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КИЇВСЬКЕ ЛІГВИЩЕ ТИГРІВ
Хижі тварини жили приватно о
підприємця на території війсь ової частини

Ïåðåâ³çíèêàì âêàçàëè 
íà òàðèô
Áëîê Â³òàë³ÿ Êëè÷êà âèìàãàº ï³äíÿòè ö³íè ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³

Îëåêñàíäð ÊÓÒÅÐÅÙÈÍ, 
Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора приватні перевізни и знов
вима али від місь ої влади підви-
щення цін на проїзд столичних
маршр т ах. Майже півтисячі водіїв
зібралися біля стін мерії, але, я
далося дізнатися "Хрещати ", а -
ція б ла заполітизована — заяв на
її проведення подали представни и
Бло Віталія Клич а, я і безпосе-
редньо в ній і взяли часть. Не див-
лячись на це, позиція місь ої влади
залишилася незмінною: ціни на про-
їзд маршр тних та сі залишаться
та ими, я і сьо одні.

“Íàðàç³ ìàðøðóòí³ òàêñ³ º îñíîâíèì âèäîì
íàçåìíîãî òðàíñïîðòó. Àëå, ïåðåáóâàþ÷è â íå-
ð³âíèõ óìîâàõ, âîíè âæå äàâíî º çáèòêîâè-
ìè”,— çàÿâèâ ó÷îðà ï³ä ÷àñ àêö³¿ ïðåäñòàâíèê
Àñîö³àö³¿ ïðèâàòíèõ ïåðåâ³çíèê³â Êèºâà Âàëå-
ð³é Ë³ïåöüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, ³ç 3 òèñÿ÷ ìà-
øèí, ÿê³ íàðàç³ îáñëóãîâóþòü êèÿí, ÷åðåç ô³-
íàíñîâ³ òðóäíîù³ ùîäíÿ ìàéæå 300 ³ç íèõ
ïðîñòî ïðîñòîþþòü òà íå âè¿æäæàþòü íà
ìàðøðóòè. Âèõîäîì ³ç ñèòóàö³¿, íà éîãî äóì-
êó, ìîãëî á ñòàòè ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà êîæ-
íîìó ìàðøðóò³ ïðèíàéìí³ íà 50 êîï³éîê, à òà-
êîæ ùîêâàðòàëüíå âðàõóâàííÿ ³íôëÿö³¿. Öå äà-
ëî á çìîãó âèâåñòè ïåðåâ³çíèê³â íà 7—10 %
ïðèáóòêîâîñò³.

Íå äèâëÿ÷èñü íà öå, ïîçèö³ÿ Êè¿âñüêî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ äîñ³ çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííîþ: êåð³â-
íèöòâî ì³ñòà é íàäàë³ íàïîëÿãàòèìå íà òîìó,
ùîá ö³íè íà ïðî¿çä ó ìàðøðóòíèõ òàêñ³ çàëè-
øàëèñÿ ó ðàìêàõ ä³þ÷èõ íà ñüîãîäí³ ãðàíè÷-
íèõ ìåæàõ: ì³í³ìàëüíèé — 0,75 ãðí (äî 3-õ êì),
ìàêñèìàëüíèé — 1,75 ãðí (ïîíàä 15 êì). Íà
äóìêó íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ òðàíñ-
ïîðòó ÊÌÄÀ ²âàíà Øïèëüîâîãî, ì³ñüêàäì³í³ñ-
òðàö³ÿ íå ìàº ïîâíîâàæåíü çàòâåðäæóâàòè ãðà-
íè÷í³ òàðèôè. Ïåðåâ³çíèêè, ÿê³ ââàæàþòü, ùî
ì³ñüêà âëàäà ïîâèííà êîìïåíñóâàòè ¿ì çáèòêè,
ïîâèíí³ çâåðòàòèñÿ ç öèì ïèòàííÿì äî Êè¿â-
ðàäè. “Ïðè öüîìó ìè íàïîëÿãàòèìåìî íà òî-
ìó, ùî òàðèô íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 1 ãðèâ-
íþ 75 êîï³éîê”,— çàçíà÷èâ â³í.

Íà äóìêó åêñïåðò³â, ÿêèõ îïèòàâ “Õðåùà-
òèê”, ïðèâàòí³ ïåðåâ³çíèêè ïîâèíí³ ðåàëüíî
ï³äõîäèòè äî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì çá³ëüøåííÿ
ö³íè íà ïðî¿çä ³ âçàì³í ïðîïîíóâàòè õî÷à á ïî-
êðàùåííÿ íàäàííÿ ïîñëóã ïàñàæèðàì. Äî òîãî
æ ïîñò³éíå îíîâëåííÿ òà ïîêðàùåííÿ ìóí³öè-
ïàëüíîãî òðàíñïîðòó ñòâîðþº ðåàëüíó êîíêó-
ðåíö³þ ìàðøðóòíèì òàêñ³.
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Ìàëó îïåðó 
äîáóäóþòü

Äî 2009 ðîêó âñ³ ïðîåêòí³ òà ðåìîíòíî-
ðåñòàâðàö³éí³ ðîáîòè ó ïðèì³ùåíí³ Êè¿â-
ñüêî¿ ìàëî¿ îïåðè ïëàíóþòü çàâåðøèòè.
Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ó÷îðà íà÷àëüíèê Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
ÊÌÄÀ Ñâ³òëàíà Çîð³íà. Â³äïîâ³äíî äî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ, äî 2009 ðîêó â ïðèì³-
ùåíí³ íà âóë. Äåãòÿð³âñüê³é, 5-à (êîëèø-
í³é Êëóá òðàìâàéíèê³â) çä³éñíÿòü ðåìîíò-
íî-ðåñòàâðàö³éí³ ðîáîòè ç ïðèñòîñóâàííÿì
ï³ä çàêëàä êóëüòóðè ç ïðèáóäîâîþ ñöåí³÷-
íî¿ ÷àñòèíè áóä³âë³. Íàðàç³, çà åêñïåðòíîþ
îö³íêîþ, áóä³âëÿ ïåðåáóâàº â àâàð³éíîìó
ñòàí³, ô³çè÷íà çíîøåí³ñòü îñíîâíèõ êîíñ-
òðóêö³é ñòàíîâèòü ìàéæå 85 %

Ãðîìàäñüêèé 
òðàíñïîðò 
îòðèìàº ñìóãè

Çà ³í³ö³àòèâè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, â ðàìêàõ òðà-
äèö³éíèõ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü â³äáóëîñÿ
³íòåðàêòèâíå îïèòóâàííÿ êèÿí íà òåìó:
“Ùî äîïîìîæå ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó äî-
ðîæíüî-òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñó â ì³ñò³
Êèºâ³?”. 28 % îïèòàíèõ êèÿí âèñëîâèëè
ïåðåêîíàííÿ, ùî äîïîìîæå áóä³âíèöòâî
íîâèõ ðîçâ’ÿçîê òà äîð³ã; 22 % õî÷óòü óïðî-
âàäæåííÿ ñèñòåìè “ðîçóìíèõ” ñâ³òëîôî-
ð³â; ³ ïîíàä (50 %) ï³äòðèìàëè ³äåþ â³äâå-
äåííÿ îêðåìèõ ñìóã äëÿ ïàñàæèðñüêîãî
òðàíñïîðòó. “Çà ðåçóëüòàòàìè ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé ï³äïèøå ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî
îáîâ’ÿçêîâå âèä³ëåííÿ îêðåìèõ ñìóã äëÿ
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Äëÿ íàñ öå çàëè-
øàºòüñÿ ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìêîì ðîáî-
òè”,— ï³äêðåñëèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ

Òåàòð íà Ïîäîë³ 
îñó÷àñíÿòü

Íåçàáàðîì êèÿíè ìàòèìóòü çìîãó â³äâ³-
äàòè òåàòð íà Ïîäîë³, ðîçòàøîâàíèé íà Àí-
äð³¿âñüêîìó óçâîç³. Éîãî ñòâîðåííÿ, ÿê ³
ðîáîòè íàä íèçêîþ ³íøèõ êóëüòóðíèõ
ïàì’ÿòîê, âêëþ÷åíî äî “Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿
ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â ì.
Êèºâ³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó ªâ-
ðîïè 2012 ðîêó ç ôóòáîëó”. Çîêðåìà, ïðî-
òÿãîì 2008—2012 ðîê³â ïåðåäáà÷àþòü áóä³â-
íèöòâî ïðèáóäîâè äî Òåàòðó äðàìè ³ êî-
ìåä³¿ íà Áðîâàðñüêîìó ïðîñïåêò³, 25, ðå-
ìîíòíî-ðåñòàâðàö³éí³ ðîáîòè íà òåðèòîð³¿
Ìèêîëà¿âñüêîãî êîñòüîëó, Ìèõàéë³âñüêî¿
öåðêâè, Âèäóáèöüêîãî ìîíàñòèðÿ, Êàðà¿ì-
ñüêî¿ êåíàôè òà ó çàïîâ³äíèêó “Ñîô³ÿ Êè-
¿âñüêà”. Îêð³ì òîãî, ïåðåäáà÷åíî ðåêîí-
ñòðóêö³þ ïàðê³â “Âîëîäèìèðñüêà ã³ðêà”,
“Íèâêè” òà ³ì. Ì. Ò. Ðèëüñüêîãî. Áóä³âë³
çà àäðåñîþ Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 20 (à, á) ðå-
êîíñòðóþþòü ï³ä Êè¿âñüêèé äðàìàòè÷íèé
òåàòð íà Ïîäîë³, ÿêèé áóäå êîìïëåêñîì íà
354 ì³ñöÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ ïîíàä 2,8 òèñ.
êâ. ì ç ñó÷àñíèì îñâ³òëåííÿì, çâóêîâèì
îñíàùåííÿì ³ êîíäèö³îíóâàííÿì ïîâ³òðÿ

Ï³äïðèºìñòâà 
îïòèì³çóâàëè 
íàäõîäæåííÿ

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Äåíèñ Áàññ ïîâ³äîìèâ, ùî êîì³ñ³ÿ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ óõâàëèëà ð³øåííÿ äî
ðîçãëÿäó äåÿêèõ âåëèêèõ êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ëèøå ÿê ïîòåíö³éíèõ îá’ºêò³â
äëÿ àêö³îíóâàííÿ. Çà äîðó÷åííÿì Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî, íà ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâàõ äåð-
æàâíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ ïðîâåäåíî 17 âè-
¿çíèõ íàðàä ³ç ïèòàíü ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ³
îïòèì³çàö³¿ ¿õíüîãî âèðîáíèöòâà. Ïåðåâ³ð-
êè âèÿâèëè, ùî ÷àñòèíó áóä³âåëü òà çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³äïðèºìñòâà âèêîðèñòî-
âóþòü íååôåêòèâíî. Òîìó óõâàëèëè ð³øåí-
íÿ ïðî ïåðåïðîô³ëþâàííÿ íåçàä³ÿíèõ òå-
ðèòîð³é. Çàâäÿêè îòðèìàíèì êîøòàì íèç-
êà ï³äïðèºìñòâ ë³êâ³äóâàëà ïîäàòêîâó çà-
áîðãîâàí³ñòü, ìîäåðí³çóâàëà åíåðãîãîñïî-
äàðñòâî, à â³äòàê ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü çà-
êóï³âë³ ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ

До вимо приватних перевізни ів більшість иян виявилася байд жою

Василь ГОРБАЛЬ,
деп тат Верховної Ради У раїни:
— Підвищення цін на проїзд — це типово для всіх ме аполісів,

але завжди є захисні методи для то о, щоб цьо о ни н ти. Не-
ефе тивність транспорт свідчить про недоопрацювання держа-
ви, а люди і в столиці, і в сій У раїні одна ові.

Сер ій ГМИРЯ,
деп тат Верховної Ради від КПУ:
— Треба зробити все, щоб ціни не підняли. Пере лян ти пози-

цію маршр тни ів, їхні мови, можливо, їм важ о через те, що їх-
ні ерівни и від них ба ато вима ають”.

Лілія ГРИГОРОВИЧ,
деп тат Верховної Ради У раїни:
— Ціни піднімають с різь і на все, і це виправдано. Але ціни ма-

ють омпенс вати, і влада завжди м сить мати пояснення. Для
ромадян важливо, щоб місь а влада втримала і не доп стила під-
вищення цін.

Сер ій МУШТА,
ерівни сл жби перевезень КМДА:
— Питання має стояти не та , потрібно ці авитися тим, чи це

обґр нтовано, чи ні. У сит ації із маршр тними та сі, значить, що
їм фінансово тяж о і держави немає можливості це омпенс -
вати. У метро ж се залежить від можливостей місь ої влади.

Іван САЛІЙ,
деп тат Київради:
— Усе має б ти аде ватно, я що с різь підвищ ють ціни, то не

можна збері ати оазис, том що це за інчиться шо овою терапією.

Юрій ДМИТРУК,
деп тат Київради:
— Коли мова йде про підвищення цін, я виходж із позиції на-

селення. Я що людина має низь зарплатню 500 рн, то вона
одраз відч ває та е підвищення, а ті, хто отрим є 3500 і вище,
не та це відч вають. Отже, треба ш ати баланс між владою і
соціальними р пами населення.

ККООММЕЕННТТААРР

Ïåðåâ³çíèêàì âêàçàëè
íà òàðèô

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé — 
ë³äåð íàðîäíî¿ äîâ³ðè
Ìåðà ï³äòðèìóº á³ëüø³ñòü êèÿí
Ñèä³ð ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора соціоло и повідомили, що
мер Києва Леонід Черновець ий
трим є найвищий рейтин дові-
ри иян серед сіх столичних
політи ів. Натомість йо о опо-
нентів із с мнівною реп тацією
меш анці столиці підтрим вати
відмовляються.

Ó÷îðà äèðåêòîð Íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êîãî ³íñòèòóòó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó ì³ñòà Îêñàíà Ãàëåíêî ïîâ³äîìè-
ëà, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ñîö³îëîã³÷íîãî äî-
ñë³äæåííÿ, ïðîâåäåíîãî 8—11 ëþòîãî,
ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé óòðè-
ìóº íàéâèùèé ðåéòèíã äîâ³ðè êèÿí. Äî
òîãî æ ï³äòðèìêà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî ç áîêó æèòåë³â ñòîëèö³ ïðîäîâæóº
çðîñòàòè. Ïîð³âíÿíî ç ðåçóëüòàòàìè ïî-
ïåðåäíüîãî ñîö³îëîã³÷íîãî îïèòóâàííÿ,
â³í ï³äâèùèâ ñâ³é ïîêàçíèê ðåéòèíãó äî-
â³ðè íà 2,6%. Íàðàç³ ðåéòèíã ìåðà Êèºâà
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ñòàíîâèòü 37,8%,

Â³òàë³ÿ Êëè÷êà — 13,2%, Îëåêñàíäðà
Îìåëü÷åíêà — 5,7%, Þð³ÿ Ëóöåíêà —
2,7%, ïðîòè âñ³õ ïðîãîëîñóâàëè á 5,2%
âèáîðö³â. Çà ñëîâàìè ïàí³ Ãàëåíêî, çíà÷-
íå ïàä³ííÿ ðåéòèíãó Â³òàë³ÿ Êëè÷êà ³
Þð³ÿ Ëóöåíêà ïîâ’ÿçàíå ç òèì, ùî á³ëü-
ø³ñòü ðåñïîíäåíò³â óïåâíåí³ â íåìèíó÷³é
â³äñòàâö³ ïàíà Ëóöåíêà ç ïîñàäè ì³í³ñòðà
ÌÂÑ ó çâ’ÿçêó ç éîãî íåàäåêâàòíîþ ïî-
âåä³íêîþ. Çíèæåííÿ ðåéòèíãó Â³òàë³ÿ
Êëè÷êà âîíà ïîÿñíþº ÷èñëåííèìè ñêàí-
äàëàìè íàâêîëî êðèì³íàëüíîãî ìèíóëî-
ãî ïàíà Êëè÷êà.

Çðîñòàííÿ ð³âíÿ äîâ³ðè æèòåë³â ñòîëè-
ö³ äî ÷èííîãî ìåðà, íà äóìêó Îêñàíè Ãà-
ëåíêî, ïîâ’ÿçàíå ç òèì, ùî Ëåîí³äîâ³
×åðíîâåöüêîìó âäàëîñÿ âèïðàâäàòè î÷³-
êóâàííÿ êèÿí. Çà íàñë³äêàìè äîñë³äæåí-
íÿ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ïåðåâàæíà ê³ëüê³ñòü
ðåñïîíäåíò³â (84%) áîÿòüñÿ êðèçè â êðà-
¿í³, ïðîòå â³ðÿòü, ùî â Êèºâ³ áóäå çàáåç-
ïå÷åíî ñòàá³ëüí³ñòü. Çðîñòàííÿ ðåéòèíãó
ìåðà Êèºâà ï³äòâåðäæóþòü ³ åêñïåðòè. ßê
çàÿâèâ ó÷îðà åêñïåðò ²íñòèòóòó Ãîðøåí³-
íà Âîëîäèìèð Çàñòàâà, äîñë³äæåííÿ, ïðî-
âåäåí³ ¿õí³ì àíàë³òè÷íèì öåíòðîì îñòàí-
í³ìè ì³ñÿöÿìè, çàñâ³ä÷óþòü çì³öíåííÿ

åëåêòîðàëüíèõ ïîçèö³é ìåðà. “Íèí³, ó ìå-
æàõ çàïóñêó call-öåíòðó ²íñòèòóòó, ìè
ïðîâîäèìî òåñòîâ³ òåëåôîíí³ îïèòóâàí-
íÿ êèÿí, ÿê³, çîêðåìà, ñâ³ä÷àòü ïðî çì³ö-
íåííÿ åëåêòîðàëüíèõ ïîçèö³é ×åðíîâåöü-
êîãî”,— ñêàçàâ Âîëîäèìèð Çàñòàâà.

Ïåðåâàæíà ê³ëüê³ñòü êèÿí âèñëîâèëà-
ñÿ ³ ïðîòè âèÿâ³â íåïðàâîâèõ ä³é ç áîêó
ì³ë³ö³¿. ßê ïîâ³äîìèëà ïàí³ Ãàëåíêî,
“94,5% îïèòàíèõ çàÿâèëè, ùî âîíè ð³øó-
÷å ïðîòè áóäü-ÿêîãî áåççàêîííÿ ç áîêó
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. Ïðè öüîìó 96%
ñåðéîçíî ïîáîþþòüñÿ âèÿâ³â íåïðàâîâèõ
ä³é ç áîêó ì³ë³ö³¿ ï³ñëÿ âèïàäêó, êîëè ì³-
í³ñòð ÌÂÑ Þð³é Ëóöåíêî â÷èíèâ ïî-õó-
ë³ãàíñüêè”. Ïîë³òîëîã Âîëîäèìèð ×åìå-
ðèñ òàêîæ ââàæàº, ùî êàð’ºðà Þð³ÿ Ëó-
öåíêà ï³ñëÿ ³íöèäåíòó ç á³éêîþ â ÐÍÁÎÓ
îïèíèëàñÿ ï³ä çàãðîçîþ. “ß äóìàþ, ùî
³íöèäåíò ì³æ Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì òà
Þð³ºì Ëóöåíêîì ñåðéîçíî ïîçíà÷èòüñÿ
íà êàð’ºð³ ïàíà Ëóöåíêà. Öåé ³íöèäåíò
ñòàíå äëÿ Þð³ÿ Ëóöåíêà ãèðåþ íà íîãàõ,
ÿêà íå äàñòü éîìó ïðîñóâàòèñÿ äàë³, áó-
äóâàòè ïîë³òè÷íó êàð’ºðó òà ïðåòåíäóâà-
òè íà âèñîê³ ïîñàäè”,— çàçíà÷èâ ïîë³òî-
ëîã “Õðåùàòèêó”
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Þë³ÿ 
Òèìîøåíêî
íå ìàº ïðàâà
íà ïîðàçêó

Àíäð³é ªÐÌÎËÀªÂ
êåð³âíèê Öåíòðó 
ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü “Ñîô³ÿ”, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ïðè÷èíè çðîñòàííÿ äîâ³ðè äî ïðåì’ºðà íà
òë³ íåçàäîâîëåííÿ íàñåëåííÿ åêîíîì³÷íîþ
ñèòóàö³ºþ, ÿê íà ìåíå, íà ïîâåðõí³. Ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íèé ñòàí ïîã³ðøóºòüñÿ íå ëèøå
â öèôðàõ. Öå ïîâ’ÿçàíî ç ÷èííèêàìè, ÿê³ ç
îäíîãî áîêó ïîðîäæåí³ â 2007-ìó ðîö³ çàãàëü-
íîþ êîí’þíêòóðîþ íà ïðîäîâîëü÷èõ ðèí-
êàõ, âèñîêèì ð³âíåì ³íôëÿö³¿, ÿêèé ñóïðî-
âîäæóâàâ âèáîð÷èé ïðîöåñ, çðîñòàííÿì ö³-
íè íà åíåðãîíîñ³¿. Àëå êàòàë³çàòîðîì ñòàëè
íîâ³ ñèãíàëè â³ä óðÿäó. Íàñàìïåðåä öå äóæå
äèíàì³÷íå íàðîùóâàííÿ îáñÿã³â ñîö³àëüíèõ
âèïëàò ³ ïî÷àòîê âèïëàò çà áîðãàìè Îùàä-
áàíêó, ùî ñòâîðèëî äîäàòêîâèé ìîíåòàðíèé
òèñê íà ñïîæèâ÷èé ðèíîê.

Ïðè÷èíà æ çðîñòàííÿ ðåéòèíãó äîâ³ðè äî
Þë³¿ Òèìîøåíêî, ãàäàþ, ïîêè ùî êðèºòüñÿ
ó ï³ñëÿâèáîð÷³é ³íåðö³¿. Óðÿä ïðàöþº ëèøå
äâà ì³ñÿö³, òîìó äëÿ áàãàòüîõ ñï³âãðîìàäÿí
îá³öÿíêè ³ ïîçèö³ÿ Þë³¿ Òèìîøåíêî ñòîñîâ-
íî ìàéáóòíüîãî, íîâèõ ñòàíäàðò³â çàëèøàþ-
òüñÿ ïðèâàáëèâèìè, âîíè ¿é äîâ³ðÿþòü. Êð³ì
òîãî, ìè ìàºìî âðàõîâóâàòè, ùî Þë³ÿ Òè-
ìîøåíêî — äóæå ÿñêðàâèé ³ ïåðåêîíëèâèé
ë³äåð. ² ¿¿ îáðàç º çà îçíàêàìè ³ çà õàðàêòå-
ðîì ïðîÿâ³â äóæå ïîä³áíèé äî îáðàç³â ðåë³-
ã³éíèõ ë³äåð³â. Îñîáëèâîñò³ ñòîñóíê³â ëþäè-
íè ³ ãðîìàäÿíèíà, êîëè éäåòüñÿ ïðî ðåë³ã³é-
íèõ ë³äåð³â, ïîëÿãàþòü ó òîìó, ùî ó öüîìó
âèïàäêó äîâ³ðà ôîðìóºòüñÿ íà ³ððàö³îíàëü-
íèõ ìîòèâàõ, îñê³ëüêè ðåë³ã³éíèé ë³äåð ÿê
ïðàâèëî óîñîáëþº ìð³¿, áàæàííÿ, â³ä³ðâàí³
â³ä ðåàëüíîñò³. Ñàìå öåé ñïåöèô³÷íèé âçàº-
ìîçâ’ÿçîê ï³äíîñèòü ðåë³ã³éíîãî ë³äåðà íàä
êðèòèêîþ.

Ì³ô Òèìîøåíêî ñüîãîäí³ íå ëèøå íå
çðóéíîâàíèé, à íàâ³òü çì³öíåíèé. Àëå ÿ îä-
ðàçó ìóøó çàóâàæèòè, ùî ñòàâêà íà ì³ô³÷-
íèé îáðàç ùå îäíîãî ìåñ³¿, òèì ïà÷å ùîäî
îñîáè, ÿêà ïîâ’ÿçàíà ç ïåâíèìè óòîï³ÿìè
ïðî ñïðàâåäëèâå ìàéáóòíº, äóæå íåíàä³éíà.
Öå äóæå õèòêà îïîðà, ÿêó ìîæóòü çðóéíóâà-
òè ñåðéîçí³ ³ ïîòóæí³ êàòàêë³çìè çà ÷àñ³â
ïðàâë³ííÿ öüîãî ïîë³òèêà. ß íå âèêëþ÷àþ,
ùî âæå ïðîòÿãîì íàéáëèæ÷èõ äâîõ-òðüîõ ì³-
ñÿö³â îöÿ ï³ñëÿâèáîð÷à ³íåðö³ÿ çà÷àðóâàííÿ
¿¿ õàðèçìîþ ïîñòóïîâî çì³íþâàòèìåòüñÿ íà
ïðîòèëåæíó òåíäåíö³þ.

Ùîá ï³äòðèìóâàòè ñâîþ õàðèçìó, Þë³¿ Òè-
ìîøåíêî ïîòð³áí³ ïîñò³éí³ ÿñêðàâ³ ïåðåìî-
ãè. Öå ïåðåìîãè ó ï³äâèùåíí³ ñòàíäàðò³â ³
ÿêîñò³ æèòòÿ, ïåðåìîãè íàä “âîðîãàìè” —
êîðóïö³îíåðàìè, ëæåïàòð³îòàìè, ïåðåìîãè
íà çîâí³øíüîïîë³òè÷í³é àðåí³. ßêùî æ çà-
ì³ñòü ïåðåìîã áóäóòü ïîðàçêè, ïîñòóïîâî
ïî÷íå ðóéíóâàòèñÿ ñàêðàëüíå ò³ëî îáðàçó.
Ãåðîé ïîâèíåí ïåðåìàãàòè. Òèìîøåíêî íå
ìàº ïðàâà íà ïîðàçêó. Ñåðéîçíèé âèêëèê äëÿ
íå¿ — íàéáëèæ÷èõ äâà-òðè ì³ñÿö³. Êîëè äî-
âåäåòüñÿ ïîæèíàòè ïëîäè ³íôëÿö³éíî¿ õâè-
ë³. Êîëè áóäóòü ñåðéîçí³ âèêëèêè, ïîâ’ÿçà-
í³ ç áþäæåòíîþ ïîë³òèêîþ. ² êîëè ñïðàâä³
âèÿâèòüñÿ íåïðîôåñ³îíàë³çì ä³é óðÿäó ó ô³-
íàíñîâ³é òà åíåðãåòè÷í³é ñôåðàõ âîäíî÷àñ.
Ãàäàþ, ùî êóëüì³íàö³ÿ ïðèïàäå äåñü íà òðà-
âåíü. ² äî öüîãî ÷àñó Þë³¿ Òèìîøåíêî äî-
âåäåòüñÿ âèçíà÷àòèñÿ ç³ ñâîºþ ïîë³òè÷íîþ
ë³í³ºþ: ÷è òðèìàòèñÿ íà ïîçèö³ÿõ êîàë³ö³é-
íîãî óðÿäó ³ ãîòóâàòèñÿ äî ìàéáóòí³õ âèáîð-
÷èõ êàìïàí³é, ÷è âèáðàòè âäàëèé ÷àñ äëÿ
íîâî¿ îïîçèö³éíî¿ ë³í³¿, â ÿê³é ³ çáåð³ãàòè-
ìåòüñÿ öÿ õàðèçìà äîâ³ðè äî âîæäÿ
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Óêðà¿íö³ ëþáëÿòü 
ïðåçèäåíòà Ðîñ³¿ á³ëüøå 
çà ñâîãî ïðåì’ºðà
Ñîö³îëîãè îïðèëþäíèëè äàí³ ÷åðãîâîãî îïèòóâàííÿ 
ãðîìàäñüêî¿ äóìêè
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У понеділо соціоло и визнали
Юлію Тимошен о найрейтин ові-
шим раїнсь им політи ом.
Водночас більшість ромадян не
задоволена тими рез льтати, я і
демонстр є її ряд. Тож пані Ти-
мошен о по и що не вдається
он р вати за поп лярністю в
У раїні із російсь им президен-
том Володимиром П тіним.

Ó ïîíåä³ëîê ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
“ÔÎÌ-Óêðà¿íà” Îëåêñàíäð Áóõàëîâ
îïðèëþäíèâ ðåçóëüòàòè ñîö³îëîã³÷íîãî
äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåíîãî â Óêðà¿í³ ç 25
ñ³÷íÿ äî 2 ëþòîãî 2008 ðîêó. Äàí³ îïèòó-
âàííÿ çàñâ³ä÷óþòü, ùî ÿêáè âèáîðè äî
Âåðõîâíî¿ Ðàäè â Óêðà¿í³ â³äáóëèñÿ íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì, íàéá³ëüøå ðåñïîíäåíò³â
(30,7 %) â³ääàëè á ñâî¿ ãîëîñè çà ÁÞÒ.
Ïðè öüîìó ç ÷àñó âèáîð³â çíà÷íî çíèçèâ-
ñÿ ðåéòèíã ó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â (ç 34,37 äî

21,2 %) òà ÍÓ — ÍÑ (ç 14,5 äî 8,8 %). Äî
ïàðëàìåíòó âæå ì³ã áè íå ïîòðàïèòè Áëîê
Ëèòâèíà (2,8 %) ³ áàëàíñóâàëà á íà ìåæ³
ïðîõîäæåííÿ ÊÏÓ (3,4 %). À “ïðîòè âñ³õ”
íà ñüîãîäí³ ãîòîâ³ ãîëîñóâàòè âæå 7,7 %.

ßê çàñâ³ä÷èëè äàí³ ñîö³îëîã³â, íàéïî-
ïóëÿðí³øà ñåðåä ïîë³òèê³â ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð Óêðà¿íè Þë³ÿ Òèìîøåíêî. ¯é äî-
â³ðÿþòü 36 % îïèòàíèõ, ë³äåðó Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â Â³êòîðîâ³ ßíóêîâè÷ó — 22,4 %,
Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè Â³êòîðó Þùåí-
êó — 18 %. Íàòîì³ñòü 22,9 % âæå íå äî-
â³ðÿþòü í³êîìó.

Òàêèé óñï³õ Þë³¿ Òèìîøåíêî ïàí Áó-
õàëîâ ïîÿñíþº òèì, ùî ãðîìàäÿíè ïîáà-
÷èëè â ¿¿ ä³ÿõ íàìàãàííÿ âèêîíàòè õî÷à
á ùîñü ³ç îá³öÿíîãî ïåðåä âèáîðàìè. Àëå,
ïîïðè ïîïóëÿðí³ñòü ÿê ñàìî¿ Þë³¿ Òè-
ìîøåíêî, òàê ³ ¿¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè, á³ëü-
ø³ñòü ãðîìàäÿí äîâîë³ êðèòè÷íî ñïðèé-
ìàþòü êðîêè ¿¿ óðÿäó. Íà äóìêó 36,4 %
ðåñïîíäåíò³â, åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ â
Óêðà¿í³ îñòàíí³ì ÷àñîì ïîã³ðøèëàñÿ, 
50,2 % îïèòàíèõ íå â³ðÿòü, ùî îá³öÿíó
óðÿäîì ãðîøîâó êîìïåíñàö³þ îòðèìàþòü
âñ³ âêëàäíèêè “Îùàäáàíêó” — ïðèíàé-
ìí³ ó 2008 ðîö³. Êð³ì òîãî, 50 % ãðîìà-

äÿí íå çãîäí³ ç ïåðñïåêòèâîþ âñòóïó êðà-
¿íè äî ÍÀÒÎ.

Àëå íàéíåñïîä³âàí³øèì ñòàëî òå, ùî
ïðåçèäåíòó Ðîñ³¿ Âîëîäèìèðó Ïóò³íó äî-
â³ðÿþòü 49,7 % óêðà¿íö³â — öå á³ëüøå,
í³æ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîâ³ òà Ïðåçèäåíòó
Óêðà¿íè. Öþ ôàíòàñòè÷íó äîâ³ðó äî Âî-
ëîäèìèðà Ïóò³íà ñîö³àëüíèé ïñèõîëîã
Îëåã Ïîêàëü÷óê ïîÿñíþº “òèïîâîþ óêðà-
¿íñüêîþ ðèñîþ”. “Óêðà¿íö³ ãîòîâ³ â³òàòè
áóäü-ÿêó äèêòàòóðó, ÿêùî âîíà íå òîðêàº-
òüñÿ ¿õ îñîáèñòî”,— çàóâàæèâ ïàí Ïî-
êàëü÷óê “Õðåùàòèêó”

ßêîþ, íà âàø ïîãëÿä, 
º åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ 

â Óêðà¿í³?
С ладно відповісти 15,3 %

По ірш ється 36,4 %

Залишається без змін 28,4 %

Поліпш ється 20 %

Âåðõîâíà Ðàäà 
íåíàäîâãî ðîçáëîêóâàëàñÿ
Äåïóòàòè âèð³øèëè òðîõè ïîïðàöþâàòè

Ó÷îðà çðàíêó ó Âåðõîâí³é
Ðàä³ í³ùî íå â³ùóâàëî ìîæëè-
âîñò³ ðîçáëîêóâàííÿ òðèáóíè.
Àäæå ÷åðãîâèì ïðèâîäîì äëÿ
íåâäîâîëåííÿ îïîçèö³¿ ñòàëà

ïðîïîçèö³ÿ Àðñåí³ÿ ßöåíþêà
â³äêëàñòè ðîçãëÿä ïèòàííÿ ïðî
ÍÀÒÎ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ äî
ïðîâåäåííÿ êâ³òíåâîãî ñàì³òó
Àëüÿíñó â Áóõàðåñò³. Ñèòóàö³ÿ

âêðàé çàãîñòðèëèñÿ, êîëè ñï³-
êåð ó ñóïðîâîä³ äâîõ îõîðîí-
ö³â òàêè ïðîáèâñÿ äî ñâîãî
êð³ñëà. Ïðîòå çà áðàêîì ì³ê-
ðîôîíà, ÿêèé ðåã³îíàëè ïåðåä-
áà÷ëèâî çëàìàëè, Ãîëîâà Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè íà ñâîºìó ðîáî÷î-
ìó ì³ñö³ ëèøå çì³ã âèïàäêîâî
âêóñèòè äåïóòàòà-ðåã³îíàëà
Íåñòîðà Øóôðè÷à, ÿêèé ïî-
ðÿä ³ç íèì ðîçìàõóâàâ ðóêàìè.
Ï³ñëÿ öüîãî ñï³êåð äî âå÷îðà
çàêðèâñÿ ç ë³äåðàìè ôðàêö³é
íà ïîãîäæóâàëüíó ðàäó. Âðåø-
ò³-ðåøò Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â çãîäè-

ëàñÿ òèì÷àñîâî ðîçáëîêóâàòè
òðèáóíó “çàäëÿ ïðèéíÿòòÿ
âàæëèâèõ ñîö³àëüíèõ çàêîíî-
ïðîåêò³â”. Àëå â³äêðèòòÿ âå-
÷³ðíüîãî çàñ³äàííÿ äîâåëîñÿ
â³äñòðî÷èòè ùå íà ãîäèíó —
òåïåð óæå ÁÞÒ íå çãîäæóâàâ-
ñÿ íà ïðîïîçèö³þ Àðñåí³ÿ
ßöåíþêà ðàçîì ³ç ñîö³àëüíè-
ìè çàêîíîïðîåêòàìè ïðîãîëî-
ñóâàòè çà ïðåçèäåíòñüêèé âà-
ð³àíò çàêîíó ïðî Êàáì³í.
“Ïðåçèäåíò, â³ä’¿æäæàþ÷è äî
Ðîñ³¿, ïðîñèâ ïðèéíÿòè íîâèé
çàêîí ïðî Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â.
Ïðîòå ÁÞÒ â³äìîâëÿºòüñÿ,
îñê³ëüêè ïîâíîâàæåííÿ óðÿäó
ç óðàõóâàííÿì ïðèéíÿòòÿ öüî-
ãî çàêîíó çìåíøóþòüñÿ ³ ï³ä-
ñèëþþòüñÿ ïîçèö³¿ Ïðåçèäåí-
òà. Ìîæëèâî, êîëè Ïðåçèäåíò
ïðè¿äå, â³í ¿õ çìóñèòü”,— íà-
ãîëîñèâ “Õðåùàòèêó” äåïóòàò-
ðåã³îíàë Ìèõàéëî ×å÷åòîâ.
Çðåøòîþ äåïóòàòè ñïðîìîãëè-
ñÿ óõâàëèòè êàëåíäàðíèé ïëàí
ðîáîòè äî 18 ëèïíÿ ³ ó ïåðøî-
ìó ÷èòàíí³ ïðèéíÿòè íîâèé
çàêîí ïðî äåðæàâí³ çàêóï³âë³.

Îäíàê óæå ñüîãîäí³ êàëåí-
äàðíèé ïëàí ìîæå áóòè ïîðó-
øåíèé ÷åðåç ÷åðãîâå áëîêó-
âàííÿ. “Ïðèíöèïîâå ïèòàí-
íÿ — öå ïèòàííÿ ïî ÍÀÒÎ. ²
ñåñ³¿ íå áóäå, äîêè ìè íå âðå-
ãóëþºìî öå ïèòàííÿ”,— çà-
ÿâèâ “Õðåùàòèêó” Ìèõàéëî
×å÷åòîâ. Íàòîì³ñòü ÁÞÒ³âåöü
Àíäð³é Øê³ëü ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî ñèëè îïî-
çèö³¿ âè÷åðïóþòüñÿ. “Ïîëîâè-
íà ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â óæå
ñòî¿òü ó ÷åðç³ äî ì³í³ñòð³â, ùîá
âèð³øèòè ñâî¿ ïèòàííÿ. À ÿê
ò³ëüêè ïðîäóêòèâíî çàïðàöþº
ïàðëàìåíò — óñå. Íå áóäå îá’-
ºäíàíî¿ îïîçèö³¿”,— ââàæàº
Àíäð³é Øê³ëü

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”, ç Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè

Учора робот раїнсь о о парламент вдалося
ненадов о розбло вати. Деп тати навіть затвер-
дили алендарний план роботи др ої сесії. Проте
вже сьо одні він може б ти пор шений через но-
ве бло вання триб ни.

Арсенію Яценю доводиться досл хатися до д м и деп татів
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×åìï³îíàò ªâðîïè ç ôóòáîëó
2008 ðîêó â³äáóäåòüñÿ ó ÷åðâí³ â
Àâñòð³¿ òà Øâåéöàð³¿. Äëÿ óêðà-
¿íñüêî¿ ñòîëèö³, êîòðà ïðèéìàòè-
ìå íàñòóïíó êîíòèíåíòàëüíó ïåð-
ø³ñòü, âàæëèâî çíàòè äîñâ³ä öèõ
êðà¿í, êîòð³ íàðàç³ çàâåðøóþòü

ï³äãîòîâêó äî â³äïîâ³äàëüíèõ çìà-
ãàíü. Ó÷îðà ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ â Êè-
¿âñüê³é ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç
äåëåãàö³ºþ â³äåíñüêî¿ ìåð³¿ áóëî
äîñÿãíåíî ïîïåðåäí³õ äîìîâëå-
íîñòåé. Àâñòð³éñüêà ñòîðîíà ïî-
îá³öÿëà íàäàòè ïðàêòè÷íó äîïî-

ìîãó â ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè ç ï³ä-
ãîòîâêè äî ªâðî-2012.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÃÓ ô³çè÷íî¿
êóëüòóðè ³ ñïîðòó Âîëîäèìèð Ñà-
äîìîâ, Êè¿â íàñàìïåðåä ö³êàâèòü,
ÿê àâñòð³éñüê³ êîëåãè ï³äãîòóâàëè
äî â³äïîâ³äàëüíèõ çìàãàíü ñâî¿
ñïîðòèâí³ àðåíè. “Âàæëèâî ä³ç-
íàòèñÿ ³ ïðî âïðîâàäæåííÿ íàé-
íîâ³øèõ ïðàâèë áåçïåêè äëÿ ãëÿ-
äà÷³â íà ñòàä³îíàõ, — ñêàçàâ â³í.—
Òîáòî áóäå êîðèñíî îçíàéîìèòè-
ñÿ ç ðîáîòîþ òàìòåøíüî¿ ïîë³ö³¿,
ìåäèê³â, ïîæåæíèê³â, âîëîíòåð³â
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ìàò÷³â”.

Ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó êîîðäèíàö³¿
ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ìàã³ñòðàòó
Â³äíÿ Àíäðå Ëÿéòíåð ïåðåêîíà-

íà, ùî àâñòð³éö³ ìàþòü ÷èìàëèé
äîñâ³ä ó ï³äãîòîâö³ òàêèõ ìàñ-
øòàáíèõ çìàãàíü, ÿê ÷åìï³îíàò
ªâðîïè. “² ìè ãîòîâ³ ïîä³ëèòè-
ñÿ ³íôîðìàö³ºþ ç óêðà¿íñüêîþ
ñòîðîíîþ, — çàçíà÷èëà ïàí³
Ëÿéòíåð. — Óæå ï³ä ÷àñ â³çèòó
ìåðà Â³äíÿ äî Êèºâà, ÿêèé òðè-
âàòèìå ç 15 äî 21 âåðåñíÿ, óêðà-
¿íñüêó ñòîëèöþ â³äâ³äàþòü òàêîæ
ïðåäñòàâíèêè åêîíîì³÷íî¿ ïàëà-
òè, ôîíäó ñïðèÿííÿ åêîíîì³ö³,
ãîëîâà â³ää³ëó êóëüòóðè ³ òóðèç-
ìó. Ñàìå òîä³ é ìîæíà áóäå ãî-
âîðèòè ïðî êîíêðåòí³ äîìîâëå-
íîñò³. Îêð³ì òîãî, Àíäðå Ëÿéò-
íåð çàïðîñèëà êè¿âñüêèõ ôàõ³â-
ö³â íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³äâ³äàòè
Â³äåíü, ùîá íà ì³ñö³ îçíàéîìè-

òèñÿ ç òèìè íàïðÿìêàìè, ÿê³ ö³-
êàâëÿòü íàñ ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè
äî ªâðî-2012.

Õî÷à í³ ïðî ÿê³ çàëó÷åííÿ ³í-
âåñòèö³é ó÷îðà ïîêè ùî íå
éøëîñÿ, ó÷àñíèêè çóñòð³÷³ ïåðå-
êîíàí³: ïðî öå, ñêîð³ø çà âñå, ãî-
âîðèòèìóòü ï³ä ÷àñ ïåðåãîâîð³â ó
Êèºâ³ òà Â³äí³. Çà ñëîâàìè íà-
÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
ôîðìóâàííÿ ö³ëüîâèõ ôîíä³â
ì³ñüêîãî áþäæåòó òà ³íâåñòèö³é-
íî¿ ðîáîòè ÊÌÄÀ Þë³¿ Ïåòëåí-
êî, äëÿ àâñòð³éñüêèõ ãîñòåé ï³ä-
ãîòîâëåíî ³íâåñòèö³éíèé ìåìî-
ðàíäóì, ó ÿêîìó º â³äîìîñò³ ïðî
ðîçâèòîê åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êèºâà òà ³íâåñòèö³éí³ ïðîåêòè ç
ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012

Àâñòð³ÿ çàïðîïîíóâàëà 
Êèºâó ªâðî-2012
Ìåð³ÿ Â³äíÿ ãîòîâà ïîä³ëèòèñÿ ç Êèºâîì 
äîñâ³äîì ï³äãîòîâêè äî êîíòèíåíòàëüíîãî ÷åìï³îíàòó
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Учора б ло дося нено попередніх домовленостей з де-
ле ацією мерії Відня щодо співпраці в рам ах під о-
тов и Києва до Євро-2012. Кон ретніші ро и перед-
бачається об оворити під час запланованої вересні
з стрічі мерів двох міст. О рім то о, для обмін досві-
дом раїнсь а деле ація вже найближчим часом вир -
шить до австрійсь ої столиці.

Îëåñü ÄÎÂÃÈÉ: “Ìè çóñòð³íåìî 
ãîñòåé ÷åìï³îíàòó â ñó÷àñíîìó 
ºâðîïåéñüêîìó ì³ñò³”
Çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ðîçêðèâ 
îñíîâí³ åòàïè ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012
Учора заст пни Київсь о-
о місь о о олови — се -
ретар Київради Олесь
Дов ий поспіл вався в
телефонном режимі з
читачами "Комсомольс ой
правды". Кияни звертали-
ся з різними запитання-
ми, хоча б ло заявлено
тем під отов и столиці
до Євро-2012.

— ×èòàëà, í³áè Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé ñêàçàâ, ùî Êè¿â ïîâí³ñòþ
ãîòîâèé äî ÷åìï³îíàòó, ëèøèëîñÿ
ò³ëüêè ïîáóäóâàòè ñòàä³îí, òà é öå
ìîæíà çðîáèòè çà ð³ê. À ÿê æå ãî-
òåë³, äîðîãè?

— Íó, ïî-ïåðøå, ÿ òàêîãî íå
÷óâ. ªâðî-2012 — øàíñ äëÿ íà-
øîãî ì³ñòà, ÿêîãî ìè ïðîñòî íå
ìàºìî ïðàâà ïðî´àâèòè. Äëÿ öüî-
ãî ìè óõâàëèëè ïðîãðàìó ï³äãî-
òîâêè äî ªâðî-2012. ² ò³ òåìïè, ç
ÿêèìè ðîçïî÷àòî ï³äãîòîâêó, òîé
óæå íàïðàöüîâàíèé ïîòåíö³àë äà-
þòü ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè: ÿêùî
çáåðåæåìî òàêó äèíàì³êó, òî çó-
ñòð³íåìî ãîñòåé ÷åìï³îíàòó â ñó-
÷àñíîìó ºâðîïåéñüêîìó ì³ñò³.
Ñüîãîäí³, áåçïåðå÷íî, ðàíî ùå
ãîâîðèòè ïðî ãîòîâí³ñòü. Àäæå,
ïðèì³ðîì, ò³ ñàì³ ãîòåë³ — íà ñüî-
ãîäí³ â Êèºâ³ º ëèøå îäèí 5-ç³ð-
êîâèé òà äâà 4-ç³ðêîâèõ. Äî 2012
ðîêó, çã³äíî ç ïðîãðàìîþ, ìàº
ïðàöþâàòè 7—10 5-ç³ðêîâèõ òà
äåñÿòêè 4- òà 3-ç³ðêîâèõ.

Áþäæåò öüîãî ðîêó òðàíñïîðò-
íî çîð³ºíòîâàíèé. Íà òðàíñïîðò
çàïëàíîâàíî áëèçüêî 6 ìëðä ãðí,
öå ñò³ëüêè æ, ÿê áóâ áþäæåò 
óñüîãî ì³ñòà äâà ðîêè òîìó. Äó-
ìàþ, ùî ç ïåðøîãî áåðåçíÿ ìè íà
15 — 20% ïîëåãøèìî íàâàíòà-
æåííÿ òà ïîë³ïøèìî ïðîïóñêíó
çäàòí³ñòü çà ðàõóíîê îáìåæåíîãî

â’¿çäó òðàíçèòíîãî âàíòàæíîãî
òðàíñïîðòó â Êè¿â. Â³í ðóõàòè-
ìåòüñÿ ëèøå âíî÷³. Öå äçåðêàëü-
íèé óêàç, ÿêèé ìè ï³äïèøåìî ðà-
çîì ç êåð³âíèöòâîì Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñò³. ²íøèé ìîìåíò, ÿêùî íà
ñüîãîäí³ ëèøå âóëèö³ Ãîðüêîãî òà
Ñàêñàãàíñüêîãî çàê³ëüöüîâàí³ ç
îäíîñòîðîíí³ì ðóõîì, òî äî ê³í-
öÿ ðîêó òàêèõ áóäå 32. Öå òåæ íà
10% ðîçâàíòàæèòü òðàô³ê. ßêùî
ãîâîðèòè ïðî ïàðê³íãè, òî ò³ëüêè
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà íàé-
áëèæ÷èìè ðîêàìè ïëàíóºòüñÿ ïî-
áóäóâàòè ê³ëüêà äåñÿòê³â òèñÿ÷
ìàøèíîì³ñöü ÿê ó ï³äçåìíèõ, òàê
³ â áàãàòîïîâåðõîâèõ ïàðê³íãàõ.
Íà ñüîãîäí³ º ïðîáëåìà ç ðîçâ’ÿç-

êàìè, òîìó ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
ðîêó ñïðîåêòóâàëè 17 ðîçâ’ÿçîê,
îñíîâíèõ âóçë³â, êîæåí ç ÿêèõ
êîøòóº ñîòí³ ì³ëüéîí³â ãðèâåíü,
³ öüîãîð³÷ áóäå ðîçïî÷àòî ðîáî-
òè. Òðèâàº ñïîðóäæåííÿ Ïîä³ëü-
ñüêî-Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòó.
Îáãîâîðþþòü áóä³âíèöòâî ùå
îäíîãî. Áóäå îíîâëåíî êè¿â-
ñüêèé òðàìâàé. Ëèøå íèí³øíüî-
ãî ðîêó ïëàíóºìî â³äêðèòè ÷î-
òèðè ñòàíö³¿ ìåòðî. Íå âàðòî çà-
áóâàòè ïðî àâòîìàòèçîâàíó ñèñ-
òåìó óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòíèìè
ïîòîêàìè. Â Êèºâ³ âîíà áóäå
íàéñó÷àñí³øîþ â ªâðîï³. Çàïóñ-
òèìî ñèñòåìó ñïîñòåðåæåííÿ çà
âñ³ìà äîðîãàìè Êèºâà.

— Ó ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè äî ªâ-
ðî-2012 âêëþ÷åíî áóä³âíèöòâî íî-
âîãî ìîðãó. Â³í ïîòð³áåí, àëå ÷î-
ìó â ö³é ïðîãðàì³ éîãî ïåðåäáà÷è-
ëè? Íåâæå î÷³êóºòüñÿ, ùî òóðèñ-
òè ìàñîâî ïîìèðàòèìóòü?

— Ïðîãðàìà ðîçðàõîâàíà íå
äëÿ ³íîçåìö³â. Ãîëîâíà ¿¿ ìåòà —
ãîòóþ÷èñü äî ªâðî-2012, äóìà-
òè ïðî êèÿí, ÿêèì ïîâèííî áó-
òè íå ñîðîìíî ïðèéíÿòè ãîñòåé,
à ïîò³ì ³ ñàìèì êîðèñòóâàòèñÿ
çðîáëåíèì. À ïèòàííÿ íîâîãî
ìîðãó íà ñüîãîäí³ º äîâîë³ ñåð-
éîçíîþ ïðîáëåìîþ. Äëÿ ºâðî-
ïåéñüêî¿ ñòîëèö³ íîðìà — 10
ìîðã³â, à â íàñ â³í ëèøå îäèí.
Áðàêóº ïðèì³ùåíü, õîëîäèëüíèõ

êàìåð. Òà é òàðèôè òàì âèñîê³.
Ñüîãîäí³, êîëè ïîìèðàº ñàìîò-
íÿ ñòàðåíüêà ëþäèíà, í³êîãî çà-
çâè÷àé íå ö³êàâèòü, ÿê ã³äíî
ïðîâåñòè ¿¿ â îñòàííþ äîðîãó. À
öå êîøòóº ãðîøåé. Òîð³ê ìè âè-
ä³ëèëè êîøòè îêðåìèì ïóíêòîì
áþäæåòó ñàìå íà òàê³ ïîòðåáè
äëÿ îäèíîêèõ ë³òí³õ ëþäåé. Äàé
Áîæå, ùîá ïîñëóãàìè ìîðãó í³
íàì ç âàìè, í³ ãîñòÿì ñòîëèö³ íå
äîâåëîñÿ ñêîðèñòàòèñÿ, àëå â³í
ì³ñòó âêðàé ïîòð³áåí.

— Ñê³ëüêè ãðîøåé ïîòð³áíî ì³ñ-
òó äëÿ ï³äãîòîâêè äî ªâðî-2012?
Çâ³äêè ¿õ áðàòèìóòü? Ùî óæå
çðîáëåíî?

— Çàãàëîì íà ï³äãîòîâêó äî
÷åìï³îíàòó ì³ñòî âèòðàòèòü ïðè-
áëèçíî 60 ìëðä ãðí. Öå, çâè÷àé-
íî, ðåçîíàíñíà öèôðà. Ìàéæå
20 ìëðä ãðí çàëó÷èìî ç ì³ñüêî¿
ñêàðáíèö³, áëèçüêî 20 ìëðä ãðí
º ñêëàäîâîþ çàãàëüíîäåðæàâíî-
ãî áþäæåòó. ² òðåòÿ àëüòåðíàòè-
âà — 18—25 ìëðä ãðí ïëàíóºìî
çàëó÷èòè ç ïðèâàòíîãî ñåêòîðó,
ãîëîâíèì ÷èíîì äëÿ áóä³âíèö-
òâà ãîòåë³â, ðîçâàæàëüíèõ çàêëà-
ä³â, òîáòî îá’ºêò³â, ùî ïîâ’ÿçà-
í³ ç ïðèéîìîì òà äîçâ³ëëÿì ãîñ-
òåé Êèºâà. Ùî çðîáëåíî?
Ïðèéíÿòî ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè.
Àëå ÿêùî ÿ âàì ñüîãîäí³ êàæó,
ùî çàïëàíîâàíî çâåñòè ïåâíèé
ãîòåëü, òî öå îçíà÷àº, ùî ñòî-
ñîâíî öüîãî îá’ºêòà ï³âòîðà ðî-
êó âåëè ðîçðàõóíêè, ðîçðîáëÿ-
ëè ïðîåêòè, îòðèìóâàëè äîçâî-
ëè. Äîêóìåíòàö³ÿ ç óñ³õ îá’ºê-
ò³â ïðîãðàìè çàéìå, áåç ïåðå-
á³ëüøåííÿ, ê³ëüêà ê³ìíàò. Öå
êîëîñàëüíà ðîáîòà ñîòåíü ëþ-
äåé, ³ íà ö³é áàç³ òåïåð ìè ìî-
æåìî ðîçïî÷èíàòè ðåàë³çàö³þ
ïðîãðàìè

І ор СВАЧІЙ,
“Хрещати ”
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Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî ðîêó ó ñòî-
ëèö³ ñïîæèòî åíåðã³¿ íà 1600 ìëí

ãðí. Âîäíî÷àñ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî”
ìàº çä³éñíèòè îáîâ’ÿçêîâ³ ïëàòå-

æ³, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàáåçïå÷åííÿì
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñèñòåìè òåïëî-
âèðîáíèöòâà íà çàãàëüíó ñóìó
2091 ìëí ãðí. Ç íèõ 1510 ìëí
ãðí — ïëàòà çà âèêîðèñòàííÿ
ïðèðîäíîãî ãàçó. Òàêèì ÷èíîì, º
äåô³öèò êîøò³â ì³æ îáñÿãîì â³ä-
ïóùåíî¿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà îáî-
â’ÿçêîâèìè âèòðàòàìè, ïîâ’ÿçà-
íèìè ç ¿¿ âèðîáíèöòâîì.

Çàçíà÷åíèé äåô³öèò êîøò³â
óíåìîæëèâëþº âèðîáíè÷î-ãîñïî-
äàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü êîìïàí³¿,
çä³éñíåííÿ ïîâíèõ ðîçðàõóíê³â çà
ñïîæèòèé ïðèðîäíèé ãàç òà ñòà-

âèòü ï³ä çàãðîçó ñòàëå ôóíêö³îíó-
âàííÿ åíåðãîêîìïëåêñó ñòîëèö³.

Ïðîòå òîð³ê äëÿ 100 % ðîçðà-
õóíê³â çà ñïîæèòèé ïðèðîäíèé ãàç
êîìïàí³ÿ çìóøåíà áóëà çàëó÷àòè
êðåäèòí³ ðåñóðñè íà ñóìó äî 500
ìëí ãðí, çà ÿêèìè âæå âèïëà÷å-
íî ïîíàä 42 ìëí ãðí — öå â³äñîò-
êè ïî êðåäèòó. Ó êîìïàí³¿ º é
ïðîáëåìè: ÷åðåç íåñâîº÷àñí³ ðîç-
ðàõóíêè “Êè¿âåíåðãî” çà ñïîæè-
òèé ïðèðîäíèé ãàç êîìïàí³¿-ïîñ-
òà÷àëüíèêè ðîáèëè îáìåæåííÿ
äëÿ ÒÅÖ òà êîòåëåíü, âíàñë³äîê
÷îãî êîìïàí³ÿ âòðàòèëà âèðîá³òîê

òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿ íà ñóìó 117,9
ìëí ãðí. Àëå çã³äíî ç 20 ñòàòòåþ
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî òåïëîåíåð-
ãåòèêó”, îðãàí, ùî çàòâåðäèâ òà-
ðèôè íèæ÷å â³ä ñîá³âàðòîñò³ åíåð-
ãîâèðîáíèöòâà, ïîâèíåí êîìïåí-
ñóâàòè çáèòêè òåïëîïîñòà÷àëüíè-
êîâ³. Òîìó ñòàíîì íà 10 ëþòîãî
2008 ðîêó Êè¿âðàäîþ òà Êè¿â-
ñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³-
í³ñòðàö³ºþ â³äøêîäîâàíî âæå
382,1 ìëí ãðí, ùî ñÿãàº 73 % ð³ç-
íèö³ â òàðèôàõ. Ïîâíà æ ð³çíèöÿ
ñòàíîâèòü, çà ôàêòè÷íèìè äàíè-
ìè, 524,1 ì³ëüéîíà ãðèâåíü

Íîâå æèòòÿ 
ñòàðèõ òðîëåéáóñ³â
Çà ï³äòðèìêè âëàäè êèÿíè ãîòîâ³
ðåñòàâðóâàòè ñòàðîâèíí³ ìàøèíè

Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó òðî-
ëåéáóñíå äåïî ¹ 1 ç âóë. ×åðâî-
íîàðì³éñüêî¿, 139 ïåðåáàçóâàëîñÿ
â íîâ³ ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Òðó-
òåíêà, 32. Íà ñïîðîæí³ë³é òåðè-
òîð³¿ çàëèøèëèñÿ ð³äê³ñí³ ìîäåë³
òðîëåéáóñ³â. Ùîïðàâäà, çîâí³ø-
í³é ³ òåõí³÷íèé ñòàí ìàøèí ïîòðå-
áóº ñåðéîçíîãî é íåãàéíîãî âòðó-
÷àííÿ. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ñòî¿òü áåç
ìîòîð³â òà êîë³ñ, ó â³êíàõ íåìàº
ñêëà. Òà, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, ÷èìàëî
êèÿí íå áàéäóæ³ äî äîë³ ïîêèíó-
òî¿ íàïðèçâîëÿùå òåõí³êè.

Êèÿíè ðîçïîâ³ëè “Õðåùàòèêó”,
ùî îäèí ç³ ðæàâèõ ðàðèòåò³â —
ÌÒÁ-82 — ó 1980-ò³ ðîêè êóðñó-
âàâ âóëèöÿìè ñòîëèö³ ÿê åêñêóð-
ñ³éíèé. Âèïóñêàëè òàê³ òðîëåéáó-
ñè â Êèºâ³ ùå â äàëåê³ ïîâîºíí³
÷àñè. Ìîäåëü “Øêîäà 8Òð” Ò-3
á³ëüøå â³äîìà ÿê “òåõí³÷íà äîïî-
ìîãà”. Öå îäèí ³ç ïåðøèõ ³ìïîðò-
íèõ òðîëåéáóñ³â, ùî ç’ÿâèëèñÿ â
Êèºâ³ â 1960 ðîö³. Ôàõ³âö³ ïåðå-
êîíàí³: ê³ëüê³ñòü òàêèõ ìàøèí ó
ñâ³ò³ ìîæíà ïåðåðàõóâàòè íà ïàëü-
öÿõ. Ñåðåä “âåòåðàí³â” ³ “Øêîäà
9ÒÐ” ÏÑ-1, ÿêèé ï³ñëÿ âèõîäó íà
“ïåíñ³þ” ùå äîâãèé ÷àñ ñëóãóâàâ
¿äàëüíåþ äëÿ âîä³¿â. Äî ñëîâà, éî-
ãî “áðàò³â”, ÿêèì óæå äàëåêî çà
40, ùå é ñüîãîäí³ ìîæíà çóñòð³òè
íà ìàðøðóòàõ ó Êðèìó, Ð³âíîìó,
Òåðíîïîë³, â ×åðí³âöÿõ.

Çíà÷íî ë³ïøà äîëÿ ó ñòàðåíüêèõ
êè¿âñüêèõ òðàìâà¿â. Îäíà ç óí³-
êàëüíèõ ìîäåëåé íèí³ âîçèòü òó-
ðèñò³â. Ùå îäíó ìàøèíó ó÷àñíè-
êè ãðîìàäñüêîãî êîì³òåòó “Êè-
ÿíè — çà ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò”
òàêîæ â³äðåñòàâðóâàëè é âèêîðèñ-
òîâóþòü ÿê òðàìâàé-êàôå. Ãîëîâà
çàçíà÷åíîãî êîì³òåòó Ìèõàéëî
Áàðàøêîâ ââàæàº, ùî ðàðèòåòí³
òðîëåéáóñè òàêîæ ïîòð³áíî ðÿòó-
âàòè. “Öå ïðèíöèïîâå ïèòàííÿ
ìàþòü âèð³øóâàòè íà ð³âí³ ì³ñ-
òà,— ïåðåêîíàíèé â³í.— Òîáòî çà
ó÷àñò³ ñòîëè÷íî¿ âëàäè. Ó áàãàòüîõ
äåðæàâàõ ñâ³òó ââàæàëè á çà ÷åñòü
ìàòè ó ñåáå òàê³ ð³äê³ñí³ åêçåìï-
ëÿðè. Ìè æ ³ äîñ³ íå ìîæåìî âè-
ð³øèòè ïèòàííÿ ç ïðèì³ùåííÿì
äëÿ ìóçåþ åëåêòðîòðàíñïîðòó, íå
òå ùî ç òåðèòîð³ºþ, íà ÿê³é ìîæ-
íà áóëî á âëàøòóâàòè âèñòàâêó
ðåòðîòðîëåéáóñ³â òà òðàìâà¿â”. Â³í
äîäàâ, ùî íåáàéäóæ³ êèÿíè ãîòî-
â³ âçÿòèñÿ çà ðåñòàâðàö³þ òåõí³êè,
ðîçòàøîâàíî¿ â êîëèøíüîìó äåïî
íà ×åðâîíîàðì³éñüê³é. ßêùî æ
ôàõ³âö³ ç Êè¿âïàñòðàíñó äîïîìî-
æóòü çìîíòóâàòè òåõí³÷íó ÷àñòè-
íó, ó÷àñíèêè ãðîìàäñüêîãî êîì³-
òåòó ïîîá³öÿëè â³äíîâèòè ñàëîí.
Òàêèì ÷èíîì ðàðèòåòè ìîæíà áó-
äå àáî çàïóñòèòè íà ìàðøðóòè,
ñêàæ³ìî, ÿê åêñêóðñ³éí³, àáî æ âè-
êîðèñòàòè ÿê ìóçåéí³ åêñïîíàòè

“Êè¿âåíåðãî” îá³ãð³º êèÿí

Åíåðãåòè÷íèé 
ãåðîé
Ãîëîâíå äëÿ Âàñèëÿ ×óìà÷åíêà — äàòè ëþäÿì
ñâ³òëî òà òåïëî

Ïðîõ³ä íà ÒÅÖ-6 “Êè¿âåíåð-
ãî” îáìåæåíèé ³ ìàº âîºí³çîâà-
íó îõîðîíó. Âàæëèâ³ñòü öüîãî
ñòðàòåã³÷íîãî îá’ºêòà äëÿ Êèºâà
â òîìó, ùî ñàìå òóò âèðîáëÿþòü
ìàéæå 50 % åëåêòðîåíåðã³¿ òà
35 % òåïëà äëÿ êèÿí. Âàñèëþ
×óìà÷åíêó âèïîâíèëîñÿ 68 ðî-
ê³â, ç íèõ 46 â³í ïðàöþº íà
ÒÅÖ-6. Êîëåãè êàæóòü, ùî íà-
ä³éí³øîãî, äîñâ³ä÷åí³øîãî,
óâàæí³øîãî äî êîæíî¿ äåòàë³,
åíåðã³éí³øîãî ñïåö³àë³ñòà çíàé-
òè òÿæêî. Òîæ ïîïðè óìîâëÿí-
íÿ äðóæèíè, ìîâëÿâ, ÷àñ óæå
â³äïî÷èòè, â³äïóñêàòè éîãî í³-

õòî íå çáèðàºòüñÿ. Ïðîòÿãîì 12
ãîäèí ï³ä ïèëüíèì íàãëÿäîì Âà-
ñèëÿ ×óìà÷åíêà ïðàöþþòü ùî-
çì³íè 18—20 êîëåã.

“Âè âìèêàºòå ñâ³òëî, íàòèñêà-
ºòå êíîïêó — ³ âñå ïðàöþº, òîð-
êàºòåñü áàòàðåé — âîíè ãàðÿ÷³.
Ùîá ó ëþäåé çàâæäè áóëî ñâ³òëî
³ òåïëî, öå íàøå ãîëîâíå çàâäàí-
íÿ”,— êàæå Âàñèëü ×óìà÷åíêî.

Ïðî íåáåçïåêó, íà ÿêó íàðà-
æàºòüñÿ ï³ä ÷àñ ðîáîòè, â³í ãî-
âîðèòü íåîõî÷å. Ïðîòå, êîëè òè
ïðàöþºø ç òåìïåðàòóðîþ 500
ãðàäóñ³â ó êîòë³ òà òèñêîì 300
àòìîñôåð íà âèõîä³ ç íüîãî, çà-

ãðîçà î÷åâèäíà. “²íîä³ áóâàþòü
íåçíà÷í³ çáî¿. Òîä³ ìè ïîñòóïî-
âî çàïóñêàºìî ðåçåðâí³ ñèñòåìè,
ùîá íå îáìåæèòè ïîäàííÿ òåï-
ëà íà ì³ñòî”,— ðîçïîâ³äàº åíåð-
ãåòèê.

Çà ïðîôåñ³éí³ çàñëóãè òà â³ä-
äàí³ñòü ðîáîò³ Âàñèëü ×óìà÷åí-
êî îòðèìàâ ÷îòèðè îðäåíè.
Îñòàíí³é çà äîðó÷åííÿì Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè âðó÷èâ éîìó òî-
ä³øí³é ì³í³ñòð ïàëèâà òà åíåðãå-
òèêè ²âàí Ïëà÷êîâ — êîëèøí³é
ó÷åíü Âàñèëÿ ×óìà÷åíêà. Äî
ñëîâà, êð³ì ì³í³ñòðà, ñåðåä ó÷í³â
áóâ ³ íèí³øí³é êåð³âíèê ÒÅÖ-6
Ìèêîëà Äàíèëåíêî òà ³íø³ ïðî-
â³äí³ åíåðãåòèêè. Çà ê³ëüê³ñòþ
íàãîðîä Âàñèëü ×óìà÷åíêî ïðè-
ð³âíþºòüñÿ äî Ãåðîÿ Óêðà¿íè.
Ïðîòå ãåðî¿çì äëÿ ïàíà ×óìà-
÷åíêà â ³íøîìó. “Â á³é ìè íå
õîäèëè, ïðîòå äëÿ ëþäåé ðîáè-
ìî âñå. Ãåðîºì, íà ìîþ äóìêó, º
êîæíà ëþäèíà, ÿêà â³äïîâ³äàëü-
íî ðîáèòü ñâîþ ñïðàâó, ðîçóì³-
þ÷è ¿¿ âàæëèâ³ñòü äëÿ ³íøèõ”,—
ñêàçàâ Âàñèëü ×óìà÷åíêî

За професійні засл и та відданість роботі Василь Ч мачен о отримав чотири ордени

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

По ин ті напризволяще ні альні моделі вітчизняних і
зар біжних тролейб сів з в л. Червоноармійсь ої, 139
можна реставр вати. Фахівці пере онані, що ці машини
ще змож ть "бі ати" в лицями я е с рсійні або ж зай-
няти почесне місце серед е спонатів м зею. Відновити
техні з одні небайд жі ияни, я і вже поставили на
но и два ретро-трамваї. Для спішної реалізації зад ма-
но о ент зіасти потреб ють допомо и столичної влади.

У рай занедбаний тролейб с МТБ-82 олись і після списання ще ба ато ро ів
рс вав в лицями Києва я е с рсійний

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”

Â³òàë³é ²ÃÍÀÒÓØÀ
“Õðåùàòèê”

У 2007 році теплоеле троцентралями та отельнями
АК "Київенер о" вироблено більш я 14 млн Г ал, тоб-
то за обся ами виробництва енер ії омпанія належить
до першої трій и теплопостачальних омпаній світ .
Теплов енер ію реалізов ють столиці з ідно із вста-
новленими КМДА тарифами, середньовідп с на вар-
тість становить для иян 111,54 рн за 1 Г ал. Ці аво,
що її собівартість — 145,25 рн.

Çà îáñÿãàìè âèðîáíèöòâà åíåðã³¿ êîìïàí³ÿ íàëåæèòü äî ïåðøî¿ òð³éêè 
òåïëîïîñòà÷àëüíèõ êîìïàí³é ñâ³òó

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

ТЕЦ-6 виробляє майже половин еле троенер ії для
Києва. Саме т т 46 ро ів працює Василь Ч мачен о.
Він вважається чи не найвідповідальнішим працівни-
ом ал зі, адже держава на ородила Василя Ч ма-
чен а чотирма орденами, прирівнявши до Героя
У раїни.
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ВВ ТТ РР АА ТТ АА

Ñüîãîäí³ ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ 
ÀÊÁ “ÒÀÑ-Êîìåðöáàíê” 
Ñåðã³þ Ò²Ã²ÏÊÓ 
âèïîâíþºòüñÿ 48 ðîê³â
Свої вітання з на оди дня народження шле
президент VAB Group, віце-президент У ра-
їнсь о о редитно-бан івсь о о союз Сер ій
МАКСИМОВ.

— Доро ий Сер ію, щиро вітаю з днем народження! Бажаю міцно о
здоров’я, щастя, бла опол ччя, подальших спіхів б дь-я их починан-
нях, щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях. Хай тебе підтри-
м ють і надихають рідні люди, роз міють та допома ають оле и. Хай ми-
нають не аразди та непороз міння, а доля зба ач є енер ією, натхнен-
ням та радістю сьо одення!

З днем народження йо о вітає народний деп тат від фра ції Пар-
тії ре іонів, олова під омітет з питань міжнародної е ономічної
політи и Комітет Верховної Ради У раїни з питань е ономічної по-
літи и Оле сій ПЛОТНІКОВ.

— Я з вели ою ці авістю стеж за діяльністю і ар’єрою Сер ія Леоні-
довича. Він — ч довий при лад і ідний представни нашої держави. Ба-
жаю йом невпинної енер ії, щастя, здоров’я, спіхів і дося нень всьо-
м , до чо о він до ладає свої з силля!

Ñüîãîäí³ á³çíåñìåí, ñï³ââëàñíèê
ïðîìèñëîâî-ô³íàíñîâî¿ ãðóïè
“Ïðèâàò” 
²ãîð ÊÎËÎÌÎÉÑÜÊÈÉ 
ñâÿòêóº 44-ð³÷÷ÿ
Зі святом йо о вітає народний деп тат від
Партії ре іонів, заст пни олови Комітет
Верховної Ради У раїни з питань фінансів і
бан івсь ої діяльності Владислав ЛУК’ЯНОВ:

— І ор Валерійович — вели ий бізнесмен, я ий впливає на життя ба-
атьох. Хотілося б, щоб свій день народження, час, оли підбивають-
ся підс м и чер ово о життєво о етап , він з адав про всіх, хто працює
в йо о бізнес-імперії. Пан І ор створює нові робочі місця і можливість для
отримання приб т , а з іншо о бо , ожний працівни віддає свої сили
для розвит підприємства. Бажаю йом бла опол ччя, спіх , здоров’я.
Нехай йо о справа розвивається на ористь держави і людей!

Р бри веде Гри орій КАРАВАЄВ

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß Ãåðî¿÷í³ ï³ñí³
ïîâåðòàþòüñÿ ³ç çàáóòòÿ
Îëåã Ñêðèïêà ³í³ö³þâàâ ñòâîðåííÿ ôåñòèâàëþ 
“Ìîëîäà ãâàðä³ÿ”
Âàëåð³é ÍÎÂÎÑÂ²ÒÍ²É
“Õðåùàòèê”

Учора Оле С рип а пові-
домив, що 15 раїнсь их
ртів і ви онавців запо-

чат ов ють новий фести-
валь раїнсь ої ероїчної
пісні "Молода вардія".
Він відб деться 19 люто о
Міжнародном льт р-

ном центрі мистецтв
"Жовтневий палац". Дата
не випад ова — цієї пори
65 ро ів том У раїнсь а
повстансь а армія офіцій-
но о олосила війн фа-
шистсь им о пантам.

Öå âæå òðåò³é ìèñòåöüêèé ôî-
ðóì ç ïîäà÷³ Îëåãà Ñêðèïêè. Ï³ñ-
ëÿ ôîëüêëîðíî¿ “Êðà¿íè ìð³é” òà
ðîêåðñüêî¿ “Ðîê Ñ³÷³” â³äîì³ ìó-
çèêàíòè ï³äí³ìàòèìóòü íà-ãîðà
çàòåðòèé, ìàëîâèâ÷åíèé ³ äîíå-
äàâíà çàìîâ÷óâàíèé ïîòóæíèé
øàð óêðà¿íñüêî¿ çâèòÿæíî¿ ï³ñí³.
Ó÷àñíèêàìè “Ìîëîäî¿ ãâàðä³¿”
ñòàíóòü ò³, ÷è¿ êîìïîçèö³¿ ïðåä-
ñòàâëåí³ â çá³ðö³ “Óêðà¿íñüêà ãå-
ðî¿÷íà ï³ñíÿ”, ÿêà, âëàñíå, é íà-
äèõíóëà ìèòö³â äî íîâîãî ï³ñåí-
íîãî ñâÿòà. Éäåòüñÿ ïðî Òàðàñà
Êîìïàíè÷åíêà, “Òàíîê íà ìàé-
äàí³ Êîíãî”, Ìàð³þ Áóðìàêó,
“Òàðòàê”, Òàðàñà ×óáàÿ, “Âîïë³
Â³äîïëÿñîâà”. Îêð³ì íèõ, íà ñöå-
í³ êîëèøíüîãî Æîâòíåâîãî ïà-
ëàöó âèñòóïàòèìóòü áàðäè, ë³ð-
íèêè é êîáçàð³, íå ïðåäñòàâëåí³
ñâîºþ òâîð÷³ñòþ íà ïëàò³âö³: Òà-
ðàñ ³ Ñâÿòîñëàâ Ñèëåíêè, Ñåðã³é

Ñîëîíèé, Åäóàðä Äðà÷, êàïåëà
“Õîðåÿ êîçàöüêà”. Öå ä³éñòâî íå
áóäå ãàì³ðíèì: óñ³ âèêîíàâö³ ñï³-
âàòèìóòü “ó òèõèé ñïîñ³á” — ï³ä
àêóñòè÷í³ ã³òàðè, êîáçè, ê³ëüêà
ïåðêóñ³é.

Îëåã Ñêðèïêà ðîçïîâ³â “Õðå-
ùàòèêó”, ùî ëóíàòèìóòü ÿê ñó-
÷àñí³ êîìïîçèö³¿, òàê ³ ñòàðîäàâ-
í³, ïî÷èíàþ÷è ç XVII ñòîë³òòÿ. Çà
éîãî ñëîâàìè, ïîáóòóº äóìêà, áó-
ö³ìòî ãåðî¿÷íà ï³ñíÿ ìàº áóòè
îáîâ’ÿçêîâî ñòðîéîâîþ, ìàðøî-
âîþ. Íàñïðàâä³ æ âîíà çàçâè÷àé
ë³ðè÷íà, áî îïèñóº êëàñè÷íó ñè-
òóàö³þ, êîëè áîºöü ³äå íà â³éíó,
à ä³â÷èíà éîãî ïðîâîäæàº. “Öåé

ìîìåíò ðîçñòàâàííÿ — äóæå ñèëü-
íèé. Â³í ³ äàâ ïîøòîâõ äî ïîÿâè
áàãàòüîõ ðîçê³øíèõ ï³ñåíü”,—
ï³äñóìóâàâ Îëåã Ñêðèïêà.

×è ñòàíå ôåñòèâàëü “Ìîëîäà
ãâàðä³ÿ” ùîð³÷íèì, ïîêè ùî íå-
â³äîìî. Ôîìà ç ãóðòó “Ìàíäðè”
ñêàçàâ, ùî òóò, “ÿê íà ïàðòèçàí-
ñüê³é â³éí³: êèíåø ãðàíàòó — ïî-
äèâèøñÿ ðåçóëüòàò”. ßêùî õòîñü
íå ïîòðàïèòü 19 ëþòîãî äî
Æîâòíåâîãî ïàëàöó, òî çìîæå
ïîäèâèòèñÿ ôåñòèâàëü ïî òåëå-
áà÷åííþ — íà Ïåðøîìó Íàö³î-
íàëüíîìó êàíàë³ êîíöåðò äåìîí-
ñòðóâàòèìóòü 24 ëþòîãî î 19-é
ãîäèí³

Оле С рип а ініціює же третій мистець ий фестиваль в У раїні
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Êè¿âñüêå 
ë³ãâèùå òèãð³â
Õèæ³ òâàðèíè æèëè ó ïðèâàòíîãî 
ï³äïðèºìöÿ íà òåðèòîð³¿ â³éñüêîâî¿ 
÷àñòèíè
Àíàòîë³é ÂÅÐßÃ²Í, 
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора до Київсь о о зоо-
пар на тимчасове три-
мання доставили двох с-
с рійсь их ти рів. Хижа ів
виявили Дарниць ом
районі на території війсь-
ової частини, орендова-
ної приватним власни ом.
Я саме хижі тварини по-
трапили до столиці, те-
пер з'ясов ватиме про -
рат ра.

Ó÷îðà äî Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó
íà ïåð³îä òèì÷àñîâîãî êàðàíòè-
íó äîñòàâèëè äâîõ óññóð³éñüêèõ
òèãð³â, ÿêèõ âèÿâèëè íà òåðèòî-
ð³¿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè ¹ 227 ó
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ï³ä ÷àñ ïðî-
âåäåíî¿ ïåðåâ³ðêè Óïðàâë³ííÿì
âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè òà ïðîêó-
ðàòóðîþ Êèºâà. Ïàðà õèæàê³â —
Òèìêà ³ Àìáà — ïåðåáóâàëè íà
òåðèòîð³¿ Ì³íîáîðîíè, ÿêó îðåí-
äóº ïðèâàòíå òîâàðèñòâî “Áóäàâ-
òîñåðâ³ñ”. Á³çíåñìåíè òðèìàëè
òâàðèí áåç æîäíèõ äîêóìåíò³â ³
íåâ³äîìî, íàñê³ëüêè áåçïå÷íî äëÿ
îòî÷óþ÷èõ. Äî ñëîâà, òèãðè æè-
ëè íà â³äñòàí³ ëèøå 200 ìåòð³â
â³ä æèòëîâîãî êâàðòàëó. Çâ³äêè
âîíè òàì âçÿëèñÿ ³ íàâ³ùî — íà-
ðàç³ íåâ³äîìî. “Óòðèìàííÿ õèæèõ

òâàðèí ïîñåðåä æèòëîâîãî êâàð-
òàëó â òàêèõ óìîâàõ íåïðèïóñòè-
ìî”,— çàçíà÷èëà “Õðåùàòèêó”
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà, ÿêà ³ áóëà îäíèì ³ç
³í³ö³àòîð³â òåðì³íîâîãî ïåðåâå-
çåííÿ õèæàê³â äî çîîïàðêó.

ßê óäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ “Õðåùà-
òèêó”, âëàñíèêîì òèãð³â º êîëèø-
í³é â³éñüêîâèé. Àëå ÿê ïîòðàïèëè
íà òåðèòîð³þ â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷-
êà õèæàêè, â Ì³í³ñòåðñòâ³ îáîðî-
íè “Õðåùàòèêó” ïîÿñíèòè íå
çìîãëè. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ïðåñ-
ñëóæáè â³äîìñòâà Â³êòîð Âëàñþê
çàÿâèâ, ùî îðåíäó ï³äïðèºìö³
ñïëà÷óâàëè áåç çàòðèìêè, à ïðî
çîîïàðê, ðîçâåäåíèé ïðèâàòíèì
âëàñíèêîì, í³õòî íå çíàâ. ßê
ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, íåïîäàë³ê
âîëüºð³â ç òèãðàìè óòðèìóâàëè ùå
é ñòàëî ê³ç. ¯õí³ì ìîëîêîì ï³äãî-
äîâóâàëè õèæàê³â.

Âèïàäîê “ïðèâàòíîãî” ïðîæè-
âàííÿ â ñòîëèö³ Óêðà¿íè äâîõ òèã-
ð³â âðàçèâ íå ëèøå æóðíàë³ñò³â,
àëå é ôàõ³âö³â. ßê çàçíà÷èâ “Õðå-
ùàòèêó” çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç íàäçâè÷àé-
íèõ ñèòóàö³é ÊÌÄÀ ²âàí Ãàâðè-
ëþê, íà éîãî ïàì’ÿò³ ñï³âðîá³òíè-
êàì ÌÍÑ äîâîäèëîñÿ ðÿòóâàòè ëî-
ñ³â ³ç îçåð ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³.
Ïðîòå òèãð³â âîíè “âèëîâèëè”
âïåðøå.

Íà÷àëüíèê ïðåñ-ñëóæáè ìèòíè-
ö³ Ñâ³òëàíà Ñóäàê ïîâ³äîìèëà
“Õðåùàòèêó”, ùî ïðî ââåçåííÿ â
êðà¿íó òèãð³â âîíà í³÷îãî íå çíàº

Ïîìåðëà â³äîìà òåëåæóðíàë³ñòêà
Íàòàë³ÿ Êîíäðàòþê

12 ëþòîãî î 4 ãîäèí³ ðàíêó íà
44-ìó ðîö³ æèòòÿ ïîìåðëà òåëå-
æóðíàë³ñòêà Íàòàë³ÿ Êîíäðàòþê.
Îñòàíí³ì ÷àñîì Íàòàë³ÿ ëåæàëà â
ë³êàðí³ ÷åðåç õâîðîáó ïå÷³íêè, àëå,
ÿê ïîâ³äîìèëè ìåäèêè ðîäè÷àì,
ñìåðòü íàñòàëà ðàïòîâî, âíàñë³äîê
òðîìáîåìáîë³¿.

Íàòàë³ÿ Êîíäðàòþê íàðîäèëàñÿ
23 ëèïíÿ 1964 ðîêó. Ó 1988-ìó çà-
ê³í÷èëà ôàêóëüòåò æóðíàë³ñòèêè
Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñè-
òåòó. Ç 1987 äî 1993 ðîêó ïðàöþ-
âàëà ó ðåäàêö³¿ ³íôîðìàö³¿ “ÓÒÍ”,

ïîò³ì — ó ïðîãðàìàõ ÌÌÖ “²í-
òåðíüþç”. Ç 1994 äî 2005-ãî î÷î-
ëþâàëà áþðî ðîñ³éñüêîãî êàíàëó
“ÎÐÒ” â Óêðà¿í³. Äî ë³òà 2007 ðî-
êó ïðàöþâàëà âåäó÷îþ ³íôîðìà-
ö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ïðîãðàìè òà
øåô-ðåäàêòîðîì êè¿âñüêîãî â³ää³-
ëåííÿ òåëåêàíàëó “Óêðà¿íà”.

“Õðåùàòèê” âèñëîâëþº ãëèáîêå
ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì ³ áëèçüêèì Íà-
òàë³¿ Êîíäðàòþê. Ïðîùàííÿ ç òå-
ëåæóðíàë³ñòêîþ â³äáóäåòüñÿ 14
ëþòîãî îá 11.00 ó öåðêâ³ íà Áàé-
êîâîìó öâèíòàð³

В’ячеслав ПІХОВШЕК, ж рналіст, телевед чий:
— Ми втратили д же талановит ж рналіст , в неї

б ла та Божа іс ра, я а дається дале о не ожном .
Ми втратили цілісн особистість, я а завжди повністю
віддавалася своїй професії, людин , отра таланови-
то реалізов вала ф н цію телебачення — б ти посе-
редни ом між владою і с спільством.

Наталія ЛІГАЧОВА, оловний реда тор сайт та
часопис “Теле рити а”:
— Наталія завжди б ла неординарним ж рналістом

і одним із перших професіоналів ж рналістиці неза-
лежної У раїни. В своїй професії вона дотрим вала
західних стандартів. Більше схилялася до п бліцисти-
и, ніж до новинної ж рналісти и, ш ала себе в цих
жанрах. Іноді “Теле рити а” доволі ритично ставила-
ся до тих прое тів, отрі втілювала в життя Наталія
Кондратю ,— і оли ер вала бюро ОРТ в У раїні, і о-
ли вела “ПолітО ляд” на ТРК У раїни. А втім, їй ні о-
ли не можна б ло відмовити в професіоналізмі, вона
завжди б ла справжнім фахівцем своєї справи. Ж р-
налісти а мимоволі робить людин цинічною, та цієї

риси в Наталії не б ло. Вона мо ла б ти прямою й
жорст ою, але ні оли — цинічною. В особі Наталії ми
втратили людин , на отр в б дь-я ій сит ації ба а-
то хто з нас мі по ластися, людин , я а мала м ж-
ність від рито висловлювати власний по ляд. І вод-
ночас завжди толерантно ставилася до рити и на
свою адрес .

Денис ЖАРКИХ, в. о. оловно о реда тора а-
зети “Хрещати ”:
— Наталія Кондратю б ла ґрандом ж рналісти и і

при цьом не мала ані пихи, ані чванства, я і прита-
манні ба атьом зір ам. Здавалося, працює не задля
то о, аби мати слав чи роші, а задля самої роботи.
З нею ле о б ло знайти спільн мов , я що це сто-
с валося творчості. Дивно, що та і талановиті люди
останнім часом стали не потрібними в с часній ж р-
налістиці, адже вона не б ла задіяна в ідних прое -
тах. Однією з останніх п блічних фраз Наталії б ла та-
а: “Мені набридло дихати по аним повітрям”. Навіть
я що доче аємося свіжішо о вітр , то вже без Наталі.
Але вона все зробила, щоб нам дихалося ле ше.
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Òàê íå äàþòü âïàñòè ó â³ä÷àé
Ïðîáëåìó áåçïðèòóëüíîñò³ â ñòîëèö³ íàìàãàºòüñÿ 
ðîçâ’ÿçàòè áëàãîä³éíèé öåíòð “Ñòåôàí³ÿ”
Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

За оцін ами ООН, світі
наліч ється приблизно
100 мільйонів безприт ль-
них, а я ою є їхня іль-
ість в У раїні — досте-
менно не визначено. С -
спільство називає їх бом-
жами. Хтось жаліє, під о-
дов є та опі ється. У Ки-
єві 9 ро ів том створили
бла одійний центр "Сте-
фанія", де бомжі мож ть
помитися, полі ватися,
поїсти і навіть підзароби-
ти. Про те, я люди ста-
ють безприт льними і чим
їм можна зарадити, дізна-
валися ж рналісти "Хре-
щати а".

У “Стефанії” можна
заробити навіть
на власн домів

Áåçïðèòóëüíèì òðåáà äàòè
ìîæëèâ³ñòü âèæèòè. ßê êàæóòü,
íå äàòè ðèáó, à äàòè âóäêó, àáè
âîíè ñàì³ ìîãëè ¿¿ ñï³éìàòè. Ó
áëàãîä³éíîìó öåíòð³ “Ñòåôàí³ÿ”
òèì, õòî ââàæàâ ñâîº æèòòÿ âæå
âòðà÷åíèì, äàþòü çìîãó ïðàöþ-
âàòè. Ñïî÷àòêó — áåçîïëàòíî, à
çãîäîì ³ çà çàðîá³òíó ïëàòó. “Çà
ð³ê ðîáîòè ó öåíòð³ ö³ëêîì ðå-
àëüíî çàðîáèòè íà âëàñíå æèò-
ëî — íåõàé ³ íå íà øèêàðíèé áó-
äèíîê, êîòðèé çíàõîäèòèìåòüñÿ
íå ó ñòîëèö³, ïðîòå öå âæå äîì³â-
êà,— êàæå äèðåêòîð öåíòðó Ãàí-
íà Ãðèãîðèùóê.— Öå ìîæëèâ³ñòü
äëÿ áåçïðèòóëüíèõ çàâåñòè ðîäè-
íó òà ðîçïî÷àòè íîâå æèòòÿ”.

“Ñòåôàí³ÿ” âæå âïðîäîâæ 9 ðî-
ê³â ïðàöþº â Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ñòîëèö³. Òóò äîïîìàãàþòü óñ³ì,
õòî öüîãî ïîòðåáóº: ³íâàë³äàì,
áåçïðèòóëüíèì, ïðîñòî íåçàìîæ-
íèì ëþäÿì, ÿê³ ââàæàþòü ñåáå
çíåäîëåíèìè òà çâåðòàþòüñÿ ïî
äîïîìîãó. Äëÿ òèõ, õòî îïèíèâ-
ñÿ ó êðèçîâ³é ñèòóàö³¿, ïîðàäíè-
êîì òà “ë³êàðåì-òåðàïåâòîì” ó
öåíòð³ ñòàº ñâÿùåíèê. Îêð³ì ãà-
ðÿ÷î¿ ¿æ³, òåïëîãî äóøó ³ ÷èñòî-
ãî îäÿãó, áåçïðèòóëüíèì ó “Ñòå-
ôàí³¿” íàäàþòü ³ êâàë³ô³êîâàíó
ìåäè÷íó äîïîìîãó.

Áåçïðèòóëüí³ ç âäÿ÷í³ñòþ
ïðèéìàþòü äîïîìîãó ³ áëàãîä³é-

íèê³â, ïðè÷îìó í³êîëè ¿¿ íå âè-
ìàãàþòü. ßêùî çíàõîäÿòü ÿêóñü
ðîáîòó, ïðàãíóòü ðîáèòè ¿¿ äîáðå
(â ì³ðó ñâîãî çäîðîâ’ÿ ³ ñèë). ßê-
ùî íå âèïèâàþòü ³ ïðàãíóòü ï³ä-
íÿòèñÿ, ¿ì ùå ìîæíà äîïîìîãòè.

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” äè-
ðåêòîð öåíòðó Ãàííà Ãðèãîðèùóê,
óñå, ÷îãî òóò äîñÿãëè, çðîáèëè
êîøòîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî.

Я люди опиняються
на в лиці

Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ñàìîòí³
ëþäè íàé÷àñò³øå ñòàþòü çàðó÷íè-
êàìè íåâì³ííÿ áîðîòèñÿ ç æèòòº-
âèìè òðóäíîùàìè. Çà òèõ, ó êîãî
º ð³äí³, ïåâíî, áîðîòèìóòüñÿ äî

îñòàííüîãî. Àäæå ÿêùî ÷îëîâ³ê
íàâ³òü “çàê³í÷åíèé” àëêîãîë³ê —
ïðîòå ñâ³é. Òà ³ñíóº é ³íøà ïðè-
÷èíà, ÷åðåç ÿêó íàâ³òü íàéð³äí³-
ø³ ëþäè ñòàþòü âîðîãàìè — æèò-
ëîâà ïëîùà. Íàðàç³ êâàðòèðà, áå-
ðó÷è äî óâàãè âàðò³ñòü êâàäðàò³â,
ñòàëà ëàñèì øìàòêîì íå ëèøå
äëÿ ð³åëòåð³â, àëå ³ äëÿ áëèçüêèõ
òà äàëüí³õ ðîäè÷³â. Íàðàç³ áåçïðè-
òóëüíèõ, ïîçáàâëåíèõ äîì³âîê ñà-
ìå ÷åðåç öå,— áëèçüêî 20%. ²í-
øèìè ïðè÷èíàìè íåçì³ííî çàëè-
øàþòüñÿ ñêðóòíå ìàòåð³àëüíå ñòà-
íîâèùå, êîëè âëàñíèê çìóøåíèé
ïðîäàâàòè êâàðòèðó, àáî æ ïèÿöò-
âî — ÷åðåç ÿêå äîì³âêà í³áèòî äà-
ðóºòüñÿ ÷àñòî çîâñ³ì íåçíàéîìèì
ëþäÿì.

Çàãðîçëèâà òåíäåíö³ÿ íèí³ é äî
ñòð³ìêîãî çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³

íåïîâíîë³òí³õ áåçïðèòóëüíèõ.
Ïðè÷èíè, ÷åðåç ÿê³ ä³òè ïîòðàï-
ëÿþòü íà âóëèöþ, ð³çí³. Òà, ÿê
ïðàâèëî, âèíí³ ó öüîìó áàòüêè.
Ïèÿöòâî áëèçüêèõ, áðóäíå, íà-
ï³âãîëîäíå ³ñíóâàííÿ, ÿêå ïåðå-
æèëè ä³òè, ñòàº âèçíà÷àëüíèì ó
ð³øåíí³ âòåêòè ç äîìó. Çà äàíè-
ìè ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè, ëèøå 
12,3 % áåçïðèòóëüíèõ íàçâàëè
îáñòàíîâêó ó âëàñíèõ ñ³ì’ÿõ íîð-
ìàëüíîþ, 30 % — ñòàâàëè ñâ³ä-
êàìè ïîñò³éíèõ ñâàðîê ì³æ áàòü-
êàìè, à â 41 % âèïàäê³â — ñóòè÷-
êè áóëè ùîäíÿ, íåð³äêî ïåðåõî-
äÿ÷è ó á³éêó ç âèêëèêîì ì³ë³ö³¿,
â 34,5 % ï³äë³òê³â áàòüêè çëîâæè-
âàþòü àëêîãîëåì, à â 19,1 % —
ñóäèì³. Ìàéæå ó 44 % âèïàäêàõ
ïðè÷èíîþ çâåðíåííÿ äî ñëóæáè
íåïîâíîë³òí³õ º ïîðóøåííÿ ¿õí³õ

æèòëîâèõ ïðàâ: âèñåëåííÿ ï³ä
÷àñ çíîñó áóäèíê³â àáî ïåðåïðî-
ô³ëþâàííÿ ãóðòîæèòê³â, íåâè-
çíàííÿ çà ä³òüìè ïðàâ íà æèòëî-
âó ïëîùó, ñóìí³âí³ îïåðàö³¿ ç
êâàðòèðàìè òîùî.

Îñíîâíå çàíÿòòÿ áîìæ³â çàçâè-
÷àé — çáèðàííÿ êîëüîðîâîãî ìå-
òàëó, ïëÿøîê, ïîøóê “ñêàðá³â”
íà çâàëèùàõ ³ â ñì³òòºâèõ áàêàõ.
Çâèêíóâøè áîìæóâàòè ³ ïðîñèòè
ìèëîñòèíþ, âîíè, ó á³ëüøîñò³
ñâî¿é, íàâ³òü íå óÿâëÿþòü ñîá³
âæå ³íøîãî, íîðìàëüíîãî æèòòÿ.
Õàð÷óþòüñÿ, ÷èì äîâåäåòüñÿ, íà
ñì³òíèêàõ ³ âóëèöÿõ, ó êîæíîãî º
ñâîÿ “ðîáî÷à” ä³ëÿíêà, ï³äâàë,
äðóç³. Æàë³òè ¿õ íå òðåáà. Êðàùå
äîïîìîãòè ï³äíÿòèñÿ íàä îáñòà-
âèíàìè. Ïåâíî, ç öèì ìîæóòü ïî-
ãîäèòèñÿ âñ³
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Æèòëîâà ïëîùà áåç ïðàâà ïðîæèâàííÿ
Æåðòâàìè ÷îðíèõ ìàêëåð³â íàé÷àñò³øå ñòàþòü îäèíîê³ òà ë³òí³ ëþäè

Âàäèì Ïåòðîâè÷ ìåøêàâ îäèí
ó äâîê³ìíàòí³é êâàðòèð³ íà ñòî-
ëè÷í³é âóëèö³ Âåðáèöüêîãî.
ßêîñü á³ëÿ “ãåíäåëèêà” ïîçíà-
éîìèâñÿ ç äâîìà ìîëîäèêàìè, ÿê³
çàïðîïîíóâàëè éîìó âèã³äíèé âà-
ð³àíò: ïðèäáàòè îäíîê³ìíàòíó

êâàðòèðó, à ð³çíèöþ ïîêëàñòè ó
áàíê, ìîâëÿâ, ³ äàõ íàä ãîëîâîþ,
³ áàíê³âñüê³ â³äñîòêè íå äàäóòü
ïîìåðòè â³ä ãîëîäó.

² õî÷à îñåëÿ ïàíà Âàäèìà àæ
í³ÿê íå òÿãëà íà çâàííÿ ïðèñòîé-
íî¿ äîì³âêè: çàõàðàùåíà óñ³ëÿêèì

íåïîòðåáîì, áðóäíà òà ïîøàðïà-
íà, à íà äîäà÷ó ùå é ç ê³ëüêàð³÷-
íèì áîðãîì çà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè, òîáòî áóëà íå íàéêðàùèì îá’-
ºêòîì äëÿ ïðîäàæó, ñïðèòíèõ
“ð³åëòåð³â” öÿ îáñòàâèíà íå çóïè-
íèëà, ³ âîíè ëåãêî çíàéøëè ïî-
êóïöÿ.

Ïîãîäèâøèñÿ íà ñîë³äíó çíèæ-
êó ï³ä ÷àñ êóï³âë³ êâàðòèðè, Í³-
íà ²âàí³âíà ïîãàñèëà áîðã, çðîáè-
ëà â í³é êîñìåòè÷íèé ðåìîíò òà
çàì³íèëà ñàíòåõí³êó. Îôîðìèëà
âëàñíèì êîøòîì ³ ïðèâàòèçàö³þ
æèòëîâî¿ ïëîù³. ×åðåç äâà ì³ñÿ-
ö³ ç óñ³ìà äîêóìåíòàìè íà ðóêàõ,
ñïëàòèâøè çàëèøîê “áîðãó” ïå-
ðåä Âàäèìîì Ïåòðîâè÷åì, Í³íà

²âàí³âíà í³áèòî ñòàëà ïîâíîïðàâ-
íîþ ãîñïîäàðêîþ äâîê³ìíàòíîãî
ïîìåøêàííÿ. Çäàâàëîñÿ á, çàäî-
âîëåí³ áóëè âñ³: æ³íêà ïðèäáàëà
êâàðòèðó ó ñòîëèö³, ïîïåðåäíüî
ïðîäàâøè âëàñíó â Æèòîìèð³,
ìàêëåðè çà íåñêëàäíó ðîáîòó îò-
ðèìàëè ïðèáëèçíî 10% ñóìè óãî-
äè, à Âàäèì Ïåòðîâè÷ îñåëèâñÿ
â “ãîòåëüö³”, ùå é ãðîø³ íà
êíèæêó ïîêëàâ.

Óò³ì, áóðÿ ïîñóíóëà çâ³äòè,
çâ³äêè ¿¿ íàâ³òü ³ íå î÷³êóâàëè.
ßêîñü ó äâåð³ äî Í³íè ²âàí³âíè
ïîäçâîíèëà ìîëîäà êðàëÿ é
ïðåä’ÿâèëà äîêóìåíòè íà âîëî-
ä³ííÿ ö³ºþ êâàðòèðîþ. Íîâà ãîñ-
ïîäèíÿ äîâîäèëà, ùî ¿¿ ïðàâà

áåççàïåðå÷í³ — ïîêàçàëà óãîäè
ïðî ïðèâàòèçàö³þ ö³º¿ îñåë³ òà
ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ. Äî ñëîâà,
äîêóìåíòè áóëè ä³éñíèìè, ïàí³
Àëëà îôîðìèëà ¿õ çà ñïðèÿííÿ
òèõ ñàìèõ “ð³åëòåð³â”. Ç’ÿñóâàëî-
ñÿ, ùî Âàäèì Ïåòðîâè÷ íå ìàâ
ïðàâà ðîçïîðÿäæàòèñÿ ìåòðàìè,
ïîêè íà íèõ íå áóëî îôîðìëåíî
ïðèâàòèçàö³þ. Ïîìèëêîþ Í³íè
²âàí³âíè ñòàëî òå, ùî óãîäó, ÿêó
óêëàëà ç ãîñïîäàðåì êâàðòèðè,
âîíà íå çàðåºñòðóâàëà â íîòàð³-
óñà. Ð³øåííÿì ñóäó áóëî âèíåñå-
íî ïîñòàíîâó ïðî ïðèìóñîâå, â
ðàç³ â³äìîâè, âèñåëåííÿ æ³íêè ³ç
çàéìàíî¿ îñåë³. Çðåøòîþ Í³íà
²âàí³âíà îïèíèëàñÿ íàäâîð³

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

У більшості випад ів люди втрачають власне житло че-
рез вартирні афери. Шахраї " идають" переважно са-
мотніх, любителів о овитої, а та ож юридично не ра-
мотних. Та сталося і з жін ою, отра захотіла придба-
ти вартир в столиці, а сплативши за неї, опинилася
надворі.

"Стефанія" отова обі ріти й на од вати всіх знедолених



88 ППЕЕРРССООННАА Хрещатик  13 лютого 2008

Ñüîãîäí³ êðåàòèâí³ äèðåêòîðè
ïðîâ³äíèõ ðåêëàìíèõ àãåíòñòâ,
ùî ïðàöþþòü â Óêðà¿í³, çáåðóòü-
ñÿ â êëóá³ “Ïåòðîâè÷”, àáè ñàìî-
òóæêè âèçíà÷èòè ñåðåä ñâî¿õ ðî-
á³ò íàéêðàù³. Óñ³ âîíè º ÷ëåíà-
ìè íåôîðìàëüíîãî êëóáó 
“ÊÀÊÀÄÓ” (àáðåâ³àòóðà íàçâè

“Êëóá Êðåàòèâíèõ Äèðåêòîð³â
Óêðà¿íè”). Òàêå îá’ºäíàííÿ óò-
âîðèëîñÿ ìèíóëîãî ðîêó ³ ñüîãî-
äí³ ³ñíóº ó äâîõ ôîðìàõ: íåôîð-
ìàëüíèé íàâ÷àëüíèé êëóá òà êðå-
àòèâíèé êîíêóðñ. Êð³ì òîãî, íà-
âåñí³ ïî÷íå ðîáîòó on-line com-
munity íà ñàéò³ kakadu.com.ua, äå

ïëàíóþòü ðîçì³ñòèòè áëîãè íàé-
ÿñêðàâ³øèõ éîãî ÷ëåí³â. À íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ó ðàìêàõ ðîáîòè
êëóáó âèéäå àëüáîì “Çá³ðêà ð³-
øåíü ðåêëàìíèõ çàäà÷”.

Ùîäî êîíêóðñó, â³í â³äáóâàº-
òüñÿ ó ï’ÿòè íîì³íàö³ÿõ: ãðàô³÷-
íèé äèçàéí, äðóêîâàíà ðåêëàìà,
ïîñòåð äëÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè,
óïàêîâêà òà òåëåðåêëàìà. Òóò íå-
ìàº í³÷îãî íåçâè÷íîãî, àäæå ãî-
ëîâíà îñîáëèâ³ñòü êîíêóðñó 
“ÊÀÊÀÄÓ” ïîëÿãàº â ³íøîìó —
â îðèã³íàëüí³é ñèñòåì³ ñóää³âñòâà.
“Ìàþ÷è âåëèêèé äîñâ³ä ó ð³çíèõ
ðåêëàìíèõ êîíêóðñàõ, ÿ çðîáèâ
âèñíîâîê, ùî íàéåôåêòèâí³øè-
ìè ñèñòåìàìè îö³íêè º êîëåã³-
àëüíå åêñïåðòíå æóð³ ³ òàê çâàíå
“Æóð³-ó÷àñíèêè”,— ïîâ³äîìèâ

çàñíîâíèê êîíêóðñó Ìàêñèì Ëà-
çåáíèê.— Ïåðøó ìè âïðîâàäèëè
íà Êè¿âñüêîìó ì³æíàðîäíîìó
ôåñòèâàë³ ðåêëàìè, äðóãó — íà
“ÊÀÊÀÄÓ”. Îðãàí³çàòîðè ïîð³â-
íþþòü öå ³ç îïîâ³äàííÿì Â³êòî-
ðà Øêëîâñüêîãî “Ãàìáóðçüêèé
ðàõóíîê”, äå éøëîñÿ ïðî íåäîãî-
â³ðí³ ìàò÷³, ï³ä ÷àñ ÿêèõ áîðö³
âèð³øóâàëè äëÿ ñåáå, à íå äëÿ
ïóáë³êè, õòî ç íèõ ñèëüí³øèé.
Âñå öå â³äáóâàëîñÿ òàºìíî. Òàêó
àòìîñôåðó ïåðåäàâàòèìå ³ öåðå-
ìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ “ÊÀÊÀÄÓ”,
àäæå â³äáóâàòèìåòüñÿ ó çàêðèòî-
ìó êëóá³ “Ïåòðîâè÷”.

“Õðåùàòèê” ïîö³êàâèâñÿ ó
éìîâ³ðíèõ ïåðåìîæö³â, ÿêå çíà-
÷åííÿ ìàº öåé êîíêóðñ äëÿ ðåê-
ëàìíî¿ ³íäóñòð³¿.

Âëàñíèê êðåàòèâíî¿ àãåíö³¿
“Ê³íîãðàô” Â³òàë³é Êîêîøêî:
“ÊÀÊÀÄÓ” — ëîêàëüíèé êîí-
êóðñ, ÿêèé ïîêàçóº ðåàëüíó ðîç-
ñòàíîâêó ñèë â Óêðà¿í³ ñåðåä êðå-
àòèâíèê³â, ³ ñàìå öèì â³í ö³êàâèé
äëÿ íàñ. Òóò âèçíà÷àþòü, õòî íè-
í³ ó ìåéíñòð³ì³, à õòî — í³”.

Êðåàòèâíèé äèðåêòîð êîìïà-
í³¿ ISKRA Îëåêñ³é Ïàñº÷íèê:
“Ìåí³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ, ùî ó
“ÊÀÊÀÄÓ” ó÷àñíèêè îö³íþþòü
ñàì³ ñåáå â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá
ðèíêó. Äî ñëîâà, ó êðà¿íàõ ªâ-
ðîïè, ÑØÀ, Ðîñ³¿ º àíàëîã³÷í³
êëóáè, ³ ¿õí³ ïðèçè êîòèðóþòü-
ñÿ íà ì³æíàðîäíîìó ðèíêó. Äó-
ìàþ, “ÊÀÊÀÄÓ” ìàº âñ³ øàí-
ñè íåçàáàðîì âèéòè íà òàêèé
ñàìèé ð³âåíü”

Ìèêîëà ÐÀÏÀÉ: “Àáñóðäíî ðîáèòè ïàì’ÿòíèêè
ë³òåðàòóðíèì ãåðîÿì, êîëè íåìàº 
ìîíóìåíò³â ñò³ëüêèì ãåðîÿì êðà¿íè!”
Ñêóëüïòîð — ïðî ñâîþ òâîð÷³ñòü òà òåíäåíö³¿ ó ìèñòåöòâ³ ñêóëüïòóðè
Ìàðèíà ÀÐÑÜÎÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

19 люто о на в лиці Чапа-
єва, 9 б де встановлено
меморіальн дош пись-
менни Борисові Пастер-
на . Над нею працював
с льптор Ми ола Рапай,
добре відомий иянам по
пам'ятни ах співа ові
Анатолію Солов'янен на
Печерсь та театрально-
м діячеві Лесю К рбас
на Прорізній. А торі за-
сл жений х дожни У ра-
їни Ми ола Рапай зробив
та ож мон мент письмен-
ни Михайл Б л а ов
на Андріївсь ом звозі.
Номінація в за альнона-
ціональній про рамі "Лю-
дина ро " — ще одне ви-
знання йо о майстерності.

— Ïàì’ÿòí³ äîøêè êóëüòóðíèì
ä³ÿ÷àì ùå íå çæèëè ñåáå?

— ² íå çæèâóòü. Ëþäÿì ö³êàâà
³ñòîð³ÿ ì³ñòà é òèõ, õòî â íüîìó
æèâ àáî áóâàâ. Áîðèñ Ïàñòåðíàê
â³äâ³äóâàâ Êè¿â ³ çóïèíÿâñÿ ó áó-
äèíêó ¹ 9 íà âóëèö³ ×àïàºâà,
îòîæ âàæëèâî âøàíóâàòè éîãî
ïàì’ÿòü.

— ×è äîâãî ïðàöþâàëè íàä äî-
øêîþ?

— ß ïî÷àâ ðîáîòó íàä íåþ ï³ñ-
ëÿ çàê³í÷åííÿ ïàì’ÿòíèêà Ìèõàé-
ëîâ³ Áóëãàêîâó, ÿêèé âñòàíîâëåíî
íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³ òîð³ê âî-
ñåíè. Äî ñëîâà, ñïî÷àòêó âñ³
ñêóëüïòóðè ÿ ë³ïëþ ç ãëèíè ÷è
ïëàñòèë³íó. Ï³ñëÿ âèãîòîâëåííÿ
ñêóëüïòóðè ðîçìî÷óþ ãëèíó é ìî-
æó ïðàöþâàòè íàä íîâèì ìîíó-
ìåíòîì. Ãëèí³ ö³é óæå 40 ðîê³â.
Òîìó â ïàì’ÿòí³é äîøö³ Ïàñòåð-
íàêîâ³ º ÷àñòèíêà é Ëåñÿ Êóðáà-
ñà, ³ Àíàòîë³ÿ Ñîëîâ’ÿíåíêà, é
Ìèõàéëà Áóëãàêîâà.

— À íàä ïàì’ÿòíèêîì Áóëãàêîâó
ñê³ëüêè ïðàöþâàëè?

— Ðîáîòà òðèâàëà ðîêàìè! ßê-
ùî ðàõóâàòè ç ñàìîãî ïî÷àòêó,
âèéäå äåñü ðîê³â ³ç 15. Àäæå çàäó-

ìàëè âñòàíîâèòè ïàì’ÿòíèê ñàìå
Ìèõàéëîâ³ Áóëãàêîâó ùå íà ïî-
÷àòêó 1990-õ. Òîä³ ÿ çðîáèâ äëÿ
âèñòàâêè ïëàñòè÷íå âèðàæåííÿ
ìîíóìåíòà — Áóëãàêîâ ï³ä ÷àñ õî-
äè. Öÿ ô³ãóðêà çáåð³ãàºòüñÿ â
Óêðà¿íñüêîìó íàö³îíàëüíîìó ìó-
çå¿. Äëÿ Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó òåæ
õîò³â çîáðàçèòè éîãî â äèíàì³ö³ é
ïîñòàâèòè íà ïåðåõðåñò³ ç Äåñÿ-
òèííîþ. Àëå òàì ïðèæèëèñÿ ë³òå-
ðàòóðí³ ãåðî¿ Ïðîíÿ Ïðîêîï³âíà
òà Ãîëîõâàñòîâ. ²äåÿ â³äïàëà ñàìà
ñîáîþ. Çðåøòîþ âèð³øèâ çðîáè-
òè íåâåëèêèé ïàì’ÿòíèê Ìèõàé-
ëó Áóëãàêîâó: ïîñàäèòè éîãî á³ëÿ
ñâîãî áóäèíêó â ñêâåð³.

— Ïàì’ÿòíèê âñòàíîâëåíî ì³ñü-
êèì êîøòîì?

— Ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ ãðîøåé
íå çíàéøëîñÿ. Îá³öÿâ òàêîæ äî-
ïîìîãòè Ôîíä ñïðèÿííÿ ìèñòåö-
òâàì, àëå òåæ ìàðíî ÷åêàëè. ² ëå-
æàâ áè ïðîåêò ùå äîâãî, ÿêáè íå
äîïîì³ã ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Äåíèñ Áàññ. Â³í âèä³ëèâ íà
ïàì’ÿòíèê âëàñí³ ãðîø³. Ïðè÷îìó

äëÿ Áàññà öå áóâ äîñèòü ðèçèêî-
âàíèé êðîê. Â³í íå âëàøòîâóâàâ
êîíêóðñ³â íà âñòàíîâëåííÿ ìîíó-
ìåíòà, íå ðîçïî÷èíàâ äåáàò³â...
Äåáàòè âæå çãóáèëè íå îäíó ³äåþ.

² ÿ äóæå âäÿ÷íèé Äåíèñîâ³ Áàñ-
ñó çà äîïîìîãó, áî áà÷ó, ùî ëþ-
äÿì ïàì’ÿòíèê ñïîäîáàâñÿ. Â³í
íåâåëèêèé, çàéìàº íåáàãàòî ïëî-
ù³. Íà ì³é ïîãëÿä, âåëèê³ ìîíó-
ìåíòè, ñêàæ³ìî, òàê³, ÿê Òàðàñîâ³
Øåâ÷åíêó, â³ääàëÿþòü îáðàç ãå-
ðîÿ â³ä ãëÿäà÷à, à òîìó âòðà÷àþòü
ó ÿêîñò³. À îñü ³ç Áóëãàêîâèì ôî-
òîãðàôóþòüñÿ, îá³éìàþòü éîãî,
çàëèøàþòü ÿê³ñü çàïèñêè ³ç áà-
æàííÿìè...

— Ãîëîõâàñòîâ òà Ïðîíÿ Ïðîêî-
ï³âíà òåæ ïîäîáàþòüñÿ ëþäÿì. ßê
âè ñòàâèòåñÿ äî òàêèõ ñêóëüïòóð?

— Ìåí³ íå ïîäîáàºòüñÿ ñàìà
³äåÿ “òÿãòè” ë³òåðàòóðíèõ ãåðî-
¿â ó áðîíçó. Áðîíçà — ìàòåð³àë
ñåðéîçíèé ³ â³äïîâ³äàëüíèé,
ïðèçíà÷åíèé äëÿ òîãî, ùîá óâ³÷-
íþâàòè ãåðî¿â ç ³ñòîð³¿ êðà¿íè. À
öå ïðîñòî ãóìîðèñòè÷í³ äóðí³,
ùî º äîáðèìè â êîíòåêñò³ ô³ëü-

ìó “Çà äâîìà çàéöÿìè”. Âèä³ëÿ-
òè ¿õ ³ç ô³ëüìó ³ çàãîñòðþâàòè
ñàìå íà íèõ óâàãó áåçãëóçäî.
Ïàì’ÿòíèê ãåðîþ ²ëüôà ³ Ïåòðî-
âà Ïàí³êîâñüêîìó — òåæ àáñóðä.
Öå â³ä íåðîçóì³ííÿ ñóò³ ñêóëüï-
òóðè ÿê ñåðéîçíîãî âèäó ìèñ-
òåöòâà.

— Òîáòî âè ïðîòè ïàì’ÿòíèê³â ë³-
òåðàòóðíèì ãåðîÿì?

— Ïðîòè. Ë³òåðàòóðíîìó ãåðî-
ºâ³ ìîæíà ïîñòàâèòè òèì÷àñîâèé
ïàì’ÿòíèê. Ïðèì³ðîì, ç ïàï’º-
ìàøå àáî ãëèíè, äëÿ âèñòàâêè íà
÷åñòü ÿêîãî-íåáóäü àâòîðà. À
áðîíçà é ìàðìóð ïîòð³áí³ äëÿ ëþ-
äåé âèäàòíèõ. Òèì ïà÷å, ùî ùå
íå âñ³ì ãåðîÿì êðà¿íè âñòàíîâëå-
íî ïàì’ÿòíèêè.

— À ÿê ùîäî ñêóëüïòóð ê³øêè á³-
ëÿ Çîëîòèõ Âîð³ò àáî ×èæèêà-ïè-
æèêà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³?

— Âîíè ìàþòü ïðàâî íà ³ñíó-
âàííÿ — ÿê â³ääóøèíà äëÿ äóõîâ-
íîãî ìèñëåííÿ. Öå ïàðêîâ³
ñêóëüïòóðè, âîíè çàâæäè ³ñíóâà-
ëè ÿê æàíð. Àëå êîëè òàêèé ïàì’-

ÿòíèê çàéìàº ïðîñò³ð, çâåðòàº íà
ñåáå óâàãó, — öå âæå àáñóðä.

— À êîìó á âè ùå õîò³ëè âñòàíî-
âèòè ïàì’ÿòíèê?

— Òàíöþðèñòîâ³ Ñåðæó Ëèôà-
ðþ. Àëå íå ïàì’ÿòíèê, à çíàê. Öå
áóäå íåâåëèêà ñòàòóÿ, äåñü 1,20 ì,
íà ïîñòàìåíò³. Ïîñòàâèòè ¿¿ õî÷ó
â Íàö³îíàëüíîìó òåàòð³ îïåðè òà
áàëåòó, íà äðóãîìó ïîâåðñ³ â õîë³.
Ëèôàð í³êîëè íå òàíöþâàâ òàì,
àëå çàâæäè ìð³ÿâ. Äî òîãî æ ó ïðè-
ì³ùåíí³ îïåðè ùîðîêó ïðîâîäÿòü
êîíêóðñ éîãî ³ìåí³. ß âæå ñòâî-
ðèâ ñêóëüïòóðó â ïëàñòèë³í³. Öåé
ïðîåêò îáãîâîðþâàòèìóòü, îòîæ
÷åêàòèìå ñâîãî ÷àñó.

— Öüîãî ðîêó âè â³äçíà÷èòå ñâ³é
80-ð³÷íèé þâ³ëåé. ßê³ ï³äñóìêè?

— ß íå ï³äáèâàþ í³ÿêèõ ï³äñóì-
ê³â. Æèâó ìàéáóòí³ì! Âñå, ùî çðî-
áèâ, âñå-òàêè íå òå, ùî õîò³ëîñÿ
á. Ç ðàííüî¿ ìîëîäîñò³ çàëèøàº-
òüñÿ â³ä÷óòòÿ: íå çì³ã, íå äî ê³í-
öÿ! Öå òà õèìåðà, ÿêó ÿ ëîâëþ é
í³êîëè íå ñï³éìàþ. Öå ³ º ì³é
ñåíñ æèòòÿ
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“ÊÀÊÀÄÓ” íàçâå ïåðåìîæö³â êîíêóðñó
“Á³éö³âñüêèé êëóá” êðåàòèâíèê³â
Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні о 19.00 л бі "Петрович" назв ть най ращі
роботи реативних дире торів У раїни. Вони визначені
в рам ах он рс "КАКАДУ", що відб вся цьо о ро
вдр е. Кон рс є ні альним, адже т т впроваджено
альтернативн систем с ддівства, я а дає об'є тивн
артин най ращих рішень та равців ре ламно о рин-

даний час.
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КЕРІВНИКИ
Головний інженер

КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1         
ЖЕК №317 530-86-40  1        
ЖЕК №320 513-70-11  1        
ЖЕО №807 407-92-40       1   
ЖЕО №813 424-73-22       1   

Головний юрисконсульт
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91     1     

Завідувач складом
КП УЕЖФ  „Липкижит-
лосервіс” 288-50-25     1     

Майстер
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1         
ЖЕК по обслуговуванню п/с 546-63-89  1        
ЖЕО №809 452-34-94       1   
ЖЕО №810 452-35-96       1   
КП ”ЖЕК” Золотоустівська” 594-04-32         2
ЖЕК №503 418-28-62  1      
ЖЕК №505 418-88-87  1      
ЖЕК №509 412-77-26  1      
ЖЕК №510 411-83-68  1      

Майстер ремонтної групи
ЖЕК №301 513-55-29  1        
ЖЕК №303 518-27-37  1        
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕК №313 530-11-14  1       
ЖЕК №314 530-39-45  1       

Майстер ремонтної дільниці
ЖЕК №902 248-08-35      1  
ЖЕК №903 242-00-21      1  
ЖЕК №908 408-63-53      1  

Майстер технічної дільниці
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1       
КП “ ЖЕО-109” 526-37-47 1       
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1       
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1       
Фірма “Квартет” ЛТД 258-69-15 1       
ЖЕК №303 518-27-37  1       
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕК №308 515-95-65  1       
ЖЕК №310 515-42-45  1       
ЖЕК №311 515-42-34  1       
ЖЕК №312 530-04-63  1       
ЖЕК №313 530-11-14  1       
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   4     
КП УЖГ „Печерськ-житло” 280-02-20   3     
ЖЕК №901 242-23-53      1  
ЖЕК №902 248-08-35      1  
ЖЕК №903 242-00-21      1  
ЖЕК №905 275-52-40      1  
КП”ЖЕК”Сирець” 440-15-22       1

Начальник ПДВ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

ПРОФЕСІОНАЛИ
Документознавець 

КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     
Економіст І категорії

КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1       
ЖЕК №905 275-52-40      1  
ЖЕК №909 408-72-36      1  
ЖЕК №911 457-61-91      1  

Провідний інженер (виробничо-технічний відділ)
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     

Провідний спеціаліст по роботі з кадрами
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Юрисконсульт І категорії
ЖЕК №905  275-52-40      1  
ЖЕК №914 401-19-04      1  
КП”ЖЕК”Золотоустівська” 594-04-32       1
КП”ЖЕК”Михайлівська” 278-17-31       1

ФАХІВЦІ
Бухгалтер

КП “ЖЕО-105” 288-30-85 2       
КП “ЖЕО-112” 528-62-52 1       
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕО №809 452-34-94     3   
ЖЕО №812 424-12-61     1   
КП ”ЖЕК ”Діброва” 400-82-15       1
КП ”ЖЕК ”Михайлівська” 278-17-31       1
ЖЕК №710 427-02-75    1    

Бухгалтер ІІ категорії
ЖЕК №705 462-06-74    1    
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Бухгалтер по квартирній платі
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1       

Диспетчер
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1       
КП “ ЖЕО-112” 528-62-52 1       

Інженер
КП “ ЖЕО-107” 246-68-29 1       
КП “Голосіївприватсервіс” 524-59-71 1       
ЖЕО №809 452-34-94     1   
ЖЕО №810 452-35-96     1   
ЖЕО №812 424-12-61     1   
КПУЖГ 402-69-89     4   

Інженер (виробничо-технічний відділ) І кат. 
ВТВ 411-47-33  1      

Інженер (виробничо-технічний відділ) 2 кат.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Інженер (виробничо-технічний відділ)
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Інженер з охорони праці
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1       

Інженер І категорії
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1       
КП “ ЖЕО-110” 525-17-57 1       
ЖЕК №302 518-51-77  1       
ЖЕК №314 530-39-45  1       
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65       1

Інженер ІІ категорії
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕК №319 532-28-21  2       

Інженер по інформаційно-керуючих системах I кат.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Інженер по техніці безпеки
КП”ЖЕК”Покровська” 486-42-65       1

Інспектор ВК
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Інспектор з контролю за виконанням доручень
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №501 418-65-35  1      
ЖЕК №503 418-28-62  1      
ЖЕК №506 413-34-03  1      
ЖЕК №702 417-70-65    1    

Інспектор по контролю
КП”ЖЕК”Нивки” 400-33-65       1

Механік-товарознавець
КП УЖГ “Хрещатик” 253-56-05   1     

Технік І категорії
ЖЕК №913 244-75-85      1  

КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ
Діловод

КП “ ЖЕО-112” 528-62-52 1       
Електрогазозварник

ЖЕК №501 418-65-35  1      
ЖЕК №502 419-23-65  1      
ЖЕК №503 418-28-62  2      
ЖЕК №504 418-20-97  3      
ЖЕК №505 418-88-87  2      
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ЖЕК №506 413-34-03  2      
ЖЕК №508 412-42-28  2      
ЖЕК №509 412-77-26  3      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  2      
ЖЕК №512 463-93-60  1      
ЖЕК №513 430-17-04  1      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕО №801-813 402-69-81     20   
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №212 564-80-68        
ЖЕК №-515 467-91-29  1      

Електрогазозварник 4-го розряду
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
РБД 467-44-04    1    

Електрогазозварник 5-го розряду
ЖЕК №702 417-70-65    2    
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    2    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
РБД 467-44-04    2    
РБД 467-44-04    2    

Електромонтер
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №204 560-91-39        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №212 564-80-68        
ЖЕО №801-813 402-69-81     25   
ЖЕК №501 418-65-35  2      
ЖЕК №502 419-23-65  1      
ЖЕК №503 418-28-62  3      
ЖЕК №504 418-20-97  3      
ЖЕК №505 418-88-87  2      
ЖЕК №506 413-34-03  1      
ЖЕК №507 412-32-68  1      
ЖЕК №508 412-42-28  1      
ЖЕК №509 412-77-26  3      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  4      
ЖЕК №512 463-93-60  3      
ЖЕК №513 430-17-04  3      
ЖЕК №-514 432-19-95  3      

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3р.
ЖЕК №702 417-70-65    1    
ЖЕК №704 433-43-88    1    

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
ЖЕК №702 417-70-65    1    
ЖЕК №703 468-52-57    2    
ЖЕК №706 434-65-57    2    
ЖЕК №708 434-40-55    2    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
РБД 467-44-04    1    

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №701 460-60-09    2    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
РБД 467-44-04    1    

Лицювальник-плиточник 4 р.
РБД 467-44-04    2    

Лицювальник-плиточник 5 р.
РБД 467-44-04    1    

Маляр
ЖЕО №801-813 402-69-81     6   
ЖЕК №502 419-23-65  1      
ЖЕК №503 418-28-62  2      
ЖЕК №504 418-20-97  1      
ЖЕК №507 412-32-68  1      
ЖЕК №509 412-77-26  1      
ЖЕК №511 411-32-82  1      
ЖЕК №513 430-17-04  1      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      

Маляр (рем.дільниця) 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Маляр (рем.дільниця) 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Маляр 4 р.
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №706 434-65-57    2    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №702 417-70-65    2    

Маляр 5 р.
ЖЕК №708 434-40-55    2    
РБД 467-44-04    6    
ЖЕК №703 468-52-57    2    

Монтажник
ЖЕО №801-813 402-69-81     205   

Муляр
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕО №801-813 402-69-81     9   
ЖЕК №501 418-65-35  1      
ЖЕК №503 418-28-62  1      
ЖЕК №504 418-20-97  1      
ЖЕК №505 418-88-87  2      
ЖЕК №506 413-34-03  2      
ЖЕК №507 412-32-68  1      
ЖЕК №509 412-77-26  1      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  1      
ЖЕК №512 463-93-60  2      
ЖЕК №513 430-17-04  1      

Муляр (рем.дільниця) 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   2     

Муляр 4 р.
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №709 433-32-95    2    
ЖЕК №710 427-02-75    1    

Муляр 5 р.
ЖЕК №704 433-43-88    1    
РБД 467-44-04    3    

Паспортист
КП “ ЖЕО-105” 288-30-85 1       
Фірма “Квартет” ЛТД 258-69-15 1       
ЖЕК №304 518-83-45  1       
ЖЕО №805 274-34-14     1   
ЖЕО №811 424-63-68     1   
ЖЕК №905 275-52-40      1  
ЖЕК №910 408-12-90      1  
ЖЕК №702 417-70-65    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    

Пічник 5 р.
РБД 467-44-04    1    

Секретар
КП “ ЖЕО-112” 528-62-52 1       
КП “ЖЕО-103” 257-22-39 1       

Секретар-друкарка
ЖЕК №314 530-39-45  1       
КП”ЖЕК”Золотоустівська” 594-04-32       1
КП”ЖЕК”Ярославська” 234-09-72       1
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
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Столяр
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №504 418-20-97  2      
ЖЕК №506 413-34-03  1      
ЖЕК №512 463-93-60  1      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      

Столяр (тесляр)
ЖЕК №507 412-32-68  1      
ЖЕК №508 412-42-28  1      
ЖЕК №509 412-77-26  1      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  1      

Столяр-будівельний 4 р.
ЖЕК №701 460-60-09    2    
ЖЕК №703 468-52-57    2    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    

Столяр-будівельний 5 р.
ЖЕК №710 427-02-75    1    
РБД 467-44-04    4    

Штукатур (рем. дільниця) 3р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Штукатур 4 р.
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №703 468-52-57    2    
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
РБД 467-44-04    2    

Штукатур (рем. дільниця) 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     
РБД 467-44-04    3    

РОБІТНИКИ
Водій автомобіля

КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

РАДС 434-83-40    5    
РАДС 434-83-40    1    
РАДС 434-83-40    1    
РАДС 434-83-40    1    

Водій ВАЗ
АФУ 411-42-75  1      

Водій спец. автомобіля
РАДС 434-83-40    4    

Двірник
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №203 560-98-73        
ЖЕК №204 560-91-39        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕК №206 560-99-40        
ЖЕК №207 564-91-80        
ЖЕК №209 570-35-08        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №212 564-80-68        
ЖЕО №801-813 402-69-81     250   
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   21     
КП УЖГ „Печерськ-житло” 280-02-20   52     

Двірник 1 р.
ЖЕК №701 460-60-09    12    
ЖЕК №702 417-70-65    21    
ЖЕК №703 468-52-57    11    
ЖЕК №704 433-43-88    15    
ЖЕК №705 462-06-74    8    
ЖЕК №706 434-65-57    5    
ЖЕК №707 434-35-55    2    
ЖЕК №708 434-40-55    19    
ЖЕК №709 433-32-95    8    
ЖЕК №710 427-02-75    16    

Двірник 2р.
ЖЕК №701 460-60-09    2    
ЖЕК №702 417-70-65    5    
ЖЕК №703 468-52-57    22    
ЖЕК №704 433-43-88    10    
ЖЕК №705 462-06-74    24    
ЖЕК №706 434-65-57    36    
ЖЕК №707 434-35-55    25    
ЖЕК №708 434-40-55    29    
ЖЕК №709 433-32-95    33    
ЖЕК №710 427-02-75    15    

Комірник
КП”ЖЕК”Центральна” 234-05-34       1
КП”ЖЕК”Шулявка” 456-19-32       1

Кур’єр
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Машиніст бульдозера
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Машиніст екскаватора
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Механізатор 4 р.
РАДС 434-83-40    3    

Оператор
ЖЕК №508 412-42-28  4      
ЖЕК №511 411-32-82  1      

Оператор ОДЗ
ЖЕК №314 530-39-45  1       

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських 
будівель 5 р.

ЖЕК №708 434-40-55    1    
Підсобний робітник

КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   2     
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
РБД 467-44-04    3    

Покрівельник
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №209 570-35-08        
ЖЕО №801-813 402-69-81     17   
ЖЕК №501 418-65-35  3      
ЖЕК №502 419-23-65  2      
ЖЕК №503 418-28-62  2      
ЖЕК №504 418-20-97  2      
ЖЕК №506 413-34-03  4      
ЖЕК №507 412-32-68  2      
ЖЕК №508 412-42-28  3      
ЖЕК №509 412-77-26  3      
ЖЕК №510 411-83-68  4      
ЖЕК №511 411-32-82  2      
ЖЕК №512 463-93-60  5      
ЖЕК №513 430-17-04  3      
ЖЕК №-514 432-19-95  3      
ЖЕК №-515 467-91-29  1      

Покрівельник 2 р.
РБД 467-44-04    1    

Покрівельник 3 р.
ЖЕК №703 468-52-57    1    

Покрівельник (рем. дільниця) 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   3     
ЖЕК №704 433-43-88    3    
ЖЕК №706 434-65-57    2    
ЖЕК №707 434-35-55    2    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    3    
ЖЕК №710 427-02-75    2    

Покрівельник 5 р.
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №702 417-70-65    1    
ЖЕК №705 462-06-74    1    
ЖЕК №708 434-40-55    2    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
РБД 467-44-04    4    
РБД 467-44-04    1    

Прибиральник 
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   35     
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Прибиральник службових приміщень
ЖЕК №704 433-43-88    2    
ЖЕК №705 462-06-74    2    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   2     

Прибиральник сміттєпроводу 
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   15     

Прибиральник сходових клітин
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №203 560-98-73        
ЖЕК №204 560-91-39        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕК №206 560-99-40        
ЖЕК №207 564-91-80        
ЖЕК №209 570-35-08        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        

Прибиральниця службових приміщень
ЖЕК №512 463-93-60  1      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      

Робітники ДЗГ
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  7      

Робітники з комплексного прибирання 
ЖЕК №507 412-32-68  25      
ЖЕК №508 412-42-28  35      
ЖЕК №509 412-77-26  43      
ЖЕК №510 411-83-68  36      
ЖЕК №511 411-32-82  28      
ЖЕК №-512 463-93-60  19      
ЖЕК №513 430-17-04  15      
ЖЕК №-514 432-19-95  22      

Робочий зеленого господарства
АФУ 411-69-67  9      

Слюсар по обслуговуванню теплових мереж 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   5     

Слюсар-сантехнік
ЖЕК №512 463-93-60  13      
ЖЕК №513 430-17-04  11      
ЖЕК №-514 432-19-95  12      
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №202 563-02-92        
ЖЕК №203 560-98-73        
ЖЕК №204 560-91-39        
ЖЕК №205 560-91-96        
ЖЕК №206 560-99-40        
ЖЕК №207 564-91-80        
ЖЕК №209 570-35-08        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕК №212 564-80-68        
ЖЕК №501 418-65-35  12      
ЖЕК №502 419-23-65  4      
ЖЕК №503 418-28-62  12      
ЖЕК №504 418-20-97  14      
ЖЕК №505 418-88-87  13      
ЖЕК №506 413-34-03  12      
ЖЕК №507 412-32-68  13      
ЖЕК №508 412-42-28  10      
ЖЕК №509 412-77-26  15      
ЖЕК №510 411-83-68  11      
ЖЕК №511 411-32-82  8      

Слюсар-сантехнік (рем.дільниця) 3р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   5     

Слюсар-сантехнік (рем.дільниця) 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   9     
РАДС 434-83-40    2    
РБД 467-44-04    5    

Слюсар-сантехнік (аварійна бригада) 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   3     
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   0     
РБД 467-44-04    3    

Слюсар-сантехнік по обслуговуванню ГВП 3р.
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
ЖЕК №702 417-70-65    2    
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №703 468-52-57    2    
ЖЕК №704 433-43-88    4    
ЖЕК №705 462-06-74    2    
ЖЕК №702 417-70-65    3    

Слюсар-сантехнік по обслуговуванню ГВП та ЦО 4р.
ЖЕК №701 460-60-09    4    
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №704 433-43-88    3    
ЖЕК №705 462-06-74    4    
ЖЕК №706 434-65-57    3    
ЖЕК №707 434-35-55    1    
ЖЕК №708 434-40-55    4    
ЖЕК №709 433-32-95    4    
ЖЕК №710 427-02-75    2    
ЖЕК №707 434-35-55    4    
ЖЕК №708 434-40-55    6    
ЖЕК №710 427-02-75    4    
ЖЕК №709 433-32-95    2    
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №705 462-06-74    7    
ЖЕК №706 434-65-57    1    
ЖЕК №702 417-70-65    1    

Слюсар-сантехнік по обслуговуванню ГВП та ЦО 5р.
ЖЕК №703 468-52-57    1    
ЖЕК №706 434-65-57    2    
ЖЕК №708 434-40-55    2    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №710 427-02-75    1    
ЖЕК №709 433-32-95    1    
ЖЕК №706 434-65-57    1    

Сторож
РБД 467-44-04    1    

Тесляр
ЖЕК №201 564-96-43        
ЖЕК №210 573-79-92        
ЖЕК №211 565-80-55        
ЖЕО №801-813 402-69-81     4   
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Тесляр 4-го розряду 
ЖЕК №701 460-60-09    1    
ЖЕК №704 433-43-88    1    
ЖЕК №705 462-06-74    2    
ЖЕК №708 434-40-55    1    
ЖЕК №709 433-32-95    2    
РБД 467-44-04    1    

Тракторист
АФУ 411-42-75  1      
КП «Житлосервіс 
«Куренівка» 463-93-63  1      

Тракторист 4р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Тракторист 5р.
КП УЖГ „Печерська брама” 286-26-91   1     

Чистильник
ЖЕК №501 418-65-35  2      
ЖЕК №503 418-28-62  2      
ЖЕК №504 418-20-97  3      
ЖЕК №505 418-88-87  3      
ЖЕК №506 413-34-03  1      

Чистильник вентканалів
ЖЕК №507 412-32-68  2      
ЖЕК №508 412-42-28  2      
ЖЕК №509 412-77-26  2      
ЖЕК №510 411-83-68  2      
ЖЕК №511 411-32-82  2      
ЖЕК №-512 463-93-60  3      
ЖЕК №513 430-17-04  2      
ЖЕК №-514 432-19-95  1      

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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Êðà¿íà ç íåïåðåäáà÷óâàíèì 
ñüîãîäåííÿì
Ïîäîðîæ äî çèìîâî¿ Àáõàç³¿

Îñòàíí³é îïëîò öèâ³ë³çàö³¿ äî
Àáõàç³¿ — Ñî÷³. Êàæóòü, ùî ÿêèéñü
çàë³çíè÷íèé òðàíñïîðò êðàäüêîìà
äîïîâçàº àæ äî Ñóõóì³, àëå â³ðè-
òè â öå îñîáëèâî íå âàðòî, òîìó
ùî í³õòî éîãî íå áà÷èâ. Îòæå, äî-
áèðàòèñÿ òðåáà äî Ñî÷³. Äëÿ öüî-
ãî ñòâîðåíèé ïðÿìèé ïî¿çä Êè-
¿â — Àäëåð (Àäëåð — ó òàêîìó æ
ñåíñ³ Ñî÷³, â ÿêîìó àåðîïîðò Áî-
ðèñï³ëü — Êè¿â). Òðèäöÿòü ãîäèí
ïèÿöòâà, ³ âè íà ì³ñö³.

Ìîæëèâî, â³ä âîêçàëó äî êîðäî-
íó ç Àáõàç³ºþ, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ê³-
ëîìåòð³â çà òðèäöÿòü â³ä Ñî÷³,
âèðóøàþòü ðåéñîâ³ àâòîáóñè àáî
ìàðøðóòêè, àëå íå äîâåëîñÿ ïî-
áà÷èòè í³ îäíîãî, í³ ³íøó. Çàòå
òàêñ³, ÿê ³ íà áóäü-ÿêîìó âîêçàë³,
ïðîïîíóþòü íàââèïåðåäêè. ßêùî
¿õàòè êîìïàí³ºþ õî÷à á ³ç ÷îòè-
ðüîõ ÷îëîâ³ê, ùîá ïîâí³ñòþ
çàïîâíèòè àâòîìîá³ëü ³ ïðè öüî-
ìó í³êîãî íå çàëèøèòè íà ïåðî-
í³, òàêñ³ ï³ä³éäå íàéêðàùå — â³ä’-
¿çä îäðàçó, ïî¿çäêà øâèäêà, òà é
íà ÷îòèðüîõ âèõîäèòü ãðèâåíü ïî
äâàäöÿòü ï’ÿòü ç íîñà (òóò ³ íàäà-
ë³ ö³íè â ãðèâíÿõ ³ íàâåäåí³ ïðè-
áëèçíî — çðîçóì³ëî, ç ðîêó â ð³ê,
à òàêîæ â³ä ñåçîíó äî ñåçîíó âñå
çì³íþºòüñÿ).

Éìîâ³ðíî, ³ñíóþòü é ³íø³ ñïî-
ñîáè ïåðåòíóòè êîðäîí, àëå ÿ äâ³-
÷³ ïåðåòèíàâ éîãî ñàìå ï³øêè.
Òàêñ³ ï³ä’¿æäæàº ìàéæå âïðèòóë
äî ïðîïóñêíîãî ïóíêòó, âè âèâà-
ëþºòåñÿ ç ìàøèíè, çíîâó íàäÿãà-
ºòå íà ñåáå âàæê³ ñóìêè, ùî âæå
ñòàëè íåíàâèñíèìè, ³, ï³äãîòóâàâ-
øè ïàñïîðòè ³ ì³ãðàö³éí³ êàðòêè,
ñòàºòå â ÷åðãó, ùî øâèäêî ðóõàº-
òüñÿ. Íàâêîëî âàñ ñíóþòü ëþäè
íåâ³äîìèõ íàö³îíàëüíîñòåé, ùî
ñõîâàëèñÿ ï³ä øàðîì áðóäó. Âîíè
øóìëÿòü, ðîçìîâëÿþòü íà àáõàçü-
êî-ðîñ³éñüêîìó ñóðæèêó ³ øòîâ-
õàþòü ïåðåä ñåáå âåëè÷åçí³ âîçè ç
ìàíäàðèíàìè.

Ôîðìàëüíî Àáõàç³ÿ º ÷àñòèíîþ

Ãðóç³¿. ¯¿ íåçàëåæí³ñòü àáõàçö³ ïî-
÷àëè â³äñòîþâàòè â³äêðèòî ï’ÿò-
íàäöÿòü ðîê³â òîìó, ï³ñëÿ íàïàäó
ãðóçèíñüêèõ â³éñüê, ùî ³ ñòàëî ïî-
÷àòêîì ãðóçèíñüêî-àáõàçüêîãî
êîíôë³êòó. Ñòàíîâèùå Àáõàç³¿
íàðàç³ ñïðàâä³ äèâíå. Ç îäíîãî áî-
êó, ñåáå âîíè ââàæàþòü íåçàëåæ-
íèìè. Ç ³íøîãî — ¿õíÿ íåçàëåæ-
í³ñòü í³êèì ó ñâ³ò³ îô³ö³éíî íå âè-
çíàíà, òîáòî Àáõàç³ÿ ðîçòàøîâàíà
íà òåðèòîð³¿ Ãðóç³¿. Ç òðåòüîãî —
ìàëî íå ó äåâ’ÿíîñòà â³äñîòê³â àá-
õàçö³â ðîñ³éñüê³ ïàñïîðòè, à ºäè-
íà âàëþòà íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè —
ðîñ³éñüêèé ðóáëü.

Îäíàê ðîñ³éñüêî-àáõàçüêèé
êîðäîí ³ñíóº, ³ ï³ä ÷àñ éîãî ïåðå-
òèíó ðîñ³éñüê³ ïðèêîðäîííèêè
â³äáèðàþòü ì³ãðàö³éíó êàðòêó —
íà çíàê âàøîãî âè¿çäó ç òåðèòîð³¿
Ðîñ³¿. Ó Àáõàç³¿ çàì³ñòü íå¿ âàì íå
âèäàþòü í³÷îãî. Âàø îñíîâíèé
äîêóìåíò — âíóòð³øí³é óêðà¿í-
ñüêèé ïàñïîðò. Í³ÿêèõ ÷àñîâèõ
îáìåæåíü íà âàøå ïåðåáóâàííÿ â
Àáõàç³¿ íåìàº.

Îäðàçó çà êîðäîíîì ïî÷èíàºòü-
ñÿ íàñåëåíèé ïóíêò Ïñîó (äëÿ òàê-
ñèñò³â ïîíÿòòÿ Ïñîó ³ êîðäîí òî-
òîæí³). Òàêñ³ äî íàéáëèæ÷îãî
îïëîòó àáõàçüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ — äî
ì³ñòà Ãàãðà — îá³éäåòüñÿ ãðèâåíü
ó â³ñ³ìäåñÿò, òîáòî ïî äâàäöÿòü ³ç
ëþäèíè, à ìàðøðóòêè íà êøòàëò
“Ãàçåëü” êîøòóþòü ùå äåøåâøå.
Ï³âãîäèíè (à òî ³ ìåíøå) øëÿõó —
³ âè â Ãàãð³. Ãàãðà — íàéçàõ³äí³øå
³ç âåëèêèõ ì³ñò Àáõàç³¿ ³ íàð³âí³ ç
Ñóõóì³ íàéá³ëüø ïîñòðàæäàëå â³ä
â³éíè 1992—93 ðîê³â. Ãàãðó 
ä³ëÿþòü íà òàê çâàíó ñòàðó ³ íîâó.
Ñòàðà Ãàãðà — íàãðîìàäæåííÿ áó-
äèíî÷ê³â ó ãîðàõ ³ ïàíñ³îíàòè íà
ìîðñüêîìó óçáåðåææ³. Íîâà Ãàã-
ðà — òîé æå ïðèâàòíèé ñåêòîð,
ê³ëüêà 16-ïîâåðõ³âîê ³ç íåïðàöþ-
þ÷èìè ë³ôòàìè, ðèíîê ³ ìàëî íå
ºäèíèé ó êðà¿í³ ñóïåðìàðêåò. Ó ñó-
ïåðìàðêåò³ çíàõîäèòüñÿ ºäèíèé ó

êðà¿í³ áàíêîìàò, àëå íèì í³õòî íå
êîðèñòóºòüñÿ, áî â³í íå ïðàöþº.
Ïðàâäà, êàæóòü, ùî õòîñü áà÷èâ
áàíêîìàò ó ñòîëèö³ Àáõàç³¿ — Ñó-
õóì³, àëå, øâèäøå çà âñå, áðåøóòü.

Îáìîâëþñÿ îäðàçó: ë³òíþ Àáõà-
ç³þ ÿ íå áà÷èâ. Â³ðþ, ùî âîíà
êðàñèâ³øà, îøàòí³øà ³ ïðèäàòí³-
øà äëÿ æèòòÿ. Çèìîâà Àáõàç³ÿ
ïðèâàáëþº ³ ðîç÷àðîâóº ìàéæå îä-
íèì ³ òèì æå. Ðîç÷àðîâóº — áóäü-
ÿêîþ â³äñóòí³ñòþ öèâ³ë³çàö³¿, à
ïðèâàáëþº òèì æå — â³äñóòí³ñòþ
ëþäåé. Íåáàãàòî ëþäåé çàõî÷óòü
â³äçíà÷àòè Íîâèé ð³ê ó ì³ñö³, äå
íåìàº ìàéæå í³÷îãî. Äëÿ íàñ æå
áóëî íàéãîëîâí³øèì — ìàéæå í³-
êîãî.

Àáõàçüê³ ö³íè íåïðèºìíî äèâó-
þòü. Íå ñïåðå÷àþñü, ó Êèºâ³ âñå
ùå äîðîæ÷å, àëå â Êèºâ³ º õî÷à á
ÿêèéñü íàòÿê íà öèâ³ë³çàö³þ. Ó
Àáõàç³¿ éîãî íåìàº âçàãàë³. Ñï³â-
â³äíîøåííÿ ö³íè ³ ÿêîñò³ â Àáõà-
ç³¿ òàêå, ùî ïðîñòî ëÿêàº. ªäèíå,
ùî êîøòóº äåøåâî ³ º ìàéæå â
êîæíîìó øèíêó — ÷à÷à, âèíî-
ãðàäíèé ñàìîãîí, ùî âèãîòîâëÿ-
þòü ó äîìàøí³õ óìîâàõ ó ïðîìèñ-
ëîâèõ ìàñøòàáàõ. Ö³íà ï³âë³òðî-
âî¿ ïëÿøêè â êàôå — ïðèáëèçíî
20 ãðí. Ì³öí³ñòü — çàëåæíî â³ä
ñîâ³ñò³ “ðåñòîðàòîðà”, 50—60 ãðà-
äóñ³â.

Îäíà ç íàéá³ëüøèõ ñòàòåé âè-
òðàò — òðàíñïîðò. Ñèä³òè â îäíî-
ìó ì³ñö³ âåñü òèæäåíü (à íà ìåí-
øèé ÷àñ ïðè¿æäæàòè íåìàº ñåíñó)
øâèäêî íàáðèäíå. Íàñîëîäà â³ä
Àáõàç³¿ — ó ïîäîðîæ³ óçäîâæ óç-
áåðåææÿ, ó â³äâ³äèíàõ ì³ñò ³ ñå-
ëèù ì³ñüêîãî òèïó — ç Ãàãðè â

Ãóäàóòó, Íîâèé Àôîí ³ Ñóõóì³
(ñõ³äí³øå Ñóõóì³ ÿ òàê ³ íå äîáðàâ-
ñÿ). Àâòîáóñè — ÿâèùå ð³äê³ñíå,
òîìó äîâîäèòüñÿ êîðèñòóâàòèñÿ
ìàðøðóòêàìè (çàïîâçÿòëèâèé àá-
õàçåöü êóïóº “Ãàçåëü” ³ çàéìàºòü-
ñÿ â³çíèöòâîì; í³ÿêèõ êàñîâèõ
àïàðàò³â, ÷åê³â ³ ë³öåíç³é) àáî òàê-
ñ³. Îäíå ç íàéäîðîæ÷èõ çàäîâî-
ëåíü — ïî¿çäêà âèñîêî â ãîðè íà
êðàñèâå îçåðî Ð³öà. Ãîäèíà-ï³âòî-
ðè, òðÿñó÷èñü çâèâèñòîþ äîðîãîþ
ç ðèçèêîì çàâ’ÿçíóòè â ñí³ãó, äè-
êèé õîëîä íà ð³âí³ ìàéæå òèñÿ÷³
ê³ëîìåòð³â íàä ð³âíåì ìîðÿ ³ òàêà
æ äîðîãà íàçàä, ò³ëüêè âæå ó ñó-
ò³íêàõ, — îá³éäóòüñÿ â 100 ãðí ç
ëþäèíè áåç óðàõóâàííÿ ïàëüíîãî
äëÿ ïàñàæèð³â.

Äðóãà ñòàòòÿ âèòðàò — öå, çâè-
÷àéíî, æèòëî. Äâîì³ñíèé íîìåð ó
ãîòåë³ “Çàêàâêàççÿ” â öåíòð³ Ãàã-
ðè îá³éäåòüñÿ â íîâîð³÷íèé ïåð³-
îä ó 100 ãðí. Âðàíö³ — ãàðÿ÷à âî-
äà, â íîìåð³ òóàëåò ³ ùîñü ïîä³á-
íå äî äóøó, àëå â³ä óñüîãî íîìå-
ðà çà âåðñòó â³ääàº Ðàäÿíñüêèì
Ñîþçîì. ²íøèé âàð³àíò — íàéíÿ-
òè êâàðòèðó (ó æîäíîìó âèïàäêó
íå ïðèâàòíèé ñåêòîð! Á³ãòè âíî÷³
ïî ìîðîçó â òóàëåò íà ³íøèé
ê³íåöü äâîðó — çàäîâîëåííÿ ñóì-
í³âíå): ïðèáëèçíî 100 ãðèâåíü çà
äîáó ç óñ³õ (òóàëåò, äóø, áîéëåð,
âðàíö³ ³ óâå÷åð³ ïî äâ³-òðè ãîäèíè
çàäîâ³ëüíèé íàï³ð âîäè).

¯æà. Òàêå âðàæåííÿ, ùî â áóäü-
ÿêîìó àáõàçüêîìó ì³ñò³ º ìàéæå
ì³ëüéîí çàá³ãàéë³âîê, äåâ’ÿòñîò
òèñÿ÷ ç ÿêèõ çàêðèâàþòüñÿ ï³ñëÿ
êóðîðòíîãî ñåçîíó, à ñòî òèñÿ÷,
ùî çàëèøèëèñÿ, ïðîäîâæóþòü

ïðàöþâàòè. Ó ñåíñ³ êóõí³ âîíè ä³-
ëÿòüñÿ íà äâ³ êàòåãîð³¿ — ºâðî-
ïåéñüêà ³ àáõàçüêà. Çàðàäè åêçî-
òèêè ïåðøèõ ê³ëüêà äí³â ïîòð³á-
íî îá³äàòè ³ âå÷åðÿòè àâòåíòè÷íè-
ìè ñòðàâàìè, äîêè âñÿ ñèñòåìà
òðàâëåííÿ íå çáóíòóºòüñÿ â³ä íåé-
ìîâ³ðíî¿ ê³ëüêîñò³ ïåðöþ ³ àäæè-
êè, ÿêèõ â³ä äóø³ äîäàþòü êóäè
çàâãîäíî.

Äóæå ïîâîë³, àëå âñå-òàêè Àáõà-
ç³ÿ îïàì’ÿòîâóºòüñÿ ï³ñëÿ â³éíè,
ùî âèáóõíóëà ï’ÿòíàäöÿòü ðîê³â
òîìó. Âðàõîâóþ÷è, ùî ìàéæå äå-
ñÿòü ðîê³â ï³ñëÿ îñíîâíèõ â³éñü-
êîâèõ ä³é êðà¿íà çíàõîäèëàñÿ ó
ôàêòè÷í³é áëîêàä³ ÿê ç áîêó Ãðó-
ç³¿, òàê ³ ç áîêó Ðîñ³¿, çðîçóì³ëî, ùî
äî öèõ ï³ð ïåðøå ñëîâî, ÿêå ñïà-
äàº íà äóìêó ïðè â’¿çä³ äî áóäü-
ÿêîãî àáõàçüêîãî ì³ñòà, — ðîçðó-
õà. Ïðîòå òóðèñò³â, ïåðåâàæíî,
çâè÷àéíî, ðîñ³éñüêèõ, ç ðîêó â ð³ê
ñòàº âñå á³ëüøå ³ á³ëüøå. Ó öüîìó
³ ïîëÿãàº àáõàçüêà õèòð³ñòü: íàïî-
ëåãëèâî ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â,
ñòâîðþþ÷è ì³ô ïðî ñåáå ÿê ïðî
á³äíó ³ ïîáèòó â³éíîþ êðà¿íó, äå
âñå äóæå äåøåâî, àáõàçö³, çäàºòü-
ñÿ, í³÷îãî íå ðîáëÿòü äëÿ â³äíîâ-
ëåííÿ ðîçñòð³ëÿíèõ áóä³âåëü ³ ðîç-
áèòèõ äîð³ã, ïðîòå ö³íè âæå íåâè-
ïðàâäàíî âèñîê³. Ç ³íøîãî áîêó, íó
à ÿê ¿õ íå ï³äí³ìàòè, ÿêùî ëþäè
¿äóòü ³ ¿äóòü?

Àëå º, çâè÷àéíî, ³ ïëþñ çèìîâî¿
Àáõàç³¿. Ñàìå òå, äëÿ ÷îãî ñþäè
õî÷åòüñÿ ïîâåðòàòèñÿ ùîçèìè:
÷èñòå ìîðå, ïîðîæí³ ïëÿæ³, ñàìîò-
í³ ô³ãóðêè â³äïî÷èâàëüíèê³â íà ãî-
ðèçîíò³, ï³öóíäñüê³ ñîñíè, çàñí³-
æåí³ ãîðè ³ ïðîçîðå ïîâ³òðÿ

Àíòîí ÏÅÒÐÎÂ
“Õðåùàòèê”

Спочат ідею з стріти Новий рі без сні сприйняли
в ба нети — н я же, перше січня, а сні немає. По-
тім сі при адали, що останніх іль а ро ів і в Києві
сні на Новий рі — щось фантастичне. Врешті-решт
свят вання Ново о ро вирішили довести до фарс :
ос іль и сні немає, то нехай замість ньо о б де мо-
ре. У Крим очі вали д же ба ато людей, том вибір
пав на Абхазію, я а нічо о не підозрювала.

С часних заправо не вистачає, том часто можна побачити, оли водіям наливають бензин просто
з бензовоза

Чари Абхазії — в її безлюдності. Рід о оли на набережній можна побачити хоча б одн жив д ш

Зимовий пляж Га рі — ч дове місце для медитації серед напівзр йнованих паль та рбаністично о сміття
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Êîðîëåâà ìëèíö³â
Ëþäìèëà Êèðè÷åíêî äî ìàñíè÷íîãî
òèæíÿ ïðèãîòóâàëà áåçë³÷ 
ö³êàâèõ íà÷èíîê

Ó êóõàðà ñòîëè÷íîãî ðåñòîðàíó
“Î’Ïàíàñ” Ëþäìèëè Êèðè÷åíêî
ìëèíö³ í³êîëè ãëåâêèìè íå áóâà-
þòü. Âîíà âèï³êàº ¿õ âæå 6 ðîê³â.
À íà Ìàñíèö³ ìëèíö³ ó íå¿ ÷è íå
íàéñìà÷í³ø³ â ñòîëèö³. Äî òîãî æ
ìàéñòðèíÿ ï³äãîòóâàëà ñò³ëüêè
ð³çíîìàí³òíèõ íà÷èíîê — ³ íå ïå-
ðåë³÷èòè. Çà ñëîâàìè ïàí³ Êèðè-
÷åíêî, â õ³ä ³äóòü ñîëîí³ é ñîëîä-
ê³ íà÷èíêè: “Ìàëþêè íàéá³ëüøå
ïîëþáëÿþòü ìëèíö³ ç ìàêîì òà
ÿáëóêàìè, ñåðåä äîðîñëèõ êîðèñ-
òóþòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ ò³, ùî ç
ñèðîì òà ðîäçèíêàìè, ç ñîñèñêà-
ìè, ì’ÿñîì, ãðèáàìè. Äî âïîäî-
áè é ìëèíö³ ç ãîñòðèìè íà÷èí-
êàìè, íàïðèêëàä, òâåðäèì ñèðîì,
÷àñíèêîì, ÿéöåì òà ìàéîíåçîì”.

Ëþäìèëà Êèðè÷åíêî ðîçïîâ³-
ëà “Õðåùàòèêó”: “Ó÷îðà ïî÷àëè-
ñÿ Ìàñíèö³, òîæ çà ìëèíöÿìè
àíøëàã. Çàçâè÷àé äî íàñ öüîãî
òèæíÿ ïðèõîäèòü ñèëà-ñèëåííà
íàðîäó. Òèì ïà÷å, ùî ïîãîäà õî-
ðîøà, ìîæíà ïîëàñóâàòè ìëèí-
öÿìè é íà âóëèö³”.

Ìàñíè÷íèé òèæäåíü òðàäè-
ö³éíî â³äçíà÷àþòü âåñåëî òà ñèò-

íî, àäæå ïîïåðåäó Âåëèêèé ï³ñò.
Ãîëîâí³ ëàñîù³ — ìëèíö³, ÿçè÷-
íèöüêèé ñèìâîë ñîíöÿ. Ïðåä-
êè-ñëîâ’ÿíè ââàæàëè, ùî òèæ-
äåíü ïåðåä Âåëèêèì ïîñòîì ðîç-
ä³ëÿº çèìó òà âåñíó. Òîìó ñâÿò-
êóâàëè ç ðîçìàõîì: ó ïîíåä³ëîê
êàòàëèñÿ íà ñàí÷àòàõ òà ãîéäàë-
êàõ, â³âòîðîê â³äâîäèëè äëÿ ãðè,
â ñåðåäó ñìàêóâàëè âñ³ëÿê³ ñòðà-
âè. Ãîëîâíèìè áóëè, çâ³ñíî æ,
ìëèíö³. Â ÷åòâåð êëèêàëè âåñíó
é êàòàëèñÿ íà êîíÿõ. Ï’ÿòíè-
öÿ — ÷àñ “òåùèíèõ” ìëèíö³â, à
ñóáîòà — çîâè÷èíèõ ïîñèäå-
íüîê. Â³í÷àº òèæäåíü íåä³ëÿ —
äåíü, êîëè âñ³ ïðîñèëè îäíå â
îäíîãî ïðîáà÷åííÿ.

Íèí³ íà âóëèöÿõ ñòîëèö³ íàâ-
ðÿä ÷è ïîáà÷èø êèÿí, êîòð³ êà-
òàþòüñÿ íà ñàí÷àòàõ, ãðàþòüñÿ â
ñí³æêè òà ç áóáîíöÿìè ¿çäÿòü íà
êîíÿõ — ÷àñè íå ò³: àí³ ñí³ãó,
àí³ â³ëüíîãî ÷àñó. Âò³ì Ìàñíè-
ö³ ñòîëè÷í³ æèòåë³ íå çàáóâàþòü,
ó öåé ïåð³îä, ÿê í³êîëè, ëàñóþòü
ìëèíöÿìè. Îëàäêè íà ìàñíè÷-
íèé òèæäåíü ó êèÿí çàâæäè â
ôàâîð³

Леонід ГРАЧ, народний деп -
тат У раїни:
— Моя на жаль же по ійна те-

ща д же смачно от вала млинці.
Завжди любив б вати неї в ос-
тях. А тепер ходж до доч и. Вона
в мене теж добре от є. Млинці
просто ч дові.

І ор ЛІХУТА, продюсер:
— Сходив би до моїх др зів —

Павла Зіброва, Гари а Кричев-
сь о о. Зазвичай ми збираємося

всі разом, щоб полас вали млин-
цями. Адже з др зями завжди при-
ємно провести вільний час, а за
на оди — й с шт вати смачнень-
о о.

Інна ЦИМБАЛЮК, телевед ча
і модель:
— Сходила б до любленої ба-

б сі, я а от є д же смачні млин-
ці.
Проте не відмовилася б і від ве-

чері з Ві тором Ющен ом.

Äî êîãî á âè ñõîäèëè íà ìëèíö³?

Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ,
Ïåòðî ÒÀÐÀÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

Колись ласи поп-арт , амери ансь ий митець Енді
Уорхол (до слова, з походження раїнець) вивів прос-
т тез : ожна людина має право на свої 15 хвилин
слави. Млинцева майстриня Людмила Киричен о — -
хар столично о ресторан "О'Панас" від чора матиме
її цілий тиждень (бо я раз розпочалася Масниця), а це
не ба ато й не мало — 10080 хвилин.

Òðåò³é äåíü London
Fashion Week:
çíàéîì³ âñ³ îáëè÷÷ÿ
Betty Jackson ñâÿòêóâàëà íà ïîä³óì³ òâîð÷èé
þâ³ëåé, à Duro Olowu ïðèãîëîìøèâ íîâîþ 
÷îëîâ³÷îþ ë³í³ºþ îäÿãó

Íîâà÷ê³â ñåðåä äèçàéíåð³â, ÷è¿ ïîêàçè òðèâàëè
ó÷îðà, íå áóëî — óñ³ âæå íåîäíîðàçîâî âëàøòîâó-
âàëè ïîêàçè ï³ä ÷àñ London Fashion Week. Ðîçïî-
÷àâ òðåò³é äåíü Òèæíÿ ìîäè Duro Olowu — â³í äå-
ìîíñòðóº îäÿã íà ëîíäîíñüêèõ ïîä³óìàõ óæå âòðå-
òº. Îäíàê öüîãî ðàçó ñïðàâæí³ì ñþðïðèçîì äëÿ
ïóáë³êè ñòàëà éîãî ÷îëîâ³÷à ë³í³ÿ îäÿãó. Äèçàéíåð
âêîòðå íàãîëîñèâ, ùî äëÿ íüîãî âàæëèâèé êîñìî-
ïîë³òèçì ó ñòèë³. ² äîäàâ, ùî éîãî íàòõíåííÿ — öå
ìóçèêà, æ³íêè òà ìèñòåöòâî.

À îò êóòþð’º Áåòò³ Äæåêñîí ñïðàâëÿº öüîãî ðî-
êó äâàäöÿòü ï’ÿòó ð³÷íèöþ ó÷àñò³ ó ëîíäîíñüêî-
ìó Òèæí³ ìîäè. Óëþáëåíèöÿ ì³ñöåâîãî ïîä³óìó
îáðàëà äëÿ îñ³ííüî-çèìîâî¿ êîëåêö³¿ êëàñè÷í³ ñ³-
ðèé, ÷îðíèé òà ÷åðâîíèé. Òà öå çîâñ³ì íå îçíà-
÷àº, ùî êîëåêö³ÿ âèéøëà ñòðèìàíîþ — òðàïëÿ-
ëèñÿ ³ êâ³ò÷àñò³ äîâã³ ñóêí³, îäÿãíåí³ çâåðõó ÷åð-
âîíèõ ãîëüô³â.

Çâàáëèâî-ïðèãîëîìøëèâîþ âèéøëà êîëåêö³ÿ
Marios Schwab — êóòþð’º çàêöåíòóâàâ óâàãó íà äîâ-
ãèõ, íåéìîâ³ðíî âóçüêèõ ñóêíÿõ. Â³í íàäàâ ïåðåâà-
ãó òåìíèì êîëüîðàì — ñ³ðîìó, ÷îðíîìó, ³íäèãî, àëå
òðàïëÿëèñÿ ìîäåë³, äå íåñïîä³âàíî ñïàëàõóâàëè ô³î-
ëåòîâèé òà ïåðñèêîâèé. Îñîáëèâå ì³ñöå ó íüîãî òà-
êîæ ïîñ³äàº áåæåâèé â³äò³íîê òà ð³çíîìàí³òí³ ïðè-
íòè. Âäàëî äèçàéíåð ç³ãðàâ íà îá’ºì³ ó âåðõí³é ÷àñ-
òèí³ ñóêîíü — îçäîáèâ ¿õ ï³ð’ÿì. Óæå â³äîìà íàì
êðèòèê Õ³ëàð³ Îëåêñàíäð äóæå ñõâàëüíî îö³íèëà éî-
ãî êîëåêö³þ — äëÿ íå¿ âîíà ñòàëà â³äêðèòòÿì.

Êîëåêö³þ Aquascutum ïðåäñòàâèâ äèçàéíåðñüêèé
äóåò Michael Herz and Graeme Fidler — ï³ñëÿ ïîêà-
çó âîíè ðîçïîâ³ëè íàì, ùî ãîëîâíå ó îäÿç³ íàñòóï-
íîãî îñ³ííüî-çèìîâîãî ñåçîíó — öå åìîö³éí³ñòü. À
íàäèõíóëè ¿õ íà éîãî ñòâîðåííÿ êîëüîðîâ³ ì³êñè òà
òâ³ä. Õî÷à âîíè òàêîæ óêîòðå ç³çíàëèñÿ, ùî íàäè-
õàº ³ ñàìà ìàðêà, ¿¿ ñïàäùèíà. Êîëåêö³ÿ ñêëàäàëà-
ñÿ ç äâîõ ÷àñòèí: ñïî÷àòêó ìîäåë³ äåô³ëþâàëè ó
ïàëüòî, ï³ñëÿ ÷îãî ïðîäåìîíñòðóâàëè ñóêí³, ñï³ä-
íèö³ òà ñâåòðè.

Âåëè÷åçí³ ïàºòêè, â’ÿçàí³ ñóêí³, á³ëèé òà ðîæå-
âèé êîëüîðè — òàê ìîæíà êîðîòêî îõàðàêòåðèçó-
âàòè êîëåêö³þ Christopher Kane. Ìåðåõò³â ìàéæå
âåñü îäÿã — ïàºòêè áóëè ñêð³çü. ²äåàëüí³ æ³íêè, íà
ïîãëÿä äèçàéíåðà,— éîãî ìàòè, ðåäàêòîðêà àìåðè-
êàíñüêîãî Vogue Àííà Â³íòóð òà ¿¿ êîëåãà ç ôðàí-
öóçüêîãî âèäàííÿ Êàð³í Ðîéòô³ëä.

Çàâåðøèëè òðåò³é äåíü London Fashion Week ïî-
êàçè Todd Lynn òà Nathan Jenden.

Çàâòðà íà íàñ ÷åêàº íàéíàïðóæåí³øèé äåíü: ó
ïðîãðàì³ Òèæíÿ ìîäè íà ñåðåäó çàïëàíîâàíî ðå-
êîðäíó ê³ëüê³ñòü ïîêàç³â — ö³ëèõ îäèíàäöÿòü. Ïðî
íèõ — âæå çàâòðà.
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Äàð’ÿ ØÀÏÎÂÀËÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Учора на London Fashion Week обій-
шлося без дебютних по азів. Marios
Schwab спо шав п блі дов ими
стриманими в зень ими с нями, при-
ємно зі рівали ашемірові моделі від
Christopher Kane, рити ів при о-
ломшила, створена перше, чоловіча
оле ція Duro Olowu, а Betty Jakson
продемонстр вала нов осінньо-зимо-
в оле цію двадцять п'ятий раз.

Мин лорічний вип с ни оледж моди St. Martins Krystof Strozyna створив д же архіте т рн оле цію
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Óò³øåí³ Ë³ñòîì
Îëåêñ³é Êîëòàêîâ ïðèñòðóíèâ êëàñèê³â
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Мин ло о понеділ а в Ко-
лонном залі імені Лисен-
а Національної філармо-
нії вист пив раїнсь о-
амери ансь ий піаніст
Оле сій Колта ов. Неспо-
діваним йо о сольном
онцерті виявилося майже
все — від онцертної про-
рами до м зичних інтер-
претацій.

Îëåêñ³é Êîëòàêîâ — îäèí ç âè-
ïóñêíèê³â Õàðê³âñüêî¿ ìóçè÷íî¿
äåñÿòèð³÷êè, ïðåäñòàâíèê â³äîìî¿
øêîëè ïðîôåñîðà Â³êòîðà Ìàêà-
ðîâà. Ó÷í³ Ìàêàðîâà äîñ³ êîíêó-
ðóþòü ³ç íàéêðàùèìè ñòîëè÷íè-
ìè ï³àí³ñòàìè-â³ðòóîçàìè. Ïðè-
íàéìí³ íà Ì³æíàðîäíîìó êîí-
êóðñ³ ìîëîäèõ ï³àí³ñò³â ïàì’ÿò³
Âîëîäèìèðà Ãîðîâèöÿ ñàìå þí³
õàðê³â’ÿíè ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü
áóëè ñåðåä ïðèçåð³â. Áóâ ó ö³é
íèçö³ õàðê³âñüêèõ âóíäåðê³íä³â

1995 ðîêó é 16-ð³÷íèé Îëåêñ³é
Êîëòàêîâ. Ïîïðè þíèé â³ê, ó÷-
í³â Ìàêàðîâà òðàäèö³éíî âèð³ç-
íÿº íàäçâè÷àéíà òåõí³êà ãðè,
êàðêîëîìí³ òåìïè ó â³ðòóîçíèõ
ï’ºñàõ, åôåêòí³ òåàòðàëüí³ ïîçè ³
äóæå ÷àñòî íåîðäèíàðíå òðàêòó-
âàííÿ òîãî ÷è ³íøîãî òâîðó.

À âò³ì, Êîëòàêîâ óæå ìàéæå
äåñÿòü ðîê³â ÿê íå õàðê³âñüêèé ³
íàâ³òü íå óêðà¿íñüêèé, à àìåðè-
êàíñüêèé ï³àí³ñò (â³í íàâ÷àºòüñÿ
ó Õðèñòèÿíñüêîìó óí³âåðñèòåò³
øòàòó Òåõàñ). Ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³í
2001 ðîêó ñòàâ ô³íàë³ñòîì Ì³æ-
íàðîäíîãî êîíêóðñó ï³àí³ñò³â Âà-
íà Êë³áåðíà (ÑØÀ), éîãî êîí-
öåðòíèì àí´àæåìåíòîì îï³êóâàâ-
ñÿ îäíîéìåííèé ôîíä. Çà ÷àñ
ñâîãî òðèð³÷íîãî êîíòðàêòó þíèé
ìóçèêàíò îá’¿çäèâ ³ç êîíöåðòàìè
ï³â-Àìåðèêè, âèñòóïàþ÷è ç áà-
ãàòüìà àìåðèêàíñüêèìè ñèìôî-
í³÷íèìè îðêåñòðàìè òà îäíèì
ìåêñèêàíñüêèì. Ïåðåä óêðà¿í-
ñüêîþ ïóáë³êîþ Êîëòàêîâ âîñ-
òàííº ç’ÿâëÿâñÿ òîð³ê ó êâ³òí³ —
Äðóãèì ôîðòåï³àííèì êîíöåðòîì
Ðàõìàí³íîâà â³í â³äêðèâàâ ÷åðãî-
âèé êîíêóðñ Ãîðîâèöÿ.

Ñåðåä òðüîõ êëàñèê³â, ÷èþ ìó-
çèêó â ³íòåðïðåòàö³¿ Îëåêñ³ÿ Êîë-
òàêîâà ñïîä³âàëàñÿ ïî÷óòè òîãî
âå÷îðà êè¿âñüêà ïóáë³êà, ëèøèâ-
ñÿ îäèí ò³ëüêè Áåòõîâåí. Òà é òóò
íå îá³éøëîñÿ áåç ñþðïðèç³â: çà-
ì³ñòü î÷³êóâàíî¿ óðî÷èñòî-ï³äíå-
ñåíî¿ ëÿ-áåìîëü ìàæîðíî¿ Ñîíà-
òè ïðîçâó÷àëà ïàñ³îíàðíà äî-ì³-
íîðíà (â³äîìà çà íàçâîþ “Ïàòå-
òè÷íà”). Êîìïàí³ÿ äëÿ â³äåíñüêî-
ãî êëàñèêà ä³áðàëàñÿ, òðåáà ñêà-
çàòè, ð³çíîøåðñòà. Äîêóïè ç³é-
øëèñÿ ïðåäñòàâíèêè îäðàçó òðüîõ
ñòîë³òü: ÕV²²² ïðåäñòàâëÿâ ³òàë³-
ºöü Äîìåí³êî Ñêàðëàòò³ (ïðîçâó-
÷àëè òðè ñîíàòè), çà åïîõó Ðî-
ìàíòèçìó â³äïîâ³äàâ Ôåðåíö Ë³ñò
(ñ³-ì³íîðíà Ñîíàòà), à ç ÕÕ ñòî-
ð³÷÷ÿ ïðèâ³ò ïåðåäàâ Ñåðã³é Ïðî-
êîô’ºâ (Ñîíàòà ¹ 6).

Ùîïðàâäà, Îëåêñ³é Êîëòàêîâ
òàêè ñïðîì³ãñÿ çíàéòè ì³æ êëà-
ñèêàìè êîìïðîì³ñ. Êîæåí ç íèõ
ãîâîðèâ íå òàê âëàñíîþ, ÿê éî-
ãî, Êîëòàêîâà, ìîâîþ. Òàê, Áåò-
õîâåí âèéøîâ ÿêèéñü óêðàé ³í-
òåë³´åíòíèé, ùî âæå ñàìîìó
ñêëàäîâ³ éîãî îñîáèñòîñò³, çà ñïî-
ãàäàìè ñó÷àñíèê³â, íàâðÿä ÷è áó-

ëî âëàñòèâî. Íàòîì³ñòü Ïðîêî-
ô’ºâ ïîñòàâ íå ñïðèòíèì ãðàâ-
öåì-æîíãëåðîì, äî êîòðîãî ìè
á³ëüø çâèêëè, à ñïðàâæí³ì áóí-
òàðåì, ïðèñòðàñíèì îðàòîðîì. Äî
òîãî æ ó çàïðîïîíîâàí³é ³íòåð-
ïðåòàö³¿ íå çàâæäè ïîñë³äîâ-
íèì — åìîö³¿ âèïåðåäæàëè âëàñ-
íå äóìêó, ÿñí³ñòü ôðàçè âòðà÷à-
ëàñÿ ÷åðåç íåð³âíîì³ðíèé, à òî é
çàãíàíèé ðèòì ³ íàäì³ð ïðàâî¿ ïå-
äàë³; òà é ïàñàæ³ ç ãàìàìè íå çàâ-
æäè ñëóõàëèñÿ ïàëüö³â ï³àí³ñòà.
Ñêàðëàòò³ æ âèÿâèâñÿ í³æíèì òà
ñåíòèìåíòàëüíèì (Êîëòàêîâ íà-
ëÿãàâ íà ëåãàòî ³ òó æ òàêè ïå-

äàëü), à íå ïî-êëàâåñèííîìó
“òð³ñêó÷èì”. Íàïåâíî, íàéòî÷í³-
øå ï³àí³ñò âö³ëèâ ó ñòèë³ñòèêó
Ë³ñòà. Âñ³ ò³ òåìïîâ³ ïðèñêîðåí-
íÿ ³ ñïîâ³ëüíåííÿ, òåìáðîâ³
åôåêòè, êîòðèìè â³í çëîâæèâàâ
ó ïîïåðåäí³õ òâîðàõ, ³ îñîáëèâî
éîãî ô³ðìîâå êîëòàêîâñüêå ÷óò-
òºâå îçâó÷åííÿ ë³ðè÷íèõ òåì â ³í-
òåðïðåòàö³¿ ñîíàòè Ë³ñòà âèäàâà-
ëèñÿ ö³ëêîì âèïðàâäàíèìè. Ïåâ-
íî, ñàìå çà öå ïóáë³êà äâ³÷³ âè-
êëèêàëà ï³àí³ñòà íà á³ñ. ² âæå ÿê
áîíóñ äî ë³ðèêî-ðîìàíòè÷íî¿ òå-
ìàòèêè îòðèìàëà Áàðêàðîëó ×àé-
êîâñüêîãî òà “Âò³õó” Ë³ñòà
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Кожен з ласи ів Оле сія Колта ова оворив не власною,
а олта овсь ою мовою

Ìàðê ÑÎÑÊ²Í: “Á³ãàòè ùîðàíêó — íàéë³ïøèé
ñïîñ³á îçíàéîìèòèñÿ ç ì³ñòîì”
Àìåðèêàíñüêèé äæàçìåí — ïðî áðàçèëüñüêå êîõàííÿ, ñëîâ’ÿíñüêå êîð³ííÿ òà êè¿âñüê³ òåìïè

— ×àñòî çâåðòàºòåñÿ äî áðàçèëü-
ñüêîãî äæàçó?

— ß ëþáëþ ð³çí³ ìóçè÷í³ ñòèë³.
Àëå ëàòèíñüêà ìóçèêà ïðàêòè÷íî
ó ìåíå â êðîâ³. Ìî¿ áàòüêè áàãàòî
ñëóõàëè ¿¿, äóæå ëþáèëè òàíöþâà-
òè, òîæ ìîº çíàéîìñòâî ³ç ìóçèêîþ
âçàãàë³, ç ôîðòåï³àíî ïî÷àëîñÿ ñà-
ìå ç ëàòèíè. Ñïî÷àòêó öå áóëà êó-
áèíñüêà ìóçèêà. Êîëè ïåðå¿õàâ äî
Ñàí-Ôðàíöèñêî, äå ÷èìàëî ìåêñè-

êàíö³â, â³äêðèâ äëÿ ñåáå öåé ñòèëü.
À ïîò³ì çóñòð³â ó Íüþ-Éîðêó Äó-
äóêó, êîòðèé áëèçüêî ïîçíàéîìèâ
ìåíå ³ç áðàçèëüñüêîþ ìóçèêîþ, ùå
îäíèì ìî¿ì êîõàííÿì.

— À ÿê ç³ ñëîâ’ÿíñüêèì êîð³í-
íÿì? ×è âäàëîñÿ êîëè íå ïîëþáè-
òè íàø³ íàñï³âè, òî ïðèíàéìí³ â³ä-
â³äàòè ì³ñöÿ, äå íàðîäèëèñÿ âàø³
ïðåäêè?

— Ðîäè÷³ ìîãî áàòüêà ç Â³òåá-
ñüêà, òàì ÿ ùå íå áóâ. À îñü ïðà-
ïðàáàáóñÿ íàðîäèëàñÿ â Îäåñ³,
òàì ìè äàëè îäèí ³ç êîíöåðò³â.
Îäåñà çäàëàñÿ ìåí³ âèíÿòêîâèì
ì³ñòîì. Òå, ùî ÿ âñòèã òàì ïî-
áà÷èòè, íàãàäàëî ÷èìîñü Êàë³-
ôîðí³þ 1970-õ ðîê³â — ñóö³ëü-
íèé ïîçèòèâ åìîö³é, åíåðãåòè-
êè, ðèòì³â. Ùîñü òàêå ÿ â³ä÷óâ
ó Îäåñ³.

— ª ïðèíöèïîâî íîâ³ âðàæåííÿ
ïîð³âíÿíî ç ïåðøèì â³çèòîì â
Óêðà¿íó?

— Áà÷ó ÷èìàëî çíàéîìèõ îá-
ëè÷, òîáòî ïî÷èíàþ â³ä÷óâàòè ñå-
áå, íåìîâ óäîìà. Ìåí³ âçàãàë³
ïðèïàâ äî ñåðöÿ Êè¿â. Â³í âðàæàº
ïîºäíàííÿì ñòàðîâèííî¿ òà ìî-
äåðíî¿ àðõ³òåêòóðè, òåìïîì
ñïðàâæíüîãî ñó÷àñíîãî ìåãàïîë³-
ñó òà ñïîê³éíîþ äóøåâí³ñòþ, ëà-

ã³äí³ñòþ. Íà æàëü, çàìàëî ÷àñó,
ùîá ä³çíàòèñÿ ïðî ñòîëèöþ á³ëü-
øå. ß âçàãàë³ á³ãàþ ùîðàíêó —
äëÿ ìåíå öå íàéë³ïøèé ñïîñ³á
îçíàéîìèòèñÿ ç ì³ñòîì. Àëå íèí³
íå âäàëîñÿ öüîãî çðîáèòè, áî â
Óêðà¿í³ ÿ ôàêòè÷íî íå ìàþ ÷àñó,
äî òîãî æ çàáàãàòî ¿ì — ïîò³ì äî-
âåäåòüñÿ â³äïðàöüîâóâàòè!

Розмовляла Аля ФІЛІППОВА

Äæàç ³ áîðù — áðàòè íàâ³ê
Ó Êèºâ³ â³äáàðàáàíèâ Äóäóêà äà Ôîíñåêà
Àëÿ Ô²Ë²ÏÏÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

10 люто о на сцені Опер-
ної ст дії онсерваторії
онцертом бенд бра-
зильсь о о дарни а Д -
д и да Фонсе и розпо-
чав сьомий сезон Київ-
сь ий міжнародний джа-
зовий абонемент. Після
онцерт стало зроз міло,
що абонемент, я ий м -
зичних олах столиці вже
вважали по ійни ом, рад-
ше живий, аніж мертвий.

Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó îð-
ãàí³çàòîðè Ì³æíàðîäíîãî äæàçî-
âîãî àáîíåìåíòà çàÿâèëè, ùî
æèòòÿ ïðîåêòó íà âåëèê³é ñöåí³
ñê³í÷èëîñÿ — â³äòåïåð ÌÄÀ ³ñ-
íóâàòèìå ëèøå ó êëóáíîìó ôîð-
ìàò³. ², íà ùàñòÿ, íå äîòðèìàëè
ñëîâà, çàïðîñèâøè äî Êèºâà Äó-
äóêó äà Ôîíñåêó. Ó âèãðàø³,
çðåøòîþ, óñ³: ñëóõà÷³ ïî÷óëè é
ïîáà÷èëè îäíîãî ç íàéâ³äîì³øèõ
áðàçèëüñüêèõ óäàðíèê³â, öüîãî-
ð³÷íîãî íîì³íàíòà Grammy, à îð-

ãàí³çàòîðè äåùî îñâ³æèëè ³ì³äæ
àáîíåìåíòà, ³íòåðåñ äî ÿêîãî ïî-
÷àâ óæå áóëî âùóõàòè.

Ùå òðèíàäöÿòèð³÷íèì áðàçè-
ëåöü äà Ôîíñåêà ñêîðèâ ñåðöÿ
ìåëîìàí³â ó ñåáå íà áàòüê³âùè-

í³, à ïåðå¿õàâøè äî Íüþ-Éîðêà,
îäðàçó ïî÷àâ âèñòóïàòè é çàïè-
ñóâàòè ³ç ç³ðêàìè äæàçó ìóçèêó â
ñòèë³ áðàçèë. Ó êîìïàí³¿ ç îäí³ºþ
³ç öèõ ç³ðîê Äóäóêà ³ ïðè¿õàâ â
Óêðà¿íó — ïàðòíåðîì íà éîãî

êîíöåðò³ áóâ àìåðèêàíñüêèé ï³-
àí³ñò Ìàðê Ñîñê³í, êîòðîãî â Êè-
ºâ³ ÷óþòü íå âïåðøå. ßê ç’ÿñóâà-
ëîñÿ, íå ò³ëüêè ìè âñòèãëè ïîëþ-
áèòè Ìàðêà, à é â³í óñòèã ïîëþ-
áèòè íàñ — ïðèíàéìí³ çà òå, ùî

âì³ºìî ãîòóâàòè éîãî óëþáëåíèé
borshch.

Òðàäèö³éíî íà âñ³õ êîíöåðòàõ
ÌÄÀ íà äîäàòîê äî çà¿æäæèõ ç³-
ðîê ñëóõà÷ îòðèìóº áàñ-ã³òàðèñòà
Àðêàä³ÿ Îâðóöüêîãî, êîòðèé,
âëàñíå, ³í³ö³þº ïðè¿çä ãàñòðîëå-
ð³â. Òîæ ïóáë³êà, ÿêó âåäó÷èé
êîíöåðòó Ïåòðî Ïîëòàðºâ âèçíà-
÷èâ ÿê “êè¿âñüêó äæàçîâó åë³òó”,
çâè÷íî ³ ïîê³ðëèâî ïðîñëóõàëà
íåâèáàãëèâ³ ñîëî áàñèñòà-ìåíå-
äæåðà, ÷àñ â³ä ÷àñó ç³òõàþ÷è, êî-
ëè â îñîáëèâî øâèäêèõ êîìïîçè-
ö³ÿõ ë³í³ÿ áàñó îñòàòî÷íî â³äñòà-
âàëà â³ä çàãàëüíîãî øàëåíîãî ðó-
õó. À Ñîñê³í ³ Ôîíñåêà íà÷å êó-
ïàëèñÿ ó õâèëÿõ çàïàëüíèõ áðà-
çèëüñüêèõ ðèòì³â òà ÿñêðàâèõ ìå-
ëîä³é. Ñàì Äóäóêà àæ çàìðóæó-
âàâñÿ â³ä íàñîëîäè, âèáèâàþ÷è
ñâî¿ êàðêîëîìí³ ðèòìè íà òàð³ë-
êàõ óñòàíîâêè, íà ìàëåñåíüê³é
ïàíäåéð³ (áðàçèëüñüêèé áàðàáàí-
÷èê) ÷è íà ìåòàëåâîìó òðèêóòíè-
êó, ç ÿêèì â³í, ùå é ïðèòàíöüî-
âóþ÷è, ïðîãóëþâàâñÿ ñöåíîþ. À
ê³ëüêà ðàç³â ïàðòíåðè íàâ³òü ëè-
øàëè Äóäóêó àáî Ìàðêà íà ñöåí³
ãðàòè ñîëî, ³ ñòàâàëî çðîçóì³ëî,
ùî é îäèí ó ïîë³ âî¿í — ÿêùî öå,
çâ³ñíî, ìóçèêàíò òàêîãî ð³âíÿ
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“Ïëà÷òå, ëþäè 
âèòîí÷åí³ é ÷åìí³...”,
àáî ßê êîõàëè äàâí³ ãðåêè

Âîëîäèìèð 
ÇÂÈÍßÖÜÊÎÂÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ïî÷íó ç³ ñïðîñòóâàííÿ îäíîãî
ñó÷àñíîãî ì³ôó, ÿêèé õòîçíà êîëè
ïóñòèëè ó ìàñ-ìåä³à: ïðî í³áèòî
äâ³ íàéäàâí³ø³ ïðîôåñ³¿ — æóðíà-
ë³ñòà ³ ïîâ³¿.

Ùîäî ïåðøî¿, òî ç íîâèíàìè ó
Äàâíüîìó Ñâ³ò³ âçàãàë³ áóëî ñêðóò-
íî, îòæå, é ôàõîâèõ â³ñíèê³â äàâ-
í³ íàðîäè äîâãî íå ïîòðåáóâàëè. À
ùîäî äðóãî¿, òî çà óìîâ ïîë³ãàì³¿,
à òàêîæ ïðàêòè÷íî áåçìåæíîãî
ðèíêó ðàá³â (³ ðàáèíü) íå áóëî
æîäíî¿ ïîòðåáè ïðîôåñ³éíî çàäî-
âîëüíÿòè ÷îëîâ³÷ó ô³ç³îëîã³þ (æ³-
íî÷à æ óçàãàë³ ìàëî îáõîäèëà ïàò-
ð³àðõàëüí³ ñóñï³ëüñòâà).

Íàòîì³ñòü ñüîãîäí³ â ñòóäåíò-
ñüê³é àóäèòîð³¿, êîòðà çäåá³ëüøîãî
øàíóº ñàìå ô³ç³îëîã³þ, ïðèéíÿòî
çíåâàæàòè “êîõàííÿ äîáè ìàìîí-
ò³â”. ßê áåçðîá³òíèé ïðîôåñîð-ë³-
òåðàòóðîçíàâåöü, çìóøåíèé ÷èòà-
òè êóëüòóðîëîã³þ ìàéáóòí³ì ìåíå-
äæåðàì, ÿ ç ð³ê ó ð³ê ÷óþ òå ñàìå:
“Îáëèøòå âàø³ ðîçìîâè ïðî êî-
õàííÿ, âîíî áóëî â ïðàäàâí³ ÷àñè,
ìè áà÷èëè â ê³íî!” Çäèâóâàòè òà-
êó àóäèòîð³þ ùîíàéëåãøå, âàðòî
íàâåñòè áîäàé ê³ëüêà àðãóìåíò³â íà
êîðèñòü áðåõëèâîñò³ Ãîëë³âóäó,
êîòðèé íàâ’ÿçóº ñèâ³é äàâíèí³ ñà-
ìå ñó÷àñí³ ñòåðåîòèïè êîõàííÿ,
òîáòî âèá³ðêîâîãî êîõàííÿ, ÿêîãî
äàâíèíà ãåòü íå áà÷èëà. À ð³äê³ñ-
í³ âèïàäêè, ÿêùî âîíè òðàïëÿëè-
ñÿ, ââàæàëà áîæåâ³ëëÿì ³ íå øàíó-
âàëà, à ë³êóâàëà.

Íàâ³òü ãðåöüêà àíòè÷í³ñòü, öåé
âåëèêèé, óí³êàëüíèé ñïëàâ äóõó é
ò³ëà — äèòèíñòâî òà øêîëà âñ³º¿
ºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè — ÿê áóäü-
ÿêèé âèïóñêíèê áóäü-ÿêî¿ øêîëè,
êð³ì îñíîâè ìóæíîñò³ é îñíîâ íà-
óê, âèíåñëà ëèøå ÿêèéñü ïåðøèé,
íåïåâíèé, í³ÿêîâèé äîñâ³ä êîõàí-
íÿ. Ó ï³çí³øèõ, ïîñò-àíòè÷íèõ, ºâ-
ðîïåéñüêèõ ÷èòà÷³â ç óñ³º¿ “²ë³àäè”
÷è íå íàéá³ëüøîþ ïîøàíîþ êî-
ðèñòóâàëàñÿ é êîðèñòóºòüñÿ Ï³ñíÿ
øîñòà, äå Ãåêòîð ïðîùàºòüñÿ ç Àí-
äðîìàõîþ. Äåÿê³ â÷åí³ íàâ³òü ââà-
æàþòü öþ ï³ñíþ ï³çí³øîþ âñòàâ-
êîþ. Àäæå, êàæóòü âîíè, “àõåé-
ñüêîìó” ïîåòîâ³ âçàãàë³ íå âëàñòè-
âå ñï³â÷óòòÿ äî âîðîã³â-òðîÿíö³â. À
ãîëîâíå, íåâëàñòèâå äëÿ íüîãî îñ-
ï³âóâàííÿ êîõàííÿ.

×îëîâ³êè àíòè÷íîñò³ æ³íî÷î¿
îñîáèñòîñò³ ö³íóâàòè ùå íå âì³ëè
³ â æ³íîê íå çàêîõóâàëèñÿ — ó ñó-
÷àñíîìó ñåíñ³ ñëîâà. Ùîïðàâäà, â
² ñòîë³òò³ äî íàøî¿ åðè âæå áóëè
âèíÿòêè. Áóâ, íàïðèêëàä, ïîåò Êà-
òóëë, ÿêèé ó ðîçóì³íí³ êîõàííÿ
äåñü íà ï³âòîðà òèñÿ÷îë³òòÿ âèïå-
ðåäèâ ³íøèõ ºâðîïåéñüêèõ ÷îëî-
â³ê³â, àëå çà öå ñó÷àñíèêè ââàæà-
ëè éîãî áîæåâ³ëüíèì. Áóâ Ìàðê
Àíòîí³é, ÿêîìó ïðèñòðàñòü äî
Êëåîïàòðè ãåòü çàòüìàðèëà ðîçóì

³ âðåøò³-ðåøò ïðèíåñëà çàãèáåëü.
ßñíà ð³÷, áóâ — çà 400 ðîê³â äî
Ìàðêà Àíòîí³ÿ — Ïåð³êë, îäí³ºþ
ç “ïðîâèí” ÿêîãî ïåðåä àô³íñüêèì
ïîë³ñîì áóëî ñàìå êîõàííÿ é íå-
÷óâàíèé ó Äàâí³é Ãðåö³¿ øëþá ç
êîõàííÿ, äî òîãî ùå é êîõàíîþ
äðóæèíîþ Ïåð³êëà ñòàëà ãåòåðà
Àñïàñ³ÿ. Ò³ëüêè íå òðåáà ââàæàòè
¿¿ ïðåäñòàâíèöåþ “íàéäàâí³øî¿”
ïðîôåñ³¿, ÿêî¿ ùå ³ â öþ äîâîë³
áëèçüêó íàì äîáó íå áóëî. Ãåòåðà-
ìè (ó ïåðåêëàä³ öå ãðåöüêå ñëîâî
îçíà÷àº “ïîäðóãà”) ñòàâàëè äîðîñ-
ë³ æ³íêè, ÿê³ îáèðàëè äëÿ ñåáå
æèòòÿ ñàìîñò³éíå, áåç ÷îëîâ³êà, áî
ïðàãíóëè áóòè ð³âíèìè ÷îëîâ³êàì
ó ðîçóìîâîìó æèòò³, ó ñï³ëêóâàí-
í³. Àäæå çàçâè÷àé äàâíÿ ãðå÷àíêà
íå ìàëà ïðàâà ãîëîñó — íå òå ùî
ïîë³òè÷íîãî (ïðî öå íå ìîãëî áó-
òè é ìîâè), à é ó ñåáå âäîìà.

Ùîïðàâäà, ó Ðèì³ ñòàíîâèùå
æ³íêè áóëî ë³ïøèì ïîð³âíÿíî ç
Ãðåö³ºþ. Ä³â÷àòàì íàâ³òü íàäàâàëè
åëåìåíòàðíó îñâ³òó â ïî÷àòêîâèõ
øêîëàõ (ëóäóñàõ). Îäíàê ïî çàê³í-
÷åíí³ ¿¿ âîíè ïîâèíí³ áóëè â³äðà-
çó âèõîäèòè çàì³æ. Çâè÷àéíî, ÷î-
ëîâ³êà îáèðàëè áàòüêè. Ïåðåä òèì,
ÿê âèéòè çàì³æ, ä³â÷èíà ìàëà ñïà-
ëèòè ñâî¿ äèòÿ÷³ ³ãðàøêè (ïðèíåñ-
òè ¿õ ó æåðòâó). ªäèíå, ùî ïîâ’ÿçó-
âàëî ¿¿ ç ä³âî÷èì ìèíóëèì,— ³ì’ÿ.
Àäæå ðèìñüê³ ÷îëîâ³êè, íà â³äì³-
íó â³ä ãðåöüêèõ, ìàëè íå îäíå, à
òðè ³ìåí³. Ïåðøå — îñîáèñòå, íà-
äàíå ïðè íàðîäæåíí³, äðóãå — ðî-
äîâå, òîáòî ïð³çâèùå, à òðåòº —
òàêå, ùî â³ääçåðêàëþâàëî ïåâí³
îñîáèñò³ ðèñè, òîáòî ïð³çâèñüêî. À
îñü ïðè íàðîäæåíí³ äî÷êè áàòü-
êàì íå äîâîäèëîñÿ ëàìàòè ñîá³ ãî-
ëîâó â³äíîñíî ³ìåí³. Æ³íêà ìàëà
ïðàâî ëèøå íà ðîäîâå ³ì’ÿ: äî÷êà
³ ñåñòðà Þë³ÿ ìàëà áóòè ò³ëüêè

Þë³ºþ, äî÷êà é ñåñòðà Êîðíåë³ÿ —
ò³ëüêè Êîðíåë³ºþ, à äî÷êà é ñåñ-
òðà Êëîä³ÿ — ò³ëüêè Êëîä³ºþ. Öåé
çâè÷àé ñâ³ä÷èòü, ÿê íåäàëåêî ðèì-
ëÿíè â³ä³éøëè â³ä ãðåê³â ó âèçíàí-
í³ æ³íî÷î¿ îñîáèñòîñò³. ² âñå æ òà-
êè âîíè äîïóñêàëè æ³íîê äî ñâ³ò-
ñüêèõ áåñ³ä ³ ïîë³òè÷íèõ ³íòðèã: ³
â ïåðøèõ, ³ â äðóãèõ ¿õíÿ ðîëü áó-
ëà íåàáèÿêà. À îñü ó òâîð÷îñò³, çîê-
ðåìà ë³òåðàòóðí³é, âîíè ìàéæå í³-
êîëè ñåáå íå ïðîáóâàëè. Ùîïðàâ-
äà, âæå é ó êëàñè÷í³é Ãðåö³¿ ïî-
åòåñà àðõà¿÷íî¿ äîáè Ñàïôî ñïðèé-
ìàëàñÿ íå ñò³ëüêè ÿê ðåàëüíî-³ñòî-
ðè÷íà, ñê³ëüêè ÿê ì³ôîëîã³÷íà 
îñîáà.

Ñïàëèâøè ³ãðàøêè, ðèìñüêà
æ³íêà, ÿê ³ áóäü-ÿêà, îäíàê ëèøà-
ëàñÿ äèòèíîþ. ²íòðèãóþ÷è, ó ë³æ-
êó ç ³ìïåðàòîðàìè âèð³øóþ÷è äî-
ë³ ³ìïåð³é, âîíà ìàëà òàêèé âíóò-
ð³øí³é ñâ³ò, ÿêîãî ÷îëîâ³ê í³êîëè
íå ìàâ ³ íå ìàòèìå, ÿêîìó â³í ì³ã
³ ìîæå ëèøå çàçäðèòè. Ñïàëèâøè
³ãðàøêè, ðîçáåùåíà ³íòðèãàíêà
Êëîä³ÿ ãðàëàñÿ íå ò³ëüêè ç æèâè-
ìè ÷îëîâ³êàìè, à é ç æèâèì ãîðî-
á÷èêîì. ² êîëè ãîðîá÷èê ïîìåð, ç
êèì Êëîä³ÿ ìîãëà á îïëàêàòè éî-
ãî?.. Ó íîðì³ — àí³ ç êèì. Ïðîòå
ïîðó÷ îïèíèâñÿ áîæåâ³ëüíèé ÷î-
ëîâ³ê — ¥àé Âàëåð³é Êàòóëë Âå-
ðîíñüêèé. Â³í íàïèñàâ áîæåâ³ëüí³
â³ðø³. Ñó÷àñíà ºâðîïåéñüêà ë³ðè-
êà ïî÷èíàºòüñÿ íå ç ìóäðèõ, óð³â-
íîâàæåíèõ îä ¥îðàö³ÿ, ÿêèìè ïè-
øàâñÿ Ðèì “çîëîòî¿ äîáè”, àëå äî
ÿêèõ ãîä³ øóêàòè ñï³â÷óòòÿ ó ñåð-
ö³ ñó÷àñíî¿ ñòóäåíòêè. Ñó÷àñíà ºâ-
ðîïåéñüêà ë³ðèêà ïî÷èíàºòüñÿ ç
“õâîðîãî íà ãîëîâó”, àëå ÷óòëèâî-
ãî äî ñåðöÿ æ³íêè Êàòóëëà:

Ïëà÷, Âåíåðî! Ïëà÷òå, êóï³äîíè!
Ïëà÷òå, ëþäè âèòîí÷åí³ é ÷åìí³:
Âìåð ãîðîá÷èê ìèëî¿ ìîº¿,

Âìåð ãîðîá÷èê, ùî âîíà ëþáèëà
² ÿê ñâîãî îêà äîãëÿäàëà.
Ãîðå é íàì, ãîðîá÷èêó ñåðäåøíèé.
×åðåç òåáå äîðîã³ î÷èö³
Â³ä ïëà÷ó, â³ä ñë³ç ïî÷åðâîí³ëè.
(Ïåðåêëàä Ìèêîëè Çåðîâà)

Îñü ÷îãî Êàòóëë ùå íå ì³ã âòî-
ðîïàòè — â ÿêèé ñïîñ³á ó ñåðö³ êî-
õàíî¿ ¿¿ äèòÿ÷à ÷èñòîòà ïîºäíóºòü-
ñÿ ç ðîçáåùåí³ñòþ é ï³äñòóïí³ñòþ.
Óñå æèòòÿ â³í ëþáèâ îäíó ëèøå
Êëîä³þ, õî÷à áóâ ñâ³äîìèé òîãî,
ùî âîíà íå ã³äíà éîãî êîõàííÿ.
Íàéçíàìåíèò³øà ïîåç³ÿ Êàòóëëà
ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ðÿäê³â ³ ïî÷è-
íàºòüñÿ ïî-ðèìñüêîìó êîðîòêîþ,
ïðîòå íåçðîçóì³ëîþ àáñîëþòí³é
á³ëüøîñò³ ðèìëÿí ôîðìóëîþ òàêî-
ãî êîõàííÿ — îdi et amo (íåíàâè-
äæó òà ëþáëþ):

Â ñåðö³ — êîõàííÿ é íåíàâèñòü.
“×îìó?” — òè ñïèòàºø. “Íå çíàþ”.

Òà â³ä÷óâàþ â ñîá³ á³ëü öåé ³ ìó-
÷óñü, òåðïëþ.

(Ïåðåêëàä Ìèêîëè Çåðîâà)

Òà ÿêùî Êàòóëë âèñëîâëþâàâ òà-
êèé äèâíèé äëÿ éîãî ñó÷àñíèê³â
ïîãëÿä íà êîõàííÿ, ùî âîíè ãàäà-
ëè, ìîâëÿâ, ïîåò íå ñïîâíà ðîçó-
ìó, òî ïîãëÿä íà êîõàííÿ ¥îðàö³ÿ,
êîòðèé ðàçîì ³ç óñ³ìà çàñóäæóâàâ
Êàòóëëà, áóâ óñ³ì çðîçóì³ëèé ³ ââà-
æàâñÿ ìóäðèì. Ñóòí³ñòü éîãî òà ñà-
ìà: â óñüîìó â æèòò³, ³ ó êîõàíí³
òàêîæ ñë³ä óíèêàòè ïðèñòðàñòåé ³
äîòðèìóâàòè çîëîòî¿ ñåðåäèíè.
Íàéçíàìåíèò³øà ëþáîâíà îäà ¥î-
ðàö³ÿ — “Äî Ë³ä³¿” — íàïèñàíà ó
ôîðì³ ä³àëîãó ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ ç
êîõàíîþ: âîíè çðàäæóâàëè îäíå
îäíîãî, ïðîòå ëåãêî îäíå îäíîìó
é âèáà÷àëè. Îñòàíí³ ñëîâà Ë³ä³¿ õî-
÷à é íåñïîä³âàí³ ï³ñëÿ çàêèä³â,
ïðîòå â³äïîâ³äàþòü íàñòðîþ ä³àëî-

ãó: “Âñå æ ç òîáîþ æèëà á, ñìåðòü
ïîä³ëèëà á ÿ”. Íà òîìó é ïîëàäè-
ëè: ó ìåòàô³çè÷íî-êóëüòóðîëîã³÷-
íîìó ñåíñ³ — ùå ñòîë³òü äåñü íà 
äâàíàäöÿòü...

Áî êîëè ó XII ñòîë³òò³ òðóâåðè
é òðóáàäóðè çíîâó çàãîâîðèëè
ïðî êîõàííÿ íà âñå æèòòÿ, òîáòî
êîõàííÿ îäíîãî äî îäíî¿, òî ó
XIV ó Âåðîí³ âèïàäêîâî â³äøó-
êàâñÿ äàâíî çàáóòèé ñóâ³é —
êíèæêà â³ðø³â Êàòóëëà Âåðîí-
ñüêîãî. Êíèæêà ïðî éîãî çàãàä-
êîâó, àëå â³ðíó ëþáîâ-íåíàâèñòü,
ëþáîâ-íåíàâèñòü óñüîãî éîãî
æèòòÿ, ëþáîâ-íåíàâèñòü äî îä-
í³º¿ æ³íêè. Êàòóëë, íå âèçíàíèé
ñâî¿ìè ñó÷àñíèêàìè, ÷åðåç ÷î-
òèðíàäöÿòü â³ê³â ä³ñòàâ øèðîêå,
çàãàëüíå âèçíàííÿ. ² êîëè Ëó¿äæè
äà Ïîðòî ïèñàâ ïîâ³ñòü “²ñòîð³ÿ
äâîõ øëÿõåòíèõ êîõàíö³â” (1524),
òî ñâî¿õ ãåðî¿â, ÿêèõ â³í, äî ñëî-
âà, íàçâàâ Ðîìåî (â³ä êîðåíÿ Ro-
ma — Ðèì) ³ Äæóëüºòòà (³òàë³é-
ñüêèé ïåñòëèâèé âàð³àíò ðèì-
ñüêîãî ³ìåí³ Þë³ÿ: òàê çâàëè æ³-
íîê, ùî íàëåæàëè äî ³ìïåðàòîð-
ñüêîãî ðîäó Þë³¿â), çìóñèâ æèòè
ó Âåðîí³ — íà áàòüê³âùèí³ Êà-
òóëëà. Øåêñï³ð, äî ÿêîãî öåé ñþ-
æåò ä³éøîâ ÷åðåç òðåò³ àáî ÷åò-
âåðò³ ðóêè, ùå ÷åðåç äâ³ñò³ ðîê³â,
ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìêè Â³äðîäæåí-
íÿ (ñåáòî Â³äðîäæåííÿ àíòè÷íî-
ñò³), ïèøå òðàãåä³þ ïðî íåçáîðè-
ìó ñèëó êîõàííÿ äâîõ þíèõ êî-
õàíö³â-âåðîíö³â. Ñåáòî — â³ðíèõ
êàòóëë³âö³â.

Îòæå, ïëà÷òå, ëþäè âèòîí÷åí³ é
÷åìí³! Áî, ÿê ñêàçàíî, çäàºòüñÿ,
äåñü ó ¥åòå, âñå, ùî âèíèêàº, çà-
ñëóãîâóº íà çàãèáåëü. ² êîõàííÿ îä-
íîãî äî îäíî¿ — áàéäóæå, áåç â³ä-
ïîâ³ä³ ÷è âçàºìíå — òàê ñàìî íå-
äàâíî âèíèêëî, ÿê ñêîðî çàãèíå
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Напередодні Дня всіх за-
оханих “Хрещати ” ра-
зом із видавництвом “Фо-
ліо” зап с ає прое т
“У раїнсь і письменни и:
есеї про охання”. Я пи-
сали про охання античні
оле и Андр ховича та
Заб ж о — першом
есеї цієї серії.
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КИЇВСЬКА�МІСЬКА�РАДА�ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС�НА�ПРАВО�ОРЕНДИ�НЕЖИЛИХ�ПРИМІЩЕНЬ�ЗА�АДРЕСАМИ:
� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.�З —�нежиле�приміщення

першо�о� поверх� за�альною� площею� 164,00� �в. м,

ви�ористання� приміщень —� автосервіс� (мий�а),� термін

оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп. З —�нежиле�приміщення

першо�о� поверх� за�альною� площею� 30,00� �в. м,

ви�ористання�приміщень —�виробництво,�термін�оренди

—�2�ро�и�364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп. 4 —�нежиле�приміщення

першо�о� поверх� за�альною� площею� 70,00� �в. м,

ви�ористання�приміщень —�с�лад,�термін�оренди —�2�ро�и

364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп. 4 —�нежиле�приміщення

першо�о� поверх� за�альною� площею� 88,00� �в. м,

ви�ористання�приміщення —�виробництво,�термін�оренди

—�2�ро�и�364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп. 6 —�нежиле�приміщення

першо�о� поверх� за�альною� площею� 47,00� �в. м,

ви�ористання�приміщення —�виробництво,�термін�оренди

—�2�ро�и�364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп. 6 —�нежиле�приміщення

першо�о�поверх�за�альною�площею�146,50��в. м,�цільове

ви�ористання —� виробництво,� термін� оренди —�2� ро�и

364�дні;�

� Аеропорт� “Київ”� (Жляни),� �орп.� 12 —�нежила� бдівля

за�альною�площею�159,00��в. м.,�ви�ористання�приміщень

—�виробництво�.�термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.�16 —�нежиле�приміщення

першо�о� поверх� за�альною� площею� 36,00� �в. м,

ви�ористання� приміщення —� с�лад,� термін� оренди —

2 ро�и�364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.�18 —�нежиле�приміщення

першо�о�поверх�за�альною�площею�111,96��в. м,�цільове

ви�ористання —� виробництво,� термін� оренди —�2� ро�и

364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.�ЗЗ —�нежиле�приміщення

третьо�о�поверх�за�альною�площею�40,50��в. м,�цільове

ви�ористання —�офіс,�термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.�ЗЗ —�нежиле�приміщення

першо�о�поверх�за�альною�площею�50,18��в. м,�цільове

ви�ористання —�офіс,�термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.�ЗЗ —�нежиле�приміщення

третьо�о�поверх�за�альною�площею�164,00��в. м,�цільове

ви�ористання —�офіс,�термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.�ЗЗ —�нежиле�приміщення

третьо�о�поверх�за�альною�площею�15,00��в. м,�цільове

ви�ористання —�офіс,�термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.�36 —�нежиле�приміщення

першо�о�поверх�за�альною�площею�161,00��в. м,�цільове

ви�ористання —�с�лад,�термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.�37 —�нежиле�приміщення

першо�о�поверх�за�альною�площею�56,10��в. м,�цільове

ви�ористання —� виробництво,� термін� оренди —�2� ро�и

364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.40 —�нежиле�приміщення

першо�о�поверх�за�альною�площею�16,00��в. м,�цільове

ви�ористання —� виробництво,� термін� оренди —�2� ро�и

364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.�40 —�нежиле�приміщен-

ня� першо�о� поверх� за�альною� площею� 90,00 �в. м,

цільове�ви�ористання —�с�лад,�термін�оренди —�2�ро�и

364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.�43 —�нежиле�приміщення

першо�о�поверх�за�альною�площею�7,30��в. м,�цільове

ви�ористання —�діяльність���алзі�авіаційно�о�транспорт,

термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.�43 —�нежиле�приміщення

першо�о�поверх�за�альною�площею�19,00��в. м,�цільове

ви�ористання —�діяльність���алзі�авіаційно�о�транспорт,

термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.�43 —�нежиле�приміщення

др�о�о�поверх�за�альною�площею�69,00��в. м,�цільове

ви�ористання —�офіс,�термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.�45 —�нежиле�приміщення

першо�о�поверх�за�альною�площею�13,40��в. м,�цільове

ви�ористання —� тор�івля� непродовольчими� товарами,

термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.�45 —�нежиле�приміщення

першо�о�поверх�за�альною�площею�34,14��в. м,�цільове

ви�ористання —� за�лад� �рально�о� бізнес,� термін

оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� Аеропорт� “Київ”� (Жляни),� �орп.� 45� —� нежиле

приміщення� першо�о� поверх� за�альною� площею

60,00 �в. м,�цільове�ви�ористання�—�тор�івля�продоволь-

чими�та�непродовольчими�товарами,�термін�оренди —

2�ро�и�364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.�48 —�нежиле�приміщення

першо�о�поверх�за�альною�площею�73,63��в. м,�цільове

ви�ористання —� виробництво,� с�лад,� термін� оренди —

2 ро�и�364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.�57 —�нежиле�приміщення

першо�о�поверх�(бдівля�аерово�зал)�за�альною�площею

161,00��в. м,�ви�ористання�приміщення —�с�лад,�термін

оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� Аеропорт�“Київ”�(Жляни),��орп.�94 —�нежила�бдівля�за-

�альною�площею�136,53��в. м,�ви�ористання�приміщень —

виробництво,�термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;

� вл.� Березня�івсь�а,�№4-а� літ.� А —�нежиле� приміщення

першо�о�поверх�за�альною�площею�38,30��в. м,�цільове

ви�ористання —�офіс,�термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� Бессарабсь�а�площа,�№�2 —�нежиле�приміщення�третьо�о

поверх� за�альною� площею� 348,80� �в. м,� цільове

ви�ористання —�офіс,� ресторан,� бан�івсь�а� станова,

тор�івля� непродовольчими� товарами,� термін� оренди —

2 ро�и�364�дні;

� вл.� Бо�атирсь�а,�№�32,� �орп.� 1 —� нежиле� приміщення

др�о�о�поверх�за�альною�площею�119,48��в. м,�цільове

ви�ористання —� �осметичний� салон,� термін� оренди —

2 ро�и�364�дні;�

� вл.� Бориспільсь�а,� №� 30-а —� нежиле� приміщення

першо�о�поверх�за�альною�площею�3,00��в. м,�цільове

ви�ористання —�тор�івля�продовольчими�товарами,�термін

оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� вл.�Братиславсь�а,�№�3,��орп.�1 —�нежиле�приміщення

першо�о�поверх�за�альною�площею�2,00��в. м,�цільове

ви�ористання�-бан�омат,�термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� вл.�Братиславсь�а,�№�3,��орп.�2 —�нежиле�приміщення

першо�о�поверх�за�альною�площею�5,00��в. м,�цільове

ви�ористання�-тор�івля�продовольчими�товарами,�термін

оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� вл.�Вербиць�о�о,�№�З-б —�нежиле�приміщення�першо�о

поверх� за�альною� площею� 20,00� �в. м,� цільове

ви�ористання —�діяльність���алзі�освіти,�термін�оренди —

2�ро�и�364�дні;�

� вл.�Вербиць�о�о,�№�З-б —�нежиле�приміщення�першо�о

поверх� за�альною� площею� 24,80� �в. м,� цільове

ви�ористання�-тор�івля�непродовольчими�товарами,�термін

оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� вл.�Вербиць�о�о,�№�З-б —�нежиле�приміщення�третьо�о

поверх� за�альною� площею� 40,10� �в. м,� цільове

ви�ористання —� �осметичний� салон,� термін� оренди —

2 ро�и�364�дні;�

� вл.�Вербиць�о�о,�№�З-б —�нежиле�приміщення�першо�о

поверх� за�альною� площею� 45,60� �в. м,� цільове

ви�ористання —� тор�івля� непродовольчими� товарами,

термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� вл.�Володимирсь�а,�№�57 —�нежиле�приміщення�др�о�о

поверх� за�альною� площею� 50,00� �в. м,� цільове

ви�ористання —�тристична�ор�анізація,�термін�оренди —

2�ро�и�364�дні;�

� вл.�Де�тярівсь�а,�№�5-а —�нежиле�підвальне�приміщення

за�альною�площею�20,40��в. м,�цільове�ви�ористання —

с�лад,�термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� вл.�Де�тярівсь�а,�№�5-а —�нежиле�приміщення�першо�о

поверх� за�альною� площею� 21,70� �в. м,� цільове

ви�ористання —�тристична�ор�анізація,�термін�оренди —

2�ро�и�364�дні;�

� вл.�Драйзера,�№�19 —�нежиле� приміщення� третьо�о

поверх� за�альною� площею� 16,00� �в. м,� цільове

ви�ористання —� діяльність� � сфері� охорони� здоров’я

(невропатоло�),�термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� Київсь�а�обл.,�с.м.т.�Бча�вл.�Києво-Мироць�а,�№�133 —

нежилі�бдин�и�за�альною�площею�2364,40��в. м,�цільове

ви�ористання —�дитячий� санаторій,� термін� оренди —

2 ро�и�364�дні;�

� вл.� Копилівсь�а,�№67,� �орп.� 10 —�нежиле� приміщення

др�о�о� поверх� за�альною� площею� 39,30� �в. м,

ви�ористання�приміщення —�офіс,��ромадсь�е�харчвання,

тор�івля�продовольчими�та�непродовольчими�товарами,

побтові�посл�и,�термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� вл.� Копилівсь�а,�№67,� �орп.10 —�нежиле� приміщення

першо�о� поверх� за�альною� площею� 13,07� �в. м,

ви�ористання�приміщення —�офіс,��ромадсь�е�харчвання,

тор�івля�продовольчими�та�непродовольчими�товарами,

побтові�посл�и,�термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� вл.� Крчатова,�№�22-а —�нежилий� бдино�� за�альною

площею� 320,00� �в. м,� цільове� ви�ористання —� офіс,

тор�івля�продовольчими�та�непродовольчими�товарами,

побтові�посл�и,��ромадсь�е�харчвання,�термін�оренди —

2�ро�и�364�дні;�

� метрополітен —�станція�“А�адеммістеч�о” —�приміщення

�алереї� за�альною� площею� 1140,00� �в. м,� цільове

ви�ористання —� �ромадсь�е� харчвання,� тор�івля

непродовольчими� товарами,� тор�івля� періодичними

виданнями,��вітами,�термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� вл.�Мостиць�а,�№�9 —�нежилі� приміщення� за�альною

площею� 145,70� �в. м� (частина� цо�ольно�о� поверх —

84,00 �в. м,�частина�п’ято�о�поверх —�61,70��в. м),�цільове

ви�ористання —� офіс,� медична� діа�ности�а,� термін

оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� пар��“Вічної�Слави” —�нежилі�бдин�и�за�альною�площею

24,00��в. м�та�39,00��в. м,�цільове�ви�ористання —�офіс,

тор�івля�продовольчими�та�непродовольчими�товарами,

побтові� посл�и,� с�лад,� виробництво,� �ромадсь�е

харчвання,�термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� пар�� ім.�О.С.�Пш�іна,� б/н� 2, —� �ромадсь�а� вбиральня

за�альною�площею�96,00��в. м,�цільове�ви�ористання —

�ромадсь�а�вбиральня,�термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� Пар�ова� доро�а —�нежилі� бдин�и� за�альною� площею

57,30��в. м�та�17,40��в. м,�цільове�ви�ористання —�офіс,

тор�івля�продовольчими�та�непродовольчими�товарами,

побтові� посл�и,� с�лад,� виробництво,� �ромадсь�е

харчвання,�термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� вл.�Пшенична,�№�16-1 —�нежиле�приміщення�першо�о

поверх� за�альною� площею� 300,00� �в. м,� цільове

ви�ористання —� виробництво,� термін� оренди —�2� ро�и

364�дні;�

� вл.� Теслярсь�а,�№� 2 —� нежиле� приміщення� др�о�о

поверх� за�альною� площею� 20,00� �в. м,� цільове

ви�ористання —�офіс,�термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� вл.� Теслярсь�а,�№� 2 —� нежиле� приміщення� др�о�о

поверх� за�альною� площею� 25,50� �в. м,� цільове

ви�ористання —�офіс,�термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� вл.� Теслярсь�а,�№� 2 —� нежиле� приміщення� др�о�о

поверх� за�альною� площею� 34,40� �в. м,� цільове

ви�ористання —�офіс,�термін�оренди —�2�ро�и�364�дні;�

� вл.�Гри�оровича-Барсь�о�о,�№�4�літ.�А —�нежилі�бдин�и

за�альною�площею�2814,80� �в. м� � том� числі:� �орп.� 1

за�альною�площею�2067,35��в. м;��орп.�2�за�альною�площею

207,58��в. м;��орп.�З�за�альною�площею�71,40 �в. м;��орп.

4� за�альною� площею� 109,50� �в. м;� �орп.� 5� за�альною

площею�171,00��в. м;��орп.�6�за�альною�площею�16,60��в. м;

�орп.�7�за�альною�площею�131,36��в. м;��орп.�8�за�альною

площею�39,70��в. м�та�очисні�спорди�за�альною�площею

110,00� �в. м,� цільове� ви�ористання —� офіс,� тор�івля

продовольчими� та� непродовольчими� товарами,� с�лад,

побтові�посл�и,��ромадсь�е�харчвання,�автосервіс,�термін

оренди —�2 ро�и�364�дні;�

� вл.�Сім’ї� Сосніних,�№�3/5� �орп.� 6 —�нежилий� бдино�

за�альною�площею�1043,00��в. м,�цільове�ви�ористання —

офіс,�с�лад,�побтові�посл�и,�автосервіс,�термін�оренди —

2�ро�и�364�дні.�

Термін�прийняття��он��рсної�до��ментації —�15�днів

з�дня�пблі�ації.�До�менти�для�часті���он�рсі�приймаються

за� адресою:� вл.� Хрещати�,� 10,� Головне� правління

�омнальної� власності� м.� Києва.� Отримати� додат�ов

інформацію�та�ознайомитись�з�мовами�проведення��он�рс

можна� за� адресою:� 01001,� м.� Київ,� вл. Хрещати�,� 10,

Головне�правління��омнальної�власності�м.�Києва,��. 524,

телефони�для�довідо�:�279-27-93,�279-72-26.

Начальни�� Головно�о� �правління� �ом�нальної

власності�м.�Києва�Ч�б�А.�В.

07.02.2008�ро��Святошинсь�им�районним�с�дом

м. Києва�постановлено�заочне�рішення,�я�им�задоволе-

но�позов�Мо�бель�Юлії�Василівни�до�Абд�Аль�Азіз�Мо�-

бель�Самір�про�стя�нення�аліментів.�Заочне�рішення�с-

д�може�бти�пере�лянто�за�заявою�відповідача,�пода-

ною�протя�ом�10�днів�після�опблі�вання�о�олошення.

Сддя�Кривов'яз�А.П.

Печерсь�ий� районний� с�д�м.� Києва� ви�ли�ає:� відповідача�Перісто�о�Оле�а�Михайловича� (я�ий

меш�ає�за�адресою:�м.�Київ,�вл.�Тимошен�а,�1-б,��в.�10)�по�цивільній�справі�№�2-2950/07�за�позовом

Гольденбер��Р.М.�до�Перісто�о�О.М.,�Ні�олаєва�Р.В.,�Половинчи��В.Ю.�про�визнання�права�власності�на

�вартир,�визнання�до�овор�дарвання,�до�оворів��півлі-продаж�недійсними,�я�е�відбдеться�27�люто�о

2008�ро��о�10.00�за�адресою:�м.�Київ,�вл.�Хрещати�,�42-а,��аб.�36,�під��оловванням�сдді�Умнової�О.В.

З�опблі�ванням�о�олошення�про�ви�ли��відповідач�вважається�повідомленим�про�день,�час�та�місце

роз�ляд�справи�і�в�разі�неяв�и�до�сд�справа�може�бти�роз�лянта�за�йо�о�відстності.

Сддя�Умнова�О.В.

Громадянин�Полі�арпов�І�орю�Ві�торович,�останнім�відомим�місцем�проживання�я�о�о�є��вартира

№�194�в�бдин��№�3�по�вл.�Тростянець�ій�в�м.�Києві�необхідно�25�люто�о�2008�ро��о�16.00�з'явитися

до�Дарниць�о�о� районно�о� с�д�� м.� Києва�—�м.� Київ,� вл.�Севастопольсь�а,� 7/13,� �аб.� 16,� для

попередньо�о�роз�ляд�цивільної�справи�за�позовом�Полі�арпової�В.Л.�про�визнання�особи�та�ою,�що

втратила�право��ориствання�жилим�приміщенням.

Наслід�ом�неяв�и�бде�попередній�роз�ляд�справи�за�йо�о�відстності.�Полі�арпов�І.В.��випад��неяв�и

зобов'язаний�повідомити�сд�про�причини�неяв�и.�Сддя�Т.О.�Трсова.

Деснянсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�я��відповідача�Дзєн�о�Ми�ол�Івановича���в

сдове� засідання� � � на� роз�ляд� цивільної� справи� за� позовом�Ра�ович�Марини�Вітамінівни� про

відш�одвання�ш�оди.

Сдове�засідання�відбдеться�10�березня�2008�ро��об�16.30��приміщенні�Деснянсь�о�о�ра-

йонно�о�сд�(м.�Київ,�пр.�Мая�овсь�о�о,�5-в,��аб.�22�).�В�разі�неяв�и�відповідача�справа�бде�роз-

�лянта�без�йо�о�часті.�Сддя�О.П.�Шевч�.

Подільсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє�про�те,�що�06.03.2008�ро��о�14.30

в�приміщенні�сд�за�адресою:�м.�Київ,�вл.�Хорива,�21��(�абінет�№�15)�відбдеться�роз�ляд

цивільної� справи� за� позовом�За�рито�о� а�ціонерно�о� товариства� "Страхова� �омпанія

"Професійний�захист"�до�Корнілова�І�оря�Ми�олайовича�про�відш�одвання�збит�ів.

В���сдове���засідання���ви�ли�ається���відповідач���по���справі�Корнілов�І�ор�Ми�олайович,

я�ий�проживає�за�адресою:�м.�Київ,�пр-т�Свободи,�17,��в.�25.

Сддя�Н.Г.�Сербіна.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Солощен�о�Наталію�Іванівн,�1960 ро�

народження,�в�сдове�засідання�по�справі�за�позовом�Гончарен�о�Оль�и�Оле�сандрівни�до

Солощен�о�Наталії�Іванівни�про�снення�переш�од�в��ористванні�власністю,�я�е�відбдеться

під� �оловванням� сдді� Борисю�� Л.П.� 03.03.2008� ро�� о� 15.00� за� адресою:� м. Київ,

вл. Я. Коласа,�27-а.�Сддя�Борисю��Л.П.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Литов��Анатолія�Івановича,�я�ий�проживає�в�м.�Києві�по

вл.�50-річчя�Жовтня,�12-в,��в.�40�в�сдове�засідання�на�25.02.2008�р.�о�14.00��справі�за�позовом�Литов�а�Ві�тора

Івановича�до�Литов�а�Анатолія�Івановича,�3-ті�особи:�ВГІРФО�Святошинсь�о�о�РУГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�та�ЖЕО-

806�про�визнання�особи�та�ою,�що�втратила�право��ориствання�житловим�приміщенням,�я�е�відбдеться�в

приміщенні�сд�за�адресою:�м.�Київ,�вл.�Я�ба�Коласа,�27-а,��аб.�2.

Сддя�О.В.�Бондарен�о.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва� (03148,�м.�Київ,

вл. Я. Коласа,�25-А,��аб.�№�3)�повідомляє,�що�по�справі�за�позовом

Кщен�о�Ніни�Володимирівни,�Кщен�а�Юрія�Петровича�до�Здарч�

Альони�Іванівни,�3-ті�особи:�Ор�ан�опі�и�та�пі�лвання�Святошинсь�ої

РДА��м.�Києві,�Відділ�ГІРФО�Святошинсь�о�о�РУ�ГУ�МВС�У�раїни�в

м.�Києві,�Кщен�о�Оле�сандр�Юрійович�про�снення�переш�од���о-

ристванні�власністю�та�зобов'язання�зняти�з�реєстраційно�о�облі�

11.02.2008�ро��прийнято�заочне�рішення.�Сддя�Чала�А.П.

Відповідно�до� пн�т� 2� статті� 2�За�он� У�раїни� від

18 березня�2004�ро��№�1625-IV�"Про�порядо��обрання

на� посад� та� звільнення� з� посади� професійно�о� сдді

Верховною�Радою�У�раїни"�Господарсь�ий�с�д�міста

Києва� повідомляє� про� під�отов�� матеріалів� щодо

обрання��андидатів�на�посад�сдді�Господарсь�о�о�сд

міста�Києва�безстро�ово�Балаца�Сер�ія�Валерійовича,

Паламаря�Петра�Івановича,�Пась�а�Ми�оли�Васильовича,

Стані�а�Сер�ія�Романовича.

Голова�сд�В.І.�Сараню�.
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Правління�ВАТ�“Київсь�ий�б�дино��поб�т��“Столичний”

повідомляє�про�проведення�річних�за�альних�зборів,

я�і�відб�д�ться�4 �вітня�2008�ро���о�17.00�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Комінтерн�,�28,�VI поверх,�а�товий�зал.

Порядо��денний:

1. Затвердження�звіт��Правління�про�рез�льтати�діяльності�Товариства�в�2007�році.

2. Затвердження�звіт��та�виснов���Ревізора.

3. Затвердження�поряд���розподіл��приб�т��,�стро���і�поряд���виплати�дивідендів.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�

ВАТ�“Київсь�ий�б�дино��поб�т��“Столичний”�(тис.��рн).

Наймен�вання�по�азни�а

період

звітний�—

2007�рі�

попередній

—�2006�рі�

Усьо�о�а�тивів 4272 3997

Основні�засоби 2701 2620�

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції - -

Запаси 626 599

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 741 288

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 180 485

Нерозподілений�приб�то� 1327 1265

Власний��апітал 3794 3709

Стат�тний��апітал 9 9

Дов�остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 478 287

Чистий�приб�то��(збито�) +152 +�461

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 17262 17262

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя�ом�період��(шт.) 0 0

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних�а�цій

протя�ом�період�
0 0

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 195 205

Для�реєстрації�а�ціонерам�необхідно�мати�при�собі�паспорт,�а�представни�ам�—

паспорт�та�довіреність,�посвідчен��з�ідно�з�діючим�за�онодавством�У�раїни.�Почато�

реєстрації�а�ціонерів:�о�16.00.�За�інчення�реєстрації�а�ціонерів�о�16.50.�Конта�тні

телефони:�234-06-50,�234-07-33.

ШАНОВНІ�АКЦІОНЕРИ!!!

А�ціонерний�бан��“СИНТЕЗ”
повідомляє�про�проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів,�що�відб�д�ться�

11��вітня�2008�ро���об�11.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�32-А.

Порядо��денний:

1. Звіт�Правління�АБ�“СИНТЕЗ”�про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�за�2007�рі�

та�визначення�основних�напрям�ів�діяльності�на�2008�рі�.

2. Звіт�Ревізійної��омісії�за�2007�рі�.

3. Звіт�Спостережної�ради�про�діяльність�АБ�“Синтез”�за�2007�рі�.

4. Звіт�про�стан�роботи�вн�трішньо�о�а�дит��бан���за�2007�рі�.

5. Затвердження�річних�рез�льтатів�діяльності�та�фінансово�о�звіт��АБ�“СИНТЕЗ”�за�2007рі�.

6. Розподіл�приб�т���АБ�“СИНТЕЗ”�за�2007�рі�.

7. Затвердження�А�диторсь�о�о�Звіт��за�рез�льтатами�щорічної�перевір�и�фінасової�звітності

за�2007�рі�.

Реєстрація� �часни�ів� зборів� відб�деться� 11� �вітня� 2007� ро��� з� 10.00� до� 10.45� за�місцем

проведенням�зборів.

Для�реєстрації�та��часті���зборах�а�ціонери�повинні�мати�при�собі�до��мент,�що�посвідч�є

особ�;��повноважені�особи�—�до��мент,�що�посвідч�є�особ��та�дор�чення,�оформлене�відповідно

до�чинно�о�за�онодавства.�

Телефон�для�довідо�:�(044)�461-79-29.

ПРАВЛІННЯ�АБ�“СИНТЕЗ”.

(Ліцензія�НБУ�№30�від�03.12.2001)

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�АБ�“СИНТЕЗ”�(тис.��рн.)*

Наймен�вання�по�азни�а�
період�

на�01.01.2008р. на�01.01.2007р.

Усьо�о�а�тивів� 677�595 314�763

Основні�засоби� 7�581 12�541

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції� 0 0

Запаси� 26 35

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість� 930 1�064

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти� 107�073 29�794

Нерозподілений�приб�то�� 11�778 6�997

Власний��апітал� 91�184 76�267

Стат�тний��апітал� 72�800 63�800

Дов�остро�ові�зобов’язання� 1017 91�902

Поточні�зобов’язання� 425 146�594

Чистий�приб�то��(збито�)� 5�917 5�033

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.)� 7�280�000 6�380�000

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя�ом�період��(шт.)� 0 0

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних�а�цій

протя�ом�період��
0 0

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб)� 484 457

Печерсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� повідомляє� Давід� Але�сандра� Петровича� та

ЗАТ “Петро�омерц�Бан��—�У�раїна”�про�те,�що�26.02.2008�ро���о�10.30�в�приміщенні�с�д��за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�42-а,��аб.�12,�с�ддя�Цо�ол�Л.І.,�відб�деться�роз�ляд�цивільної

справи�№�2-537/08�за�позовом�ЗАТ�“Бан��Петро�омерц�—�У�раїна”�до�ЗАТ�“�Лідер�—�Кредит”�,

Давід�Оле�сандра�Петровича�про�стя�нення�с�ми�бор��.

У�разі�неяв�и�без�поважних�причин�або�неповідомлення�про�причини�неяв�и,�справа�б�де

роз�лян�та���відс�тність�сторони.�

С�ддя�І.Л.�Цо�ол.

Товариство� з� обмеженою� відпові-

дальністю�“Б�дінд�стрія”��ви�ли�ається

в� с�дове� засідання� для� роз�ляд�� ци-

вільної�справи�за�позовом�Близню��Т.І.,

Расп�тіна� В.І.,� Расп�тіної� А.В.� до

Київсь�ої� місь�ої� ради,� третя� особа:

ТОВ “Б�дінд�стрія”� про� визнання� не-

дійсним�рішення�в�я�ості�третьої�особи

на�11.00�6�березня�2008�ро���в�Свято-

шинсь�ом��районном��с�ді�м.�Києва

(м.�Київ,�в�л.�Я.�Коласа,�27-а,�зал�с�до-

вих�засідань�№�2,��абінет�№�3).

С�ддя�В.А.�Твердохліб.

Святошинсь�ий�райс�д�м.�Києва�в�зв’яз���з
роз�лядом� цивільної� справи� за� позовом� Веха

Наталії� Іванівни� до� Веха� Юрія� Івановича� про

розірвання�шлюб��повідомляє�Веха�Юрія�Івановича,

що�с�дове�засідання�відб�деться�15.02.08�о�9.00

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Я.�Коласа,�27-а.

У�разі�Вашої�неяв�и�с�д�роз�ляне�справ����Ваш�

відс�тність.

С�ддя�Л��’янен�о�Л.М.

Продаються� 2� (два)� ва��-

�мні�вими�ачі�ВВ-10-20/630�та

КЛ� 10 �в� довжиною� 867 м/п

(незавершене� б�дівництво).

Вартість:�40�728,�00��рн� (со-

ро�� тисяч� сімсот� двадцять

вісім��ривень�00��оп.),�в�том�

числі�ПДВ 6 788,00��рн�(шість

тисяч� сімсот� вісімдесят� вісім

�ривень�00��оп.).

Звертатися� за� адресою:

ВАТ�“АВРОРА”,�02139,�м.�Київ,

б�львар�Перова,�36,�тел./фа�с

(044)�200-04-51.
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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 435
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Оле сандр ЧАШКОВСЬКИЙ,
соціоло омпанії “Социс”:
— Дис римінація б ла, є й зав-

жди б де. Потрібно розрізняти по-
няття статі я біоло ічної озна и і
ендер — позиції тієї чи тієї осо-
би с спільстві, це с спільнене
поняття статі. В історії більшість
подій пов’язана з чолові ами, їх-
ньою силою, але з часом числен-
ні права почали надавати жін ам.
І це не є не ативним чи позитив-
ним явищем, це — фа т з історії
розвит с спільства. Сьо одні в
У раїні дис римінація має різні
форми вияв , зо рема, оли
йдеться про робот жіно . Є сте-
реотипи, б цімто жін а не може
чо ось зробити. Але стереотипи,
я відомо, та ож мають тенденцію
до змін.

DJ ЗЛАТА, ді-джей:
— Є, звичайно. Виявляється во-

на в сьом : починаючи від жін и

за ермом, хоча часто її звин ва-
ч ють несправедливо, і за інч ючи
від риттям власно о бізнес . В сі
часи вважалося, що жін а повин-
на знати своє місце. Кон ретно на
моїй роботі дис римінація не ви-
являється, але в У раїні, нашом
с спільстві — досить часто. Мені
не подобається ставлення чолові-
ів до жіно , особливо сильних і
расивих. Та і жін и часто д же
самотні. І я не мож с азати, що
жін и й чолові и справді рівно-
правні.

Ві тор АНІСІМОВ, дизайнер:
— Не знаю. Не в рсі. Це вн т-

рішнє відч ття ожної людини. Ос-
іль и нас демо ратична держа-
ва, то, ясна річ, та о о явища не
може б ти, але на особистісном
рівні ожен може відч вати певн
дис римінацію. С ажімо, оли дів-
чата лад ть шпали. На власном
досвіді я дис римінації не помічав.

×è º â íàø³é êðà¿í³ ì³ñöå òàêîìó
ïîíÿòòþ, ÿê “äèñêðèì³íàö³ÿ 

çà ñòàòåâîþ îçíàêîþ”?

Ві тор СКУРАТІВСЬКИЙ, режисер, бас- ітарист
рт “Др а рі а”:
— Я б повіз по азати ліп Павла Г дімова “Навесні”

та ліпи р пи “Др а рі а”. Це мої роботи, і я вважаю
їх д же вдалими. За ордон мене по и що не зв ть, про-
те, я би це сталося, залюб и повіз би свої творчі про-
е ти. Над одним із них я раз працюю. Це б де інтер-
національний ро -н-рольний прое т, я ий би хотів по-
азати в різних точ ах світ .

Андрій ДОМАНСЬКИЙ, телевед чий:
— Я б по азав вадратний метр иївсь ої землі. І хо-

тів би, щоб мені пояснили в Європі, чом він ошт є

та доро о. Я щойно поверн вся із Шрі-Лан и, де ве-
личезні запаси доро оцінно о аміння. Цим вони й жи-
в ть. Та я с азав: “По и ви бабраєтеся в землі, ш -
аючи амінчи и, в Києві земля сама собою доро о-
цінна”.

Світлана БЕВЗА, дизайнер:
— У мене є оле ція, я я б мо ла б по азати б дь-

де. Звичайно, мрію взяти часть по азах прет-а-пор-
те Мілані, а я що це приватний по аз — то в Пари-
жі. Найбільша мрія дизайнерів — потрапити в одн з
чотирьох столиць моди: Париж, Нью-Йор , Лондон та
Мілан. І я не винято .

À âàì º ùî ïîêàçàòè?

Â Êèºâ³ ìàº 
ì³ñöå ñòàòåâà
äèñêðèì³íàö³ÿ
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Ë³ë³ÿ Ïóñòîâ³ò 
çàâîéîâóº Ëîíäîí
Óêðà¿íñüêà äèçàéíåðêà ïîêàæå ñâîþ êîëåêö³þ 
ó ñòîëèö³ Âåëèêîáðèòàí³¿

Îêñàíà ÊÐÀÂÖÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні дизайнер а Лі-
лія П стовіт представить
свою оле цію Лондоні.
По аз б де приватним,
проте іль ість очі ва-
них іноземних остей та
баєрів вразила навіть са-
м вин ватицю події П с-
товіт.

Ñüîãîäí³ â íàéêðàùîìó ëîí-
äîíñüêîìó ãîòåë³ Brown’s, äå çó-
ïèíÿþòüñÿ óñ³ ç³ðêè ç³ ñâ³òó ìî-
äè, ñåðåä ÿêèõ ³ äèçàéíåð Êàðë

Ëà´åðôåëüä, â³äáóäåòüñÿ ïîêàç
íîâî¿ êîëåêö³¿ óêðà¿íñüêî¿ ìî-
äåëüºðêè Ë³ë³¿ Ïóñòîâ³ò. Öåé ïî-
êàç ÷³òêî äåìîíñòðóº, ùî ïðî-
äàæ ¿¿ îäÿãó â êîíöåïò-ñòîð³
Dower Street Market — íå âèïàä-
êîâ³ñòü: ïàí³ Ïóñòîâ³ò ñåðéîçíî
íàëàøòîâàíà íà çàâîþâàííÿ Âå-
ëèêîáðèòàí³¿. “ß ç ðàä³ñòþ á óçÿ-
ëà ó÷àñòü ó London Fashion
Week, öå ìîÿ ìð³ÿ”,— ïîä³ëèëà-
ñÿ ç “Õðåùàòèêîì” Ë³ë³ÿ Ïóñòî-
â³ò. Ïðîòå ïîñêàðæèëàñÿ, ùî íà-
ðàç³ öå íåìîæëèâî ÷åðåç áðàê
ô³íàíñ³â. “Òà ìîðàëüíî ÿ óæå
äàâíî ãîòîâà!” — äîäàëà äèçàé-
íåðêà. Ìð³ÿ ñòîñóºòüñÿ ëèøå
Ëîíäîíà — ³íø³ êðà¿íè Ë³ë³þ

Ïóñòîâ³ò íå çàõîïëþþòü. “Lon-
don Fashion Week íàéêðåàòèâí³-
øèé, òóò ïîêàçóþòü ñâî¿ ìîäåë³
äèçàéíåðè, äëÿ ÿêèõ ãîëîâíå íå
ïðîäàæ, à ³äå¿”,— ââàæàº ïàí³
Ïóñòîâ³ò.

Ó÷îðà íà ÷åñòü ïîêàçó â òîìó
æ òàêè ãîòåë³ Brown’s âëàøòóâà-
ëè êîêòåéëü, ÿêèé â³äçíà÷èëè
ñâîºþ ïîÿâîþ ÷îëîâ³ê äèçàéíåð-
êè òà çàñíîâíèö³ ìàðêè Comme
des Garsons Ðå¿ Êàâàêóáî Àäð³àí
Éîôô, âåäó÷à ïðîãðàìè “Íåäåëÿ
ìîäû ñ Äàðüåé Øàïîâàëîâîé”
Äàð’ÿ Øàïîâàëîâà, ãîëîâíèé ðå-
äàêòîð ðîñ³éñüêîãî Vogue Îëåíà
Äîëåöüêà òà áàãàòî áàºð³â ç óñüî-
ãî ñâ³òó
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Як ви вважаєте, у нашій країні
є місце такому поняттю,

як “дискримінація
за статевою

ознакою”?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³-

òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —1...—6°Ñ,
âíî÷³ —5...—7°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +3; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +4...+6°Ñ; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó
âäåíü —3...—7°Ñ, âíî÷³ —6...—9°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàé-
íüîìó ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +1...+3°Ñ, âíî÷³ —2...—4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ïåðåâàæíî ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-
ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —1...+1°Ñ, âíî-
÷³ —2...—4°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

1. Çâè÷àéíî òàê — ñêð³çü — 27 %
2. Âàæêî â³äïîâ³ñòè — 25 %
3. Òàê, àëå ïðî öå ÷îìóñü íå ïðèéíÿòî ãîâîðèòè — 20 %
4. ß íå ñòèêàâñÿ, ìîæå º, à ìîæå ³ í³ — 19 %
5. Í³, çâè÷àéíî — 9 %Ô
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Лілія П стовіт до У раїнсь о о тижня моди хоче додати ще й Лондонсь ий


