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Êèÿíè í³êîëè íå çàáóäóòü
áåçâèííî çàãèáëèõ 
â³ä Ãîëîäîìîðó
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè òà ìåð Êèºâà âøàíóâàëè ïàì’ÿòü æåðòâ òðàãåä³¿

Ó ñóáîòó Êè¿â ðàçîì ç óñ³ºþ Óêðà-
¿íîþ âøàíîâóâàâ ïàì’ÿòü æåðòâ Ãî-
ëîäîìîðó 1932—1933 ðîê³â. Çàïàëà-
ëè âîãíèêè, âñÿ êðà¿íà íà õâèëèíó
çàñòèãëà â ìîâ÷àíí³. Æàëîáíà õîäà
â³ä Ñîô³éñüêîãî äî Ìèõàéë³âñüêîãî
ñîáîðó ç³áðàëà òèñÿ÷³ ëþäåé — ³ êè-
ÿí, ³ ìåøêàíö³â ç óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà-
¿íè, à î÷îëèëè òðàóðíó ïðîöåñ³þ êå-
ð³âíèêè äåðæàâè òà ñòîëèö³.

Ï³ñëÿ 15-¿ ãîäèíè Ïðåçèäåíò Â³ê-
òîð Þùåíêî, ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé òà ³íø³ âèñîêîïîñàäîâö³
ïðîéøëè â³ä Ñîô³éñüêî¿ äî Ìèõàé-
ë³âñüêî¿ ïëîù³, ïîñòàâèëè ñâ³÷êè äî
Ïàì’ÿòíîãî çíàêà “Æåðòâàì ãîëîäî-
ìîðó 1932—1933 ðîê³â”. Î 16.15 áó-
ëî îãîëîøåíî çàãàëüíîíàö³îíàëüíó
õâèëèíó ìîâ÷àííÿ, ï³ñëÿ ÷îãî ðîçïî-
÷àëàñÿ âñåóêðà¿íñüêà àêö³ÿ “Çàñâ³òè
ñâ³÷êó”. Óêðà¿íà íà õâèëèíó çàâìåð-
ëà â ñêîðáîò³, ó áàãàòüîõ ñòîëè÷íèõ
çàêëàäàõ âèìêíóëè ñâ³òëî òà çàïàëè-
ëè ñâ³÷êè, à íà äîðîãàõ Êèºâà çóïè-
íèëèñÿ àâòî.

Ç Ìèõàéë³âñüêî¿ ïëîù³ Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè çâåðíóâñÿ ç ïðîìîâîþ, â
ÿê³é çàêëèêàâ ñâ³ò çàñóäèòè òîòàë³-
òàðíèé êîìóí³ñòè÷íèé ðåæèì. “Ó ï³ê
ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³ ùîäîáè ïîìè-
ðàëî 25 òèñ. ëþäåé. Ìè ìàºìî çíà-
òè êîæåí ôàêò, êîæåí íàêàç, êîæíå
³ì’ÿ, ïîøóêè ïðàâäè íå ñïèíèòè —
âîíè íå çóïèíÿòüñÿ”,— íàãîëîñèâ
Â³êòîð Þùåíêî. Ïîä³¿ 1932—1933
ðîê³â ÿê ãåíîöèä óêðà¿íñüêîãî íàðî-
äó âèçíàëè äåñÿòêè êðà¿í ñâ³òó. Íà-
ñòóïíèé ð³ê Ïðåçèäåíò îãîëîñèâ Ðî-
êîì ïàì’ÿò³ çà çàãèáëèìè ï³ä ÷àñ Ãî-
ëîäîìîðó.

За інчення на 2-й стор.
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Ві тор Ющен о з сім’єю та Леонід Черновець ий посадили пам’ять нащад ам алиновий ай

Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

У с бот У раїна вшанов -
вала пам'ять жертв Голодо-
мор 1932—1933 ро ів. У
Києві с орботн ход очо-
лили Президент Ві тор
Ющен о і місь ий олова
Леонід Черновець ий. Та-
ож Калиновом аю на
Дніпровсь ом звозі виса-
джено 216 щів
алини — символ
с орботи.
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ООФФІІЦЦІІЙЙННОО

Ó ï’ÿòíèöþ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”,
ùî ç 2008 ðîêó ïåðåäáà÷àþòü çàïðîâàäèòè íî-
âó ñõåìó ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà — 70/30.
Öå îçíà÷àº, ùî íà çâåäåííÿ áóäèíêó âèòðà÷à-
òèìóòü 30% áþäæåòíèõ êîøò³â òà 70% âàðòî-
ñò³ æèòëà áóäóòü çàëó÷àòè â³ä íàñåëåííÿ. Òàê³
íîâîââåäåííÿ äîçâîëÿòü çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü
áóäèíê³â, ùî çâîäÿòü ÷åðåç ñï³âô³íàíñóâàííÿ
ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó, òà äàäóòü ìîæëèâ³ñòü
á³ëüø³é ê³ëüêîñò³ êèÿí ïðèäáàòè âëàñíó äîì³â-
êó. Ó 2006 ðîö³ ÷åðãîâèêàì âèä³ëèëè 2280 êâàð-
òèð, òîä³ ÿê ó 2007-ìó — 2850 êâàðòèð

Ì³ñüêà âëàäà ë³êâ³äóº 
íåçàêîíí³ òîðãîâåëüí³ 
ê³îñêè

Ó ï’ÿòíèöþ “Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî
ôàõ³âö³ ñòîëè÷íî¿ ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿ ðîçðîáëÿ-
þòü ñõåìè ðîçì³ùåííÿ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ
ôîðì ó Êèºâ³ òà ãîòóþòü â³äïîâ³äí³ ïðîåêòè
ð³øåíü ÊÌÄÀ òà ì³ñüêî¿ ðàäè. Òàêîæ ðîçðîá-
ëÿþòü ïðîåêòè ð³øåíü ùîäî îáìåæåíü îòðè-
ìàííÿ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ ìàëèõ àðõ³òåê-
òóðíèõ ôîðì óæå ç 1 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó. ßêùî
ï³äïðèºìåöü íåçàêîííî âñòàíîâèâ ê³îñê àáî
òîðãîâåëüíèé íàìåò áåç íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíî¿
ïðîåêòíî-äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿, òî òàêó
ÌÀÔ ì³ñüêà âëàäà ìàº íàì³ð äåìîíòóâàòè

Ó ñòîëèö³ ïîáóäóþòü 
6 íîâèõ àâòîáóñíèõ 
ñòàíö³é

Ó ï’ÿòíèöþ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó”,
ùî çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì ìåðà äî 2011 ðî-
êó â ì³ñò³ ïîáóäóþòü ùå 6 íîâèõ àâòîáóñíèõ
ñòàíö³é: Áîðèñï³ëüñüêó, Áðîâàðñüêó, Âèøãî-
ðîäñüêó, Ãîñòîìåëüñüêó, Æèòîìèðñüêó òà Îäå-
ñüêó. Îáëàøòóâàííÿ àâòîáóñíèõ ñòàíö³é ó ð³ç-
íèõ ðàéîíàõ ì³ñòà äîçâîëèòü çàáåçïå÷èòè ï³ä’-
¿çä òðàíñïîðòó ç óñ³õ îáëàñòåé Óêðà¿íè ³ ì³æ-
íàðîäíèõ àâòîáóñ³â áåç ïðî¿çäó öåíòðàëüíèìè
ìàã³ñòðàëÿìè ì³ñòà. Òàêå ðîçòàøóâàííÿ ñòàí-
ö³é ïîë³ïøèòü îðãàí³çàö³þ äîðîæíüîãî ðóõó â
ñòîëèö³

Êèÿíè ïîõðåñòèëè 
ïîìèíàëüíèé ãàé

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòó-
àö³é ÊÌÄÀ ²âàí Ãàâðèëþê ïîâ³äîìèâ “Õðå-
ùàòèêó”, ùî 24 ëèñòîïàäà çóñèëëÿìè ì³ñüêî-
ãî ï³äðîçä³ëó ÌÍÑ ó ïîìèíàëüíîìó Êàëèíî-
âîìó ãàþ ïî æåðòâàõ Ãîëîäîìîðó áóëî âñòà-
íîâëåíî ïàì’ÿòíèé çíàê — 8-ìåòðîâèé Õðåñò.
Éîãî ïëàíóâàëè âñòàíîâèòè âäåíü, ï³ä ÷àñ îô³-
ö³éíî¿ öåðåìîí³¿ çà ó÷àñòþ Ïðåçèäåíòà òà ìå-
ðà Êèºâà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. “Ïðîòå â³é-
ñüêîâèé òðàíñïîðò ³ç õðåñòîì ïî äîðîç³ ç³ Ëüâî-
âà äâ³÷³ ëàìàâñÿ, ïðèáóâ ³ç çàï³çíåííÿì, òîìó
Çíàê âñòàíîâëþâàëè, êîëè ïîñóòåí³ëî”,— ñêà-
çàâ ²âàí Ãàâðèëþê. “Ìè âèáðàëè íàéêðàùå
ì³ñöå — ïîðó÷ ³ç êàì’ÿíîþ ïëèòîþ, ùî ñèì-
âîë³çóº Æîðíà Ãîëîäîìîðó”,— ñêàçàâ “Õðå-
ùàòèêó” àâòîð ïðîåêòó àðõ³òåêòîð Â³òàë³é Ñî-
áîë³âñüêèé

Ðåéòèíã Ëåîí³äà 
×åðíîâåöüêîãî çðîñòàòèìå

Ó÷îðà ó ïðÿìîìó åô³ð³ òåëåêàíàëó “Êè¿â”
ðàäíèê ñòîëè÷íîãî ìåðà ç ïèòàíü ³íôîðìà-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè ³ ñâîáîäè ñëîâà Êàçáåê Áåê-
òóðñóíîâ ñïðîñòóâàâ óñ³ ðîçìîâè ïðî ìîæ-
ëèâ³ ïîçà÷åðãîâ³ âèáîðè ñòîëè÷íîãî ãîëîâè
é çàïåâíèâ, ùî ó 2011 ðîö³, ÿêùî Ëåîí³ä
×åðíîâåöêèé âèð³øèòü ³òè íà âèáîðè, êèÿíè
âèáåðóòü ñàìå éîãî.

“Ðîçìîâè ïðî ïåðåâèáîðè ìåðà — ïîçà
ðàìêàìè êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîíîäàâñòâà. ß âïåâ-
íåíèé, ùî çà òàêî¿ äèíàì³êè é òàêîãî òåì-
ïó ðîñòó æèòòÿ â Êèºâ³, ÿêùî Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöêèé óõâàëèòü òàêå ð³øåííÿ é ï³äå íà
âèáîðè ó 2011 ðîö³, ÿ íå ñóìí³âàþñÿ, ùî êè-
ÿíè âèáåðóòü ñàìå éîãî ³ â³í âèãðàº”,— çà-
ÿâèâ Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ.— ß ö³ëêîì ïåâåí,
ùî íàâåñí³ â³äáóäåòüñÿ îñòàòî÷íèé ïñèõî-
ëîã³÷íèé ïåðåëîì ó ä³àëîç³ âëàäè òà êèÿí ³
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé äîñÿãíå ðåéòèíãó 
40—50%”.

Êèÿíè í³êîëè íå çàáóäóòü
áåçâèííî çàãèáëèõ 
â³ä Ãîëîäîìîðó

За інчення.
Почато на 1-й стор.

Öüîãî äíÿ ó ïàì’ÿòü ïðî æåðòâè ëè-
õîë³òòÿ Êàëèíîâèé ãàé íà êè¿âñüêîìó
Äí³ïðîâñüêîìó óçâîç³ ïîïîâíèâñÿ 216
êàëèíîâèìè êóùàìè, ÿê³ ñèìâîë³çóþòü
ñêîðáîòó. Ç ñàìîãî ðàíêó ¿õ âèñàäèëè
ïåðø³ îñîáè äåðæàâè, êåð³âíèêè ñòî-
ëèö³, à òàêîæ ëþäè, ÿê³ ïðè¿õàëè, àáè

çàñâ³ä÷èòè øàíó äî çàãèáëèõ. Á³ëÿ êîæ-
íîãî êóùà çàëèøàëè íàïèñè ç íàçâàìè
íàñåëåíèõ ïóíêò³â, äå âêàçóâàëè ê³ëü-
ê³ñòü ïîìåðëèõ â³ä ãîëîäó. Íà öüîìó
ì³ñö³ ïëàíóþòü çâåñòè Ìóçåé Ãîëîäîìî-
ðó, à ñàì ãàé íàðàõîâóâàòèìå ïîíàä 10
òèñ. êóù³â êàëèíè. Ïðåçèäåíò Â³êòîð
Þùåíêî çàçíà÷èâ, ùî êàïëè÷êà, ÿêó
âæå ñïîðóäæåíî, òà ïàì’ÿòíèê ñòàíóòü
ïåðøèì åòàïîì áóäóâàííÿ ìåìîð³àëü-

íîãî êîìïëåêñó. Çðàíêó Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî, ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð Â³êòîð ßíóêîâè÷ òà êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
âçÿëè ó÷àñòü ó ïàíàõèä³ ïî æåðòâàõ Ãî-
ëîäîìîðó â Ñîô³éñüêîìó ñîáîð³. Ñëóæ-
áó ïðàâèëè ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ õðèñ-
òèÿíñüêèõ êîíôåñ³é

Михайло ШКУРІН,
“Хрещати ”

У пам'ять про за иблих 75 ро ів том запалили іль а сотень свічо

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю на засіданні оле ії
КМДА Київсь ий місь ий олова
Леонід Черновець ий дор чив
створити нове правління з он-
тролю за ви ористанням бю-
джетних оштів. Тепер процед -
ра проведення тендерів стане
жорст ішою, а винних зловжи-
ваннях чиновни ів по арають.

Ó ï’ÿòíèöþ íà ðîçøèðåíîìó çàñ³äàíí³
êîëåã³¿ ÊÌÄÀ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëî-
âà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàñëóõàâ çâ³ò çà-
ñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî ô³íàí-
ñîâîãî óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ Â³êòîðà Ïàäàë-
êè ïðî âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-

åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó
ñòîëèö³ çà 10 ì³ñÿö³â 2007 ðîêó. Ó äîïî-
â³ä³ Â³êòîð Ïàäàëêà çàçíà÷èâ, ùî ÷èìà-
ëî òåíäåð³â ïðîâîäèëè ç ïîðóøåííÿì, à
òîìó âàæëèâî çðîáèòè öþ ïðîöåäóðó
æîðñòê³øîþ. Çà ðîçðàõóíêàìè çàñòóïíè-
êà íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî
óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ, öå “äîïîìîæå âèêî-
íóâàòè ïðèáëèçíî íà 15 % á³ëüøå ðîá³ò”.

Ñâîºþ ÷åðãîþ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
äîðó÷èâ ñâîºìó ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³
Äåíèñó Áàññó ñòâîðèòè íîâå óïðàâë³ííÿ,
ÿêå êîíòðîëþâàòèìå âèêîðèñòàííÿ áþ-
äæåòíèõ êîøò³â. Òàêîæ ïàí ×åðíîâåöü-
êèé äîäàâ, ùî òàêèé êîíòðîëü óêðàé ïî-
òð³áåí, îñê³ëüêè Êîíòðîëüíå óïðàâë³ííÿ
ÊÌÄÀ çà îñòàíí³é ð³ê âèÿâèëî, ùî ñòî-
ëè÷í³ ÷èíîâíèêè íåçàêîííî âèòðàòèëè
68 ìëí ãðí. “Òåïåð â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè
íàïðàâëåíî äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãà-

í³â”,— ïîâ³äîìèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé 
ãîëîâà.

Ïðîòå, çà ñëîâàìè Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî, íîâå óïðàâë³ííÿ íå äóáëþâàòèìå
ôóíêö³é ÊÐÓ ³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà
àóäèòó ÊÌÄÀ. Íà éîãî äóìêó, “òóò áóäå
á³ëüøå ìîæëèâîñòåé, í³æ ó áóõãàëòåð-
ñüêèõ ïåðåâ³ðîê”. Â óïðàâë³íí³ ïðàöþâà-
òèìóòü 2—3 ëþäèíè, ÿê³ “ìàòèìóòü õî-
ðîøó îñâ³òó òà îòðèìóâàòèìóòü âèñîêó
çàðïëàòó”.

Ìåð ïåðåêîíàíèé, ùî ïðîáëåìà ðîç-
êðàäàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â íàðàç³ íàä-
çâè÷àéíî àêòóàëüíà äëÿ Óêðà¿íè. Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ñêàçàâ, ùî áóäå òÿæêî
“çðîáèòè ðåâîëþö³þ â îêðåìîìó ì³ñò³”,
àëå ñòâîðåííÿ íîâîãî óïðàâë³ííÿ ñïðè-
ÿòèìå çàïîá³ãàííþ çëîâæèâàííÿì ÷èíîâ-
íèê³â

Ìåð ïîñèëèâ êîíòðîëü
çà äåðæàâíèìè êîøòàìè
Íîâå óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ ïðîêîíòðîëþº, ÿê ¿õ âèêîðèñòîâóþòü

Ìåð³ÿ äîïîìîæå
áóäóâàòè æèòëî
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Àíäð³é ªÐÌÎËÀªÂ
êåð³âíèê Öåíòðó 
ñîö³àëüíèõ 
äîñë³äæåíü “Ñîô³ÿ”,
ñïåö³àëüíî 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

Áëîê “Íàøà Óêðà-
¿íà — Íàðîäíà ñàìî-
îáîðîíà” íàðàç³ ïðîõî-
äèòü âèïðîáóâàííÿ
ì³äíèìè òðóáàìè â³ä-
íîñíîãî óñï³õó. Àëå ïî-
ìèëÿþòüñÿ ò³, õòî áà÷èòü ºäèíèì “íåíàøîó-
êðà¿íñüêèì” ïîë³òèêîì ó öüîìó òàáîð³ Þð³ÿ
Ëóöåíêà. Íàñïðàâä³ ïàíè Ëóöåíêî, Êîñòåíêî,
Òàðàñþê, Êàòåðèí÷óê, Êèðèëåíêî òà é ÷èìà-
ëî ³íøèõ ïîë³òèê³â íå çáèðàþòüñÿ çóïèíÿòè-
ñÿ ó ñâî¿é êàð’ºð³ í³ íàñòóïíîãî ðîêó, í³ ó ð³ê
ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â. Òîáòî êîæåí ³ç ö³º¿
ìîëîäî¿ êîìàíäè, ÿêà ùå ï³âðîêó òîìó òàê ïî-
äîáàëàñÿ Ïðåçèäåíòó, òåïåð ìîæå ãðàòè 
íà ñåáå.

ª, çâ³ñíî, íàéâèðàçí³ø³ ç-ïîì³æ ðîçêîëüíè-
ê³â, àëå º ³ ïåâíå ñï³ëüíå ó ïîâåä³íö³ ðîçêîëü-
íèê³â, ³ ïåâí³ çàêîíîì³ðíîñò³. Áëîê óòâîðåíèé
ìàéæå äåñÿòêîì ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ñóá’ºêò³â.
² öå íå ïðîñòî ôîðìàëüí³ îðãàí³çàö³¿. Öå â
á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ïîë³òè÷í³ êîìàíäè ç âëàñ-
íèì áà÷åííÿì ïîë³òè÷íî¿ ãðè, ç âëàñíèìè ³äåî-
ëîã³÷íèìè ïëàòôîðìàìè. Ñïðîáà êîíñîë³äó-
âàòèñÿ ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî, íåçàëåæíî â³ä
ðîë³ ï³ä ÷àñ ïîïåðåäíüî¿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿,
âñ³ âîíè áîðîòèìóòüñÿ çà ïîçèö³þ êðåàòèâíî-
ãî ë³äåðñòâà, îðãàí³çàö³éíîãî ë³äåðñòâà, âðåø-
ò³-ðåøò, çà äîì³íàíòó ó öüîìó âåëèêîìó îá’-
ºäíàíí³. Àí³ òàê³ àìá³òí³ ïîë³òèêè, ÿê Áîðèñ
Òàðàñþê ÷è Àíàòîë³é Ìàòâ³ºíêî, àí³ òàê³ àê-
ñàêàëè, ÿê ²âàí Ïëþù, àí³ òàê³ ì³í³ñòðè-àä-
ì³í³ñòðàòîðè, ÿê Â³êòîð Áàëîãà íå äîçâîëÿòü
ñâî¿ì êîíêóðåíòàì ìîíîïîë³çóâàòè ïðîïðåçè-
äåíòñüêèé Áëîê ÍÓ—ÍÑ.

²äåÿ ºäèíî¿ ïàðò³¿ òà îá’ºäíàííÿ íà ñï³ëüí³é
ïëàòôîðì³ — öå íàñàìïåðåä øëÿõ äî ìîíîïî-
ë³¿ íà áëîê, ìîíîïîë³¿ íà ãîëîñè, ìîíîïîë³¿ íà
ïðîåêòè ð³øåíü, ìîíîïîë³¿ íà ³äåîëîã³÷íå òëó-
ìà÷åííÿ ïîë³òèêè. ² â öüîìó ñåíñ³, ÿ äóìàþ,
÷èìàëî ìîëîäèõ ïîë³òèê³â ³ç ïåðøî¿ äåñÿòêè
ðàïòîì â³ä÷óëè, ùî íèí³ ¿õíº ì³ñöå íå ïåðøå,
à äåñÿòå. Ñàìå òîìó â³ä öèõ ïîë³òèê³â ëóíàþòü
ñåíñàö³éí³ çàÿâè ïðî îñîáèñòó ïîçèö³þ. Ìàþ
íà óâàç³ âñå êîëî ïîë³òèê³â, ÿêèõ Ïðåçèäåíò
ðîçãëÿäàº ÿê ñâî¿õ ïîë³òè÷íèõ ä³òåé, ùî ìàëè
â³äïðàöþâàòè ïåðåìîãó 2004 ðîêó. Òåïåð ðàï-
òîì ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî âîíè íå çáèðàþòüñÿ â³ä-
ïðàöüîâóâàòè, ùî âîíè ç ñàìîãî ïî÷àòêó ïðà-
öþâàëè íà ñåáå.

Ïîë³òèêè íà êøòàëò ²âàíà Ïëþùà — öå ïî-
ë³òèêè ðåæèìíî¿ ð³âíîâàãè. Âîíè ç’ºäíóþòü
íå ëèøå ãðóïè âïëèâó, âîíè ç’ºäíóþòü ÷àñè ³
åïîõè. ²âàí Ïëþù áóâ îäíèì ³ç ïåðøèõ ñï³-
êåð³â íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè, öå ëþäèíà, ÿêà ïî-
â’ÿçàíà òîëåðàíòíèìè çâ’ÿçêàìè ³ç ñõ³äíèìè ³
çàõ³äíèìè åë³òàìè, ï³âäåííèì ³ çàõ³äíèì êà-
ï³òàëîì. Öåé ïîë³òèê ïîñò³éíî øóêàòèìå âà-
ð³àíòè ö³º¿ ð³âíîâàãè. Ñàìå òîìó â³í êîðèñòóº-
òüñÿ íèí³ á³ëüøîþ óâàãîþ ³ äîâ³ðîþ ó åë³ò,
àí³æ ìîëîä³ ðåâîëþö³îíåðè. ² òàêèõ ëþäåé òåæ
÷èìàëî â ÍÓ—ÍÑ. Âàðòî çãàäàòè òîãî æ ïàíà
ªõàíóðîâà, ÿêèé òàêîæ âèêëèêàº äîâ³ðó ó øè-
ðîêîãî êîëà íå ëèøå ïîìàðàí÷åâèõ, à é ð³ç-
íîêîëüîðîâèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë.

ª ³ àäì³í³ñòðàòèâí³ êîìàíäè, ÿê³ âèêîíóþòü
ó ÍÓ—ÍÑ ôóíêö³þ íàãëÿäà÷³â. Öå ëþäè, ò³ñ-
íî ïîâ’ÿçàí³ ç àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîìàíäîþ ñà-
ìîãî Ïðåçèäåíòà, ò³ñíî ïðèâ’ÿçàí³ äî Ñåêðå-
òàð³àòó, ³ âîíè òóò â³ä³ãðàþòü ðîëü ñâîºð³äíèõ
êîíòðîëåð³â äèñöèïë³íè ³ âíóòð³øí³õ ïðîòè-
ð³÷. Ó âèïàäêó, êîëè ì³ðêóâàííÿ ïîë³òèêà ïðî
ñâîþ ïîë³òè÷íó êàð’ºðó ïåðåâàæàþòü íàä ïëà-
íàìè Ïðåçèäåíòà, âîíè âèñòóïàþòü ñâîº÷àñ-
íî ç âëàñíèì áà÷åííÿì òà âëàñíîþ ïîçèö³ºþ.
Ñàìå “êîíòðîëåðàìè” ïðèçóïèíåíî ïðîöåñ
ì’ÿêîãî ïîâîðîòó äî ÁÞÒ.

Ñïðîáà îá’ºäíàòè öèõ ïîë³òèê³â â ºäèíó ïàð-
ò³þ ïðèçâåäå äî òîãî, ùî ÷àñòèíà ç íèõ ³ íà-
äàë³ ïðàöþâàòèìå íà ñåáå, äåìîíñòðóþ÷è ñâîþ
îñîáèñò³ñòü, ÷àñòèíà ìîæå çàÿâèòè ïðî ñâî¿
ñèìïàò³¿ ³íøèì ë³äåðàì. À ùå ÷àñòèíà âñå æ
çðåàë³çóº ïðîåêò íîâî¿ íàö³îíàë-äåìîêðàòè÷-
íî¿ ïàðò³¿
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Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора Верховний с д Російсь ої
Федерації не по одився з вимо-
ою зняти андидат р чинно о
президента з парламентсь их
пере онів. Проте російсь а опо-
зиція зазнає поразо не лише
на юридичном фронті. Против-
ни ам чинної влади не вдається
і вивести людей на в лиці.

Ó÷îðà êàñàö³éíîþ ³íñòàíö³ºþ Âåðõîâ-
íîãî ñóäó Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ áóëî â³ä-
ìîâëåíî â çàäîâîëåíí³ ïîçîâó îïîçèö³¿,
ÿêà âèìàãàëà çíÿòè ç âèáîð³â êàíäèäàòó-
ðó ïðåçèäåíòà Ðîñ³¿ Âîëîäèìèðà Ïóò³íà.
Íàãàäàºìî, ùî ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ “Ñîþç
ïðàâèõ ñèë” çâèíóâàòèëà ïðåçèäåíòà ó
ïîðóøåíí³ ïðàâèë ïåðåäâèáîð÷î¿ àã³òà-
ö³¿. Íà äóìêó “ïðàâèõ”, ïàí Ïóò³í íåçà-
êîííî àã³òóâàâ çà ïàðò³þ “ªäèíà Ðîñ³ÿ”,

â³ä ÿêî¿ â³í º êàíäèäàòîì ó äåïóòàòè
Äåðæäóìè.

Ïðè öüîìó îïîçèö³éí³ ñèëè íå îáìå-
æèëèñÿ ëèøå ñóäîâèìè ïîçîâàìè òà ïî-
ë³òè÷íèìè çàÿâàìè, à é ïðîâåëè â÷îðà
òàê çâàíèé “Ìàðø íåçãîäíèõ” ó Ñàíêò-
Ïåòåðáóðç³ òà Ìîñêâ³. Ê³ëüêà òèñÿ÷
ó÷àñíèê³â ³ç ð³çíîìàí³òíèõ ïîë³òè÷íèõ
óãðóïîâàíü, çäåá³ëüøîãî ìàðã³íàëüíèõ,
ñïðîáóâàëè ïðîâåñòè õîäó çà ìàðøðó-
òîì, íåóçãîäæåíèì ³ç âëàäîþ. Âíàñë³-
äîê ñóòè÷îê ³ç ïðàâîîõîðîíöÿìè ê³ëü-
êà äåñÿòê³â ëþäåé áóëî çààðåøòîâàíî.
Ñåðåä çàòðèìàíèõ ì³ë³ö³ºþ íà àêö³¿
ïðîòåñòó âèÿâèëèñÿ ë³äåð “Îá’ºäíàíî-
ãî ãðîìàäÿíñüêîãî ôðîíòó” Ãàð³ Êàñ-
ïàðîâ, ÿêîãî çàñóäèëè íà 5 ä³á óâ’ÿçíåí-
íÿ, ³ ÷ëåí ôåäåðàëüíî¿ ïîë³òðàäè “Ñî-
þçó ïðàâèõ ñèë” Áîðèñ Íºìöîâ. Êî-
ëèøíüîãî ðàäíèêà óêðà¿íñüêîãî ïðåçè-
äåíòà, ùîïðàâäà, âæå âñòèãëè â³äïóñ-
òèòè. Îïîçèö³ÿ çâèíóâà÷óº ÷èííîãî
ïðåçèäåíòà ó òîìó, ùî çðîñòàííÿ ïðè-
áóòê³â êðà¿íè â³ä åêñïîðòó åíåðãîíîñ³-

¿â íå â³äîáðàæàºòüñÿ íà ð³âí³ æèòòÿ ïå-
ðåñ³÷íèõ ðîñ³ÿí. Òîä³ ÿê ïðèáóòêè îë³-
ãàðõ³â çá³ëüøóþòüñÿ àñòðîíîì³÷íèìè
òåìïàìè. “Ö³íè íà íàôòó ïðè Ïóò³í³
çðîñëè â 10 ðàç³â. ×è ñòàëè ìè æèòè
êðàùå â 10 ðàç³â?”, — òàêèì áóâ îñíîâ-
íèé ìåñèäæ ë³äåð³â àêö³¿ ïðîòåñòó. Ãà-
ð³ Êàñïàðîâ òàêîæ îãîëîñèâ, ùî ìåòîþ
éîãî ðóõó º íå ïåðåìîãà íà âèáîðàõ, à
“äåìîíòàæ âñ³º¿ ñèñòåìè”.

Ïðîòå ñàì³ ðîñ³ÿíè ïîêè ùî íà ðàäè-
êàëüí³ êðîêè íå íàâàæóþòüñÿ. Ïðèíàéìí³,
çà äàíèìè ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, ðåé-
òèíã ïðîïðåçèäåíòñüêî¿ “ªäèíî¿ Ðîñ³¿”
ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 60%. Äèðåêòîð óêðà-
¿íñüêîãî ô³ë³àëó ²íñòèòóòó êðà¿í ÑÍÄ Âî-
ëîäèìèð Êîðí³ëîâ çàÿâèâ “Õðåùàòèêó”,
ùî àêö³¿ îïîçèö³¿ º “ñöåíàð³ºì, çàïóùåíèì
äëÿ äèñêðåäèòàö³¿ âëàäè â Ðîñ³¿”. “Íèí³
àêö³¿ îïîçèö³¿ íå çìîæóòü âïëèíóòè íà ðå-
çóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ”,— ïåðåêîíàíèé ïàí
Êîðí³ëîâ. Òàêîæ ïîë³òîëîã ââàæàº, ùî
îïîçèö³éí³ ïðîòåñòè íàâðÿä ÷è çì³íÿòü ïî-
ë³òè÷í³ íàñòðî¿ ó Ðîñ³¿ â ö³ëîìó

Ä³òè 
Ïðåçèäåíòà
Þùåíêà

Íàñòóïíå çàñ³äàííÿ íîâîîáðàíî¿ Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè ìàº â³äáóòèñÿ â ÷åòâåð. Ïðèíàé-
ìí³ òàêå îãîëîøåííÿ äåïóòàòàì çðîáèëà
ãîëîâóþ÷à íà ïåðøîìó çàñ³äàíí³ ïàðëàìåí-
òó Âåðõîâíî¿ Ðàäè ðåã³îíàëêà Ðà¿ñà Áîãà-
òèðüîâà. Ïðîòå ë³äåðè áëîêó ÍÓ—ÍÑ Â’ÿ-
÷åñëàâ Êèðèëåíêî ³ Þð³é Ëóöåíêî íàïî-
ëÿãàþòü íà ïðîâåäåíí³ ÷åðãîâîãî çàñ³äàí-
íÿ âæå ó â³âòîðîê. Âî÷åâèäü, ãîëîâíà ìå-
òà — øâèäêî “äîäàâèòè” äåïóòàò³â ç “Íà-
øî¿ Óêðà¿íè”, ùî íå ï³äïèñàëè êîàë³ö³é-
íî¿ óãîäè (ó ï’ÿòíèöþ ¿õ âèÿâèëîñÿ âæå íå

òðîº, à ñåìåðî). Ïðîòå íàâ³òü ðÿäîâ³ ÷ëåíè
áëîêó íå ðîçóì³þòü òàêîãî çàâçÿòòÿ. “Íå
ðîçóì³þ, íàâ³ùî çáèðàòèñÿ ó â³âòîðîê, ÿê-
ùî âñ³ ï³äïèñè ï³ä êîàë³ö³éíîþ óãîäîþ äî-
ñ³ íå ç³áðàí³”,— çàóâàæèâ “Õðåùàòèêó” äå-
ïóòàò â³ä ÍÓ—ÍÑ Ãåííàä³é Ìîñêàëü.

Çðîçóì³ëî, ùî áåç îñîáèñòîãî âòðó÷àííÿ
Â³êòîðà Þùåíêà ñèòóàö³þ íàâðÿä ÷è âè-
ïðàâëÿòü. Õî÷à ð³çíîìàí³òí³ñòü äóìîê ó
ÍÓ—ÍÑ íàéïåðøå ñâ³ä÷èòü ïðî íåâèçíà-
÷åí³ñòü ñàìîãî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ó ïî-
òð³áíîñò³ ôîðìóâàííÿ áóäü-ÿêî¿ êîàë³ö³¿.

Òèì ÷àñîì îäèí ³ç î÷³ëüíèê³â ÁÞÒ Ìè-
êîëà Òîìåíêî âæå âèçíàâ, ùî Âåðõîâíà
Ðàäà VI ñêëèêàííÿ ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ íà
áåçêîàë³ö³éíèé ³ òèì÷àñîâèé ïàðëàìåíò.
Öå çîâñ³ì íå îçíà÷àº, ùî Âåðõîâíà Ðàäà
íå çìîæå ïðàöþâàòè. Ùîáè â³äñóíóòè ó
÷àñ³ ãîëîñóâàííÿ çà íîâèé ñêëàä óðÿäó, äå-
ïóòàòè ìîæóòü âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî
ðåãëàìåíòó. Â öåé ÷àñ ñâî¿ îáîâ’ÿçêè âè-
êîíóâàòèìå óðÿä Â³êòîðà ßíóêîâè÷à. Â³ä-
ñóòí³ñòü þðèäè÷íî îôîðìëåíî¿ êîàë³ö³¿ â
ïàðëàìåíò³ ôàêòè÷íî îçíà÷àº òèì÷àñîâå
ñêàñóâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ ðåôîðìè ³ ïîâåð-
íåííÿ äî ïðåçèäåíòñüêî-ïàðëàìåíòñüêî¿
ìîäåë³ ïðàâë³ííÿ, äå îñòàííº ñëîâî çàëè-
øàºòüñÿ çà ïðåçèäåíòîì. Íà ïîòðåá³ òàêî-
ãî êðîêó âæå äàâíî íàãîëîøóº Â³êòîð
Þùåíêî. “Â³êòîð Þùåíêî íå õî÷å áóòè
òàêèì ñëàáêèì, ÿê áóâ ó ñ³÷í³—áåðåçí³ öüî-
ãî ðîêó. Ó êâ³òí³ ï³ñëÿ ðîçïóñêó ïàðëàìåí-
òó â³í ïåðåéøîâ ó íàñòóï ³ äîñ³ äèêòóº óìî-
âè ãðè”, — çàçíà÷èâ “Õðåùàòèêó” ïîë³òî-
ëîã Âîëîäèìèð Ìàëèíêîâè÷

Ìàðø çãîäíèõ
Âåðõîâíèé ñóä âèçíàâ çàêîííîþ àã³òàö³þ Âîëîäèìèðà Ïóò³íà

Âñ³ íå ÿê îäèí
Ë³äåðè ÍÓ—ÍÑ õî÷óòü ó â³âòîðîê “äîäàâèòè” 
ñâî¿õ äåïóòàò³â, ÿê³ íå ï³äïèñàëè êîàë³ö³éíî¿ óãîäè

Ві тор Ян ович не поспішає залишати рядов лож
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ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Створення помаранчевої оаліції знов від ладається. У парла-
ментсь их лідерів бло НУ—НС важелів для прим с невдоволених
деп татів підписати оаліційн од пра тично не залишилося.
Проте ця сит ація ви ідна основним політичним равцям: Ві тор
Ющен о відч ває себе повноцінним Президентом, Ві тор Ян ович
залишається оловою ряд , а Юлія Тимошен о лідер ою опозиції.
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Ëåîí³ä ×ÅÐÍÎÂÅÖÜÊÈÉ: “ß äî âèáîð³â íå
ãîòóþñÿ ³ í³ÿê íà öå íå ðåàãóþ”
Ñòåíîãðàìà ïåðåäà÷³ “×àñ ìåðà” çà 23 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó

Îëåêñàíäð ÊÎËÎÄ²É:
— Ïî÷íåìî ç ãîëîâíî¿ ïîä³¿.

Ñüîãîäí³ â³äáóëîñÿ ïåðøå çàñ³äàí-
íÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè VI ñêëèêàííÿ.
Ðåã³îíàëè ïðîãíîçóþòü ñòâîðåííÿ
øèðîêî¿ êîàë³ö³¿, à íàøîóêðà¿íö³
êàæóòü, ùî îá’ºäíàþòüñÿ ç ÁÞÒ.
ßê âè ââàæàºòå, õòî ç íèõ á³ëüøå
êàæå ïðàâäó?

— ß 9 ðîê³â áóâ äåïóòàòîì Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè. Äëÿ ìåíå íà 100 %
çðîçóì³ëî ëèøå îäíå: êèÿíè é
æèòåë³ ³íøèõ ðå´³îí³â Óêðà¿íè,
ÿêèì íàáðèäëî æèòè ïîãàíî, õî-
÷óòü çì³í ³ áàãàòî ÷åêàþòü â³ä íî-
âèõ îá’ºäíàíü ó Âåðõîâí³é Ðàä³.
Ñïðàâä³, â Óêðà¿í³ íå âèñòà÷àº
öåíòðó âëàäè, ç ÿêî¿ ìîæóòü íàä-
õîäèòè ïîçèòèâí³ ³ìïóëüñè. Ââà-
æàþ, ùî òàêèì öåíòðîì ïîâèíåí
ñòàòè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð
Þùåíêî. Öå ìîÿ äóìêà.

Êîëè ÷åñíî, ìåíå öå ìàëî òóð-
áóº. ß ãîòîâèé äî áóäü-ÿêîãî ïî-
âîðîòó ïîä³é. Çâè÷àéíî, ç êèìîñü
ëåãøå ïðàöþâàòè äëÿ Êèºâà, äëÿ
êèÿí, à ç êèìîñü ñêëàäí³øå. Äëÿ
ìåíå ãîëîâíå, ùîá ïðåçèäåíòñüêà
âåðòèêàëü óêð³ïèëàñÿ. Âàæëèâî
òàêîæ, àáè ò³, õòî çàäàâàòèìå òîí
ó Âåðõîâí³é Ðàä³, á³ëüøå äóìàëè
ïðî ñòîëèöþ. Îñê³ëüêè êèÿíè
îáèðàëè ìåíå, òî âñ³ ìî¿ äóìêè
íà ñüîãîäí³ çîñåðåäæåí³ íà êè¿â-
ñüêèõ ïðîáëåìàõ.

Îëüãà Ô²ËÅÍÊÎ:
— ß ñêàæó â³ä ³ìåí³ áàãàòüîõ êè-

ÿí — íàñ òóðáóº ïðîáëåìà ïàðêó-
âàííÿ àâòîìîá³ë³â íà òðîòóàðàõ.
Äóæå ÷àñòî âçàãàë³ íåìîæëèâî
ïðîéòè. ²íêîëè íàâ³òü ìóñèø âè-
õîäèòè íà ïðî¿æäæó ÷àñòèíó, äå
íåáåçïå÷íî. Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà,
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ÿêîñü âèð³øó-
âàòèìóòü öå ïèòàííÿ ÷è í³?

— Íåùîäàâíî Ïðåçèäåíò Óêðà-
¿íè ïðîâîäèâ íàðàäó ç³ ñï³âðîá³ò-
íèêàìè ÄÀ². Òàì îáãîâîðþâàëè
é öþ ïðîáëåìó. Äî Êèºâà ùîì³-
ñÿöÿ ïðè¿æäæàº ìàéæå 80 òèñ. àâ-
òîìîá³ë³â. Îòîæ ìàºìî äâ³ ïðîá-
ëåìè, îêð³ì òðîòóàð³â, ùå º ïðîá-
ëåìà çàòîð³â. Ìè çàâäÿêè àâòî-
âàíòàæíèêàì ðîçâ’ÿçàëè çãàäàíó
ïðîáëåìó. Ëþäè âæå íå êèäàþòü
ìàøèíè ó ì³ñöÿõ ñêóï÷åííÿ
òðàíñïîðòó. Õî÷à ïðîáêè íàðîñ-
òàþòü. Öå ïðîáëåìà ò³º¿ æ òàêè
êîàë³ö³¿. ßê âîíà ñòàâèòèìåòüñÿ
äî Êèºâà. Àäæå öå îñîáëèâå ì³ñ-
òî. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó ñòîëè-
ö³ ìîæå ïðîæèâàòè íàâ³òü íå 5
ìëí, 6—7 ìëí. Öå ìåãàïîë³ñ ç âå-
ëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ïðîáëåì. Ïî-
òð³áíà ê³ëüöåâà äîðîãà, à öå ïðîá-
ëåìà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â. Ïîòð³á-
í³ ð³øåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðè-
ïëèâó òðàíñïîðòó â Êè¿â. ª ñ³ì’¿,
äå ïî 5—10 àâòîìîá³ë³â, ó êîæ-
íîãî ÷ëåíà ðîäèíè.

Ùî ñòîñóºòüñÿ òðîòóàð³â — öå
ïèòàííÿ ÄÀ², à íå ìîº. ß äàâ ðîç-
ïîðÿäæåííÿ, ùîá õî÷à á íà öåí-
òðàëüíèõ âóëèöÿõ àâòîìîá³ë³ íå
ñòàâèëè.

Ìàð³ÿ Éîñèï³âíà:
— Äîáðîãî âå÷îðà. ß ïðàöþþ

äâ³ðíèêîì ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³. Âåëèêå âàì ñïàñèá³ çà ï³ä-
âèùåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Àëå íàñ
á³ëüøå ö³êàâëÿòü êâàðòèðè. ß â³ä-
ïðàöþâàëà âæå ïîíàä 15 ðîê³â, à
êâàðòèðó íå îòðèìàëà. Ñêàæ³òü,
áóäü ëàñêà, ÿê íàì âèð³øèòè êâàð-
òèðíå ïèòàííÿ?

— Øàíîâíà Ìàð³º Éîñèï³âíî,
âè ïðàöþºòå â Êèºâ³ ³ çà ñòàòó-
ñîì º êèÿíêà. ª ÷åðãà, ³ âîíà ïî-

âèííà áóòè òàêîþ æ ñàìîþ, ÿê ³
äëÿ ³íøèõ ìåøêàíö³â ñòîëèö³. ß
ââàæàâ, ùîá ìàòè ðåçåðâ äëÿ òà-
êî¿ âàæëèâî¿ ïðîôåñ³¿, äîñòàòíüî
ï³äíÿòè çàðîá³òíó ïëàòó. ßêùî
âàì îá³öÿëè êâàðòèðó ³ ó âàñ º òà-
ê³ äîêóìåíòè, ìîæåòå çâåðíóòè-
ñÿ äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà,
³ ìè ï³äòâåðäèìî òå, ùî îá³öÿëà
ïîïåðåäíÿ âëàäà. Ïîïåðåäíÿ âëà-
äà ä³ÿëà çà òàêèì ïðèíöèïîì:
äâ³ðíèê³â ââàæàëè íèæ÷èì ñòà-
íîì, ¿õ íàáèðàëè ç Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñò³ àáî ç ³íøèõ ì³ñò, äå íåìàº
õîðîøî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Äàâà-
ëè ¿ì íåïîñèëüíó ðîáîòó é ñëóæ-
áîâå æèòëî. ßêùî âè 10 ðîê³â
ïðîæèëè â ñëóæáîâ³é êâàðòèð³,
òî ÿ îá³öÿþ, ùî îòðèìàºòå ¿¿ ÿê
ìåøêàíêà ñòîëèö³. Êîëè æ öüî-
ãî íåìàº, òî âèíèêàº ïðîáëåìà.
ß ï³äâèùèâ çàðïëàòó ñàìå äëÿ òî-
ãî, ùîá êîìóíàëüí³ ïðàö³âíèêè
ë³ïøå îáñëóãîâóâàëè êèÿí. Ó íàñ
ê³ëüêà äâ³ðíèê³â îòðèìàëè äåð-
æàâí³ íàãîðîäè. Çà âñþ ³ñòîð³þ
Óêðà¿íè ³ âçàãàë³, ìàáóòü, êîëèø-
íüîãî ÑÐÑÐ, ç 1917 ðîêó, í³êîãî
ç äâ³ðíèê³â äî äåðæàâíèõ íàãîðîä
íå ïðåäñòàâëÿëè. ² íàäàë³ ï³äâè-
ùóâàòèìó çàðîá³òíó ïëàòó ïðà-
ö³âíèêàì êîìóíàëüíî¿ ñôåðè,
ùîá áóâ á³ëüøèé êàäðîâèé ðå-
çåðâ. Ùîá æèëè âîíè â òèõ ðàéî-
íàõ, ÿê³ îáñëóãîâóþòü. Ùîá ç íèõ
ìîãëè é çàïèòóâàòè. Íà æàëü, íà
ñüîãîäí³ ùå íå âñ³ äâ³ðíèêè îò-
ðèìàëè òàêó çàðïëàòó.

Ëàðèñà ªâãåí³âíà:
— Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó, ó ìå-

íå äî âàñ òàêå çàïèòàííÿ. ß äèâè-
ëàñÿ ïåðåäà÷ó, êîëè âè ãîâîðèëè,
ùî âñÿ òåõí³êà ãîòîâà äî ïðèáè-
ðàííÿ ñí³ãó, àëå ùîéíî âèïàâ ñí³ã
³ âæå — êàòàñòðîôà. ß íå çíàþ,
äå âè ÷èñòèòå ñí³ã. Ìàáóòü, íà âó-
ëèö³ Ãðóøåâñüêîãî, íà Õðåùàòèêó,
à ïî¿õàëè á âè ó Ñâÿòîøèíñüêèé
ðàéîí ³ ïîäèâèëèñÿ. Òàì ëüîäÿíå
ïîëå. Ëþäè ïàäàþòü. ÆÅÊè íå
ïðèáèðàþòü, äçâîíèëà ïî 051, òà
í³ÿêî¿ ðåàêö³¿.

— Âè çíàºòå, ìàþ âåëèê³ ïðå-
òåíç³¿ äî êåð³âíèêà Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ðàéîíó. ß òðè÷³ ïîäàâàâ
ïðîõàííÿ ïðî éîãî çâ³ëüíåííÿ.
Àëå, íà æàëü, ó Êèºâ³ ä³º êîíñòè-
òóö³éíà íîðìà ïðî òå, ùî êåð³â-
íèê³â ðàéîí³â íå îáèðàþòü.

Îëåêñàíäð ÊÎËÎÄ²É:
— Öüîãî ïîíåä³ëêà âè òàêîæ

çáèðàëè íà÷àëüíèê³â ÆÅÊ³â. ßê³
âèñíîâêè çðîáèëè?

— Ïîáà÷èâ, ùî º êðóãîâà ïî-
ðóêà. Íåõàé íà ìåíå íå îáðà-
æàþòüñÿ íà÷àëüíèêè ÆÅÊ³â, áà-
ãàòî õòî ç íèõ äîáðå ñïðàâëÿºòü-
ñÿ ç³ ñâî¿ìè îáîâ’ÿçêàìè. Òà îñ-
ê³ëüêè âîíè ïîâí³ñòþ çàëåæí³
â³ä ðàéîí³â, áóäü-ÿêà êðèòèêà íà
àäðåñó ðàéîí³â ìîæå çóìîâèòè
ëàíöþãîâó ðåàêö³þ. ² ëþäèíó
ìîæóòü âèãíàòè ç ðîáîòè. Öå ðå-
àëüíî. À âîíè äîðîæàòü ñâî¿ìè
ì³ñöÿìè. Îòîæ, êîëè ÿ çàïèòó-
âàâ, ÿê³ ó íèõ ïðîáëåìè — ïðîá-
ëåì íå âèÿâèëîñÿ. À ì³æ ³íøèì
ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè â îäíîìó ðàéî-
í³ âñòàíîâëåíî, ùî 29 ë³ôò³â íå
ïðàöþº. Ïðîáëåìà â òîìó, ùî
çàñòóïíèê ãîëîâè àäì³í³ñòðàö³¿
íàìàãàâñÿ ñòâîðèòè ñâîþ ô³ðìó
ç ðåìîíòó ë³ôò³â ³ ñòàâ âèò³ñíÿ-
òè ³íøó, ÿêà ïðàöþâàëà â öüîìó
ðàéîí³. Âíàñë³äîê êîíôë³êòó â³ä-
êëþ÷èëè áàãàòî ë³ôò³â. Ïðîáëå-
ìà â ñèñòåì³. Ìè ðîáèòèìåìî
âñå, ùîá âèâåñòè ëþäåé ç-ï³ä
óäàðó, à âæå ï³ñëÿ öüîãî âèìàãà-
òèìó ðîáîòè.

Îëåêñàíäð ÊÎËÎÄ²É:
— Ñüîãîäí³ çàïðàöþâàëà Âåð-

õîâíà Ðàäà íîâîãî ñêëèêàííÿ.
Ìàéæå äâà ì³ñÿö³ ìèíóëî ç ìîìåí-
òó âèáîð³â, òà ó áàãàòüîõ ñêëàäàº-
òüñÿ âðàæåííÿ, í³áè Êè¿â æèâå ïå-
ðåäâèáîð÷îþ ëèõîìàíêîþ: ïîñò³é-
íî ç’ÿâëÿþòüñÿ ÿê³ñü ïëàêàòè ïå-
ðåäâèáîð÷îãî çì³ñòó, ïðîâîäÿòü ñî-
ö³îëîã³÷í³ îïèòóâàííÿ. Îñü ³ öüîãî
òèæíÿ îïóáë³êóâàëè ðåçóëüòàòè
äâîõ ñîöîïèòóâàíü ð³çíèõ öåíòð³â.
Íàì ¿õ ïîêàæóòü, à âàñ, Ëåîí³äå

Ìèõàéëîâè÷ó, ÿ ïîïðîøó ïðîêî-
ìåíòóâàòè, ùî âè ³ç öüîãî ïðèâî-
äó äóìàºòå. ßê âè âçàãàë³ ñòàâè-
òåñÿ äî ñîö³îëîã³÷íèõ îïèòóâàíü?

— Çíàºòå, Îëåêñàíäðå, ìåíå
âèáðàëè íà ï’ÿòü ðîê³â, ³ âñÿ
ïðîáëåìà Óêðà¿íè ïîëÿãàº â òî-
ìó, ùî ó íàñ ñìèêàííÿ â çâ’ÿçêó
ç âèáîðàìè íå äàº çìîãè êåð³â-
íèì îðãàíàì çîñåðåäèòèñÿ íà
äð³áíèõ, àëå äóæå âàæëèâèõ ïè-
òàííÿõ. ß äî âèáîð³â íå ãîòóþñÿ
³ í³ÿê íà öå íå ðåàãóþ. ² õîò³â áè,
ùîá ò³, õòî ñëóõàº íàøó ïåðåäà-
÷ó, çíàëè, ùî ïåðåâàæíî âèêî-
ðèñòîâóþòü äàí³ çàìîâíèõ äîñë³-
äæåíü. Ùîïðàâäà, ìåí³ ïîäîáà-
ºòüñÿ, êîëè ÿ íà ïåðøîìó ì³ñö³.
ß ëþäèíà òàêîæ, ³ öå çðîçóì³ëî.
ß ïðîñòî ìàþ ñâî¿ äàí³, ÿê³ í³-
êîëè íå ïóáë³êóþ. Âîíè äóæå â³ä-
ð³çíÿþòüñÿ â êðàùèé äëÿ ìåíå
á³ê. Äî ìåíå äîáðå ñòàâëÿòüñÿ
ïåíñ³îíåðè. ² ÿ âàì ñêàæó, ùî â
ïðèíöèï³ íå ïðîãðàþ âèáîðè í³-
êîìó, òà, ç ³íøîãî áîêó, ñàìà çà-
ò³ÿ ïåðåâèáîð³â ìàòèìå äóæå âå-
ëèê³ íàñë³äêè äëÿ Êèºâà.

Ïèòàííÿ ç ìàéäàíó
— ß Ë³ë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà. Çâåð-

òàþñÿ äî ìåðà Êèºâà ç âåëèêèì
ïðîõàííÿì ïðèñêîðèòè ðåêîí-
ñòðóêö³þ Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³ â
ðàéîí³ öåíòðàëüíîãî àâòîâîêçàëó.

— Ðåêîíñòðóêö³ÿ Ìîñêîâñüêî¿
ïëîù³ ñòî¿òü ó ìåíå íà îäíîìó ç
ïåðøèõ ì³ñöü. ² ÿêùî ÿ íå ïîìè-
ëÿþñÿ, ¿¿ çàâåðøàòü ùå â ïåð³îä
ìîº¿ êàäåíö³¿. Òàì äóæå áàãàòî
ïðîáëåì, ³ öå âåëè÷åçíà ä³ëÿíêà
ðîáîòè. Ó ìåíå íà ñüîãîäí³ ê³ëü-
êà ãîëîâíèõ íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³,
ÿê³ ïåðåáóâàþòü ï³ä îñîáëèâèì
êîíòðîëåì. Öå ðåêîíñòðóêö³ÿ
Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³, áóä³âíèöòâî
ìîñòà íà Òðîºùèíó ³ òðüîõ ñòàí-
ö³é ìåòðî ó á³ê ÂÄÍÃ. Îñü òå, ùî
ÿ ïîâèíåí çðîáèòè. Êð³ì òîãî,
ìàºìî ïðèäáàòè íîâó òåõí³êó, áî
â ìåòðî òâîðèòüñÿ ùîñü æàõëèâå.
Äî Êèºâà ¿äå ïî êðàùó äîëþ âå-

ëè÷åçíà ìàñà ëþäåé. À â³äòàê, ïå-
ðåâàíòàæåíå ìåòðî — ëþäè ÷åêà-
þòü äî 15 õâèëèí.

Îëåêñàíäð ÊÎËÎÄ²É:
— Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó, ï³ä ÷àñ

îäí³º¿ ç ìèíóëèõ ïðîãðàì ÿêèéñü
ãðîìàäÿíèí ñêàðæèâñÿ íà õàîòè÷-
íèé ðóõ àâòîòðàíñïîðòó, çîêðåìà é
ïî òðîòóàðàõ, ùî íåçðó÷íî ³ íå-
áåçïå÷íî äëÿ ï³øîõîä³â. Êîíêðåò-
íî éøëîñÿ ïðî âóëèöþ Ãíàòà Þðè,
ùî â Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³. Ùî
âè ñêàæåòå ç ïðèâîäó öüîãî ïèòàí-
íÿ?

— Áàãàòî òàêèõ ëèñò³â íàäõî-
äèòü, ³ ÿ äóìàþ, ùî â íàéáëèæ-
÷èõ ê³ëüêà äí³â òàì âñòàíîâëÿòü
îãîðîæó íà òðîòóàðàõ çàâäîâæêè
250 ì, â³äðàçó æ ï³ñëÿ öüîãî
äçâ³íêà. ßê ìåíå çàïåâíÿº ÄÀ²,
òàì ñòàëè øòðàôóâàòè ïîðóøíè-
ê³â, õî÷à øòðàôè âåëüìè ñì³ø-
í³ — 17 ãðí. Ó ðàç³ ïîäàííÿ íà
ïðàâîïîðóøíèêà äî ñóäó ÄÀ² ïî-
âèííî ùå çàïëàòèòè â³äïîâ³äíèé
çá³ð, òîáòî ó êîæíîìó âèïàäêó
òðàíñïîðòíîãî ïîðóøåííÿ âòðà-
÷àº 7 ãðí. ß ââàæàþ, ùî îäíèì
³ç ïåðøèõ çàêîí³â, ÿê³ ìàº ïðèé-
íÿòè Âåðõîâíà Ðàäà, ïîâèíåí áó-
òè ïðî ï³äâèùåííÿ øòðàô³â çà
ïîðóøåííÿ.

Îëåêñàíäð ÊÎËÎÄ²É:
— Öüîãî òèæíÿ âè âðó÷èëè ìàé-

æå 100 îðäåð³â íà êâàðòèðè. ×è º
íàä³ÿ, ùî ÷åðãà â íàñòóïíîìó ðîö³
ïî÷íå ðóõàòèñÿ øâèäøå, í³æ ó
îñòàíí³õ 12 ðîê³â?

— Âñå çàëåæèòü â³ä òîãî, ñê³ëü-
êè ãðîøåé íàäõîäèòèìå äî áþ-
äæåòó. ßêùî ïðàöþâàòèìåìî òà-
êèìè òåìïàìè, ÿê íèí³, òî ÿ äó-
ìàþ, ùî ÷åðãà çíà÷íî ñêîðî-
òèòüñÿ. Íàéãîëîâí³øå òå, ùî
êâàðòèðè îòðèìóþòü ñïðàâä³
çíåäîëåí³ ëþäè ³ í³õòî ç íèõ íå
äàâàâ õàáàð³. Àëå ó íàñ º ïðîá-
ëåìè, àäæå Âåðõîâíà Ðàäà òàê ³
íå ïðèéíÿëà çàêîí ïðî ñîö³àëü-
íå æèòëî
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Ó÷îðà Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³
Ëåîí³äó ×åðíîâåöüêîìó 
âèïîâíèëîñÿ 56 ðîê³â

Шановний Леоніде Михайлович !
Вітаю Вас із днем народження.
По ладаючись на Ваш досвід і професіоналізм, бажаю
спіхів, а тивної і рез льтативної праці задля бла а нашої
столиці та доброб т иян.
Бажаю міцно о здоров’я, родинно о щастя і добра.

З пова ою
Ві тор ЮЩЕНКО, Президент У раїни

Шановний Леоніде Михайлович !
Сердечно вітаю з на оди дня народження! Бажаю Вам

міцно о здоров’я, родинно о бла опол ччя, ва омих здо-
б т ів на ниві сл жіння народові У раїни.
З пова ою
Ві тор ЯНУКОВИЧ, прем’єр-міністр У раїни

Шановний Леоніде Михайлович !
Прийміть мої вітання з на оди дня народження. Шан ю

Ваш професіоналізм, а тивн часть розб дові раїн-
сь ої державності. Нехай Ваші з силля сл ють задля
бла а раїнсь о о народ та зла оди в с спільстві.
Міцно о здоров’я Вам, щастя і добра.
З пова ою
Ві тор БАЛОГА, лава Се ретаріат

Президента У раїни

Шановний Леоніде Михайлович !
Сердечно вітаю із днем народження!
Щиро зич Вам оптимізм , здійснення сіх мрій та но-

вих звершень бла ородній справі розб дови нашої дер-
жави, твердження її демо ратичних засад.
Нехай і надалі б де цілеспрямованою й плідною Ваша

діяльність, ні оли не вичерп ються енер ія та натхнення.
Щасливої Вам долі, міцно о здоров’я, спіх , хай Ва-

шій оселі завжди пан ють світло і зла ода, в серці — доб-
ро і м дрість, житті — достато і дача.
З пова ою
Василь ОНОПЕНКО, олова Верховно о с д У раїни

Шановний Леоніде Михайлович !
Прийміть мої сердечні вітання з на оди Вашо о дня на-

родження!
Нехай натхненна праця, м дрість та оптимізм і надалі б -

д ть Вашими постійними с п тни ами житті, а доля по-
дар є ба ато світлих літ мирі та доброб ті.
Бажаю Вам свят ово о настрою, міцно о здоров’я, щас-

тя і процвітання, здійснення всіх мрій і сподівань.
З пова ою
Валентин ЗАЙЧУК, ерівни апарат Верховної Ради

У раїни

Шановний Леоніде Михайлович !
Прийміть мої щирі вітання з на оди Вашо о дня наро-

дження!
Протя ом сво о життя Ви пройшли вели ий шлях юрис-

та, е ономіста, бан іра і політи а. На цьом шлях ви здо-
б ли визнання, свідченням чо о є відзна а держави і ро-
мадсь их ор анізацій.
Часом цей шлях б в тернистим, але Ви з ідністю та на-

поле ливістю долали переш оди задля добротворчості,
поліпшення життя спів ромадян.
Хоч висловити свою впевненість том , що Ваше пра -

нення сл жити на ористь иян принесе ідні плоди, а Ва-
ше життєве редо “захистити ожн Людин ” — оловне
діяльності я місь о о олови, та і всіх державних діячів.
Бажаю Вам міцно о здоров’я, спіхів, нових дося нень,

бадьорості та дов их ро ів життя.
Ми ола АЗАРОВ, перший віце-прем’єр-міністр

У раїни

Шановний Леоніде Михайлович !
Прийміть мої щирі вітання з на оди Вашо о дня наро-

дження!
Нехай ожен день наповнює серце й д ш вірою, надією

та любов’ю, а привітна та щедра доля сприяє здійсненню
всіх заповітних мрій та найважливіших планів.
Зич Вам міцно о здоров’я, щастя, родинно о бла опо-

л ччя, достат , нових спіхів і нез асної енер ії плідній
праці на бла о нашої Бать івщини!
З пова ою
Володимир РИБАК, віце-прем’єр-міністр У раїни

Шановний Леоніде Михайлович !
Вітаю Вас з днем Вашо о народження! Бажаю озаць-
о о здоров’я, віри, втілення мрій реальність та спіхів
особистом житті.
Від щиро о серця бажаю, щоб праця на бла о иян та

нашої держави дозволила Вам реаліз вати всі Ваші пла-
ни та зад ми.
З щирою пова ою
Петро ПОРОШЕНКО, олова На лядової ради

Національно о бан У раїни

Шановний Леоніде Михайлович !
Прийміть щирі вітання з на оди дня народження!
Шан ю Ваш людяність та ріш чість. Адже в цей неле -
ий час правляєте центром нашої держави — її столицею.
У цей свят овий день бажаю Вам м жності, сил і тер-

піння відповідальном сл жінні ромаді, довір я ої, пе-
вен, з мієте виправдати. Хай доля зба ач є життєвою м д-
рістю та дар є надійн підтрим др зів, професійної
оманди, підтрим та роз міння ромади.
Зич Вам міцно о здоров’я і особисто о щастя. Нехай

здійсняться всі Ваші починання та зад ми.
З пова ою
Володимир ЯЦУБА, міністр ре іонально о розвит

та б дівництва

Шановний Леоніде Михайлович !
Від імені Антимонопольно о омітет У раїни і від себе

особисто сердечно вітаю Вас із днем народження!
Бажаю міцо о здоров’я, невичерпної енер ії, натхнення,

здійснення Ваших мрій, планів, і зад мів.
Щастя й доброб т Вам і вашій сім’ї, радощів Вашом

дом .
З пова ою
Оле сій КОСТУСЄВ, олова Антимонопольно о
омітет У раїни

Шановний Леоніде Михайлович !
Прийміть найщиріші вітання з днем народження! Сердеч-

но зич Вам фінансово о процвітання, хороших здоб т ів
і надійних партнерів, веселих і сонячних днів. Ба ато ра-
дості від життя, здійснення всіх мрій. Усіля их араздів
Вам професійній і ромадсь ій діяльності.
З пова ою
Василь ГОРБАЛЬ, народний деп тат У раїни

Шановний Леоніде Михайлович ! Вітаю вас з днем на-
родження! Бажаю вам здоров’я, спіхів та дач на непрос-
том поприщі иївсь о о радоначальни а. А ще — сімей-
но о щастя та сіх земних бла .
Михайло ЧЕЧЕТОВ, народний деп тат, Партія

ре іонів

Шановний Леоніде Михайлович !
Прийміть щирі вітання з на оди дня народження! Від сі-

єї д ші зич Вам міцно о здоров’я, щастя, зла оди, доб-
ра, ч дово о настрою. Нехай Ваше життя б де ба атим на
радісні та світлі події, ва омі здоб т и в сіх справах та
починаннях.
Ві тор ПИЛИПИШИН, олова Шевчен івсь ої

районної м. Києві ради та державної адміністрації

Мер Києва хотілося б побажати здоров’я, сімейно о
бла опол ччя, оптимізм та спішної роботи на бла о и-
ян!
Володимир ПРИСЯЖНЮК, деп тат Київради

Шановний Леоніде Михайлович !
День народження — хороший привід с азати хорошій

людині добрі слова, тим паче, що людина справді на них
засл ов є. Завдя и Вашій а тивній ромадсь ій діяльно-
сті протя ом ба атьох ро ів Ви здоб ли засл жений ав-
торитет і пова серед иян. Сьо одні Вас знають я по-
слідовно о м дро о ерівни а, справедлива позиція і вчин-
и я о о засл ов ють на шан і пова . Нехай і надалі до-

віра людей сприяє спішній реалізації Ваших планів що-
до процвітання міста. І щоб сі Ваші починання не б ли
підвладні плин час .
У цей свят овий день сердечно бажаємо Вам міцно о

здоров’я, творчої насна и ба ато ранній роботі місь о-
о олови.
Сподіваємося, що й надалі віддаватимете свої досвід,

енер ію на дося нення стабільно о процвітання ожно о
иянина. А столиця У раїни стане одним із ращих євро-
пейсь их міст.
Храни Вас Господь!
З пова ою
фра ція Бло Леоніда Черновець о о Київраді

Хотілося б побажати в перш чер здоров’я. І в др —
арних людей поряд, надійної оманди, в я ій би мі б ти
впевненим, я самом собі.
Оле сандр ПАБАТ, деп тат Київради

Поздоровляю Леоніда Черновец о о з днем народжен-
ня. Бажаю йом насамперед здоров’я і дося нень діяль-
ності мера. Ми не та ба ато спіл валися, том не мож
с азати, чо о я б йом побажав особисто. Отже, обмеж -
ся побажаннями професійно о план . Успіхів Вам, Леоні-
де Михайлович , діяльності на пост олови Київсь ої
держадміністрації.
Михайло СТЕПАНОВ, деп тат Київради

Шановний Леоніде Михайлович !
Нехай Вас ні оли не по идають оптимізм, дача, стій-
ість д х в неле ом повся денном житті, а професій-
ний досвід б де надійним поводирем тяж их справах в
ім’я розвит столиці нашої держави.
Бла опол ччя Вам і вашій родині.
Сер ій РУДИК, заст пни олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації

Шановний Леоніде Михайлович !
Прийміть мої сердечні вітання з на оди Вашо о дня на-

родження! Щиро бажаю Вам міцно о здоров’я, любові,
щасливої долі, родинно о тепла та сіля их араздів жит-
ті. Добра й бла опол ччя Вам та Вашій родині.
З пова ою,
Броніслав СТИЧИНСЬКИЙ, заст пни олови —
ерівни апарат Київсь ої місь ої державної
адміністрації

Шановний Леоніде Михайлович !
Прийміть мої теплі щирі вітання з днем народження! Від
сієї д ші зич Вам здоров’я, достат , щоб сі бажання і
мрії стали реальністю. Щастя Вам, добро о настрою на
дов і ро и, поч ття задоволення від зроблено о. Хай Ва-
шій оселі б де затишо , спо ій та радість. Хай доля б де
прихильною до Вас всіх починаннях!
З пова ою
Михайло ГОЛИЦЯ, заст пни олови КМДА

Шановний Леонід Михайлович !
Печерсь а районна м. Києві рада та районна держав-

на адміністрація щиро вітають Вас із днем народження!
Щиро зичимо Вам здоров’я на дов і ро и, бадьоро о

настрою, творчо о запал , щастя, бла опол ччя.
Нехай ожен день Вашо о життя б де щасливим і радіс-

ним, а родинне тепло й затишо допома ають Вам всьо-
м .
З пова ою
Сер ій СУЩЕНКО, олова Печерсь ої районної м.

Києві ради, олова районної м. Києві державної
адміністрації

Шановний Леонід Михайлович !
Прийміть щирі вітання з на оди дня народження!
Ваш професіоналізм, впевненість, цілеспрямованість до-

пома ають приймати рішення в інтересах нашої столиці та
иян навіть за найс ладніших обставин.
Зич нес інченно о оптимізм , творчої енер ії, втілених

ідей. Бажаю нових спіхів справі розвит та процвітан-
ня нашо о міста. Хай завжди вашій оселі пан ють тепло
і зла ода, серці — добро і любов, справах — м дрість
і натхнення. Бажаю Вам і в свята, і в б дні позитивних
емоцій, міцно о здоров’я, щастя і мир .
З либо ою пова ою та най ращими побажаннями
Сер ій САДОВИЙ, олова Голосіївсь ої районної
м. Києві ради та державної адміністрації

25 листопада 2007 ро мер Києва Леонід
Черновець ом виповнилося 56 ро ів. До ре-
да ції азети "Хрещати " надходять поздо-
ровлення від перших осіб держави, деп татів
різних рівнів, представни ів бізнес , ор анів
та станов влади, тр дових оле тивів під-
приємств.
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Àðõ³òåêòîð ìîâè:
äî 150-ð³÷÷ÿ 
Ôåðäèíàíäà 
äå Ñîññþðà

Âàäèì ÑÊÓÐÀÒ²ÂÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

ßêáè ÎÎÍ ñïàëî íà äóìêó îáëàøòóâàòè ïîðòðåòíó ãàëåðåþ íàéñèëü-
í³øèõ ³íòåëåêòóàë³â ëþäñòâà ³ éîãî íàâ³÷íèõ áëàãîä³éíèê³â, äàëåêî íå
îñòàííº ì³ñöå â ò³é ãàëåðå¿ ïîñ³â áè øâåéöàðåöü Ôåðäèíàíä äå Ñîññþð.
Ïîäèâ³òüñÿ íà ñâ³é êîìï’þòåð, íà ñâ³é íîóòáóê — âîíè áëèìàþòü, ñå-
ðåä ³íøîãî, ³ñêîðêîþ ãåí³àëüíîñò³ ö³º¿ ëþäèíè. Êîëèñü â³äîìèé ëèøå
ôàõ³âöÿì ïðîôåñîð Æåíåâñüêîãî óí³âåðñèòåòó, êîòðèé çà æèòòÿ òàê ³ íå
çâàæèâñÿ âèäðóêóâàòè îñíîâîïîëîæíó ñâîþ äîêòðèíó îêðåìîþ êíèãîþ,
ñüîãîäí³ ïðèñóòí³é, õàé íåâèðàçíî, ÷è íå ó êîæíîìó æåñò³ ñó÷àñíî¿ öè-
â³ë³çàö³¿. Ìîâîçíàâåöü — ³ êîìï’þòåð? Ëþäèíà, ùî íàðîäèëàñÿ ð³âíî
150 ðîê³â òîìó, é ñó÷àñíà öèâ³ë³çàö³ÿ? Ïîâ³ðòå, ñàìå òàê.

Äåñü íàïðèê³íö³ 1870-õ íåäàâí³é ñòóäåíò Ôåðäèíàíä äå Ñîññþð, íà-
ùàäîê íàäçâè÷àéíî âïëèâîâîãî øâåéöàðñüêîãî àêàäåì³÷íîãî êëàíó (ô³-
çèêè, õ³ì³êè, çîîëîãè, áîòàí³êè), íàäðóêóâàâ ìîâîçíàâ÷ó ñòàòòþ. Òàê
çâàíèé ìåìóàð, ùî ó íüîìó ïðåäñòàâèâ óñ³ ãîëîñí³, ÿêèìè òèñÿ÷îë³òòÿ
òîìó êîðèñòóâàëèñÿ íàø³ “³íäîºâðîïåéñüê³” ïðåäêè, í³áè ù³ëüíî ïî-
â’ÿçàíó â óñ³õ ñâî¿õ ñêëàäîâèõ ñèñòåìó. Òàêó, äå îäèí åëåìåíò îáîâ’ÿç-
êîâî ïåðåãóêóºòüñÿ ç ³íøèìè. Òàê ñàìî, çðåøòîþ, ÿê ³ âîíè ç íèì.

Öå áóâ êîïåðí³êàíñüêèé æåñò ó âñ³é ³ñòîð³¿ îñìèñëåííÿ ñàìîãî ÿâè-
ùà ìîâè. Ó òîìó “ìåìóàð³” âæå âïîâí³ çàñâ³òèâñÿ ãåí³é øâåéöàðñüêîãî
ë³íãâ³ñòà, çàñÿÿâ ãîëîâíèé éîãî ïîñòóëàò: áóäü-ÿêà ç ìîâ, ùî íåþ ìè
êîðèñòóºìîñÿ, öå íàñàìïåðåä ïåâíà ñóìà óìîâíèõ çíàê³â, êîòð³ ïîºä-
íóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ çà ïåâíîþ ñóìîþ ïåâíèõ ñóâîðèõ ïðàâèë. Ìîâà, ÿê
ç’ÿñóâàëîñÿ, çà ñâîºþ ñòðóêòóðîþ ÷èìîñü ñõîæà íà ãðó â øàõè. Ðîçìà-
¿òòÿ êîìá³íàö³é — àæ áåçáåðåãå. Àëå çà ÷³òêî âèçíà÷åíèìè ïåðøîïðà-
âèëàìè äî òèõ êîìá³íàö³é. Ñëîâîì, ïðîñòî, ÿê óñå ãåí³àëüíå. Ç ÷èì ìîæ-
íà ïîð³âíÿòè íàðîäæåííÿ ò³º¿ ñîññþð³âñüêî¿ êîíöåïö³¿? À óÿâ³ìî ñîá³,
ùî åï³÷íî ñïîê³éíèé øâåéöàðñüêèé Ìîíáëàí ðàïòîì òà âèáóõíóâ Âå-
çóâ³ºì. Ò³ëüêè âèáóõ öåé ñòàâ ³íòåëåêòóàëüíîþ áîìáîþ ñïîâ³ëüíåíî¿ ä³¿.
Äóæå ñïîâ³ëüíåíî¿.

Àâòîð öèõ ðÿäê³â êîëèñü ó íåñïîä³âàí³é äëÿ íüîãî ðîë³ âèêëàäà÷à
óêðà¿í³ñòèêè â òîìó æ òàêè Æåíåâñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ñïðîáóâàâ ïîäóì-
êè â³äòâîðèòè îáñòàâèíè òîãî íåñï³øíîãî íàðîäæåííÿ êîëîñàëüíî¿ ìèñ-
ë³, ÿêå ðîçòÿãëîñÿ íà äîâã³-äîâã³ äåñÿòèð³÷÷ÿ. Îñü áåðåã òàìòåøíüîãî îçå-
ðà, äå âïåðøå âîðóõíóëàñÿ äóìêà ïðî çãàäàíó âçàºìîïîâ’ÿçàí³ñòü óñ³õ
ÿâèù ³ âèÿâ³â áóäü-ÿêî¿ ìîâè. Ïðîôåñîð ïîòîìó ïîâåðòàºòüñÿ äî ñâîãî
ñêðîìíîãî æèòëà, à äîâêîëà Æåíåâà, áþðãåðñüêèé ðàé, ì³ñòî, äå çàñè-
íàþòü â³äðàçó ï³ñëÿ çàõîäó ñîíöÿ. Ñïî÷àòêó ïðè ñâ³÷ö³, ï³çí³øå ïðè ÷à-
ñîâ³é ³, íàðåøò³, ïðè åëåêòðîíí³é ëàìï³ óòî÷íþºòüñÿ, ï³äòâåðäæóºòüñÿ,
äîïîâíþºòüñÿ óÿâëåííÿ ïðî ìîâó ÿê àáñîëþòíó çà ñâîºþ âïîðÿäêîâà-
í³ñòþ àðõ³òåêòóðó, äå áóäü-ùî º ñèãíàëîì óñüîãî ³íøîãî — ó òîìó çíà-
êîâîìó ïàëàö³ ëþäñüêîãî ñï³ëêóâàííÿ.

Ìåíå çàâæäè ö³êàâèëî: ÷îìó æ ñàìå Ôåðäèíàíä äå Ñîññþð, à íå õòîñü
³íøèé? Ð³øó÷å ó âñ³õ á³îãðàô³ÿõ â÷åíîãî ïðî éîãî øàíîâíîãî â³òöÿ ïè-
ñàëè — â³äîìèé ãåîëîã. Ïðèäèâèâñÿ áëèæ÷å âæå äî éîãî á³îãðàô³¿. Í³.
Ïåðåäîâñ³ì åíòîìîëîã! ßêèé óñå ñâîº æèòòÿ ïðàöþâàâ íàä ïðîáëåìîþ
çàãàäêîâî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³, òàºìíè÷î¿ “àðõ³òåêòóðíîñò³” óñ³õ òèõ ³ñòîò,
ùî íèìè çàéìàºòüñÿ åíòîìîëîã³ÿ. Îòîæ, ñèí-ìîâîçíàâåöü ïåðåí³ñ ó
ñâîþ öàðèíó áàçîâèé ìåòîä áàòüêà-êîìàõîçíàâöÿ! ² — ïåðåâåðíóâ ìî-
âîçíàâñòâî. ² íå ò³ëüêè éîãî. Ìåòîä óæå Ñîññþðà-ñèíà â ÕÕ ñòîë³òò³ ïî-
ñòóïîâî ïåðåêî÷óâàâ ó ë³òåðàòóðîçíàâñòâî, ôîëüêëîðèñòèêó. Áà íàâ³òü ó
äåÿê³ íàïðÿìêè ñîö³îëîã³¿ òà ïîë³òè÷íî¿ åêîíîì³¿. ² íå ò³ëüêè òóäè.

Ó ñåðåäèí³ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ê³áåðíåòè÷íà ðåâîëþ-
ö³ÿ óñ³õ ¿¿ íàïðÿì³â. À òåïåð (çðîçóì³ëî, äåùî ñïðîùóþ÷è) óÿâ³ìî ñîá³
çóñòð³÷ ê³áåðíåòè÷íîãî, “ñèñòåìíîãî”, óÿâëåííÿ ïðî ñâ³ò ç ñèñòåìíèì
æå óÿâëåííÿì ïðî ìîâó, çàïî÷àòêîâàíèì æåíåâñüêèì ïðîôåñîðîì. Îñü
òàê ê³áåðíåòèêà é çóñòð³ëàñÿ ç Ôåðäèíàíäîì äå Ñîññþðîì (âëàñíå, ç ãå-
íåðàëüíîþ éîãî ³äåºþ). ² ïîòîìó îôîðìèëà ¿¿ åëåêòðîííî-òåõíîëîã³÷íî-
³íæåíåðíî.

Òîæ, êîëè áóäåòå ñüîãîäí³ âìèêàòè êîìï’þòåð, íå çàáóäüòå çãàäàòè ïðî
Ôåðäèíàíäà äå Ñîññþðà. Çðåøòîþ, òî æ íå ïðîñòî êîìï’þòåð — òî íà-
ñò³ëüíèé ïàì’ÿòíèê ñüîãîäí³øíüîìó þâ³ëÿðîâ³

Êîíñåðâàòîð³ÿ 
ïðîçð³ëà
Ó ìóçè÷í³é àêàäåì³¿ âèïóñòèëè âèñòàâó 
ïðî ñë³ïó ïðèíöåñó
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

На сцені Оперної ст дії
Національної м зичної
а адемії зі рали прем’є-
р "Іоланти" Петра Чай-
овсь о о. Вистава ви-
йшла з виразним ман -
фа т рним а центом:
більше долі сліпої прин-
цеси сл хачів заці авили
остюми хористів та ве-
личезне по ривало, я е
замість ероїні за олиса-
ло півзал .

Îïåðíà ñòóä³ÿ Êè¿âñüêî¿ êîí-
ñåðâàòîð³¿ — â³êîíöå, êð³çü ÿêå
ö³ëêîì ëåãàëüíî ìîæíà ï³äãëÿ-
äàòè çà íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì
íà ôàêóëüòåò³ ìóçè÷íî¿ ðåæèñó-
ðè ÍÌÀÓ ³ìåí³ ×àéêîâñüêîãî.
À ùå öå ïîâíîö³ííèé ìóçè÷íèé
òåàòð ì³ñòà, ³ç ñâî¿ì ðåïåðòó-
àðîì, òðóïîþ, â³ëüíèì ïðîäà-
æåì êâèòê³â, à îòæå, é ç ïåâ-
íèì ð³âíåì â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïå-
ðåä ïóáë³êîþ. “²îëàíòà” — íå
çíèêíå!” — ãàðÿ÷å çàïåâíÿâ íà
ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ðåêòîð ìóçè÷-
íî¿ àêàäåì³¿ Âîëîäèìèð Ðîæîê.
Äëÿ âòàºìíè÷åíèõ öå îçíà÷àº,
ùî çðîáëåíà âèñòàâà íå íà ðà-
çîâ³ ñïîíñîðñüê³ êîøòè, à ïðî-
ô³íàíñîâàíà ñàìîþ àêàäåì³ºþ.
Òîæ º íàä³ÿ, ùî ³ñòîð³ÿ ïðî äè-
âîâèæíå ïðîçð³ííÿ â³ä ëþáîâ³
ñë³ïî¿ ïðèíöåñè ïðîòðèìàºòüñÿ
íà ñöåí³ õî÷à á ðîê³â çî òðè.

Ïðè òàêîìó ðîçêëàä³ ïðèíàé-
ìí³ çðîçóì³ëî, íàâ³ùî áóëè îò³
ëåâîâ³ çóñèëëÿ, ùî ¿õ, áåçóìîâ-
íî, äîêëàëè âñ³ ïîñòàíîâíè-
êè — äèðèãåíò Âîëîäèìèð Ñ³-
ðåíêî, ðåæèñåð ²ðèíà Íåñòå-
ðåíêî òà õóäîæíèê ²ðèíà Äàâè-
äåíêî. Ïàíó Ñ³ðåíêó âèïàëî âè-
äîáóòè ìóçèêó ³ç ñèìôîí³÷íîãî
îðêåñòðó îïåðíî¿ ñòóä³¿, ÷îãî â³-
äîìèé êè¿âñüêèé äèðèãåíò ç
î÷åâèäíèìè ãåðî¿÷íèìè çóñèë-
ëÿìè òàêè äîì³ãñÿ. Ìîëîäèé
ðåæèñåð ïî ñóò³ ìàëà ñïðàâó ç
çåëåíèìè êîíñåðâàòîðñüêèìè
òàëàíòàìè (çà âèíÿòêîì îäí³º¿
ç òðüîõ êè¿âñüêèõ ²îëàíò, Íàòà-
ë³¿ Ïåëèõ, çàñëóæåíî¿ àðòèñòêè
Óêðà¿íè). Ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí
êîíñåðâàòîð³¿ êðàñíîìîâíî ãî-
âîðèëè ÷èñëåíí³ íàêëàäêè ç
êîñòþìàìè: ÷îãî âàðòèé õî÷à á
òîé ôàêò, ùî çøèòè êîñòþìè
äëÿ õîðèñò³â â÷àñíî íå âñòèãëè,
òîæ äîâåëîñÿ ìóçèêàíòàì íà
ïðåì’ºð³ ïåðåíîñèòèñÿ ç ï³âäåí-
íî-ôðàíöóçüêîãî ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ
â ñòàðèõ êîñòþìàõ ç “Ôàóñòà”
Ãóíî.

Çà êîíöåïö³ºþ êè¿âñüêà
“²îëàíòà” âèéøëà äîâîë³ òðàäè-
ö³éíîþ ïîñòàíîâêîþ. ²äåÿ ñë³-
ïî¿ åãî¿ñòè÷íî¿ ëþáîâ³, âò³ëåíà
â îñòàííüîìó îïåðíîìó øåäåâ-
ðîâ³ ×àéêîâñüêîãî, ïðî÷èòóºòü-
ñÿ ²ðèíîþ Íåñòåðåíêî ÷åðåç
ö³ëêîì êëàñè÷íó ìåòàôîðó
ïòàøêè ó çîëîò³é êë³òö³. Òîæ í³-
÷îãî äèâíîãî, ùî ²îëàíòà (Íà-
òàë³ÿ Ïåëèõ) ïî-ïòàøèíîìó áåç-
ïðè÷èííî-òðèâîæíà ³ áåççàõèñ-
íà. Êîðîëü Ðåíå (ªâãåí Îð-

ëîâ) — ç òèõ ñèëüíèõ ðîìàíòè÷-
íèõ íàòóð, ùî çäàòí³ ãð³øèòè é
ïîò³ì äîâãèìè ðîêàìè ñïîêóòó-
âàòè ñâ³é ãð³õ, ÷åðåç ÿêèé ïðè-
ðå÷åíà ìó÷èòèñÿ ð³äíà äóøà.
Âîäåìîí (Ñåðã³é Áîðòíèê) —
ñì³ëèâèé ëèöàð, çóõâàëèé “âèç-
âîëèòåëü” ïðåêðàñíî¿ ïðèíöå-
ñè, çàêîõàíèé òà â³ääàíèé íàðå-
÷åíèé. Ìàâðèòàíñüêèé ë³êàð
²áí Õàê³à (Àíäð³é Îðëîâ) —
ìóäðèé ïîñåðåäíèê ì³æ ÷óæîþ
âîëåþ, ï³ä âïëèâ ÿêî¿ ïîòðàï-
ëÿº ³íøèé, òà îñîáèñòîþ ëþä-
ñüêîþ ñâîáîäîþ.

Âèïàäàëà ç ö³º¿ òðàäèö³éíî¿
êîíöåïö³¿ õ³áà òàêà ñèìïàòè÷íà
äåòàëü: äîâãå ïåðåäàâàííÿ-ïåðå-
òÿãóâàííÿ õîðèñòàìè ç ðóê ó ðó-
êè òàê çâàíîãî ïîêðèâàëà äëÿ
ïðèíöåñè, ïðîçîðî¿ òþë³ ³ç çî-
ëîòèìè í³÷íèìè ñâ³òèëàìè. Öÿ
“òÿãó÷à” ïðîöåäóðà òðèâàëà
âïðîäîâæ óñ³º¿ êîëèñêîâî¿ äëÿ
²îëàíòè (ùîïðàâäà, çàñíóëà
ïðîñòî íà ñöåí³ íå ñë³ïà ïðèí-
öåñà, à ¿¿ ïàæ — ²íãà Êèðèëþê).
Ïóáë³êà æ ïðîòÿãîì ö³ëî¿ âè-
ñòàâè íàéá³ëüøå çàö³êàâèëàñÿ
íå äîëåþ ïðèíöåñè ÷è äåáþòîì
þíèõ òàëàíò³â, à òèì, ñê³ëüêè
ìåòð³â òþë³ çàêóïèëè äëÿ âèñòà-
âè é ÿê óñå öå âèòðèìàâ áàãàòî-
ñòðàæäàëüíèé áþäæåò êîíñåð-
âàòîð³¿. Ïðèíàéìí³ íà êîðèñòü
ðåêòîðîâèõ îá³öÿíîê çàëèøèòè
“²îëàíòó” â ðåïåðòóàð³ Îïåðíî¿
ñòóä³¿ ïðîçâó÷àâ íàðåøò³ âàãî-
ìèé àðãóìåíò. Ï³ñëÿ ÿêîãî íà-
â³òü õî÷åòüñÿ â³ðèòè, ùî êîñòþ-
ìè äëÿ õîðèñò³â êîëèñü òàêè
ä³éñíî äîøèþòü

За онцепцією иївсь а “Іоланта” вийшла доволі традиційною постанов ою
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Ïåðåâ³ðÿþ÷³
çäàëèñÿ áåç áîþ
Îõîðîíö³ òåëåêàíàëó RU Music
âèãíàëè ïðåäñòàâíèê³â Íàöðàäè

Çà ñëîâàìè ãîëîâè Íàöðàäè Â³-
òàë³ÿ Øåâ÷åíêà, òåëåêîìïàí³þ
RU Music ïåðåâ³ðÿëè ç ïðèâîäó
âèêîíàííÿ ïðèïèñó ùîäî ìîâëåí-
íÿ ó Äåíü æàëîáè ïî çàãèáëèõ óíà-
ñë³äîê âèáóõó ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó.
Òîä³, íà â³äì³íó â³ä îñòàíí³õ äâîõ
æàëîá ïî çàãèáëèõ ó Äîíåöüêó
øàõòàðÿõ ³ æåðòâàõ Ãîëîäîìîðó,
áàãàòî òåëåêàíàë³â íå äîòðèìàëè-
ñÿ âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.
Ïðîòå ò³ëüêè RU Music íàä³ñëàëî
Íàöðàä³ öèí³÷íîãî ëèñòà, ñóòü
ÿêîãî — “óêàç ïðî æàëîáó º ñóì-
í³âíèì, à â³äòàê òåëåêàíàë íå ââà-
æàâ çà ïîòðåáó éîãî âèêîíóâàòè”.

“Êîëè ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
RU Music Ðóäîëüô Ê³ðíîñ çðîçó-
ì³â, ùî ïåðåâ³ðÿþ÷³ íàëàøòîâàí³
ð³øó÷å, òî âèêëèêàâ îõîðîíó.
Ç’ÿâèëèñÿ îçáðîºí³ àâòîìàòàìè
ëþäè ³ çàñòîñóâàëè ô³çè÷íó ñèëó:
âèëó÷èëè êîï³¿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïå-
ðåä öèì íàäàëè äåðæñëóæáîâöÿì,
çàáðàëè ïîñâ³ä÷åííÿ ïðàö³âíèê³â

àïàðàòó Íàöðàäè ³ ñèëîì³öü âèø-
òîâõàëè ç ïðèì³ùåííÿ”,— ïîâ³äî-
ìèâ “Õðåùàòèêó” ãîëîâà Íàöðà-
äè Â³òàë³é Øåâ÷åíêî. Ä³çíàâøèñü
ïðî öå, â³í ïðèáóâ íà ì³ñöå ³íöè-
äåíòó ìàéæå îäíî÷àñíî ³ç çàñòóï-
íèêîì íà÷àëüíèêà Ïå÷åðñüêîãî
ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ âíóòð³øí³õ
ñïðàâ.

Ðóäîëüô Ê³ðíîñ îá³öÿº ïðîêî-
ìåíòóâàòè ñèòóàö³þ â ñåðåäó, ï³ñ-
ëÿ çàñ³äàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ðàäè,
ïðîòå âæå ³ñíóº âåðñ³ÿ, ùî ïðåä-
ñòàâíèêè Íàöðàäè íå ìàëè ïðè
ñîá³ äîêóìåíò³â, ÿê³ äàâàëè á ïðà-
âî íà ïðîâåäåííÿ ïîçàïëàíîâèõ
ïåðåâ³ðîê.

Ïðîòå Íàöðàäà ñïðîñòîâóº òâåð-
äæåííÿ RU Music. “Ç óñ³õ êîíòðî-
ëþþ÷èõ îðãàí³â, íàïåâíî, ò³ëüêè
Íàöðàäà ñàìà ñîá³ âèïèñàëà ñò³ëü-
êè ôîðìàëüíîñòåé, ùî ìè êðîêó
íå ìîæåìî çðîáèòè, àáè ñòî ðàç³â
éîãî íå îôîðìèòè”,— çàïåâíèâ
“Õðåùàòèê” Â³òàë³é Øåâ÷åíêî

Á’ÿíêà Çîëîòà Ðó÷êà
“Êîðîëåâà ðîñ³éñüêîãî R’n’B” çíÿëàñÿ â êë³ï³ ïðî îäåñüêèé êðèì³íàëüíèé ñâ³ò

²äåÿ îáðàçó ãîëîâíî¿ ãåðî¿í³
íàëåæèòü ñàì³é Á’ÿíö³ òà ¿¿
óëþáëåíîìó êë³ïìåéêåðó ²ãîðþ
²âàíîâó, ÿêèé, äî ñëîâà, ³ º àâ-
òîðîì äâîõ ïîïåðåäí³õ â³äåî
ñï³âà÷êè.

Çà ñþæåòîì, îñíîâí³ ä³¿ ðîç-
ãîðòàòèìóòüñÿ â îäåñüêîìó ðåñ-
òîðàí÷èêó ÷àñ³â Ñîíüêè Çîëî-

òî¿ Ðó÷êè ³ áóäóòü ïîáóäîâàí³ íà
ðîçïîâ³ä³ ïðî ñàìó ãåðî¿íþ òà ¿¿
äîñèòü íåâåñåëó äîëþ.

Âèêîðèñòîâóþ÷è âëàñíó ÿñ-
êðàâó çîâí³øí³ñòü òà ïðîâåðòà-
þ÷è õèòð³ àôåðè ³ç áàíê³ðàìè,
áàãàò³ÿìè òà ïðåäñòàâíèêàìè
ºâðîïåéñüêî¿ àðèñòîêðàò³¿,
àâàíòþðèñòêà Ñîíüêà âñå æ

ïðèïóñêàºòüñÿ ïîìèëêè, ÿêà
çãîäîì ³ êîøòóâàëà ¿é ñâîáîäè.
Çâåëî ¿¿ ïî÷óòòÿ äî þíîãî ãóëü-
òÿÿ òà êðàñåíÿ, ÿêèé, øâèäêî
çâèêíóâøè æèòè çà “÷åñíî çà-
ðîáëåí³” êîõàíî¿, íàïðèê³íö³
çäàº ¿¿ çà âåëèê³ ãðîø³ ïîë³ö³¿.

Ðåæèñåð â³äåî ²ãîð ²âàíîâ
îá³öÿº ãëÿäà÷àì äîñèòü äèíà-
ì³÷íó òà ö³êàâó êàðòèíêó, àäæå
ó â³äåîðÿä³ áóäå ïðèñóòí³é íà-
â³òü åï³çîä ³ç á³éêîþ êðèì³-
íàëüíî¿ ïóáë³êè áàðó, äî çéî-
ìîê ÿêîãî çàëó÷èëè ÷îòèðüîõ
êàñêàäåð³â. Ñï³âà÷êà Á’ÿíêà
ìàº íå òàêó åêñòðåìàëüíó ðîëü,
àëå, çà ¿¿ æ ñëîâàìè, íàäçâè-
÷àéíî äëÿ íå¿ ö³êàâó. “Òèïàæ
ö³º¿ ìîëîäî¿ óëþáëåíèö³ óäà÷³

º íàäçâè÷àéíî áëèçüêèì äëÿ
ìåíå, àäæå ìîæó âïåâíåíî ñêà-
çàòè, ùî áåç ðèçèêó íå óÿâëÿþ
ñâîãî æèòòÿ”,— ðîçïîâ³ëà
“Õðåùàòèêó” Á’ÿíêà. Äîäàþ÷è
ïðè öüîìó ëèøå òå, ùî ñàìà
íàâðÿä ÷è ï³øëà á íà êðàä³æêó
÷è çëî÷èí, àäæå ¿¿ ìîðàëüí³ ïå-
ðåêîíàííÿ º íàáàãàòî âèùèìè,
í³æ ó ¿¿ ãåðî¿í³.

Êîìïîçèö³ÿ “Ïåñíÿ ïðî ëþ-
áîâü” óâ³éäå äî òðåòüîãî ñòóä³é-
íîãî àëüáîìó ñï³âà÷êè, çàïèñ
ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ ÿê ó Ìîñêâ³,
òàê ³ ó Êèºâ³.

Á’ÿíêà ïîä³ëèëàñÿ òàêîæ ³ äå-
ÿêèìè ôàêòàìè ç³ ñâîãî îñîáèñ-
òîãî æèòòÿ. Íåçâàæàþ÷è íà òå,
ùî âëàñíó àäðåñó ïîï-äèâà òàê

³ çàëèøèëà íåðîçêðèòîþ, âîíà
ðîçïîâ³ëà, ùî á³ëüø³ñòü ñâîãî
â³ëüíîãî â³ä íàïðóæåíîãî ðîáî-
÷îãî ãðàô³êà ÷àñó íàìàãàºòüñÿ
ïðîâîäèòè ó Êèºâ³, àäæå ñàìå
òóò ïî÷óâàº ñåáå ïî-ñïðàâæíüî-
ìó êîìôîðòíî ³ ñïîê³éíî.

Òàêîæ óäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ äåùî
ïðî ñòàâëåííÿ Á’ÿíêè äî òâîð-
÷îñò³ ¿¿ êîëåãè ïî øîó-á³çíåñî-
âîìó öåõó, êîðîëåâè óêðà¿í-
ñüêîãî R’n’B Íàñò³ Êàìåíñüêèõ.
“ß âêðàé ñõâàëüíî ñòàâëþñÿ äî
òîãî, ùî ç’ÿâëÿþòüñÿ ³íø³ ìî-
ëîä³ òà ïåðñïåêòèâí³ âèêîíàâ-
ö³, àäæå íå âáà÷àþ ó öüîìó í³-
÷îãî ³íøîãî, êð³ì ðîçâèòêó ïî-
çèòèâíèõ òåíäåíö³é â øîó-á³ç-
íåñ³”,— ñòâåðäæóº Á’ÿíêà

Шановні а ціонери ВАТ “АК “Київводо анал”!
Правління від рито о а ціонерно о товариства “А ціонерна омпанія “Київводо-

анал” (далі — Товариство) повідомляє, що до поряд денно о позачер ових за-

альних зборів а ціонерів Товариства, я і відб д ться 07 р дня 2007 ро о 15.00

за адресою: м. Київ в л. Лейпцизь а, 1-А, вносяться зміни і доповнення. Повний

перелі питань поряд денно о зазначених вище за альних зборів а ціонерів

с ладає:

1. Звіт Правління ВАТ АК “Київводо анал” про рез льтати фінансово- осподарсь ої ді-

яльності товариства за І півріччя 2007 ро ;

2. Визначення основних напрям ів діяльності Товариства на 2008 рі ;

3. Внесення змін та доповнень до стат т Товариства;

4. Внесення змін та доповнень до Ре ламент за альних зборів Товариства;

5. Внесення змін та доповнень до Положення про На лядов рад Товариства;

6. Внесення змін та доповнень до Положення про Правління Товариства;

7. Внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійн омісію Товариства;

8. Внесення змін та доповнень до ор анізаційної стр т ри Товариства;

9. Затвердження плати за орист вання ом нальним майном, переданим Товариств ;

10. Від ли ання Голови правління — енерально о дире тора Товариства;

11. Обрання Голови правління — енерально о дире тора Товариства;

12. Від ли ання та обрання Голови та членів На лядової ради Товариства.
Правління Товариства

Телефон для довідо — 8 (044) 280-27-92

Àíäðàí³ê ÁÅÐÁÅÐßÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

З вечора четвер а і до само о ран п'ятниці тривали
зйом и ново о ліп " оролеви російсь о о R'n'B" Б'ян-
и на омпозицію "Песня про любовь". Е ранізований
тре , присвячений жінці-авантюристці, ле енді злодій-
сь о о світ Одеси — Соньці Золотій Р чці.

BMW ï³ä “Ïàðóñîì”
Íîâîñ³ëëÿ àâòîñàëîíó â³äñâÿòêóâàëè ³ç ðîçìàõîì

22 ëèñòîïàäà â á³çíåñ-öåíòð³
“Ïàðóñ” íà âóëèö³ Ìå÷íèêîâà
â³äçíà÷àëè â³äêðèòòÿ íîâîãî àâ-
òîñàëîíó BMW, ÿêèé äî íåäàâ-
íüîãî ÷àñó ðîçòàøîâóâàâñÿ â
“Ìàíäàðèí ïëàçà”.

Ïðè¿æäæàþ÷èõ íà ìàøèíàõ â³ä
BMW ³ íå ò³ëüêè ãîñòåé çóñòð³-
÷àâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ³ìïîð-
òåðó BMW “ÀÂÒ Áàâàðèÿ” Îëåê-
ñàíäð Òèìîôººâ, âäÿãíåíèé ó
÷îðíèé êîñòþì òà ïàëàþ÷å ÷åð-
âîíó êðàâàòêó. Â³í ïîÿñíèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî ïåðå¿çä àâòî-
ñàëîíó áóâ ñïðè÷èíåíèé ïîòðå-
áîþ ðîáèòè ðåìîíò ó ñòàðîìó
ïðèì³ùåíí³ òà éîãî íåâåëèêèìè
ðîçì³ðàìè. Ñïðàâà â òîìó, ùî íà
ïî÷àòêó ãðóäíÿ “ÀÂÒ Áàâàðèÿ”
áóäå ³ìïîðòóâàòè àâòîìîá³ë³ ùå
îäíîãî âñåñâ³òíüîãî áðåíäó —
Rolls Royce. “À äî àâòîñàëîíó â
“Ìàíäàðèí ïëàçà” àâòîìîá³ëü
Rolls Royce íå ì³ã íàâ³òü â’¿õàòè

â äâåð³”,— ðîçïîâ³â ïàí Òèìî-
ôººâ.

Ïðèâ³òàòè êîìïàí³þ “ÀÂÒ Áà-
âàðèÿ” ç â³äêðèòòÿì ïðè¿õàëè êë³-
ºíòè BMW òà ê³ëüêà ñâ³òñüêèõ
ïåðñîí — ðåñòîðàòîðè Ìèêîëà
Òèùåíêî òà Ìàðãàðèòà Ñ³÷êàð ³ç
÷îëîâ³êîì — ôóòáîë³ñòîì “Äè-
íàìî” Âëàäîì Âàùóêîì, òåëåâå-
äó÷à Ñâ³òëàíà Âîëüíîâà. Îäíèì
³ç ïåðøèõ äî àâòîñàëîíó ïðèáóâ
íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè â³ä
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Ìèõàéëî ×å÷åòîâ
ç äðóæèíîþ. Ïîäðóææÿ ïðè¿õàëî
íà àâòîìîá³ë³ äðóæèíè ïàíà ×å-
÷åòîâà BMW Õ5, ÿêèé íàðîäíèé
äåïóòàò ïîäàðóâàâ êîõàí³é íà
äåíü íàðîäæåííÿ. Ñàì Ìèõàéëî
×å÷åòîâ ìàøèíó íå âîäèòü. “Ó
ìîëîäîñò³ íå áóëî íà ÷îìó â÷è-
òèñÿ, à ïîò³ì íå áóëî ÷àñó”,— ïî-
ä³ëèâñÿ ïàí ×å÷åòîâ. Âëàñíèöÿ
“ÌåäÅñòåòÖåíòðó” Òåòÿíà Êîñ-
òåíêî íå âèêîíàëà òîíêå ïðàâè-

ëî åòèêåòó òàêèõ âå÷³ðîê òà ïðè-
áóëà äî “Ïàðóñà” íà ñâîºìó
“Ìåðñåäåñ³”. Âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî
í³êîëè íå ìàëà áàæàííÿ êóïèòè
BMW, à íèí³ âçàãàë³ õî÷å ïîì³-
íÿòè ìàøèíó íà Jaguar.

Äîêè øàíóâàëüíèêè BMW
ïðèãîùàëèñÿ êàìåìáåðîì, ñüîì-
ãîþ òà ïèðîãàìè ç ïàøòåòó, çà-
ïèâàþ÷è ¿õ â³ñê³ òà âèíîì, âåäó-
÷à âå÷³ðêè Ñí³æàíà ªãîðîâà ðîç-
ïîâ³äàëà âñ³ì ïðî ïåðåâàãè ïðåä-
ñòàâëåíèõ àâòîìîá³ë³â. Ï³ä íå-
òðèâàë³ îïëåñêè (ðóêè ãîñòåé âñå
ùå áóëè çàéíÿò³ ¿æåþ) Îëåêñàíäð
Òèìîôººâ ñêèíóâ ïîêðèâàëà ç
òðüîõ íîâèíîê ñàëîíó — BMW
M3 êóïå, îíîâëåíîãî BMW 6
êàáð³îëåò òà BMW 1 êóïå, â³ä-
êðèâøè ìîäåë³ íà îãëÿä ïóáë³êè.

Ïîãîâîðèâøè ùå ïðî àâòîìî-
á³ë³ òà ³íø³ ãëàìóðí³ ðå÷³, ãîñò³
ïî÷àëè ðîç`¿æäæàòèñÿ — íà òó-
ñîâùèê³â ÷åêàëà ùå îäíà âå÷³ð-
êà. “Ïî¿õàëè â Ëó³ Âþ³òòîí”,—
ñêàçàëà, âèõîäÿ÷è ç ñàëîíó BMW,
âëàñíèöÿ ãàëåðå¿ Fine Art Îëüãà
Àëüîíîâà. Òðèìàþ÷è â ðóêàõ
ñóìêó â³ä Lui Vuitton, ïàí³
Àëüîíîâà òà ³íø³ ñåëåáðèò³ç ïî-
¿õàëè ñâÿòêóâàòè äåíü íàðîäæåí-
íÿ áóòèêà

Ìàðèíà ÀÐÑÜÎÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

У мин лий четвер бізнес-центрі "Пар с" від рився
автосалон BMW. Запрошеним на від риття остям
представили три нових в У раїні автомобілі та смачний
стіл, я ий відволі ав автолюбителів від події.

Дітей вразили машини, а дорослих — арний ф ршет
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Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю під час перевір и с п тни ово о анал RU
Music, що проводили з привод дотримання припис
щодо мовлення День жалоби по за иблих наслідо
виб х Дніпропетровсь , працівни ів Національної
ради з питань телебачення і радіомовлення силою віді-
брали посвідчення на перевір та особисті посвідчен-
ня. Озброєні автоматами охоронці діяли за на азом е-
рівництва, я е розпорядилося виштовхати держсл ж-
бовців на в лицю. Нацрада поінформ вала про цю по-
дію ерівни ів Печерсь о о районно о правління вн т-
рішніх справ і в серед роз ляне онфлі т на засіданні.
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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 4080
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Василь БЕНДАС (Дов оноси ),
а тор:

— Людиною. Президент Гр зії залишиться людиною.
Ви знаєте, це та е непросте запитання. Швидше за все,
ос іль и він б в президентом, то залишиться в полі-
тиці. Вза алі, важ о передбачити, це запитання на
шталт: “Сам собі с ажи і сам собі здив йся”. Адже,
можливо, хто знає, він ине все: політи , влад і ви-
їде. Висо о в ори, свій б дино .
Адже йом нині с іль и, 40 ро ів? А там б де 50. Все

може змінитися: нині він д має, а там діти повинні б -
д ть д мати. Я принаймні та би вчинив — виїхав. Ні-
хто не знає, що б де через 10 ро ів. Дай Бо , щоб
ньо о все б ло добре та і нас все б ло добре через
та ий час.

Сер ій ГОЛОВАТИЙ,
деп тат VI с ли ання:

— Я не мож дати точн відповідь на це запитання. Це
запитання до Павла Глоби. Адже політи а — це не а-
дання на артах. Це реальні речі, я і трапляються що-
дня. Кожний день світ змінюється.Що б де через 10 ро-
ів зі мною, з нашимПрезидентомЮщен ом, державою?
Політи не можна про ноз вати, це не розмір ов ван-
ня, і тим більше не можна робити прип щення. Є дві
важливі речі в політиці: по-перше, не можна план вати,
прип с ати. По-др е, потрібно ставити он ретні зав-
дання і реалізов вати їх. Визначати напрям и р х , щоб
се йшло на ористь с спільств . Михаїла Саа ашвілі я
не знаю я особистість. Все, що стос ється йо о подаль-
шо о життя, я і політи и Гр зії, — таємниця.

Êèì âè áà÷èòå Ìèõà¿ëà Ñààêàøâ³ë³
÷åðåç 10 ðîê³â?

Á³ëüø³ñòü êèÿí 
í³êîëè íå áà÷èëè
íàðîäíèõ 
äðóæèííèê³â
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Ìèõà¿ë Ñààêàøâ³ë³ õî÷å
ñòàòè ïðåçèäåíòîì Ãðóç³¿
Ãëàâà äåðæàâè ïîäàâ ó â³äñòàâêó, 
ùîá óçÿòè ó÷àñòü ó äîñòðîêîâèõ âèáîðàõ

Ó ñóáîòó ïðåçèäåíò Ãðóç³¿ Ìè-
õà¿ë Ñààêàøâ³ë³ ïîäàâ ó â³äñòàâ-
êó, ïåðåäàâøè âëàäó â êðà¿í³
ñï³êåðó ïàðëàìåíòó Í³íî Áóð-
äæàíàäçå. Ïàí³ Áóðäæàíàäçå äî-
òåïåð áóëà íà äðóãèõ ðîëÿõ, çà-
äîâîëüíÿþ÷èñü ðîëëþ “äðóãî¿
ëþäèíè” â äåðæàâ³. Õî÷à ñàìå
âîíà â³ä³ãðàëà âåëè÷åçíó ðîëü ó
ïåðåìîç³ “ðåâîëþö³¿ òðîÿíä”
2003 ðîêó. Â³äòîä³ ðåâîëþö³é-
íèé çàïàë ñîðàòíèê³â çíà÷íî
çìåíøèâñÿ. Âåñü öåé ÷àñ ïàí
Ñààêàøâ³ë³ çàì³ñòü îá³öÿíèõ ðå-
ôîðì áðÿçêàâ çáðîºþ, íàìàãà-
þ÷èñü ïîâåðíóòè Àáõàç³þ òà
Ï³âäåííó Îñåò³þ, é øóêàâ ïðè-
âîäó äëÿ ñâàðîê ç Ðîñ³ºþ. Âðåø-
ò³-ðåøò, ðîçâàëèâøè åêîíîì³êó,
âëàäà ìóñèëà âäàòèñÿ äî ðåïðå-
ñ³é, ùîá ïðèäóøèòè âèñòóïè íå-
âäîâîëåíèõ. ×èìàëî îïîçèö³é-
íèõ ïîë³òèê³â çààðåøòîâàíî.
Ïðîòå öå íå çàïîá³ãëî ìàñîâèì
àêö³ÿì ïðîòåñòó â ñòîëèö³. Ùîá
óíèêíóòè ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè,
âëàäà çãîäèëàñÿ íà äîñòðîêîâ³
âèáîðè ïðåçèäåíòà, ÿê³ ìàþòü
â³äáóòèñÿ 5 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó.
Çã³äíî ³ç çàêîíîì, ïðåçèäåíò íå
ìîæå áðàòè ó÷àñò³ â ïåðåäâèáîð-

÷³é êàìïàí³¿. Îòîæ ïàí Ñààêàø-
â³ë³ âèð³øèâ ïåðåäàòè ñïðàâè â
êðà¿í³ æ³íö³, à ñàì ïîðèíóâ ó
ïåðåäâèáîð÷ó êàìïàí³þ. Àã³òó-
âàòè ó íüîãî ïîêè ùî âèõîäèòü
ë³ïøå, í³æ êåðóâàòè.

Ñïðèÿº íèí³øí³é âëàä³ é òå,
ùî îïîçèö³ÿ ìîæå íå âñòèãíóòè
çîñåðåäèòèñÿ íà ºäèíîìó êàí-

äèäàòîâ³. Ïàí Ñààêàøâ³ë³ íå
ïåðøèé ïðåçèäåíò íà òåðåíàõ
ÑÍÄ, õòî áóâ çìóøåíèé äîñòðî-
êîâî ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ.
Öå çðîáèâ Áîðèñ ªëüöèí ó 
1999-ìó, Åäóàðä Øåâàðäíàäçå â
2003-ìó òà Àñêàð Àêàºâ ó 2005-
ìó. Æîäíîìó ç öèõ ïîë³òèê³â
ïîâåðíóòèñÿ íå âäàëîñÿ
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ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ì³ñöÿìè íåâåëèê³ äîù³.
Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 7—12 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü áëèçüêî +1...+7°Ñ, âíî÷³ 0...+3°Ñ; íà ï³âäí³

òà íà Çàêàðïàòò³ ì³ñöÿìè +8...+11°Ñ.
Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Ì³ñöÿìè äîù ç ìîêðèì 

ñí³ãîì. 
Â³òåð ñõ³äíèé, 3—8 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +2...+4°Ñ, âíî÷³ +4...+6°Ñ

Михаїл Саа ашвілі впевнений, що йо о правління в Гр зії не за інчиться
одним президентсь им терміном

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í
“Õðåùàòèê”

У с бот олишній вип с -
ни иївсь о о Інстит т
міжнародних відносин Ми-
хаїл Саа ашвілі пішов
відстав з посади прези-
дента Гр зії. Проте він ві-
рить свою перемо на
достро ових виборах, я і
відб д ться 5 січня 2008
ро . Заради цьо о пан
Саа ашвілі й залишив пре-
зидентсь посад . Тепер
ся повнота влади в раїні
опинилася в р ах р зин-
сь о о спі ера Ніно Б р-
джанадзе.

1. Íå çíàþ, íå çóñòð³÷àâ — 26 %
2. Ïåðåæèòîê ìèíóëîãî — 23 %
3. Óñâ³äîìëåíà íåîáõ³äí³ñòü — 16 %
4. Çàõèñíèêè çíåäîëåíèõ — 10 %
5. Íàóêîâà ôàíòàñòèêà — 9 %
6. Áèëèíí³ áîãàòèð³ — 8 %
7. Ùîñü âèêîïíå — 8 %


