.

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì âñ³ ë³äåðè îðãàí³-
çàö³é çìîæóòü çàïðîïîíóâàòè ñâîþ êàí-
äèäàòóðó ÿê ÷ëåíà Ðàäè ç ïèòàíü ìîëî-
ä³æíî¿ ïîë³òèêè ðàçîì ³ç êîíêðåòíèì
ïëàíîì ðîáîòè â í³é. Ó ñóáîòó ìîëîä³
ëþäè ìàëè çìîãó ï³äâèùèòè ñâîþ ïðàê-
òè÷íó ï³äãîòîâêó ³ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ³íî-
çåìíèìè ãîñòÿìè, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè ñ³ì
ð³çíèõ êðà¿í
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Ôîðóì çàäëÿ ìîëîä³
Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

У с бот в рам ах Фор м молоді Києва а тивісти молодіжних і
ст дентсь их ор анізацій хвалили резолюцію з пропозиціями до
влади щодо по ращення стан молодіжної політи и в столиці. За а-
лом на захід завітали понад дві сотні лідерів молодіжно о ромад-
сь о о р х .

Ñòîëè÷í³ ìîëîä³æí³ îðãàí³çàö³¿ ïîêàçàëè ñåáå

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

Цими днями Києві за сприяння иївсь ої місь ої влади та посоль-
ства Респ блі и Польща в У раїні розпочалися Дні Варшави. Цьо о-
річні рочистості стали "відповіддю" польсь ої сторони на Дні Ки-
єва Варшаві і відб ваються в рам ах У оди про др жб та спів-
працю між двома столицями. Широ а льт рна про рама предста-
вить різні напрями польсь ої льт ри і дозволить иянам та остям
столиці познайомитися з польсь ими а торами, м зи антами, х -
дожни ами.

Дні Варшави від ривали мер польсь ої столиці Ханна Грон евич-Вальц і заст пни олови КМДА Віталій Ж равсь ий
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Þð³é 
Ëóöåíêî 
âèõîäèòü 
ç-ï³ä 
êîíòðîëþ

Ìèíóëîãî òèæíÿ ë³äåð áëîêó ÍÓ — ÍÑ
Þð³é Ëóöåíêî ç³çíàâñÿ, ùî õî÷å çàëó÷èòè ó
ñâîþ ïîë³òè÷íó ãðó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³ê-
òîðà Þùåíêà. “Ïðåçèäåíò óæå ñêàçàâ: óñ³
îáðàí³ äåïóòàòè ÍÓ — ÍÑ ïîâèíí³ ï³äïèñà-
òè çîáîâ’ÿçàííÿ ñòâîðèòè äåìîêðàòè÷íó êî-
àë³ö³þ”,— çàÿâèâ ïàí Ëóöåíêî. Âî÷åâèäü,
ãëàâ³ äåðæàâè ïîë³òèê â³äâîäèòü ðîëü ïîãî-
íè÷à, ÿêèé ìàº ï³äãàíÿòè “íåñâ³äîìèõ” ïàð-
ò³éö³â äî ñòâîðåííÿ îá’ºäíàííÿ ç ÁÞÒ. Êð³ì
òîãî, íà äóìêó Þð³ÿ Ëóöåíêà, íóíñ³âö³, êîò-
ð³ âàãàþòüñÿ ÷è ñóìí³âàþòüñÿ â äîö³ëüíîñò³
ñòâîðåííÿ ïîìàðàí÷åâî¿ êîàë³ö³¿, º çàëåæ-
íèìè â³ä ãîëîâè Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà
Â³êòîðà Áàëîãè. Ë³äåð ÍÓ — ÍÑ âèñëîâèâ
áàæàííÿ äíÿìè çóñòð³òèñÿ ç ïàíîì Áàëîãîþ,
ùîá îáãîâîðèòè óñå íàáîë³ëå.

Äèðåêòîð öåíòðó ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü
“Ñîô³ÿ” Àíäð³é ªðìîëàºâ ïåðåêîíàíèé, ùî
â òàê³é ñèòóàö³¿ ïîñòàòü Â³êòîðà Áàëîãè º ëè-
øå ïðèêðèòòÿì. “ß äóìàþ, ùî ñïðàâà íå â
Áàëîç³. Éîãî ô³ãóðó øòó÷íî ðîçêðó÷åíî òà
ì³ñòèô³êîâàíî. ×èìàëî ç òèõ, õòî ñêîðèñ-
òàâñÿ ïðåçèäåíòñòâîì Þùåíêà ÿê ìàéäàí-
÷èêîì äëÿ êàð’ºðè, íèí³ ðîáëÿòü óñå, ùîá
çàéíÿòè ñàìîñò³éíó ïîçèö³þ ó âëàä³. Ïàí Ëó-
öåíêî, íà ìîþ äóìêó, âèêîðèñòîâóº ïðîáëå-
ìè “òð³ùèíè” â ÍÓ — ÍÑ ÿê õîðîøèé ìàé-
äàí÷èê äëÿ âëàñíîãî ñòàðòó”. Ïîë³òîëîã ââà-
æàº, ùî Þð³é Ëóöåíêî, ìàþ÷è ñåðéîçí³ ïî-
ë³òè÷í³ àìá³ö³¿, ãðàº íå ïðîòè ãîëîâè Ñåêðå-
òàð³àòó, à ïðîòè ñàìîãî Ïðåçèäåíòà. “Éîãî
ìåòà — óâ³éòè â òð³éêó-÷åòâ³ðêó íàéðåéòèí-
ãîâ³øèõ ïîë³òèê³â, ÿê³ áðàòèìóòü ó÷àñòü ó
ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ. Â³í ðîçóì³º, ùî íà
íüîãî ïî÷àëè ðîáèòè ñòàâêè, â íüîãî ïî÷à-
ëè âêëàäàòè ãðîø³. Àëå, ùîá çíàéòè ôîð-
ìàëüíèé ïðèâ³ä — áóäü ëàñêà, âèÿâëÿºòüñÿ,
â óñüîìó âèííèé ãîëîâà Ñåêðåòàð³àòó”,— çà-
ÿâèâ “Õðåùàòèêó” Àíäð³é ªðìîëàºâ

Лідія СТРЕЛЬЧЕНКО

Äî ÄÀ² 
çàïðîñèëè
ñâÿùåíèê³â

Ó÷îðà ñòàëî â³äîìî, ùî êåð³âíèöòâî ÄÀ²
íàä³ñëàëî ëèñò ïðåäñòîÿòåëÿì öåðêîâ ³ç ïðî-
õàííÿì ó ïðîïîâ³äÿõ íàãàäóâàòè ïàðàô³ÿíàì
ïðî äîòðèìàííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó. ßê
ñòàëî â³äîìî “Õðåùàòèêó”, òàê³ çâåðíåííÿ
àäðåñîâàíî ïðåäñòîÿòåëÿì óñ³õ öåðêîâ Óêðà-
¿íè. Äî òàêîãî êðîêó ñïîíóêàëà íàäçâè÷àé-
íî êðèòè÷íà ñèòóàö³ÿ ³ç ÄÒÏ. Òîòàëüíèé ðà-
äÿíñüêèé êîíòðîëü ³ ñóâîð³ ïîêàðàííÿ çíèê-
ëè, à ìîðàëüíèé ñòðèæåíü ëþäåé ñïðàöüî-
âóº äàëåêî íå çàâæäè. Çà äàíèìè ÄÀ², ëèøå
çà 9 ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó íà àâòîøëÿõàõ ñòà-
ëîñÿ ïîíàä 51 òèñ. ÄÒÏ ³ç ïîòåðï³ëèìè, â
ÿêèõ 7,5 òèñ. îñ³á çàãèíóëè é á³ëüø ÿê 63,5
òèñ. òðàâìóâàëèñÿ. Ùîá â³ä÷óòè, íàñê³ëüêè
âåëè÷åçíîþ º öÿ öèôðà, ìîæíà ïîð³âíÿòè —
çà âñ³ äåâ’ÿòü ðîê³â ïåðåáóâàííÿ ðàäÿíñüêèõ
â³éñüê â Àôãàí³ñòàí³ çàãèíóëî â ê³ëüêà ðàç³â
ìåíøå âèõ³äö³â ç Óêðà¿íè, í³æ çà ð³ê ó ÄÒÏ.
Íàãàäóâàííÿ ïàðàô³ÿíàì ó ïðîïîâ³äÿõ ïðî
äîòðèìàííÿ ïðàâèë áåçïå÷íîãî ïîâîäæåííÿ
íà âóëèöÿõ é àâòîøëÿõàõ ñòàëî á âàæëèâèì
åëåìåíòîì ó ïðîô³ëàêòèö³ àâàð³éíîñò³, ïåðå-
êîíàí³ â ÌÂÑ. Áî öåðêâà º îäí³ºþ ³ç ñó-
ñï³ëüíèõ ³íñòèòóö³é, ùî âïëèâàº íà äóìêè
ëþäåé ùå íà ñòàä³¿ ¿õíüîãî çàðîäæåííÿ.

Àäì³í³ñòðàòîð öåðêâè íà Àñêîëüäîâ³é ìîãè-
ë³ îòåöü ²ãîð çàÿâèâ “Õðåùàòèêó”, ùî öåðêâà
íå ïðîòè äîëó÷èòèñÿ äî ³í³ö³àòèâè ÌÂÑ. “ß
ñàì âîä³é. Æåðòâ ñò³ëüêè, ÿê íà â³éí³. ß îñî-
áèñòî çâåðòàòèìóñÿ ó ïðîïîâ³äÿõ, ³ ìè ðàçîì
ç ïàðàô³ÿíàìè ìîëèòèìåìîñÿ, ùîá íà øëÿõàõ
ñòàëî ñïîê³éí³øå”,— ñêàçàâ ñâÿùåíèê

Анатолій ВЕРЯГІН
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Ïàðò³ÿ íå ïðè âëàä³
Ãîëîâíèì ñîö³àë³ñòîì ëèøèâñÿ Îëåêñàíäð Ìîðîç

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

ХIII з'їзд Соціалістичної партії
У раїни, що відб вся с бот ,
засвідчив зростання ролі Оле -
сандра Мороза на тлі либо ої
ризи партії. Попри те, що в
ерівництві СПУ не сталося
ардинальних змін, партія спо-
дівається на спіх на наст пних
виборах.

Ãîëîâíèì ðåçóëüòàòîì ç’¿çäó ÑÏÓ ñòà-
ëî ÷åðãîâå ïåðåîáðàííÿ ¿¿ 63-ð³÷íîãî ë³-
äåðà Îëåêñàíäðà Ìîðîçà íà ïîñàä³ î÷³ëü-
íèêà ïàðò³¿. Îêð³ì òîãî, ïàí Ìîðîç òåïåð
îá³éìå ³ ïîñàäó ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ. Ïî-
ïðè çàïåâíåííÿ ÷ëåíà Ñîöïàðò³¿ Â³òàë³ÿ
Øèáêà, ÿêèé çàÿâèâ “Õðåùàòèêó”, ùî “ç
ïàðò³¿ îäíîãî ë³äåðà âîíà ïåðåòâîðþºòü-
ñÿ íà ïàðò³þ áàãàòüîõ ëþäåé”, íàñïðàâä³
âñå ³íàêøå. Ï³ä ÷àñ îáðàííÿ ãîëîâè ÑÏÓ
ëèøå îäèí äåëåãàò ç’¿çäó âèñëîâèâñÿ
“ïðîòè” êàíäèäàòóðè ñï³êåðà ÂÐ V ñêëè-
êàííÿ. Îäíîñòàéí³ñòü ó ï³äòðèìö³ Îëåê-
ñàíäðà Ìîðîçà çóìîâëåíà, âî÷åâèäü, ãîñ-
òðèì äåô³öèòîì ìåíåäæåð³â ó ïàðò³¿. Íà-
â³òü òîé ðåçåðâ, ùî ëèøèâñÿ, íå ïîñï³-
øàº ó êåð³âíèöòâî, àäæå â ñóïåðå÷ö³ ç

îòî÷åííÿì ïàíà Ìîðîçà. Òàê, ³ç ïîë³òðà-
äè ïàðò³¿ âèéøîâ ë³äåð ìîëîäèõ ñîö³àë³ñ-
ò³â ªâãåí Ô³ë³íäàø ³ âèêëèêàâ ñâî¿ì êðî-
êîì æîðñòêó êðèòèêó ñòàðîæèë³â ïàðò³¿.
“Ô³íò³ôëþøêè í³êîëè íå áóëè âòðàòàìè
äëÿ áóäü-ÿêî¿ ïàðò³¿. Ô³ë³íäàø — öå ïî-
ðîæíº ì³ñöå, ëþäèíà, ÿêà í³êîëè íå âì³-
ëà ³ íå õîò³ëà ïðàöþâàòè”,— çàÿâèâ “Õðå-
ùàòèêó” ÷ëåí ÑÏÓ ²âàí Áîêèé.

Êðèçà â ÑÏÓ ðîçïî÷àëàñÿ îäðàçó ï³ñ-
ëÿ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â 2006 ðîêó. Êî-
ëèøí³é ãîëîâà ïîë³òðàäè ÑÏÓ Éîñèï
Â³íñüêèé ïåðåéøîâ äî ëàâ ÁÞÒ. Äî ïî-
ìàðàí÷åâèõ ïåðåá³ã ³ â³ðîã³äíèé íàñòóï-
íèê ïàíà Ìîðîçà íà ïîñàä³ ãîëîâè ïàðò³¿
Þð³é Ëóöåíêî. Åêñïëóàòóþ÷è ë³â³ ³äå¿,
â³í ñòâîðèâ âëàñíèé ðóõ — Íàðîäíó ñà-
ìîîáîðîíó. Çàëèøèâ ïàðò³þ Âàñèëü Âîë-
ãà. Îòîæ ó ÑÏÓ, êð³ì Îëåêñàíäà Ìîðî-
çà, ôàêòè÷íî íå çàëèøèëîñÿ ðîçêðó÷åíèõ
ïîë³òè÷íèõ ïîñòàòåé. Ïðîòå â óêðà¿íñüê³é
ïîë³òèö³, äå ïðîâ³äíó ðîëü ãðàº íå ³äåî-
ëîã³ÿ, à îêðåì³ îñîáèñòîñò³, öèì íàâðÿä
÷è êîãîñü çäèâóºø. Íà ïî÷àòêó 1990-õ
ÑÏÓ ôîðìóâàëàñÿ ñàìå ï³ä Îëåêñàíäðà
Ìîðîçà, ÿêèé çàâæäè áà÷èâ ñåáå â ïåð-
ñïåêòèâ³ ïîë³òè÷íèì ë³äåðîì Óêðà¿íè.
Îäíàê áåç äîñòàòíüîãî ðåñóðñó ãîëîâà
ÑÏÓ çàçíàº ïîðàçêè. Ïîëèøèâøè íåâäà-
ë³ ñïðîáè ïîñ³ñòè ó ïðåçèäåíòñüêîìó êð³ñ-
ë³, ïàí Ìîðîç ñòàâ ³äåîëîãîì ïåðåòâîðåí-

íÿ Óêðà¿íè íà ïàðëàìåíòñüêó ðåñïóáë³êó.
Ïîñàäà ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè äàëà éîìó
ñïîä³âàííÿ ñòàòè îá’ºäíàâ÷èì öåíòðîì
êîàë³ö³¿. Àëå âåñíÿíèé ðîçïóñê ïàðëàìåí-
òó ïåðåêðåñëèâ çàäóì Îëåêñàíäðà Ìîðî-
çà. Ñï³êåð, âî÷åâèäü, íå î÷³êóâàâ â³ä Â³ê-
òîðà Þùåíêà òàêèõ ðàäèêàëüíèõ ä³é. Ïàí
Ìîðîç òàê ³ íå çì³ã îãîâòàòèñÿ â³ä öüîãî
óäàðó é äàë³ óïåðòî íàãîëîøóº íà íåçà-
êîííîñò³ ä³é Ïðåçèäåíòà. “Ãîëîâíîþ ìå-
òîþ Â³êòîðà Þùåíêà áóëî âèò³ñíèòè Ìî-
ðîçà ³ ñîö³àë³ñò³â ³ç ïàðëàìåíòó, ùîá çðî-
áèòè éîãî ñëóõíÿí³øèì”,— çàóâàæèâ íà
ñóáîòíüîìó ç’¿çä³ ãîëîâà ÑÏÓ.

Ó ö³é ñèòóàö³¿ ñîö³àë³ñòàì ëèøàºòüñÿ
ò³ëüêè ñïîä³âàòèñÿ, ùî ïàðò³¿, ÿê³ ïîòðà-
ïèëè äî ïàðëàìåíòó, íå çíàéäóòü ñï³ëü-
íî¿ ìîâè ³ âæå çà ð³ê Óêðà¿íà îïèíèòüñÿ
ïåðåä çàãðîçîþ íîâèõ äîñòðîêîâèõ âèáî-
ð³â. “Ï³äãîòîâêà äî âèáîð³â óæå éäå ïî
âñ³õ ôðîíòàõ. Ð³ê, ï³âòîðà ³ íîâ³ âèáîðè
áóäóòü. Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ íèí³ ïîâí³ñòþ
êîíòðîëþþòü ñèòóàö³þ êëàíîâî-îë³ãàð-
õ³÷í³ ñèëè. Íàðîä ïîâ³ðèâ ¿õí³ì îá³öÿí-
êàì. Àëå îá³öÿíêè — öå îäíå, à ðåàëüíà
ïîë³òèêà ³íøå. Ùå äî ñåñ³¿ ìè áà÷èìî,
ùî âîíà íå çá³ãàºòüñÿ ç òèì, ùî îá³öÿ-
ëè”,— çàóâàæèâ “Õðåùàòèêó” ÷ëåí ÑÏÓ
²âàí Áîêèé. Ñõîæå, ñòàðîæèëè ïàðò³¿ íå
âòðà÷àþòü îïòèì³çìó, àëå ïîä³ëÿòè éîãî
ìîëîäü íå ïîñï³øàº
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Володимир МАЛИНКОВИЧ, політоло :
— Я не побачив я ихось реальних ро ів виход з ризи, хоча,

очевидно, що в соціалістів риза. На мою д м , все ж та и реаль-
ним шляхом виход з ризи є союз СПУ з іншими р пами і парті-
ями соціалістично о спрям вання. Це повинні б ти не партії ради-
ально ліві на шталт ПСПУ чи КПУ, а р пи, я і не мають сьо одні
широ ої с спільної підтрим и, проте орієнтовані саме на європей-
сь і форми соціалізм . Тобто, р пи демо ратично о соціалізм .
Об’єднання та их р п, я на мене,— єдина можливість збере ти
пот жний соціалістичний р х, отрий У раїні в рай потрібний. А
втім, це саме той шлях, я ий соціалісти від ин ли.
Гадаю, оли б вдалося створити та ий істя , про я ий я ово-

рив, то до цієї стр т ри прийшло б чимало людей. Особливо ве-
ли их містах півдня і сход . Та а політична стр т ра мала б ре-
альні шанси прийти до парламент із запасом 5 — 7 відсот ів.

Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ, політоло :
— Те, що відб валося на останньом з’їзді СПУ, слід роз ляда-

ти з рах ванням психоло ічно о дар , що йо о тримала партія під
час останніх виборів. Особливо це стос ється ате оричних заяв
Оле сандра Мороза стосовно неможливості б дь-я о о об’єднан-
ня з близь ими за д хом політичними силами.
Нинішній з’їзд підбив певні підс м и попередньо о етап розвит-
Соцпартії. Я на мене, перспе тиви та о о розвит мінімальні.

Я б с азав навіть різ іше: я що не б де розширено рам , не ство-
рять на цьом місці я сь ширш політичн сил , політичний про-

е т на чолі з Оле сандром Морозом втратить перспе тиви. Визна-
ти це вони не отові.

Сер ій ГМИРЯ, КПУ:
— За по лядами СПУ найближча до нас партія. Перспе тива в

них є, це однозначно. Проте ба ато залежить від то о, нас іль и
правильно обрано страте ію і та ти і я їх втілюватим ть. Оле -
сандр Оле сандрович, отрий залишився на чолі партії, відомий по-
літи , я не бач інших та их серед соціалістів. Щодо об’єднавчих
перспе тив Соцпартії, то ми, ом ністи, наполя аємо на том , щоб
створити два бло и: лівий фронт, де ми б хотіли бачити соціаліс-
тів, і ширший — Народний фронт — сі партії, що вист пають про-
ти фашизм .

Юрій ЗБІТНЄВ, “Нова сила”:
— Мороз д же вправний політи — раїнсь ий Талейран. Не д -

маю, що він завершив свою політичн ар’єр . Що стос ється пар-
тій ліво о спе тр , адаю, за ально раїнсь а сит ація свідчить про
по либлення розшар вання між верствами населення, і саме лівий
спе тр партій може мати надзвичайно вели підтрим .
Проте паралельно спостері ається й інша тенденція. Йдеться про

бажання раїнців мати сильн р — авторитетн влад . Тобто
лівий еле торат може підтримати замість лівих партій право о лі-
дера, я що він б де авторитетним. Та б ло олись Німеччині: на
лівих настроях до влади прийшов праворади альний лідер Адольф
Гітлер.

ККООММЕЕННТТААРРІІ

Лідер СПУ Оле сандр Мороз сподівається значно збільшити рейтин своєї партії
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Ëåîí³ä ×ÅÐÍÎÂÅÖÜÊÈÉ: “Äëÿ ìåíå ãîëîâíå, ùîá óñ³
êåð³âíèêè ÆÅÊ³â çíàëè, ùî íå ìåøêàíö³
äëÿ ÆÅÊ³â, à ÆÅÊè — äëÿ ìåøêàíö³â”
Ñòåíîãðàìà ïåðåäà÷³ “×àñ ìåðà” çà 16 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó

Äçâ³íîê ó ñòóä³þ: Äîáðèé âå÷³ð,
Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó, ó ìåíå äî âàñ
çàïèòàííÿ. Ïåðøå çàïèòàííÿ ç ïðè-
âîäó åëåêòðîåíåðã³¿. ß æèâó íà Ïå-
÷åðñüêó, ìèíóëî¿ çèìè ó íàñ ïî òðè
äîáè íå áóëî åëåêòðîåíåðã³¿, à “Êè-
¿âåíåðãî” íå íàäòî ïîñï³øàëî ë³êâ³-
äîâóâàòè ö³ àâàð³¿, à âïëèíóòè íà
íèõ áóëî íåìîæëèâî. Â öüîìó ðîö³
ó íàñ òàêîæ ïîñò³éí³ àâàð³¿. ² ïðè-
íàéìí³ îäèí ðàç íà òèæäåíü ó íàñ
íåìàº ñâ³òëà.

— Ãàðàçä, ÿ áà÷èâ áóäèíêè, ó
ÿêèõ êîìóí³êàö³¿ íå âèòðèìóþòü
í³ÿêî¿ êðèòèêè. ª ïðîáëåìè. Íè-
í³ ìè çíàõîäèìîñÿ ó ò³ñíîìó êîí-
òàêò³ ç “Êè¿âåíåðãî”, ³ ÿêùî íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ñèòóàö³ÿ íå çì³-
íèòüñÿ, òî ÿ ñòàâèòèìó ïèòàííÿ
ïðî êàäðîâ³ çì³íè. Òîìó ùî ìåíå
ùå ïèòàííÿ òàêîæ õâèëþº. Âàøå
ïèòàííÿ áóäå ïîñòàâëåíå, ³ ÿ ïî
íüîìó äîïîâ³äàòèìó ó ïðÿìîìó
åô³ð³.

Äî ñëîâà, ÿêùî ìîæíà. Ìèíó-
ëîãî ðàçó äî ìåíå çâåðòàëèñÿ ê³ëü-
êà òåëåãëÿäà÷³â. Áóëî çàïèòàííÿ
äâ³ðíèêà, ÿêèé íå îòðèìóº 2000
ãðí, ÿê³ ÿ îá³öÿâ ÿê çàðîá³òíó ïëà-
òó. Àëå ÷èíîâíèêè â ðàéîííèõ àä-
ì³í³ñòðàö³ÿõ ïåðå³íà÷èëè ìîº ðîç-
ïîðÿäæåííÿ. Âîíè âèð³øèëè äîäà-
òè ê³ëüê³ñòü ïëîù³ ³ çðîáèòè íå îä-
íó, à ê³ëüêà ä³ëÿíîê. ² öå ïðîáëå-
ìà, òîìó ùî íàñïðàâä³ ëþäÿì ïî-
òð³áí³ ÷èñò³ òðîòóàðè. Òàê ïèòàí-
íÿ ìíîþ íå ñòàâèëîñÿ. ß ââàæàþ,
ùî öå äóæå âàæëèâà ïðîôåñ³ÿ.
Äâ³ðíèêè íå ïîâèíí³ áóòè ³ç ñ³ë ³
ïðè¿çäèòè âðàíö³ íà ðîáîòó. Âîíè
ïîâèíí³ æèòè ó öüîìó ì³êðîðàéî-
í³, ó öüîìó áóäèíêó, ìàòè õîðîøó
ðåïóòàö³þ ³ äîñòîéíó çàðîá³òíó
ïëàòó, ìàéæå 400 $. Ó êîíêðåòíî-
ìó âèïàäêó ñàìå ç öèì äâ³ðíèêîì
ìè ç’ÿñóâàëè, ùî ãðîø³ âèêîðèñ-
òîâóâàëè íå çà ïðèçíà÷åííÿì. ² ÿ
âïåâíåíèé, ùî ìè âñòàíîâèìî òàì
ñïðàâåäëèâ³ñòü. Öå ñòîñóâàëîñÿ
Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿.

Îêð³ì öüîãî, íà îñòàíí³é íàðà-
ä³ ç ãîëîâàìè àäì³í³ñòðàö³é ÿ äàâ
â³äïîâ³äí³ âêàç³âêè. Òîìó ùî ìè
íå çìîæåìî íàáðàòè õîðîøèõ äâ³ð-
íèê³â íà çàðïëàòíþ ó 750 ãðí.

— Íà öüîìó òèæí³ âè ïðîâîäèëè
ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ³ çáèðàëè óñ³õ
íà÷àëüíèê³â ÆÅÊ³â. Ùî öå äàº? Ò³,
õòî äèâèëèñÿ ïåðåäà÷ó, áà÷èëè, ùî
áóëî ñóâîðå ïðîòèñòîÿííÿ ìåðà ³ íà-
÷àëüíèê³â ÆÅÊ³â. Âîíè ï³ñëÿ ïóá-
ë³÷íèõ çàóâàæåíü ïî÷íóòü êðàùå
ïðàöþâàòè?

— Äëÿ ìåíå ãîëîâíå, ùîá óñ³ êå-
ð³âíèêè ÆÅÊ³â çíàëè, ÿ âèñëîâèâ
ñâî¿ ïîáàæàííÿ, ùî íå ìåøêàíö³
äëÿ ÆÅÊ³â, à ÆÅÊè — äëÿ ìåø-
êàíö³â. Ìè ïðèâåëè ö³ëèé ðÿä ñòà-
òèñòè÷íèõ äàíèõ, äå êåð³âíèêè
ÆÅÊ³â ïðàöþâàëè ïîãàíî. ß âè-
ñëóõàâ ¿õí³ ïîÿñíåííÿ. Ó äåÿêèõ
âèïàäêàõ ÿ çâåðòàâñÿ äî ãîë³â àä-
ì³í³ñòðàö³é, äî ñëîâà, ïðèéøëî ëè-
øå äâîº. Öå ãîëîâà Ãîëîñ³¿âñüêî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ ³ ãîëîâà Ïå÷åðñüêî¿
àäì³í³ñòðàö³¿. Àëå òåïåð ïèòàííÿ
ñòî¿òü æîðñòêî, âîíè çìóøåí³ áó-
äóòü ïðèõîäèòè. ß ñâîºþ ÷åðãîþ
íàìàãàòèìóñÿ ðîçáèðàòèñÿ ëîÿëü-
í³øå.

Ìè ïîâèíí³ âèðîáèòè ïåâí³ ïðà-
âèëà. ß õî÷ó ðîçóì³òè, ó ñê³ëüêè
îá³éäåòüñÿ áþäæåòó ï³äâèùåííÿ
çàðîá³òíî¿ ïëàòè âñ³ì ïðàö³âíèêàì
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà. Äëÿ òîãî, ùîá ìè ìîãëè îãî-
ëîñèòè ïîâíîö³ííèé êîíêóðñ.
Ùîá ïðîâåñòè ãðîìàäñüê³ ñëóõàí-

íÿ â Ðàä³ ³ îáðàòè äëÿ ñåáå õàçÿ-
¿íà.

Äçâ³íîê. Ç³íà¿äà Ïàâë³âíà:
— Ùî ðîáèòü ì³ñüêà àäì³í³ñòðà-

ö³ÿ äëÿ òîãî, ùîá ëþäè âèïëàòèëè
ñâîþ çàáîðãîâàí³ñòü çà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè. Àäæå âîíè íàâìèñíî ïî 5-
7-10 ðîê³â íå ïëàòÿòü çà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè, ³ öå áàãàò³ ëþäè. Ìåð ãî-
âîðèâ íàì, ùî â³í çìóñèòü áàãàòèõ
ïëàòèòè çà á³äíèõ. Òî íåõàé âîíè
õî÷ çà ñåáå ïëàòÿòü.

— Ç³íà¿äî Ïàâë³âíî, ÿ ïîâí³ñòþ
ðîçä³ëÿþ âàøå îáóðåííÿ. Äëÿ òî-
ãî, ùîá âîíè ïëàòèëè, ìè îïóáë³-
êóâàëè ñïèñêè âñ³õ áàãàòèõ ó ãàçå-
ò³ “Õðåùàòèê”. Á³ëüø³ñòü ç íèõ
â³äðàçó çàïëàòèëè. À äåÿê³ ïðèñëà-
ëè ëèñòè, ùî öèìè ïèòàííÿìè
çàéìàëèñÿ ¿õí³ ï³äëåãë³, ÿêèì âî-
íè îãîëîñèëè äîãàíó.

Íà æàëü, ó ðåçóëüòàò³ ïîë³òèçà-
ö³¿ öüîãî ïèòàííÿ äîâåëîñÿ â³ä
íüîãî â³äñòóïèòèñÿ. Ñüîãîäí³ âè
ïëàòèòå ñò³ëüêè æ, ñê³ëüêè ³ ëþäè-
íà, ÿêà çàäåêëàðóâàëà ì³ëüéîííèé
ïðèáóòîê.

Íèí³ ÿ ïðîâîäæó ³íâåíòàðèçà-
ö³þ áóäèíê³â, ó ÿêèõ æèâóòü ëþäè
ç íåâåëèêèì äîõîäîì, ³ ó áóäèíêàõ,
äå âàðò³ñòü êâàðòèðè ï³âì³ëüéîíà
÷è ì³ëüéîí $. ² âñå æ òàêè, õî÷ó
çðîáèòè, ùîá âîíè ïëàòèëè íàáà-
ãàòî á³ëüøå, à âè íàáàãàòî ìåíøå.
Ïðîáëåìè, êîëè áàãàò³ íå ïëàòÿòü,
íà ñüîãîäí³ ìàéæå íå ³ñíóº. Öþ
ïðîáëåìó ìè ðîçâ’ÿçàëè.

Äçâ³íîê ó ñòóä³þ:
Øàíîâíèé Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó,

ÿ ùèðî âäÿ÷íà âàì çà ïîâåðíåííÿ
Æîâòíåâî¿ ë³êàðí³ êèÿíàì. Òå, ùî ç
íåþ çðîáèëè çà îñòàíí³ ðîêè —
ïðîñòî æàõëèâî. Ó ìåíå áàòüêî ëå-
æàâ ó ö³é ë³êàðí³ ï³ñëÿ ³íñóëüòó. Ïà-
ëàòà íà 8 ÷îëîâ³ê, ñò³íè ó ãðèáêó, îá-
øàðïàí³, íàâêîëî áðóä, òàðãàíè. Íà
âóëèö³ âñå ïåðåêîïàíå. Íåâæå í³êî-
ìó íå áóëî äî öüîãî ä³ëà.

Ìè âàì äóæå âäÿ÷í³, ³ ë³êàð³ òà-
êîæ. Âè ðîáèòå äóæå ãàðíó ñïðàâó.

— Äÿêóþ çà äçâ³íîê. Çàçâè÷àé
òåëåôîíóþòü, êîëè º ïðîáëåìà, à
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ¿¿ ðîçâ’ÿæóòü — çà-
áóâàþòü òåëåôîíóâàòè.

Íå âïåâíåíèé, ùî âåñü ïåðñîíàë
ðàäèé ìîºìó âòðó÷àííþ ó ¿õíþ ðî-
áîòó. Ñïðàâä³, Æîâòíåâà ë³êàðíÿ

íàïîëîâèíó çðóéíîâàíà. Ñïðàâä³,
óñå ïåðåêîïàíî, ïðîäàíî. Òåðèòî-
ð³ÿ áóëà ó æàõëèâîìó ñòàí³. ß ï³ä-
ïèñàâ â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ, àëå íå
ôàêò, ùî â³äðàçó âñå â³äíîâèòüñÿ.

Ó íàñ º äðóãà ïðîáëåìà, ïðîáëå-
ìà äâîõ ìåäèöèí, îäíà — áåçêîø-
òîâíà, ³íøà — ïëàòíà. Öå ïèòàí-
íÿ íà ñîâ³ñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Â äå-
ìîêðàòè÷íèõ êðà¿íàõ óõâàëþþòü
îäíó êîíöåïö³þ îáñëóãîâóâàííÿ
ñâî¿õ ãðîìàäÿí. ßêùî ïëàòíà, òî-
ä³ âñòóïàº â ä³þ ñòðàõîâà ìåäèöè-
íà — ãðîìàäÿíè í³÷îãî íå ïëàòÿòü,
áî âîíè çàñòðàõîâàí³. ßêùî áåç-
êîøòîâíà — òîä³ ë³êàð³ íå áåðóòü
ãðîø³ í³ çà ÿêèõ óìîâ. ß áà÷èâ öå
íà âëàñí³ î÷³.

Íà æàëü, ó íàñ ³ñíóº äâ³ ñèñòå-
ìè. Îäíà — äå ìîæíà çàïëàòèòè
ãðîø³. Âîíè ïåðåìàíþþòü ó íàñ
õîðîøèõ ôàõ³âö³â, áî òàì âèùà çà-
ðîá³òíà ïëàòà, òàì êðàù³ óìîâè,
êðàùà òåõí³êà. ², íà ìîþ äóìêó,
öå íåñïðàâåäëèâî, òå, ùî îäí³ ëþ-
äè, ÿê³ ìàþòü ãðîø³, îòðèìóþòü
ÿê³ñí³øå îáñëóãîâóâàííÿ. À ³íø³ —
çà ìåíø³ ãðîø³, áî õàáàðíèöòâî ó
ìåäèöèí³ ó íàñ ³ñíóº, ÿê ³ â ³íøèõ
ãàëóçÿõ.

Äçâ³íîê ó ñòóä³þ. Ëþäìèëà:
Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó, âè íàø

óëþáëåíèé ìåð ì³ñòà. Âè åòàëîí
äîáðîòè. Ðàí³øå òàêîãî ìåðà Êèºâà
ìè íå áà÷èëè ³ íå ÷óëè. Ó ìåíå ìà-
ëåíüêå çàïèòàííÿ — ÷è áóäóòü öüî-
ãî ì³ñÿöÿ äîòàö³¿ äî ïåíñ³¿, ÿê³ âè äî-
ïëà÷óºòå ùîì³ñÿ÷íî?

— Äÿêóþ, Ëþäìèëî. ß âàì ñêà-
æó òàê, ùî íàñòóïíîãî ðîêó ÿ çáè-
ðàþñÿ ðàäèòèñÿ ç äåïóòàòàìè ³
çá³ëüøóâàòè ðîçì³ðè äîïëàò äî
ïåíñ³é, ÿê³ îòðèìóþòü íàø³ ïåí-
ñ³îíåðè àáî ³íâàë³äè, ó ÿêèõ ïåí-
ñ³ÿ äî 800 ãðèâåíü. Íàñòóïíîãî ðî-
êó âîíè áóäóòü çá³ëüøåí³. Àëå öå
ºäèíå ì³ñòî íà Óêðà¿í³, äå ñüîãî-
äí³ öå â³äáóâàºòüñÿ. Òîìó ùî ÿ ðî-
çóì³þ, ùî ö³ ãðîø³ íå çàéâ³. Ðîçó-
ì³þ, ùî ïåíñ³¿ â íàø³é êðà¿í³ áó-
âàþòü ³íîä³ íàðàõîâàí³ íåñïðàâåä-
ëèâî. Àëå òàêå æèòòÿ. Íàøà êðà-
¿íà, íà æàëü, íå º áàãàòîþ êðà¿-
íîþ, àëå Êè¿â ìîæå ñîá³ öå äîçâî-
ëèòè.

— Ïðàêòè÷íî êîæíà êðà¿íà ìîæå
ñêàçàòè, ùî ìè íåáàãàò³, çà âèíÿò-

êîì ÑØÀ. Íà öüîìó òèæí³ âè çó-
ñòð³÷àëèñÿ ç ìåðîì Âàðøàâè — ç ïà-
í³ Õàííîþ Ãðàíêåâè÷-Âàëüö. Ïðî
ùî éøëîñÿ? Ïðîáëåìè, ÿê³ ñòîÿòü
ïåðåä ñòîëèöåþ, ôàêòè÷íî òèïîâ³, à
îñü ç ïîãëÿäó ìîæëèâîñòåé ³ ïîâíî-
âàæåíü. Ò³ æ ñàì³?

— Ìè ñï³ëêóâàëèñÿ ö³ëó ãîäèíó.
Íàçèâàºòüñÿ ïîñàäà ó ìåðà Âàðøà-
âè — ïðåçèäåíò Âàðøàâè. ß ïî-
æàðòóâàâ ç ïðèâîäó òîãî, ùî ÿêùî
á ÿ íàçèâàâñÿ ÿêîñü ïî-³íøîìó
(õî÷à ó ìåíå º òàêà ìîæëèâ³ñòü), òî
ÿ ïðèäáàâ áè ùå ì³ëüéîí âîðîã³â.
Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ îñîáëèâî, òîìó
ùî ³ òàê íåð³âíî äèõàº áàãàòî õòî,
ò³, õòî ñïîñòåð³ãàþòü çà ìîºþ ä³-
ÿëüí³ñòþ. Àëå â ïðèíöèï³ áóëî ö³-
êàâî. Ö³êàâî òå, ùî ó íå¿ º ìîæ-
ëèâ³ñòü êåðóâàòè ïîíàä 1800 ÷îëî-
â³ê, ÿê³ ôàêòè÷íî áåç çáðî¿, àëå âî-
íè ìîæóòü âèêîíóâàòè ÷àñòèíó
ôóíêö³é ç îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî
ïîðÿäêó. Öå ìóí³öèïàëüíà ïîë³-
ö³ÿ. Âîíà, ïðàâäà, áåç çáðî¿.

Ïî-äðóãå, âàæëèâî áóëî ä³çíà-
òèñÿ ïðî òå, ùî ê³ëüê³ñòü äåïóòà-
ò³â ó íèõ â äâà ðàçè ìåíøà, í³æ ó
íàñ. Õî÷à ç³ñòàâèìî çà ðîçì³ðàìè
ì³ñò — Âàðøàâà òðîõè ìåíøà. Âçà-
ãàë³ â äåìîêðàòè÷íèõ êðà¿íàõ, âå-
ëèêèõ ì³ñòàõ äåïóòàò³â 10—20 â³ä
ñèëè — ó íàñ ¿õ 120 ³ çàçâè÷àé
ñêëàäíî ìàíåâðóâàòè ìåðîâ³ ì³æ
íèìè — âîíè ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò

ìîæóòü ñòâîðèòè êåð³âíèöòâó ì³ñ-
òà ïåâí³ ïðîáëåìè. Õî÷à õîò³ëîñÿ
á, ùîá ìè æèëè äóøà â äóøó ³ äó-
ìàëè ò³ëüêè ïðî êèÿí.

Òàêîæ áóëî ö³êàâî ä³çíàòèñÿ ïðî
òå, ùî ó íèõ äåïóòàòè â³äïîâ³äàþòü
çà êîíêðåòí³ îêðóãè ïåðåä ñâî¿ìè
âèáîðöÿìè. ß ââàæàþ, ùî Âåðõîâ-
íà Ðàäà çðîáèëà âåëèêó ïîìèëêó,
êîëè â³ä³ðâàëà äåïóòàò³â, îñîáëè-
âî ì³ñüêèõ ³ îáëàñíèõ ðàä, â³ä ñâî-
¿õ âèáîðö³â. Ôàêòè÷íî â³äïîâ³äàþ
ïåðåä âèáîðöÿìè ëèøå ÿ. Òîìó ùî
ìåíå îáèðàëè ³íøèì ãîëîñóâàí-
íÿì ³ çà ìåíå ïðîãîëîñóâàëî ìàé-
æå ï³âì³ëüéîíà ãðîìàäÿí. ß âåñü
÷àñ ïîâèíåí ñòåæèòè ³ çà ñâî¿ì
ðåéòèíãîì, ³ çà òèì, ùîá äîãîäè-
òè öèì ëþäÿì, îñê³ëüêè âîíè ñïî-
ä³âàëèñÿ íà òå, ùî ÿ âñå-òàêè ñòâî-
ðþ äëÿ íèõ êðàù³ óìîâè æèòòÿ.
Âåëèêà ïðîáëåìà â òîìó, ùî íàø³
äåïóòàòè íå ïîâ’ÿçàí³ í³ ç îäíèì
âèáîðöåì. Òîáòî âîíè, â îñíîâíî-
ìó, îð³ºíòóþòüñÿ íà ïàðò³¿, ÿê³ ¿õ
âêëþ÷èëè äî ñïèñê³â. ² ¿õíÿ ïîâå-
ä³íêà ìîòèâîâàíà òèì, ùîá ïàðò³¿
îö³íèëè ¿õí³ ä³¿. Àëå öÿ îö³íêà ìî-
æå áóòè ð³çíîþ. Òà ³ çàâäàííÿ ó
ïàðò³é ìîæóòü áóòè ð³çí³. ª, íà-
ïðèêëàä, ó íàñ ôðàêö³ÿ, ÿêà ìåí³
ïîñò³éíî îïîíóº ïðîñòî òîìó, ùî
ÿ íå ïîäîáàþñÿ ¿õíüîìó ë³äåðîâ³.
Îñü íå ïîäîáàþñÿ ³ âñå. Â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ âîíè í³ÿêî¿ íå íåñóòü.

Äçâ³íîê. Âîëîäèìèð ÐÎÃÎÆÈÍ-
ÑÜÊÈÉ:

— Äÿêóþ âàì çà òå, ùî ç âàøî¿
³í³ö³àòèâè çàðîäèëèñÿ ãðîìàäñüê³
ñëóõàííÿ. ×îìó çàêðèëè ñòîð³íêó
“Ãàçåòà-÷èòà÷-ãàçåòà” â ãàçåòàõ
“Õðåùàòèê” ³ “Âå÷³ðí³é Êè¿â” òà ó
ìóí³öèïàëüí³é ïðåñ³ òåïåð çíèêëà
òðèáóíà äëÿ êèÿí, äå ìîæíà âèñëî-
âëþâàòè ñâî¿ äóìêè?

Ùî òàêå ãàðÿ÷å âîäîâ³äâåäåííÿ ³
÷è ³ñíóº âîíî ó ïðèðîä³?

— ß ïî÷íó ç äðóãîãî çàïèòàí-
íÿ — ÿêùî âè ìàºòå íà óâàç³, ÿê
îáðàõóâàòè “Ãàðÿ÷å âîäîâ³äâåäåí-
íÿ” äëÿ òîãî, ùîá âè çà íüîãî ïëà-
òèëè ÷åñíî, òî öå ïèòàííÿ ìè íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ç “Êè¿âåíåðãî” áó-
äåìî âèð³øóâàòè.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ñòîð³íêè, äå êè-
ÿíèí ìîæå âèñëîâèòèñÿ, òî âîíà
íå çàêðèòà. Âàì ñë³ä âñüîãî ëèøå
çâåðíóòèñÿ äî ðåäàêö³¿ áóäü-ÿêî¿ ç
ãàçåò, áî ÿ íå âòðó÷àþñÿ â ðåäàê-
ö³éíó ïîë³òèêó, ³ ÿêùî âàø³ äóì-
êè º âàæëèâèìè äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåì íå ò³ëüêè îäí³º¿ ëþäèíè,
àëå áàãàòüîõ, âîíè áóäóòü îïóáë³-
êîâàí³. “Ñòîð³íêà êèÿíèíà” — öå
äîáðà ³äåÿ. ß âàì âäÿ÷íèé
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Ñüîãîäí³ âèïîâíþºòüñÿ 
40 ðîê³â êàíäèäàòîâ³
þðèäè÷íèõ íàóê, 
íàðîäíîìó äåïóòàòîâ³
Óêðà¿íè Ìèêîë³
ÊÀÒÅÐÈÍ×ÓÊÓ
З днем народження йо о вітає народний
деп тат Михайло ЧЕЧЕТОВ:

— Я вітаю Ми ол з днем народження! Бажаю йом здоров’я, хороших
і щирих др зів, отрі завжди підтрим ватим ть йо о. Вели их спіхів на
політичній арені! Сил та насна и в йо о подальшом рсі на євроінте -
рацію — він цьом вели ий молодець. Хай залишається та ою ж при-
ємною людиною!

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення ва антних посад:
— першо о заст пни а начальни а Головно о правління апіталь-

но о б дівництва м. Києва ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації);
— заст пни а начальни а Головно о правління апітально о б дів-

ництва м. Києва ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) — начальни а планово-е ономічно о правління.
Основні обов’яз и:
— реалізація державної політи и ал зі б дівництва та ре онстр ції;
— здійснення ерівництва діяльністю Головно о правління апітально о

б дівництва м. Києва межах деле ованих йом начальни ом Головно о
правління повноважень;
— забезпечення взаємодії ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-

ївсь ої місь ої державної адміністрації) з підприємствами, становами, ор-
анізаціями сфери фінансово о моніторин б дівництва.
Основні ритерії при прийнятті андидата на робот :
— освіта відповідно о професійно о спрям вання (ма істр, спеціаліст);
— досвід роботи на державній сл жбі на ерівних посадах не менше п’я-

ти ро ів або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 7 ро ів;
— вільне володіння державною мовою;
— вільне орист вання ПК;
— вільне володіння письмовою та розмовною ан лійсь ою мовою є пе-

рева ою.
Повинен знати:
За они У раїни, У ази Президента У раїни, постанови, розпорядження,

рішення Кабінет Міністрів У раїни, Національно о бан У раїни, Державної
подат ової адміністрації У раїни з питань правових засад ре лювання ос-
подарсь ої діяльності підприємства, положення (стандарти) б х алтерсь о-
о облі та інші нормативно-правові а ти Міністерства фінансів У раїни.
Особисті я ості:
— аналітичні здібності, системне мислення;
— пра нення до професійно о рост , висо а працездатність та відданість

роботі;
— відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, чесність, порядність,

ом ні абельність, міння працювати в оманді;
— висо а ви онавча дисципліна;
— отовність працювати понаднормово та напр женом ритмі.
Умови праці:
Гідна оплата праці.
Конта тний телефон 234-40-98.
До менти на часть он рсі подаються до правління адрової робо-

ти і на ород апарат ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) до 20 р дня 2007 р. за адресою: м. Київ, в л. Басей-
на, 1/2-а, .102.
Я що Ви бажаєте взяти часть он рсі на заміщення ва антних посад,

необхідно заповнити ан ет андидата або резюме, форм я о о можна от-
римати на сайті www.kmv.gov.ua. Заповнен форм ан ети або резюме з
власними даними можна надіслати на адрес kuts@kma.gov.ua, позначив-
ши темі листа “резюме”.

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради висловлює либо е співч ття
начальни правління земле орист вання та містоб д вання
се ретаріат Київради Ма еєвій Світлані Ми олаївні з привод

передчасної смерті її матері
ШУЛІЧЕНКО Валентини Ми олаївни

ОГОЛОШЕННЯ
про від риття провадження в адміністративній справі

щодо ос арження нормативно-правово о а та
У провадженні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва знаходиться ад-

міністративна справа за адміністративним позовом К лі Ві тора Івановича
до Голови Київсь ої місь ої державної адміністрації Черновець о о Леоніда
Михайловича, Київсь ої місь ої державної адміністрації, Київсь ої місь ої ра-
ди про невідповідність нормативно-правових а тів про встановлення тари-
фів правовим а там вищої юридичної сили та с ас вання їх, зо рема, рі-
шення Київсь ої місь ої ради від 08.02.2007 р. № 58/719 “Про тарифи на
житлово- ом нальні посл и”; розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) № 978 від 30 липня
2007 р. “Про встановлення та по одження тарифів на ом нальні посл и з
централізовано о опалення і постачання арячої води”; розпорядження ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) № 874 від 11 липня 2007 р. “Про дос оналення стр т ри прав-
ління житловим осподарством м. Києві” з додат ом “Стр т ра правлін-
ня ом нальним житловим фондом м. Києва”.
С довий роз ляд адміністративної справи призначено на 28 листопада

2007 ро о 15.00 Шевчен івсь ом районном с ді м. Києва (адреса с -
д : м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б, аб. 223).

С ддя Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва А. Г меню
Се ретар А. Кіста рі

Íà çàïðàâêàõ íàâåäóòü 
åêîëîã³÷íó ÷èñòîòó
Àâòîçàïðàâí³ ñòàíö³¿ ÷åêàº ðåêîíñòðóêö³ÿ

Çà äîðó÷åííÿì ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî òðè-
âàº ðîáîòà íàä ðîçðîáêîþ “Ñõå-
ìè ðîçòàøóâàííÿ àâòîçàïðàâîê ó
ì³ñò³ Êèºâ³ äî 2020 ðîêó”. Ðîç-
ðîáíèêè äîêóìåíòà — Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ ³ àð-
õ³òåêòóðè òà ³íñòèòóò “Êè¿âãåí-
ïëàí” — îá³öÿþòü çàâåðøèòè ðî-
áîòó âæå â áåðåçí³ íàñòóïíîãî ðî-
êó. Äî çàòâåðäæåííÿ ñõåìè íà áó-
ä³âíèöòâî àâòîçàïðàâíèõ ñòàíö³é
ó Êèºâ³ ä³º ìîðàòîð³é, ÿêèé íà-
êëàëà Êè¿âðàäà äâà ðîêè òîìó.

Ñüîãîäí³ â ñòîëèö³ ïðàöþº ïðè-
áëèçíî 210 ÀÇÑ, ÿê³ îáñëóãîâóþòü
670 òèñ. îô³ö³éíî çàðåºñòðîâàíèõ
àâòî, õî÷à ðåàëüíî ìàøèí ó ì³ñ-
ò³ çíà÷íî á³ëüøå. Íà äóìêó ãîëî-
âè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí Îëåê-
ñ³ÿ ªâëàõà, òàêà ê³ëüê³ñòü àâòîçà-
ïðàâíèõ ñòàíö³é íåäîñòàòíÿ, âî-
íà ÿê ì³í³ìóì íà 10% íèæ÷à çà

ºâðîïåéñüê³ íîðìè. Ôàõ³âö³
ñõèëüí³ äî äóìêè ïðî ïîòðåáó
çíÿòòÿ ìîðàòîð³þ âæå íèí³. Áó-
ä³âíèöòâî îäí³º¿ çàïðàâíî¿ ñòàí-
ö³¿ òðèâàº â³ä ðîêó äî òðüîõ. Çà
öåé ÷àñ ê³ëüê³ñòü àâòîòðàíñïîðòó
ó Êèºâ³ çðîñòå çà ãåîìåòðè÷íîþ
ïðîãðåñ³ºþ, â³äòàê, ì³ñòî ìîæóòü
î÷³êóâàòè äîâæåëåçí³ ÷åðãè äî
ÀÇÑ. Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð Êèºâà
Âàñèëü Ïðèñÿæíþê ïåðåêîíà-
íèé, ùî ñòðèìóâàòè áóä³âíèöòâî
çàïðàâíèõ ñòàíö³é íåðàö³îíàëü-
íî, àëå âñå æ ¿õíº ðîçòàøóâàííÿ
íå ïîâèííî â³äñòóïàòè â³ä çàãàëü-
íî¿ ñòðàòåã³¿ ì³ñòà. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, îñê³ëüêè ìàéáóòí³ ìàã³ñòðàëü-
í³ øëÿõè ìàþòü ðîçâàíòàæèòè
öåíòð ñòîëèö³ â³ä òðàíñïîðòó, òî
àâòîçàïðàâêè ñë³ä ðîçòàøîâóâàòè
ïîäàë³ â³ä öåíòðó. Çàãàëîì äî 2020
ðîêó â Êèºâ³ ìîæå ç’ÿâèòèñÿ ïðè-
áëèçíî 30 íîâèõ ÀÇÑ.

Óò³ì, ïàðàëåëüíî äî ðîçðîáêè

ñõåìè ðîçòàøóâàííÿ çàïðàâíèõ
ñòàíö³é ÊÌÄÀ ãîòóº ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïðî ¿õíþ ðåêîíñòðóêö³þ,
ïðî öå “Õðåùàòèêó” ðîçïîâ³â íà-
÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâ-
êîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà Âîëîäè-
ìèð Òðîêîç. “Ïîòð³áíî ðîçâÒÿçà-
òè äâ³ ïðîáëåìè — âèêèäè ïàëèâ-
íèõ ïàð³â ó ïîâ³òðÿ, à òàêîæ éìî-
â³ðíèõ âèòîê³â ïàëüíîãî ó äîùî-
âó êàíàë³çàö³þ ì³ñòà”,— ðîçïîâ³â
ïàí Òðîêîç. Çà éîãî ñëîâàìè, ùî-
ð³÷íî îäíà àâòîçàïðàâêà âèêèäàº
ó ïîâ³òðÿ äî òðüîõ òîíí âèïàð³â
ïàëüíîãî. Àáè öüîãî óíèêíóòè,
ÀÇÑ ïðîïîíóþòü îáëàäíàòè ñèñ-
òåìàìè “âåëèêîãî” òà “ìàëîãî äè-
õàííÿ”. Êîëè ïàëüíå çàëèâàòèìóòü
ó ì³ñòêîñò³, âèïàðè ç íüîãî çáèðà-
òèìóòü ó ñïåö³àëüí³ ðåçåðâóàðè.
Òàê ñàìî “ï³ñòîëåòè”, ç ÿêèõ çà-
ëèâàþòü ó áàê àâòîìîá³ëÿ ïàëüíå,
ìàþòü ìàòè äâ³ òðóáêè: îäíà âëè-
âàº ïàëüíå, ³íøà â³äêà÷óº âèïàðè
ç áàêó. Êð³ì òîãî, ÀÇÑ ìàþòü îá-
ëàäíàòè ñèñòåìàìè, ÿê³ óáåçïå÷àòü
ïîòðàïëÿííÿ àâàð³éíèõ ðîçëèâ³â
ïàëüíîãî äî êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðå-
æ³ ì³ñòà òà ï³äçåìíèõ âîä. Òàêå
îáëàäíàííÿ äëÿ ÀÇÑ îá³éäåòüñÿ â
30% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³, ïðîòå
çíèçèòü ¿õíþ åêîëîã³÷íó øê³äëè-
â³ñòü ïðàêòè÷íî äî íóëÿ. ßêùî
ðîçðîáêó çàòâåðäÿòü, íîâîââåäåí-
íÿ òîðêíåòüñÿ ÿê íîâèõ, òàê ³ ³ñ-
íóþ÷èõ çàïðàâîê

Ñò³÷í³ âîäè ïðèâåäóòü 
ó ïîðÿäîê

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Наст пно о ро місь а
влада виділить для першо-
чер ових заходів із ре он-
стр ції Бортниць ої аеро-
станції понад 100 млн рн.
Всьо о потрібно до 900
млн рн, том план ють
зал чити ошти інвестора.
Щодня станція аерації очи-
щ є 1,13 млн м б. стіч-
них вод міста. Ре онстр -
ція збільшить її пот жність
та я ість очист и води,
адже старе обладнання
працює ще з 1960-х ро ів.
Роз лядають ідею б дів-
ництва завод з тилізації
осад , я ий вирішить
проблем смород м ло-
вих полів.

Íà ìèíóëîìó òèæí³ êîì³ñ³ÿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâ-
íî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ï³ä-
òðèìàëà ð³øåííÿ ùîäî ïðîâåäåí-
íÿ ðåêîíñòðóêö³¿ Áîðòíèöüêî¿
ñòàíö³¿ àåðàö³¿ (ÁÑÀ). Íà ö³é ñòàí-
ö³¿ ùîäíÿ î÷èùóþòü 1,13 ìëí ì
êóá. ñò³÷íèõ âîä, ïåðø í³æ çëèòè
¿õ ó Äí³ïðî. Ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
ïîòóæí³ñòü ñòàíö³¿ ìàº äî 1,8 ìëí
ì êóá. íà äîáó. Êð³ì òîãî, äëÿ ðå-
òåëüí³øî¿ î÷èñòêè âîäè âñòàíîâ-
ëÿòü íîâå îáëàäíàííÿ. Ñòàðå âè-
êîðèñòîâóþòü ³ç 1960-õ ðîê³â, ³
âîíî ïîâí³ñòþ âè÷åðïàëî ñâî¿ ðå-
ñóðñè. Íà ðîçðîáêó ïðîåêò³â òà

ïåðøî÷åðãîâ³ çàõîäè ïåðøî¿ ÷åð-
ãè ðåêîíñòðóêö³¿ ïîòð³áíî ïðè-
áëèçíî 12 ìëí ãðí. Ö³ ãðîø³ âæå
íà ïî÷àòêó ðîêó âèä³ëÿòü ³ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó. Çàãàëîì ó íàñòóï-
íîìó ðîö³ ì³ñòî âèä³ëèòü äëÿ ñòàí-
ö³¿ ïîíàä 100 ìëí ãðí. Ïåðøà ÷åð-
ãà ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàíö³¿ ïîòðåáóº
äî 900 ìëí ãðí, òîæ äî ñïðàâè ïëà-
íóþòü çàëó÷èòè ³íâåñòîðà. Ñüîãî-
äí³ íàä ðîçðîáêîþ ïðîåêòíî-òåõ-
íîëîã³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïðàöþº
í³ìåöüêà êîìïàí³ÿ “BerlinWasser”,
ïðî öå “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèâ ãî-
ëîâà êîì³ñ³¿ Þð³é Áîíäàð. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, ðåêîíñòðóêö³ÿ ñòàíö³¿
ïîòð³áíà ÿê ç îãëÿäó íà òå, ùî âî-
äó ç Äí³ïðà ï’þòü 75% óêðà¿íö³â,
òàê ³ ç òî÷êè çîðó åêîëîã³÷íî¿ áåç-
ïåêè êèÿí. Îñòàíí³ì ÷àñîì ñïîñ-
òåð³ãàëîñÿ çá³ëüøåííÿ êîíöåíòðà-
ö³¿ àçîòó àìîí³éíîãî òà ôîñôàò³â ó
âæå î÷èùåí³é âîä³. Òîìó â ê³íö³
æîâòíÿ íà ÁÑÀ âñòàíîâèëè ñèñòå-
ìó î÷èñòêè äàòñüêî¿ ô³ðìè “Per

Aarsleff A/S”, ÿêà óñóâàº öþ ïðîá-
ëåìó. Ïîâíî¿ çàì³íè ïðèëàä³â ïî-
òðåáóº õ³ì³êî-áàêòåð³îëîã³÷íà ëà-
áîðàòîð³ÿ, ÿêà ïðàöþº íà ñòàð³é
ðàäÿíñüê³é àïàðàòóð³ 1970-õ ðîê³â.
Áåç íîðìàëüíî¿ ðîáîòè ëàáîðàòî-
ð³¿ í³õòî íå çíàòèìå, ùî ïîòðàï-
ëÿº ç âîäîþ äî Äí³ïðà, à ùî âè-
êèäàþòü íà ìóëîâ³ ïîëÿ. Çà ñëîâà-
ìè äèðåêòîðà ñòàíö³¿ Âîëîäèìèðà
Áðàæíèêà, ùîäîáîâî 12 òèñ. êóá.
ì îñàä³â ï³ñëÿ îáðîáêè ïåðåêà÷ó-
þòü íà ìóëîâ³ ïîëÿ äëÿ ïîäàëüøî¿
ñóøêè â ïðèðîäíèõ óìîâàõ. Ôàê-
òè÷í³ îáñÿãè îñàäó, ùî çíàõîäÿòü-
ñÿ íà ïîëÿõ — 7,2 ìëí êóá. ì, öå
âäâ³÷³ ïåðåâèùóº ðåçåðâ. Ìóë, ùî
çàéìàº ïëîùó 230 ãåêòàð³â, ì³ñòèòü
îðãàí³êó ³ ïîøèðþº ñìîð³ä íà á³ëü-
øó ÷àñòèíó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó.
Ì³ñüêà âëàäà ðîçãëÿäàº ³äåþ áó-
ä³âíèöòâà çàâîäó ç óòèë³çàö³¿ ìóëó,
ùî á âèð³øèëî ÿê ïðîáëåìó ñìî-
ðîäó, òàê ³ ïîøóêó íîâèõ òåðèòî-
ð³é äëÿ ìóëîâèõ ïîë³â

Ç íàñòóïíîãî ðîêó ðîçïî÷íåòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ
Áîðòíèöüêî¿ àåðîñòàíö³¿

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

За дор ченням мера Києва Леоніда Черновець о о
триває розроб а я схеми розташ вання автозаправо
столиці, та і розпорядження щодо їх ре онстр ції.

Кожна із 210 працюючих АЗС міста щорічно ви идає в
повітря до 3 тонн випарів пально о. Фахівці пропон -
ють ви ористов вати нове обладнання, я е знизить та-
і ви иди пра тично до н ля.

Із місь о о бюджет вже наст пном році виділять 12 млн рн
на першочер ові ре онстр ційні роботи
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Øóáåðò çíàéøîâ ñîþçíèê³â
Ñàóëþñ Ñîíäåöê³ñ ïðîäèðèãóâàâ Íàö³îíàëüíèì ñèìôîí³÷íèì îðêåñòðîì

Íàðîäíèé àðòèñò “ñîþçó ðå-
ñåð” — ñàìå òàê ô³ëàðìîí³éíà âå-
äó÷à ïðåäñòàâèëà êè¿âñüê³é ïóá-
ë³ö³ âñåñâ³òíüî â³äîìîãî äèðèãåí-
òà Ñàóëþñà Ñîíäåöê³ñà — íàëå-
æèòü äî òèõ ã³ãàíò³â ìóçè÷íîãî
ñâ³òó, ÿêèõ ùå äâàäöÿòü ðîê³â òî-
ìó íå çíàòè áóëî íåìîæëèâî,
ïðèíàéìí³ íà îäí³é øîñò³é ñóø³.
Ñüîãîäí³ â Êèºâ³ â³í íàäòî ð³ä-
ê³ñíèé ã³ñòü, à øêîäà: òàêîãî
ìàéæå äîñêîíàëîãî çâó÷àííÿ, ÿê
äîñÿãëè ìàåñòðî Ñîíäåöê³ñ ç Íà-
ö³îíàëüíèì ñèìôîí³÷íèì îðêåñ-
òðîì, â Óêðà¿í³ íå ÷óëè âæå äàâ-
íî.

Ïðèñâÿòèëè ñóáîòí³é êîíöåðò
210-ð³÷÷þ Ôðàíöà Øóáåðòà. Ïî-
êàçîâà äåòàëü: âøàíóâàòè ïåðøî-

ãî àâñòð³éñüêîãî ðîìàíòèêà ìóçè-
êàíòè âçÿëèñÿ çîâñ³ì íå áàíàëü-
íîþ ïðîãðàìîþ. Â ïåðø³é ïîëî-
âèí³ âå÷îðà ïðîçâó÷àëè çàãàëîì
ð³äêî âèêîíóâàí³ ó íàñ òåàòðàëü-
í³ òâîðè êîìïîçèòîðà — óâåðòþ-
ðà òà äâ³ ÷àñòèíè Balletmusik ç
ìóçèêè äî ï’ºñè ôîí Øåç³ “Ðî-
çàìóíäà, êíÿãèíÿ Ê³ïðñüêà” ³ ðå-
ìàæîðíèé Êîíöåðòøòþê ó äâîõ

÷àñòèíàõ äëÿ ñêðèïêè ç îðêåñ-
òðîì, à âñå äðóãå â³ää³ëåííÿ êîí-
öåðòó çàéíÿëà äî-ìàæîðíà Ñüî-
ìà ñèìôîí³ÿ Øóáåðòà.

Âñ³ òðè êîìïîçèö³¿ ñï³âçâó÷í³
çàâäÿêè ñâîºìó îïòèì³ñòè÷íîìó
íàñòðîºâ³ òà õàðàêòåðó. Ñïåðøó
óÿâëÿºìî ñîá³ ìîëîäîãî æèòòºðà-
ä³ñíîãî Øóáåðòà — ïîò³øíèêà òà
äîòåïíèêà-æàðòóíà, êîòðèé àæ

í³ÿê íå äàº ñóìóâàòè ñâî¿ì äðó-
çÿì-ìóçèêàíòàì Øïàóíó òà
Øòàäëåðó, âèêëèêàº ïîñì³øêó â
õóäîæíèêà Øâ³íäà, ñïîíóêàº äî
âåñåëîù³â ³ ïóñòîù³â ³äåéíîãî
ïîåòà Ìàéðõîâåðà òà ïîâàæíîãî
ñï³âàêà Ôî´ëÿ. À îñü Ñüîìà ñèì-
ôîí³ÿ áëèæ÷å äî áàðâèñòîãî, ñî-
ö³àëüíî òà íàö³îíàëüíî ð³çíîð³ä-
íîãî, ìóçè÷íî ï³ñòðÿâîãî, à âîä-

íî÷àñ áëèñêó÷îãî òà åôåêòíîãî
Â³äíÿ ïî÷àòêó Õ²Õ ñòîë³òòÿ, äå,
çäàºòüñÿ, íàâ³òü Áåòõîâåí, ³ òîé
òàíöþº òà ïëåùå â äîëîí³ (â
îñòàíí³é ÷àñòèí³ òâîðó ÷óòè õà-
ðàêòåðí³ ³íòîíàö³¿ ðèòì³÷íî çì³-
íåíî¿ òåìè “Îäè ðàäîñò³” ³ç ñëàâ-
íîçâ³ñíî¿ Äåâ’ÿòî¿ ñèìôîí³¿).

Óò³ì, âñüîãî öüîãî òóò ìîæíà
áóëî á ³ íå çàóâàæèòè. ßêáè íå
Ñîíäåöê³ñ. Àäæå â³äîìî: âðàçèòè
÷èìîñü âåñåëèì, íà ïåðøèé ïî-
ãëÿä íå ãëèáîêèì ³ íåñòåðïíî ëåã-
êèì íàáàãàòî ñêëàäí³øå, àí³æ
òðàã³÷íèì, òèì, ùî ÷îìóñü îäðà-
çó çàïàäàº â äóøó. Ñàìå ëèòîâ-
ñüêèé äèðèãåíò çìóñèâ öþ ìóçè-
êó óñì³õàòèñÿ: â³í äîì³ãñÿ â³ä
ñòðóííèõ ÷³òêîãî êîêåòëèâî-ãðàé-
ëèâîãî ñòàêàòî, àêóðàòíî òà âäóì-
ëèâî íàâ³â êîíòóðè äèíàì³÷íèõ ³
òåìïîâèõ êîíòðàñò³â, óâèðàçíèâ
ñìèñëîâ³ ³íòîíàö³éí³ àêöåíòè òåì
òà òåìîê, ³íäèâ³äóàë³çóâàâøè
êîæíó ç íèõ ³ íàäàâøè ïåâíî¿ ìå-
òè íàâ³òü îêðåì³é íîòö³.

Ñåðéîçíî ïðî âåñåëå (÷è, ìî-
æå, ÿêðàç íàâïàêè) âì³º ðîçïîâ³-
äàòè ÷åðåç ìóçèêó é ñêðèïàëüêà
Ìèðîñëàâà Êîòîðîâè÷, ùî áóëà
òóò ñîë³ñòêîþ. ̄ ¿ ãðàö³éíà, ïî-æ³-
íî÷îìó ëåäü êîêåòëèâà òà â ì³ðó
òåàòðàëüíà ìàíåðà ãðè äóæå äîá-
ðå ïàñóâàëà äî ³íòåðïðåòàö³¿ øó-
áåðò³âñüêèõ òâîð³â, çàïðîïîíîâà-
íî¿ Ñàóëþñîì Ñîíäåöê³ñîì. Íà-
ñò³ëüêè, ùî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
êîíöåðòó îáîº, âæå íå ñîðîìëÿ-
÷èñü, íàçèâàëè îäíå îäíîãî ñîþç-
íèêàìè

×îðíà ìð³ÿ çä³éñíèëàñÿ
Ìàðêóñ Ì³ëëåð ç³ãðàâ ó Êèºâ³

Ìàðêóñà Ì³ëëåðà íåäàðåìíî
ââàæàþòü îäí³ºþ ç íàéá³ëüø ñó-
ïåðå÷ëèâèõ ô³ãóð äæàçîâî¿ ñöå-
íè. Ñèí öåðêîâíîãî îðãàí³ñòà,
ñåðéîçí³ ñòóä³¿ êëàðíåòó â äè-
òèíñòâ³ — é áëèñêó÷à êàð’ºðà
áàñ-ã³òàðèñòà. Ñâîãî ÷àñó Ì³ë-
ëåð îáðàâ ã³òàðó Fender Jazz Bass
ç êëåíîâèì ãðèôîì ëèøå ÷åðåç
¿¿ íåñòàíäàðòíèé çîâí³øí³é âè-
ãëÿä — ³ âæå çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â
ñòâîðèâ ðàçîì ³ç öèì ³íñòðóìåí-
òîì ç õàðàêòåðíèì æîðñòêèì
çâó÷àííÿì ñâîþ ô³ðìîâó ìàíå-
ðó ãðè. Ïëþñ ôàêòè÷íî ñòàâ îá-
ëè÷÷ÿì êîìïàí³¿ Fender, ðîçøè-
ðèâøè âëàñíó êîëåêö³þ äî òðè-
äöÿòè ï’ÿòè ³íñòðóìåíò³â. Ï³ñëÿ
ñï³âïðàö³ ç òàêèìè òèòàíàìè
äæàçó, ÿê Ìàéëç Äåâ³ñ, Ì³øåëü
Ïåòðó÷÷³àí³, Äåâ³ä Ñåíáîðí,
Ìàðêóñ Ì³ëëåð ïèøå òà âèêî-
íóº ìóçèêó, çàì³øàíó íà ñó÷àñ-
íîìó ðåï³, ïðîâîêóþ÷è îáóðåí-
íÿ â ñòàí³ ïóðèñò³â äæàçó é çà-
òÿãóþ÷è þðáè ìîëîä³ íà ñâî¿
êîíöåðòè. Â³í óì³º ãðàòè ùå íà
ï³âäþæèí³ ð³çíèõ ³íñòðóìåíò³â,
ïîëþáëÿº ïèñàòè ìóçèêó äî
ô³ëüì³â, âèñòóïàº â ÿêîñò³ ïðî-
äþñåðà, âñòèãàþ÷è òðåíóâàòè
ñòàðøîãî ñèíà ç áåéñáîëó é ðî-
áèòü ç ìîëîäøèìè äîìàøí³ çàâ-

äàííÿ ï³ä ÷àñ ãàñòðîëåé ïî òåëå-
ôîíó. Ñàìî ñîáîþ, ãðàô³ê ó ìó-
çèêàíòà ðîçïèñàíèé íà ê³ëüêà
ðîê³â, òîæ í³÷îãî äèâíîãî, ùî
íà êè¿âñüêèé êîíöåðò êâèòêè çà-
ê³í÷èëèñÿ âæå ê³ëüêà òèæí³â òî-
ìó, ïðî “çàéâèé” ïåðåä ïî÷àò-
êîì ³ ìîâè íå áóëî, à ã³òàðèñòè,
ÿêèì ïîùàñòèëî îòðèìàòè íà
ìàéñòåð-êëàñ³ àâòîãðàô ìàåñòðî
íà ñâîºìó ³íñòðóìåíò³, ïîîá³öÿ-
ëè êóïèòè äëÿ ãðè íîâèé, à öåé,
“îñâÿ÷åíèé”, ïîâ³ñèòè íà ñò³íó.

Óò³ì, íà ñàìîìó âå÷îð³ îòðè-
ìàòè äîâãîî÷³êóâàíèé äåë³êàòåñ
ó âèãëÿä³ “Ìàðêóñ Ì³ëëåð Áåí-
äó” äîâåëîñÿ íå â³äðàçó. Íà ðîç³-
ãð³â îðãàí³çàòîðè çàïðîïîíóâàëè
â³ò÷èçíÿíèé ãóðò — òàêîæ ïåð-
øîêëàñíèé, òàêîæ ç áàñèñòîì íà
÷îë³. “Z-Band” ²ãîðÿ Çàêóñà ïî-
ò³øèâ êîìïîçèö³ÿìè ç íîâî¿ ïðî-
ãðàìè “Êîëîìèéêè”. Ùå á³ëüøå
îïëåñê³â ç³áðàëà âèêîíàíà íàñàì-
ê³íåöü ï’ºñà “Ì. Ì.” — çâ³ñíî,
ïðèñâÿòà ãîñòåâ³. Ùîïðàâäà, ÷å-
êàëè íà ãîëîâíîãî ãåðîÿ âå÷îðà
íàñò³ëüêè íàïðóæåíî, ùî á³ëü-
ø³ñòü ñëóõà÷³â íàâ³òü íåîõî÷å çà-
ëèøàëà çàë ó àíòðàêò³, òà é òî âè-
íÿòêîâî, ùîá ïîäèâèòèñÿ íà îá-
ë³ïëåíó æóðíàë³ñòàìè ãðóçèíñüêó
ñï³âà÷êó Í³íî Êàòàìàäçå, êîòðà

çàõîïëåíî ä³ëèëàñÿ âðàæåííÿìè
â³ä êîíöåðòó.

Óñå, çàðàäè ÷îãî çáèðàëèñÿ, ïî-
÷àëîñÿ â äðóãîìó â³ää³ëåíí³. Ñò³-
íè ìàëî íå òð³ñíóëè â³ä ðåâó âæå
ïðè ïîÿâ³ ïàðòíåð³â Ì³ëëåðà —
êîëîðèòíèõ ÷îðíîøê³ðèõ ìóçè-
êàíò³â ç íåéìîâ³ðíèìè çà÷³ñêàìè
òà åêçîòè÷íèìè ïðèêðàñàìè ó âó-
õàõ ³ íà âîëîññ³. Êîëè æ ç’ÿâèâ-
ñÿ ìàéñòåð — ÿê çàâæäè, ï³äòÿã-
íóòèé, åíåðã³éíèé, â íåçì³ííîìó
÷îðíîìó êàïåëþñ³ — ó çàë³ çä³é-
íÿëàñÿ õâèëÿ, ÿêó ìîæíà ïîáà÷è-
òè ëèøå íà ñòàä³îí³ ï³ä ÷àñ ôóò-
áîëüíèõ áàòàë³é. Äî ñëîâà, ñëà-
âåòíèé ì³ëëåð³âñüêèé êàïåëþõ
ïîìèëêîâî â³äëåò³â ³ç áàãàæåì äî
³íøîãî ì³ñòà, à ³ì³äæ ç³ðêè âðÿ-
òóâàâ îäèí ³ç éîãî êè¿âñüêèõ ôà-
íàò³â, ùèðî çàïðîïîíóâàâøè
âëàñíó åêñêëþçèâíó êîëåêö³þ.

Çäàâàëîñÿ, ïðîòÿãîì êîíöåðòó
çâóê äåäàë³ ì³öí³øàâ, à ñïðèé-
íÿòòÿ â³äáóâàëîñÿ çà ÿêèìèñü ³í-
øèìè ìåõàí³çìàìè. Íà÷å ìóçèêà,
ìèíàþ÷è ñëóõ òà ìîçîê, ïîòóæ-
íèì åíåðãåòè÷íèì ñòðóìîì éøëà
îäðàçó âñåðåäèíó, êð³çü â³äêðèò³
÷àêðè. Êîæíà íîòà íåïîâòîðíî-
ãî ì³ëëåð³âñüêîãî “ñëåïó” âèêëè-
êàëà ó çàëè ñóäîìè çàõâàòó. Êî-
ëè æ ñàì ìàåñòðî àáî ³íø³ ó÷àñ-
íèêè áåíäó, îñîáëèâî ðîçê³øíèé
òðóáà÷ Ïåò÷³ñ Ñòþàðò, âèâîäÿ÷è
ñîëî, ï³äõîäèëè äî ñàìîãî êðàþ
ñöåíè, ïåðø³ ðÿäè âäàâàëîñÿ
ñòðèìóâàòè ò³ëüêè çàâäÿêè ïèëü-
íîñò³ îõîðîíè. À åêñïàíñèâíèé
äæåì ñîë³ñò³â, ï³ä ÷àñ ÿêîãî Ì³ë-
ëåð â³äêëàâ â³äïî÷èòè âñ³ òðè ñâî¿
ã³òàðè é óçÿâ äî ðóê åëåãàíòíèé
áàñ-êëàðíåò, ïðèìóñèâ ï³äõîïè-
òèñÿ ³ òàíöþâàòè íå ëèøå ïàðòåð,

à é âåðõí³ ÿðóñè. Òîæ âèêîíàíó íà
á³ñ á³òë³âñüêó “Come Together”
ñï³âàëè âæå âñ³ì çàëîì, ðàçîì ³ç
äèðåêòîðîì “ÄîÄæà” Îëåêñàí-

äðîì Ñ³ðèì, êîòðèé ç³çíàâñÿ, ùî
öüîãî âå÷îðà çä³éñíèëàñÿ-òàêè
éîãî áàãàòîð³÷íà ìð³ÿ. Ñóäÿ÷è ç
óñüîãî — íå ëèøå éîãî

Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У мин лий четвер рам ах осінньої сесії "ДоДжа" на
сцені Міжнародно о центр льт ри і мистецтв вист -
пив вели ий Мар с Міллер. Гість зробив саме те,
чо о від ньо о че али,— допомі сотням сл хачів тіли-
ти ба аторічн мрію: побачити світово о бас- ітариста
номер один.

Мар с Міллер не мі відвести по ляд від зшаленілої від радощів
иївсь ої п блі и

Са люс Сондец іс зм сив Національний симфонічний ор естр рати на ма сим мі своїх можливостей

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У с бот в Колонном за-
лі імені Лисен а вист пив
давно очі ваний Києві
литовсь ий дири ент Са-
люс Сондец іс. Добротна
й сильна радянсь а дири-
ентсь а ш ола взяла
своє: палич а маестро
Сондец іса зм сила Бет-
ховена танцювати в ш -
бертівсь ій симфонії, а
Національний симфоніч-
ний ор естр — рати на
ма сим мі своїх можли-
востей.
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ОВНИ
Я щовашареа ціянапал пристрасть

сердечно одр аб дене ативною,неро-
зірвіть з аряч стос н и. Це тимчасове
розчар вання випар ється і вінчається
злетом інтимних насолод. Прибор йте
деспотичніриси,б дьтеч йними,пра ніть
по ращити хара тер. Розпочався період
(з15 листопада до 30 січня), оли вамдо-
ведеться поверн тися до давніх поч ттє-
вих симпатій і навести тамлад.Неа цен-
т йтесяна “мін сах” взаємин, аджепози-
тивно о б ло наба ато більше. Це має
зцемент вати ваш союз.

ТЕЛЬЦІ
Ділові он ренти вас ата ють і під-

сидж ють за всіма статтями. Щоб ни -
н ти професійних промахів, сл жбових
падінь, живіть зла оді та др жбі з оле-
ами, аджесамесередприятельсь ої о-
орти бродить ваша форт на. Для про-
фесійно о дос оналення потрібні нові
знання. Вчіться на ход , ро йте в но
з про ресом, зба ач йте ар’єрне “де-
по” новим досвідом. Я що не щастить
оханні, терпіть.Цевипроб ванняна ла-
дене долею (цьо о ро ) з метою навчи-
ти вас жити б денними лопотами і ро-
бити інших щасливими.

БЛИЗНЮКИ
Не пере он йте працедавців своїй

правоті. Ненав’яз йте ідеї, нині випід ла-
виною емоцій, ризи єте посилити он-
флі т робочом офісі. Хочете прос н -
тися сл жбовими сходами — апелюйте
до д шевних стр н ерівно о персонал
і ви он йте завдання з творчим завзят-
тям. До тр днощів сімейном олі зви-
айте, це тривалий іспит долі, з метою
привчити вас прибор вати вн трішні
пристрасті та амбіції. Не влаштов йте
домашньо о терор . Ш айте відд ши-
н романтиці, т т витає д х охання.
Йо о аромат подар є вам шалений
айф!

РАКИ
Не сприймайте тимчасове охоло-

дження оханих я зрад . Втім це лише
сильніше розпалить пристрасті і ви зно-
в зведете обранця на престол обожню-
вання, порин вши разом піднебесся
еротичних насолод. На стос н и з ерів-
ництвом (хоча ви тр дя а нівро ) ваша
манера поведін и впливатиме не атив-
но. Дотрим йтеся сл жбової с борди-
нації і прибор айте онор, аби не драт -
вати боса. Та ож попрацюйте над вада-
ми, їх на опичилося чимало, і протя-
омнайближчих 2, 5 місяців позб дьте-
ся то о. Це армічне завдання, і нор ва-
ти я им не можна.

ЛЕВИ
Я що вами ер є д х с перництва і ви

налаштовані звести рах н и з ривдни а-
ми—при альм йте.Розпалювативорож-
неч неможна, постарайтесянедр ів пе-
ретворитинавідданихдр зів.Цеб денай-
ва омішою перемо ою. Адже роз віт біз-
нес тафінансовіприб т ибезпосередньо
залежать від вашо о осподарсь о о хис-
т та щедрості партнерів по роботі, шлю-
б . На романтичном небосхилі щаслива
зоряпо ищонез асає, одна час лиши-
лося обмаль (до 19 р дня). Тож насоло-
дж йтеся сердечним феєрвер ом та в а-
мов йте любовні апетити.

ДІВИ
Не варто ш ати райньо о, лише б

зі натина опиченезлочереззрад парт-
нерів. Доведеться все пробачити, бо ви,
я альпіністи, йдете в одній зв’язці і по-
винніманевр вати, врахов ючи інтереси
один одно о. Дайте можливість бла о-
вірним зійти на ар’єрний олімп. Стань-
тедлянихпорадни ом і опорою. І несва-
ріться за роші, нехай побал ють себе,
задовольнять примхи, придбають бажа-
н річ.

ТЕРЕЗИ
Нежалійте аманця, нехайвасроз р-
люютьблизь і ваші. Не відмовляйте їм
цьом задоволенні—не збіднієте, ро-

ші прийд ть, адже на роботі нині ро-
жайна фінансова пора. 20-22.11 не під-
ливайте масла во онь непороз мінь,
за порте джина війни, ви здатні з вір-
т озним моромтрансформ ватиб дь-
я онфлі тн сит ацію. Іна ше то си-
ни не ативних емоцій дов о отр ювати-
м ть д ш .

СКОРПІОНИ
Втратили певненість завтрашньо-

м дні, вас м чать таємні страхи і три-
во и?Найліпшийстим лдля психоло іч-
ної реабілітації — перетворити життя на
свято, здійнятися на рилах любові і за-
б тися. І за алом, за я б справ ви не
бралися, ви он йте все з творчою сна-
ою.Платитим тьдобре, на приб т ових
шляхах таланить найбільше. Я що о-
ось ненаро ом с ривдили і м чить со-
вість, озирніться та пере ляньте своє
ставлення до людей. Цей армічний пе-
ріод (з15 листопада до інця січня) ви-
значений для по аяння та спо ти влас-
них ріхів.

СТРІЛЬЦІ
Імпровізаторсь і трю и близь их лю-

дейзметоюобхитрити, обвестиваснав-
оло пальця, б д ть шиті білими нит а-
ми. І все-та и зла не тримайте на ріш-
ни ів, розтопіть серці лід образ і мило-
сердно пробачте їх. Адже особисто о
щастя без них вам не бачити.

КОЗОРОГИ
Ви д же висо ої д м и про себе і ри-

зи єте втратити др жню прихильність
людей, захопившись самовихвалянням.
Навчіться підбирати психоло ічний люч
до людсь их д ш. Лише тоді вас люби-
тим ть та поважатим ть. З домочадця-
ми протистояння посилиться. Знов а -
тивіз ються давні затяжні онфлі ти,
я им слід до інця січня по ласти рай.
Це армічний припис, аби ви навчили-
ся цін вати поблажливе ставлення рід-
них до себе та не прово вали сімейн
війн .

ВОДОЛІЇ
Ви напористі, е оїстичні, самовпевне-

ні, що ба атьом не до вподоби, особли-
во ерівництв . Недолі и шефа — то не
ваш лопіт.
Я що хочете піднятися ар’єрними

сходами та заробити більше рошей,
пам’ятайте, що ожен цвір н повинен
знати свій припічо , чи не та ?.. Ймо-
вірно, доведеться знов поверн тися
до давніх сл жбових обов’яз ів, запря -
тися в тр дово о воза та невтомно тя -
ти йо о в свар ах та непороз міннях з
оле ами. Нама айтеся перевести сто-
с н и зі сл жбовим персоналом
др жню площин , д х приятельсь ої
підтрим и стане запор ою бла опо-
л ччя.

РИБИ
Не ставте ні о о на п’єдестал, не іде-

аліз йте людей. Нині вами р хають ілю-
зії та помил и. Робіть став тіль инасе-
бе. К льтив йте самостійність, ініціатив-
ність, ви самі собі пан, порадни , обож-
нювач. Втім, нехт вати опорою партне-
рів (ділових, шлюбних) та ож не можна.
Це ваш надійний тил і стим л р хатися
вперед.Посадовийпрестолманитьосяй-
ними фінансовими перспе тивами, за-
взято шт рм йте професійні вершини,
сприймаючи інциденти з ерівництвом
спо ійно і само ритично, натомість від-
сі аєтьсядолеювсе,щозаважаєвамре-
аліз ватися я фахівцю та ріпитися на
престижній посаді.

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 19 äî 25 ëèñòîïàäà)

Òâîðåöü ðàäÿíñüêî¿
ê³íîêëàñèêè
Åëüäàðîâ³ Ðÿçàíîâó — 80 ðîê³â

Áîãäàíà ÊÎÇÀ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора режисер, а тор,
сценарист і продюсер
Ельдар Рязанов відсвят -
вав вісімдесятирічний
ювілей. Творчість Ельдара
Рязанова можна б ло б
порівняти із творчістю Б -
лата О джави: ожен з
них по-своєм на ад вав
про важливі етичні та ес-
тетичні ате орії в раїні,
силоміць позбавленій я
ети и, та і естети и.

Äâàäöÿòü ø³ñòü ô³ëüì³â ðåæè-
ñåðà, ñåðåä ÿêèõ “Ãàðàæ”, “Êàð-
íàâàëüíà í³÷”, “Æîðñòîêèé ðî-
ìàíñ”, “²ðîí³ÿ äîë³, àáî Ç ëåãêîþ
ïàðîþ”, “Ñëóæáîâèé ðîìàí”,
“Âîêçàë äëÿ äâîõ”, ñôîðìóâàëè
îñîáëèâèé òèï ìèñëåííÿ ðàäÿí-
ñüêîãî ì³äë-êëàñó. Éîãî ô³ëüìè
íèí³ º äîêóìåíòàìè çíà÷íî¿ ìè-
íóëî¿ åïîõè, ³ ñïîñ³á ìèñëåííÿ ¿õ-
í³õ ïåðñîíàæ³â íèí³ äëÿ äåêîãî
óîñîáëþº íîñòàëüã³þ, ïåðåäóñ³ì
çà ìîëîä³ñòþ, à ïîò³ì çà áàãàòüìà
³íøèìè ðå÷àìè. Çðåøòîþ äëÿ âñ³õ
íàñ éîãî ô³ëüìè º íàáîðîì êóëü-
òóðíèõ êîä³â íåñàìîâèòî ñêëàäíî¿
äîáè, ç ¿¿ ïàðàäîêñàëüíîþ íèí³
÷èñòîòîþ, ïðèòàìàííîþ çâè÷àé-
íèì ëþäñüêèì ñòîñóíêàì.

Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ äåñÿòê³â ðîê³â
ô³ëüìè Åëüäàðà Ðÿçàíîâà ôîðìó-
âàëè òà â³äîáðàæàëè ðåàëüíó òà äó-
õîâíó ä³éñí³ñòü ðàäÿíñüêèõ ëþäåé.
Ó áåçäîãàííèõ ê³íîôîðìóëàõ ðå-
æèñåðà îïèñàíî íàñàìïåðåä óæèò-
êîâèé ñåíñ íàéïðîñò³øèõ ³ñòèí.
Öèòàòè ç éîãî ñòð³÷îê, ñåðéîçí³ é
³ðîí³÷í³, óñì³õíåí³ é ïå÷àëüí³,
ñòâîðèëè îñîáëèâèé êóëüòóðíèé
êîä, çàâäÿêè ÿêîìó â áåçäóõîâíî-
ìó ñóñï³ëüñòâ³ ìîæíà áóëî çãàäà-
òè ïðî ñóòí³ñòü êîõàííÿ, â³ðíîñò³,
â³ääàíîñò³, ïîðÿäíîñò³ é ³íøèõ ïî-
ä³áíèõ ðå÷åé, ÿêèõ, çðåøòîþ, òàê
íàì óñ³ì òåïåð áðàêóº. Ïîçàÿê çà
â³äñóòíîñò³ àëüòåðíàòèâ ôóíêö³¿

ê³íåìàòîãðàôó íàáóëè ìàéæå ðå-
ë³ã³éíîãî çíà÷åííÿ, ê³íîîïîâ³ä³
Ðÿçàíîâà äàâíî ³ ïî ïðàâó ïîñ³ëè
ì³ñöå êàíîí³÷íèõ ïåðøîäæåðåë,
ðîç³áðàíèõ íà öèòàòè ê³ëüêîìà ïî-
êîë³ííÿìè — ÿê ðàäÿíñüêèìè, òàê
³ ïîñòðàäÿíñüêèìè.

Ïîñòðàäÿíñüê³ ô³ëüìè ðåæèñå-
ðà óíàî÷íþþòü ìåòàìîðôîçè, íà
ÿê³ áóëè ïðèðå÷åí³ ³ëþç³¿ ðàäÿí-
ñüêî¿ ëþäèíè. “Íåáåñà îá³òîâàí³”
(1991), “Ïðîðîöòâî” (1993), “Ïðè-
â³ò, äóðíèêè!” (1996), “Ñòàð³ êëÿ-
÷³” (2000), “Òèõ³ çàâîä³” (2000)
“Êëþ÷ â³ä ñïàëüí³” (2003), “Àí-
äåðñåí. Æèòòÿ áåç êîõàííÿ” (2006)
òà “Êàðíàâàëüíà í³÷-2” óíàî÷íþ-
þòü ð³çí³ ôàçè ðîç÷àðóâàííÿ, áî-
ëþ, ô³ëîñîô³÷íîñò³, âëàñòèâ³ çëà-
ìó åïîõ. Çëàì åïîõ ëàìàº íàñàì-
ïåðåä åñòåòèêó, íà ùî íàéïåðøå
ðåàãóþòü, çâè÷àéíî, ìèòö³.

Ð³çíèöÿ åïîõ, ð³çíèöÿ ìåíòà-
ë³òåò³â ïåðåäóñ³ì ïîëÿãàº â äîêî-
ð³íí³é çì³í³ ñòèëþ. “Ïðîïîâ³äü”
ñó÷àñíîãî ê³íåìàòîãðàôó ïðîïî-
íóº ³íàêøèé òåìï, â³äåîðÿä, ³í-
øó ìàíåðó ìèñëèòè, ãîâîðèòè ³
çðåøòîþ æèòè. Â³äñóòí³ñòü ³ì-
ïåðñüêî¿ “êåð³âíî¿ ë³í³¿” â ìèñ-
òåöòâ³, æàäàíà ñâîáîäà ñïðè÷è-
íèëè íåñàìîâèòó ð³çíîìàí³òí³ñòü
ê³íîïðîäóêö³¿ — ìîðå ³íôîðìà-
ö³¿, îð³ºíòèðè â êîòðîìó êîæåí
îáèðàº äëÿ ñåáå ñàì. Åïîõà çì³-
íèëàñÿ, é ³íòåë³´åíòí³ ³íæåíåðè
îáðàçíîãî ðÿäó Ðÿçàíîâà òåïåð,
çàëåæíî â³ä êîíòåêñòó, ïåðåâò³-
ëèëèñÿ, óîñîáëþþ÷è ÷è çàõàð³â-
ñüêó ìóäð³ñòü, ÷è ïàðàäæàíîâñüêó
âèøóêàí³ñòü, ÷è ö³ëêîì ãîëë³âóä-
ñüêó ìàíåðó áóòòÿ. Àëå õî÷à á
êèì ñòàëè êîëèøí³ ãåðî¿ ³ ïîñò³é-
í³ ãëÿäà÷³ ðÿçàíîâñüêèõ ô³ëüì³â,
âñ³ âîíè ðîçóì³þòü îäíå: ñòåðòè
ðèñè îñîáèñòîãî ³íæåíåðíîãî
ìèíóëîãî íåìîæëèâî. ² öüîãî íå
âàðòî ðîáèòè. Òîìó ùî âëàñíå
ìèíóëå ñë³ä ïàì’ÿòàòè; òîìó, ùî
³ç ìèíóëèì âàðòî çíàõîäèòè
ñï³ëüíó ìîâó; òîìó ùî ìèíóëîãî
íå äîçâîëÿº ñîðîìèòèñÿ çâè÷àé-
íà ëþäñüêà ã³äí³ñòü; òîìó, ùî
áóäü-ÿêèé êîíôë³êò ³ç ìèíóëèì,
ÿê ³ êîíôë³êò ç åòè÷íèìè ö³ííîñ-

òÿìè, óñêëàäíþº æèòòÿ, ñïðè÷è-
íÿþ÷è õâîðîáëèâ³ñòü, íà ÿêó ñó-
÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâó ïðîñòî áðà-
êóº ÷àñó.

Ëàóðåàò ïî÷åñíèõ ïðåì³é ³ íà-
ãîðîä, íàðîäíèé àðòèñò ÑÐÑÐ,
âèêëàäà÷ Âèùèõ êóðñ³â ðåæèñåð³â
òà ñöåíàðèñò³â, Åëüäàð Ðÿçàíîâ º
áåçóìîâíèì êëàñèêîì ðàäÿíñüêî-
ãî ê³íåìàòîãðàôó. Ñàìå êëàñèê,
êîðèñòóþ÷èñü ñó÷àñíîþ éîìó îá-
ðàçíîþ ìîâîþ, íà âèñîêîïðîôå-
ñ³éíîìó ð³âí³ óòâåðäæóº ö³ííîñò³
ïîçà÷àñîâ³. Ñàìå ç êëàñè÷íèìè
òâîðàìè äîâåäåòüñÿ ðàõóâàòèñÿ äó-
æå äîâãî ³, ìîæëèâî, íå îäíîìó
ïîêîë³ííþ. Òîæ íåìàº ñóìí³â³â:
“²ðîí³þ äîë³, àáî Ç ëåãêîþ ïà-
ðîþ” á³ëüø³ñòü òåëåêàíàë³â ïîâòî-
ðèòü ³ íàéáëèæ÷î¿ íîâîð³÷íî¿ íî-
÷³. Ç óêðà¿íñüêèìè òèòðàìè ÷è
äóáëÿæåì, öåé ô³ëüì îäíàêîâî íå
ïîëèøèòü åêðàíè, çàëèøàþ÷èñü
÷àñòèíîþ îñîáèñòî¿ ì³ôîëîã³¿ êî-
ëèøíüîãî ðàäÿíñüêîãî ãëÿäà÷à.
Òîìó ïîïðè âñå êîëèøíÿ ðàäÿí-
ñüêà ³íòåë³´åíö³ÿ ìîæå ñîá³ äîçâî-
ëèòè çîñòàâàòèñÿ ñîáîþ, ç³ ñâî¿ìè
ñïîãàäàìè, ïðàâîì íà ñåíòèìåí-
òàëüí³ñòü ³ ìàíåðîþ áóòè ëþäüìè
çà áóäü-ÿêèõ óìîâ.

Õî÷à á ÿê ñêëàëàñÿ îá³öÿíêà
Åëüäàðà Ðÿçàíîâà çàëèøèòè ê³-
íî, ô³ëüìè â³ñ³ìäåñÿòèð³÷íîãî
ðåæèñåðà äîíèí³ äåìîíñòðóþòü
íà öåíòðàëüíèõ òåëåêàíàëàõ,
çâåðòàþ÷èñü äî ãëÿäà÷à ç ³íòîíà-
ö³ÿìè, çâè÷íî ïîâ’ÿçàíèìè äëÿ
âñ³õ íàñ ç ³ðîí³÷íîþ ³ òîíêîþ,
ñóìíîþ ³ ÷åñíîþ ðîçìîâîþ ïðî
êîõàííÿ, æèòòÿ, ï³äë³ñòü, â³ð-
í³ñòü, ëåãêîâàæí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü,
âñ³ ³íø³ îñîáëèâîñò³ ëàòåíòíî ê³-
íåìàòîãðàô³÷íîãî æèòòÿ òèõ, õòî
íàðîäèâñÿ â ³ìïåð³¿, à çàëèøèâ-
ñÿ æèòè ó çâè÷àéí³é êðà¿í³, òàê ³
íå çì³íèâøè ç äèòèíñòâà ñâîº¿
òî÷íî¿ àäðåñè. Ðåæèñåð çðîáèâ
ñâîþ ñïðàâó, ³ âñ³ ò³, õòî çìàëêó
çâèê äèâèòèñÿ éîãî ô³ëüìè ï³ä
Íîâèé ð³ê, òàê ÷è ³íàêøå çàâäÿ-
÷óâàòèìóòü éîìó òî÷íèìè óÿâ-
ëåííÿìè ÿê ïðî óæèòêîâ³ ôóíê-
ö³¿ åòèêè, òàê ³ ïðî êëàñè÷íèé
ïðîôåñ³éíèé ê³íåìàòîãðàô

Ельдар Рязанов сформ вав тип мислення радянсь о о середньо о лас
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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 4021

88 ННААООССТТААННООКК Хрещатик  19 листопада 2007

Оль а СУМСЬКА,
а триса:
— Виходила я заміж два рази. С ня після мо о пер-

шо о одр ження залишилась мене, і я її збері аю до-
тепер. Її зробила мама Бориса Краснова — це б ла ав-
торсь а р чна робота. Вона золото о ольор , три о-
тажна і розшита вр чн . Навіть сьо одні я вдя аю її на
рочисті події, мені навіть вдається омбін вати її з різ-
ними деталями мо о одя . На жаль, цей шлюб проіс-
н вав лише 4 ро и, але с ня б ла просто ши арна.
Коли я виходила заміж др е — то он ретної с ні
мене не б ло. Тоді я рала в театрі роль Лідії Чебо -
сарової і з її т алет позичила біл таблеточ і малень-
е пальто. Та е мене б ло с ромне вбрання, але ми
з Віталі ом прожили вже 14 ро ів щасливо о шлюб .
Вза алі я д же часто раю роль наречених театрі і ож-
но о раз отрим ю від цьо о мас задоволення.

Асія АХАТ,
співач а:
— Коли я виходила заміж, мене б ло дві с ні:

перш я одя ала на вінчання, а др вже ресто-
ран. Обидві с ні на сьо одні живі. З рочистої с -
ні я навіть вирішила зробити своєрідний е спонат
і поставити під с ло новом б дин , а вечірню
мені доводилося ще не раз одя ати на власні он-
церти.

Василиса ФРОЛОВА,
телевед ча
— Коли я вийд заміж — то стан справжньою жін-
ою. А всі справжні жін и мож ть робити три речі: са-
лат, шляп и і с андали. Необмінно це я і зроблю зі
своєї шлюбної с ні.

Ùî âè çðîáèëè ç âàøîþ 
âåñ³ëüíîþ ñóêíåþ ï³ñëÿ îäðóæåííÿ?

Ãëþêîçà îá’¿ëàñÿ
ìåòåëèê³â
Ó Êèºâ³ ðîçïî÷àëè çéîìêè êë³ïà 
íà ï³ñíþ ðîñ³éñüêî¿ ñï³âà÷êè

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У с бот розпочали зйом и нової відеороботи співач-
и Глю ози на омпозицію "Песня бабоч и". За пер-
ший неанімаційний ліп Наталії Іонової взявся раїн-
сь ий режисер Алан Бадоєв. Історія охання Глю ози
переповнена метели ами животі, пласти ою та по-
льотами.

Ó ñóáîòó íà ê³íîñòóä³¿ ³ìåí³ Äîâæåíêà ðîñ³éñüêà ïîï-ñï³âà÷êà Íà-
òàëÿ ²îíîâà, â³äîìà ï³ä ïñåâäîí³ìîì Ãëþêîçà, ðîçêðèëà íîâó ãðàíü
ñâîãî òàëàíòó — âïåðøå çí³ìàëàñÿ ó âëàñíîìó êë³ï³. Ðàí³øå öþ ðîëü
âèêîíóâàâ àí³ìàö³éíèé ïðîòîòèï âèêîíàâèö³. Ó ñâ³ò øîó-á³çíåñó ï³ñ-
ëÿ îäíîð³÷íî¿ ïåðåðâè Íàòàëÿ ²îíîâà ïîâåðíóëàñÿ íåùîäàâíî, çì³-
íèâøè íàïèñ ïñåâäîí³ìó ç “ÃëþêîZa” íà “Ãëþêîçà”. Çà öåé ÷àñ
ñï³âà÷êà Ãëþêîçà âñòèãëà âèéòè çàì³æ çà ðîñ³éñüêîãî á³çíåñìåíà
Îëåêñàíäðà ×èñòÿêîâà, íàðîäèòè äî÷êó Ë³ä³þ òà çì³íèòè ³ì³äæ ç àã-
ðåñèâíîãî ï³äë³òêîâîãî íà ë³ðè÷íî-ðîìàíòè÷íèé. Îñíîâíà òåçà ¿¿ íî-
âîãî ñèíãëà — “Áàáî÷êè â ìîåì æèâîòå — ýòî ëþáîâü ê òåáå”.

Äëÿ ðåæèñåðà Àëàíà Áàäîºâà öåé êë³ï º íåòèïîâèì. “Çà çàäóì-
êîþ, â³äåî ³íòåëåêòóàëüíå, áåç ãëàìóðó,— ïîä³ëèâñÿ Àëàí Áàäîºâ.—
À ìåòåëèêè — öå àëåãîð³ÿ ïî÷óòò³â òà áàæàíü â ³ñòîð³¿ êîõàííÿ, ùî
âèíèêàº ì³æ ãåðîÿìè”. Âèêîíàâèöÿ Íàòàëÿ ²îíîâà çàäîâîëåíà ñï³â-
ïðàöåþ ç ðåæèñåðîì. “Àëàí Áàäîºâ — íàéêðàùèé,— ç³çíàëàñÿ “Õðå-
ùàòèêó” ñï³âà÷êà.— ß ó çàõâàò³ â³ä éîãî êðåàòèâíîñò³, ÷àñòî ³äå¿ âè-
íèêàþòü ïðîñòî íà õîäó. Â êë³ï³ ïåðåâàæàòèìóòü íàñàìïåðåä í³æ-
í³ñòü, ì’ÿê³ñòü òà ëåãê³ñòü”.

Ó ï³äáîð³ ðîáî÷î¿ ãðóïè òà ³äåéíîìó âò³ëåíí³ âèêîíàâèöÿ Ãëþêî-
çà ïîâí³ñòþ ïîêëàëàñÿ íà áà÷åííÿ ðåæèñåðà. Ïàðòíåðîì ñï³âà÷êè
ñòàâ óêðà¿íñüêèé àêòîð-ïî÷àòê³âåöü Âàëåíòèí Òèùåíêî, ÿêèé ðàí³-
øå ïðàöþâàâ îñâ³òëþâà÷åì ó êîìàíä³ Àëàíà Áàäîºâà. Îñíîâíèé àê-
öåíò â³äåîðîëèêó çðîáëåíî íà õîðåîãðàô³÷íèõ íîìåðàõ. Ñïåö³àëü-
íî çàïðîøåíà òåàòðàëüíèé õîðåîãðàô Îëüãà Ñåìàøê³íà ïðàöþâàëà
ç ãåðîÿìè â³äåîðîáîòè äâà äí³. “Ñï³âà÷êà Ãëþêîçà âèÿâèëàñÿ íàä-
çâè÷àéíî ïëàñòè÷íîþ,— ïîä³ëèëàñÿ Îëüãà Ñåìàøê³íà.— Çà äîïî-
ìîãîþ õîðåîãðàô³¿ ñòâîðþºòüñÿ åñòåòèêà òà ñòèë³çàö³ÿ êë³ïó, àäæå
âñ³ ñöåíè êîõàííÿ ïåðåäàþòüñÿ ìîâîþ ðóõ³â”. Ñâ³ò çàêîõàíèõ îá³-
öÿþòü çðîáèòè áåçìåæíèì: çà äîïîìîãîþ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é çà ç
âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíî¿ ãðàô³êè ñï³âà÷êà Ãëþêîçà òà ¿¿ ïàðò-
íåð ë³òàòèìóòü òà á³ãàòèìóòü ïî ñò³íàõ, ðîáèòèìóòü ñàëüòî. Â êë³ï³
ä³éñòâî ðîçãîðòàºòüñÿ íà êîíöåðò³ òà â ê³ìíàò³. Ïåðøó êîíöåðòíó
÷àñòèíó çí³ìàëè ó ñóáîòó ó ñóâîðèõ õîëîäíèõ óìîâàõ çéîìî÷íîãî
ïàâ³ëüéîíó ê³íîñòóä³¿ ³ìåí³ Äîâæåíêà, íàä äðóãîþ ÷àñòèíîþ ïðà-
öþâàòèìóòü ñüîãîäí³. Êë³ï “Ïåñíÿ áàáî÷êè” áóäå ãîòîâèé 7 ãðóä-
íÿ, à éîãî ïðåì’ºðà çàïëàíîâàíà íà ïåðåäíîâîð³÷íèé ÷àñ

Ãîñòåé çóñòð³ëè îäÿãîì
Ãîëîâà ôîíäó “ÀíòèÑÍ²Ä” Îëåíà Ôðàí÷óê ç³áðàëà 
ïîíàä ï³âì³ëüéîíà äîëàð³â íà áëàãî÷èííîìó àóêö³îí³

Ìàðèíà ÀÐÑÜÎÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю ввечері в ніч-
ном л бі "Арена Enter-
tainment" запрошені біз-
несмени і політи и тор -
валися на а ціоні Love
Fashion AID. 30 весільних
с онь та остюмів від
38 раїнсь их модельєрів
продали на с м $ 535
тисяч.

Ãîëîâà ôîíäó “ÀíòèÑÍ²Ä”
Îëåíà Ôðàí÷óê ó ï’ÿòíèöþ çó-
ñòð³÷àëà ãîñòåé, âäÿãíåíà â ÷åð-
âîíó ñóêíþ (÷åðâîíèé º ñèìâî-
ëîì áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì). Äî íå¿
â “Àðåíó” çàâ³òàëè çàìîæí³ á³ç-
íåñìåíè — ïðåçèäåíò êîìïàí³¿

VS Energy Ìèõàéëî Ñïåêòîð, ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð “Êîíêîðä-
Êàï³òàë” ²ãîð Ìàçåïà, âëàñíèê
ãðóïè êîìïàí³é “Óêðà¿íñüêèé
ìåä³àõîëäèíã” Áîðèñ Ëîæê³í, ãî-
ëîâà ïðàâë³ííÿ áàíêó “Ðîäîâ³ä”
Äåíèñ Ãîðáóíåíêî òà ³íø³. Ïðèé-
øëè òàêîæ áðàòè-áîêñåðè Â³òà-
ë³é ³ Âîëîäèìèð Êëè÷êè — ³ îä-
ðàçó æ âñòóïèëè â òîðãè, ïðè-
äáàâøè ïåðøèé ëîò — âåñ³ëüíó
ñóêíþ â³ä ìîäåëüºðà Îêñàíè Êà-
ðàâàíñüêî¿ çà $13,2 òèñ.

Íàéäîðîæ÷èì ëîòîì ñòàëè äî-
âîë³ ïðîñò³ æ³íî÷èé ³ ÷îëîâ³÷èé
êîñòþìè â³ä äèçàéíåðà Îëåíè
²âàíîâî¿ ï³ä íàçâîþ “Áîíí³ ³
Êëàéä”. “Çëîä³éñüêà” ñóòü íàçâè
³ ñòðàçîâ³ ñåðäå÷êà íà ÷îðíèõ êîñ-
òþìàõ çàö³êàâèëè âëàñíèêà ô³ò-
íåñ-öåíòðó “Àêâàð³óì” Ãàðð³ Êî-
ðîãîäñüêîãî, ÿêèé ³ êóïèâ óñþ öþ
êðàñó çà $59,5 òèñ. Çâàííÿ íàé-

àêòèâí³øîãî ïîêóïöÿ îòðèìàâ
âëàñíèê “Äåëüòà-áàíêó” Ìèêîëà
Ëàãóí, ÿêèé êóïèâ îäÿã â³ä äèçàé-
íåð³â Ñåðã³ÿ ªðìàêîâà, Àðòåìà
Êëèì÷óêà, Îëåêñ³ÿ Çàëåâñüêîãî,
Ìèõàéëà Âîðîí³íà òà ³íøèõ ìàé-
æå íà $100 òèñ.

Ïðèñóòíÿ íà àóêö³îí³ øîó-á³ç-
íåñîâà åë³òà, äèâëÿ÷èñü íà ðîçìàõ
ö³í, ìîãëà ò³ëüêè ñïîñòåð³ãàòè.
Àëå òóò íà ñöåíó âèéøëè êîì³êè
ç “95 êâàðòàëó” â ñòàðèõ ïóëîâå-
ðàõ ³ ïîíîøåíèõ “ñïîðòèâêàõ”.
Ôðîíòìåí “95 êâàðòàëó” Âîëîäè-
ìèð Çåëåíñüêèé ïî÷àâ ïðîäàâàòè
öþ îäåæó, à ñêóëüïòîð Îëåã Ï³í-
÷óê òà âåäó÷à Ò³íà Êàíäåëàê³ —
êóïóâàòè. Âèãðàâ Îëåã Ï³í÷óê,
ïðèäáàâøè ðåì³íü çà $1 òèñ. À
Ò³íà Êàíäåëàê³ ïî¿õàëà, ñï³éìàâ-
øè îáëèçíÿ,— âñ³ êðåäèòí³ êàðò-
êè òà ãîò³âêó âîíà çàëèøèëà âäî-
ìà â Ìîñêâ³

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî, áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â, â Êðèìó ìîêðèé ñí³ã òà

äîù. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 7—12 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +1...+6°Ñ, âíî÷³ 0...—8°Ñ; â Êðèìó âäåíü

+6...+12°Ñ, âíî÷³ +1...+7°Ñ; íà ðåøò³ òåðèòîð³¿ âäåíü áëèçüêî 0°Ñ,
âíî÷³ —3...—7°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â.
Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, 7—12 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü áëèçüêî 0°Ñ, âíî÷³ —3...—9°Ñ
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ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Для створення ново о образ Глю ози ви ористов вали шт чний вітер


