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ЛЮБОВЬ. ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ
“Хрещати ” продовж є серію есе про охання,
розпочат Київсь им медіахолдин ом. Сьо одні читачі
ознайомляться з по лядами на любов Андрія К р ова,
я і надр овано мовою ори інал

Ì³æíàðîäíå á³çíåñâèçíàííÿ
Êè¿â çáèðàº ïðîâ³äíèõ ñâ³òîâèõ ³íâåñòîð³â

Ñüîãîäí³ â³äêðèâàºòüñÿ VI Ì³æ-
íàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ ³íâåñòîð³â,
ÿêó îðãàí³çóâàëà ì³æíàðîäíà íå-
çàëåæíà ³íâåñòèö³éíà ãðóïà “Ðå-
íåñàíñ Êàï³òàë”. Ó ðàìêàõ ôîðó-
ìó íà çàõ³ä çàâ³òàþòü Ïðåçèäåíò

Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî, ãîëîâà
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè Âî-
ëîäèìèð Ñòåëüìàõ, ì³í³ñòð ô³íàí-
ñ³â Â³êòîð Ïèíçåíèê òà ãîëîâà
Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïå-
ð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè

Àíàòîë³é Áàëþê. Ñàì³ á³çíåñìåíè
ïîêëàäàþòü âåëèê³ ñïîä³âàííÿ íà
çàõ³ä, àäæå ñåðåä ó÷àñíèê³â — êå-
ð³âíèêè íàéá³ëüøèõ ì³æíàðîäíèõ
ô³íàíñîâèõ êîðïîðàö³é ³ êåð³â-
íèöòâî äåðæàâè òà Êèºâà.

Îêðåìî ðîçãëÿäàòèìóòü ïèòàí-
íÿ ñåêòîðó ñïîæèâ÷èõ òîâàð³â, àã-
ðîá³çíåñó, íåðóõîìîñò³, åíåðãåòè-
êè òà ìàøèíîáóäóâàííÿ. Ïåðåä-
áà÷åíî, ùî çàâòðà â³äáóäåòüñÿ
íèçêà çóñòð³÷åé ì³æ ó÷àñíèêàìè
ôîðóìó ó ôîðìàò³ “îäèí íà îäèí”
äëÿ óêëàäàííÿ ïîïåðåäí³õ óãîä òà
çàêð³ïëåííÿ äîìîâëåíîñòåé.

“Ìè ÷åêàòèìåìî ³íôîðìàö³¿
ïðî êîòèðóâàííÿ àêö³é íà ôîí-
äîâèõ ðèíêàõ òà ïîä³áíî¿ êîðèñ-

íî¿ ³íôîðìàö³¿”,— çàçíà÷èëà ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð FIM Capital
²ííà Ëàçåáíèêîâà.

Ó÷îðà æ ó ìóçå¿ ìèñòåöòâà ³ì.
Áîãäàíà òà Âàðâàðè Õàíåíê³â
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Áðèòàí³¿ 1990—
1997 ðð. Äæîí Ìåéäæîð ñòàâ ñïå-
ö³àëüíèì ãîñòåì óðî÷èñòîãî êîê-
òåéëþ ç íàãîäè â³äêðèòòÿ êîíôå-
ðåíö³¿. Íà íåîô³ö³éí³é ÷àñòèí³
áóëè ïðèñóòí³ íå ëèøå á³çíåñìå-
íè, à é ïðåäñòàâíèêè óðÿäó òà
ïàðëàìåíòó. “Êè¿â — îäíå ç
íàéïðèâàáëèâ³øèõ ì³ñò ç
³íâåñòèö³é â Óêðà¿í³”,— çàçíà÷èâ
êîðåñïîíäåíòó “Õðåùàòèêà”
ì³í³ñòð åêîíîì³êè Óêðà¿íè
Áîãäàí Äàí³ëèøèí.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³¿
îáðàíî íå ïðîñòî òàê, îðãàí³çà-
òîðè ç³çíàþòüñÿ, ùî Êè¿â º áåç-
ïåðå÷íèì ë³äåðîì Óêðà¿íè ó ñôå-
ð³ ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñòî-
ëèöÿ çáåð³ãàº óí³êàëüí³ òåìïè
ðîçâèòêó, çá³ëüøóþ÷è ¿õ ùîðîêó.
Ó÷àñíèêè êîíôåðåíö³¿ ââàæàþòü,
ùî ³íâåñòèö³éíà ïðèâàáëèâ³ñòü
ñòîëèö³ çàëèøàºòüñÿ íàäçâè÷àé-
íî âèñîêîþ, à ñåãìåíò³â ðèíêó,
ÿê³ ìîãëè á ðîçâèâàòèñÿ â Êèºâ³,
äóæå áàãàòî.

Ïîâàæíèé çàõ³ä òðèâàòèìå â
Êèºâ³ ùå ïðîòÿãîì äâîõ äí³â, ï³ñ-
ëÿ ÷îãî â³äáóâàòèìóòüñÿ ðåã³î-
íàëüí³ ïî¿çäêè ó÷àñíèê³â äî
Ëüâîâà òà Îäåñè
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Е с-прем’єр-міністр Британії Джон Мейджор звертає ва британсь ої дипломатії на раїнсь ий бізнес
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Íàòàëÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ, Ìèõàéëî ØÊÓÐ²Í
“Õðåùàòèê”

Сьо одні в Києві вперше від ривається безпрецедент-
ний для У раїни за іль істю часни ів та рівнем ос-
тей інвестиційний фор м. VI Міжнародна щорічна он-
ференція інвесторів збере цьо о ро понад 300 час-
ни ів — представни ів найбільших міжнародних інвес-
тиційних омпаній та фінансових інстит тів США та Єв-
ропи, а та ож представни ів влади У раїни.
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Äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó ó Êèºâ³ ç’ÿâèòüñÿ 60
ãà íîâèõ ñêâåð³â. Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ïî-
â³äîìèâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð “Êè¿âçåëåí-
áóäó” Ïåòðî ßâîðñüêèé. Íîâ³ ñêâåðè îá-
ëàøòóþòü ó êîæíîìó ðàéîí³ ì³ñòà, â çà-
ëåæíîñò³ â³ä â³ëüíèõ ïëîù. Êð³ì òîãî, çà
ñëîâàìè ïàíà ßâîðñüêîãî, Êè¿â ðîçïî÷è-
íàº ï³äãîòîâêó äî ªâðî-2012 øåñòè ïàðêî-
âèõ îá’ºêò³â. Ðåêîíñòðóþþòü ìåìîð³àëüíèé
êîìïëåêñ “Áàáèí ßð”, ïàðê Â³÷íî¿ ñëàâè,
â ÿêîìó â³äêðèþòü ìóçåé Ãîëîäîìîðó, ïàðê
Âîëîäèìèðñüêà ã³ðêà, ïàðê Ïàðòèçàíñüêî¿
ñëàâè, ïàðê Íèâêè òà íà òåðèòîð³¿ Íàðîä-
íèöüêîãî ïàðêó ñòâîðÿòü ïàðê ²íôîðìà-
ö³éíîãî êîìïëåêñó ÎÎÍ. Íà ðåêîíñòðóê-
ö³þ öèõ îá’ºêò³â, çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóí-
êàìè, âèòðàòÿòü 205 ìëí ãðí. Çà äîðó÷åí-
íÿì Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà Þùåíêà, Êè¿â
îçåëåíèòü ÷àñòèíó àâòîòðàñè â³ä àåðîïîð-
òó “Áîðèñï³ëü” äî Ï³âäåííîãî ìîñòó

Àâàð³éí³ áðèãàäè 
ìàòèìóòü ïðèì³ùåííÿ

Ïðî çàõèñò íàñåëåííÿ ³ òåðèòîð³é â³ä
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òåõíîãåííîãî òà
ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó éøëîñÿ ï³ä ÷àñ ï’ÿò-
íè÷íî¿ êîëåã³¿ â ñòîëè÷í³é äåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿. ßê â³äîìî, ïåðåéìàòèñÿ öèì ìàþòü ôà-
õ³âö³ ÃÓ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é,
ðÿòóâàëüí³ ï³äðîçä³ëè, ñëóæáè öèâ³ëüíî¿
îáîðîíè ì³ñòà òà ðàéîí³â, à ùå ÂÀÒ “Êè-
¿âãàç”, ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî”, ÂÀÒ ÀÊ “Êè-
¿ââîäîêàíàë”. Äëÿ óñï³øíîãî ïðîâåäåííÿ
ðÿòóâàëüíèõ ³ åâàêóàö³éíèõ çàõîä³â âîíè
ìàþòü ïðèáóâàòè íà ì³ñöå ïîä³¿ ïðîòÿãîì
5 õâ. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÃÓ ç ïèòàíü
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó Êèºâ³ Â³òàë³ÿ
Ïøåíè÷íîãî, íà æàëü çðîáèòè öå ñüîãîäí³
íåìîæëèâî. Â³í ââàæàº, ùî ïîë³ïøèòè ñè-
òóàö³þ çìîæå ò³ëüêè äåöåíòðàë³çàö³ÿ ìåðå-
æ³ àâàð³éíèõ ñëóæá. Çà ñëîâàìè ïåðøîãî
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà,
îäíîãî ï³äðîçä³ëó êîìóíàëüíî¿ àâàð³éíî-
ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè “Êè¿âñüêà ñëóæáà ïî-
ðÿòóíêó” íà ïðàâîìó áåðåç³ íå äîñòàòíüî.
Òàêèé ìàº îáîâ’ÿçêîâî áóòè ³ íà ë³âîìó
áåðåç³

Áîðòíèöüêà îòðèìàº
óêð³ïëåííÿ

Íà ìèíóëîìó òèæí³ â ðàéîí³ äðóãîãî ìó-
ëîâîãî ïîëÿ íà Áîðòíèöüê³é ñòàíö³¿ àåðà-
ö³¿ ñòàëîñÿ ïðîò³êàííÿ äàìáè. Âæå ó ï’ÿò-
íèöþ òóò â³äáóëîñÿ âè¿çíå çàñ³äàííÿ çà
ó÷àñò³ êåð³âíèöòâà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, Áî-
ðèñï³ëüñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ÂÀÒ
ÀÊ “Êè¿ââîäîêàíàë” òà ïðåäñòàâíèê³â
ÌÍÑ. Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà “Êè¿ââîäîêà-
íàëó” ßðîñëàâà Ô³ëàòîâà, ÿêùî âæå ñüî-
ãîäí³ íå ïî÷àòè óêð³ïëþâàòè äàìáè, çàâòðà
ìóë, ùî ì³ñòèòü 90 % âîëîãîñò³, ìîæå ïî-
òðàïèòè íà ñóñ³äí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³
óã³ääÿ, à äàë³ ð³çíèìè øëÿõàìè äî Äí³ïðà.
“Òîð³ê íà ðåêîíñòðóêö³þ ìóëîâèõ ïîë³â ïå-
ðåäáà÷åíî 6 ìëí ãðí, ç ÿêèõ 1 ìëí 200 òèñ.
ãðí ìàëè âèêîðèñòàòè íà ïðîåêòí³ ðîáî-
òè,— çàçíà÷èâ â³í. — Íà æàëü, ãðîø³ íå çà-
ä³ÿëè, òîìó é äîñ³ íå ãîòîâèé ïðîåêò”. Çà
ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Äåíèñà Áàññà, íà ñòàíö³¿ ïîòð³áíî
áóäóâàòè ñó÷àñíèé ìóëîñïàëþâàëüíèé çà-
âîä. “Íà óêð³ïëåííÿ ìóëîâèõ ïîë³â âèä³-
ëåíî ïîòð³áíó ñóìó ³ ÿ íàðàç³ íå áà÷ó í³-
ÿêî¿ íåáåçïåêè,— ââàæàº Äåíèñ Áàññ. —
Òîáòî º äîñòàòíüî êîøò³â äëÿ ï³äíÿòòÿ ³
óêð³ïëåííÿ äàìáè. ßêùî ïîòð³áíî áóäå äî-
äàòêîâå ô³íàíñóâàííÿ ³ ìè îòðèìàºìî ð³-
øåííÿ åêîëîã³÷íî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè, òî â³ä-
íàéäåìî òàê³ äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ. Òèì
ïà÷å, ùî ó áþäæåò³ íà öå êîøò³â 
âèñòà÷èòü”

Óòî÷íåííÿ
Я заявила прес-сл жба КМДА, рішення Ки-

ївсь ої місь ої ради щодо виділення земель-
них діляно заст пни олови КМДА Віталію
Ж равсь ом та йо о син , оприлюднені 15
люто о 2008 ро в азеті “Хрещати ” (№ 28
(3244), фа тично не є дійсними, ос іль и от-
римані земельні ділян и Віталій та Леонід Ж -
равсь і передали під б дівництво дитячо о
садоч а

Ìèêîëà ËÀÌÁÓÖÜÊÈÉ:

“Êè¿âïàñòðàíñ” 
ðîçâèâàòèìå ðèíêè 
ïðèì³ñüêîãî ñïîëó÷åííÿ”

У п'ятницю енеральний
дире тор "Київпас-
транс" провів чер ов
он-лайн- онференцію з
читачами азети "Хре-
щати ", під час я ої об-
оворювали питання по-
ліпшення місь о о і
примісь о о спол чення
ромадсь о о
транспорт .

— ßê øâèäêî ïî÷íåòüñÿ áóä³â-
íèöòâî ë³í³¿ Ìèõàéë³âñüêà Áîð-
ùàã³âêà — Àâòîãåííèé çàâîä? ²
ÿê âàì ïðîïîçèö³ÿ çðîáèòè òðàì-
âàéíèé ìàðøðóò Àâòîãåííèé çà-
âîä — Ê³ëüöåâà äîðîãà? Äëÿ
ìåøêàíö³â öå áóëî á äóæå çðó÷-
íî.

— Äëÿ òîãî, ùîá ç’ºäíàòè
òðàìâàéíèì ñïîëó÷åííÿì âóë.
Ñèìèðåíêà ³ ïðîñïåêò Â³äðàä-
íèé, ïîòð³áíî ïîáóäóâàòè
òðàìâàéíó ë³í³þ äîâæèíîþ â
îäíîïóòíîìó âèì³ð³ äî 4 êì.
Òàêó ë³í³þ ïðîåêòóþòü ³ â
ïåðñïåêòèâ³ ïëàíóºòüñÿ ðîç-
ïî÷àòè áóä³âíèöòâî öüîãî ðî-
êó. Îñíîâíà ïðîáëåìà — 2 çà-
ë³çíè÷í³ ìîñòè, ÿê³ òðåáà çà-
íîâî çáóäóâàòè. Àëå öå äàñòü
ìîæëèâ³ñòü, ïîðÿä ³ç ïðîêëà-
äàííÿì òðàìâàéíèõ êîë³é,
çðîáèòè ñó÷àñíó àâòîìàã³ñ-
òðàëü, ÿêà ç’ºäíóâàòèìå ïðî-
îñïåêò Â³äðàäíèé ³ç Ê³ëüöå-
âîþ äîðîãîþ òàêîæ. Öå ó
ñâîþ ÷åðãó äîçâîëèòü â³äêðè-
òè øâèäê³ñíå òðàìâàéíå ñïî-
ëó÷åííÿ ó íàïðÿìêó ñòàíö³é

ìåòðî “Áåðåñòåéñüêà” òà
“Ëóê’ÿí³âñüêà”.

— ×îìó â Êèºâ³ äî ñüîãîäí³ ð³-
æóòü òðàìâà¿? Öå æ îá³öÿëè ïðè-
ïèíèòè. Íàïðèêëàä, ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó äåïî íà ïî÷àòêó ðîêó âæå
ïîð³çàëè äâà òðàìâà¿. Ïðîøó
âæèòè ïåâíèõ çàõîä³â.

— Íå äèâëÿ÷èñü íà çíà÷íèé
â³ê êè¿âñüêèõ òðàìâà¿â (16 ðî-
ê³â ³ á³ëüøå), öÿ òåõí³êà äîñèòü
âèñîêîðåñóðñíà ³ ï³äëÿãàº êà-
ï³òàëüíîìó ðåìîíòó. ª ïðîãðà-
ìà êàï³òàëüíèõ ðåìîíò³â, ÿêà
ïåðåäáà÷àº ùîð³÷íå îíîâëåííÿ
ç â³äïîâ³äíîþ ìîäåðí³çàö³ºþ.
Çà ìèíóë³ ï³âòîðà — äâà ðîêè
çðîáëåíî 30 êàïðåìîíò³â. Îêðå-
ì³ òðàìâàéí³ âàãîíè ñïèñóþòü
òîä³, êîëè âîíè íå ï³äëÿãàþòü
óæå í³ÿêîìó ðåìîíòó. Àëå öå
îäèíèö³.

— Íèí³ òî÷àòüñÿ ðîçìîâè ïðî
âïðîâàäæåííÿ íîâî¿ ñèñòåìè
îïëàòè â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîð-
ò³. Íàñê³ëüêè âîíà áóäå çðó÷íîþ
äëÿ ëþäåé ç ³íøèõ ì³ñò ³ òèõ, ÿê³
ð³äêî êîðèñòóþòüñÿ ãðîìàäñüêèì
òðàíñïîðòîì?

— Öüîãî ðîêó çàê³í÷óþòü
ðîçðîáêó ³ âò³ëåííÿ ï³ëîòíîãî
ïðîåêòó íîâî¿ åëåêòðîííî¿
ñèñòåìè îáë³êó ïàñàæèð³â òà
îïëàòè ïðî¿çäó, ÿêà áóäå íà-
áàãàòî çðó÷í³øîþ, í³æ íèí³ø-
íÿ. Äëÿ òèõ, õòî êîðèñòóºòüñÿ
ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì ìà-
ëî, áóäå ìîæëèâ³ñòü êóïèòè
ïðî¿çíèé êâèòîê íà åëåêòðîí-
íîìó íîñ³¿ ç íåâåëèêîþ ê³ëü-
ê³ñòþ ïî¿çäîê àáî çàïëàòèòè

âîä³þ íà âõîä³ â àâòîáóñ-òðî-
ëåéáóñ.

— Êîëè çàê³í÷àòü ðåêîíñòðóê-
ö³þ Ïðàâîáåðåæíî¿ ë³í³¿ øâèä-
ê³ñíîãî òðàìâàþ? ×è îðãàí³çó-
þòü ñïîëó÷åííÿ ì³æ âóëèöÿìè
Àðòåìà òà ²íñòèòóòñüêîþ? ² ÷è
ïðîâåäóòü ðåêîíñòðóêö³þ òðàì-
âàéíî¿ ë³í³¿ íà Ïîäîë³ ó “áåç-
øóìíèé òðàìâàé”?

— 1. Ë³í³é øâèäê³ñíîãî òðàì-
âàÿ íà Ïðàâîìó áåðåç³ áóäå òðè.
Îäíó áóäóþòü ³ çàê³í÷àòü äî çè-
ìè öüîãî ðîêó áåç ñòàíö³é.
Ñòàíö³¿ — ÷åðåç 2 ðîêè. Ðåø-
òà — öüîãî ðîêó çàê³í÷àòü ïðî-
åêòóâàííÿ.

2. Íå áóäå, ÷åðåç íåâ³äïîâ³ä-
í³ñòü âóë. ²íñòèòóòñüêî¿ äî îð-
ãàí³çàö³¿ ðåãóëÿðíîãî ðóõó ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.

3. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ öüîãî ðî-
êó ðîçïî÷àòè ðîáîòè ³ âèêîíà-
òè ÷àñòèíó ðîá³ò.

— ßêà ñòðàòåã³ÿ ñïîëó÷åííÿ
Êèºâà òà ³íøèõ ñóñ³äí³õ ì³ñò ³ ÷è
î÷³êóºòüñÿ ó ö³é ñôåð³ ùîñü íî-
âå?

— “Êè¿âïàñòðàíñ” ðîçâèâà-
òèìå ðèíêè ïðèì³ñüêîãî ñïî-
ëó÷åííÿ, ïðîïîíóþ÷è ñó÷àñí³-
øó, êîìôîðòí³øó òà áåçïå÷íó
òåõí³êó. Àëå öå ïèòàííÿ íàëå-
æèòü äî êîìïåòåíö³¿ îáëàäì³-
í³ñòðàö³¿.

— Íèí³ â³äáóâàºòüñÿ ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ.
Òî íà âñüîìó ìàðøðóò³ ïðîêëà-
äóòü áåçøïàëüíó áåçøóìíó êî-
ë³þ ÷è ëèøå íà äåÿêèõ ä³ëÿíêàõ?

×è íå ðîçãëÿäàëî êåð³âíèöòâî âà-
ð³àíò ïîâåðíåííÿ 1-ãî äîâãîãî
ìàðøðóòó òðàìâàÿ äî Ïàëàöó
ñïîðòó?

— Áåçøïàëüíó òåõíîëîã³þ íà
ö³é ë³í³¿ âæå ïðîêëàäåíî íà ä³-
ëÿíö³ “Çàë³çíè÷íèé âîêçàë” —
ìàéáóòíÿ ñòàíö³ÿ “Ïëîùà Ïå-
ðåìîãè”. Íà ðåøò³ ë³í³¿ ïîëîò-
íî â³äîñîáëåíå, òàì áóäå ñïå-
ö³àëüíà øïàëüíà êîíñòðóêö³ÿ ç
åëåìåíòàìè øóìîçàõèñòó. Ùî-
äî ïðîäîâæåííÿ òðàìâàéíî¿ ë³-
í³¿ — öå ïèòàííÿ ëîã³÷íå ³ éî-
ãî ðîçãëÿäàòèìåìî.

— ßêùî íèí³ º íàì³ð çàì³íè-
òè íåçðó÷í³ ìàðøðóòêè åêîëîã³÷-
íî ÷èñòèìè àâòîáóñàìè, òî íàâ³-
ùî àâòîáóñíèé ïàðê ¹ 7 â³äêðèâ
òàêñîìîòîðíèé ìàðøðóò ¹ 562?

— Íà ñüîãîäí³, íå äèâëÿ÷èñü
íà ³íòåíñèâíå îíîâëåííÿ ðóõî-
ìîãî ñêëàäó ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó, éîãî ê³ëüê³ñòü íå
çàâæäè äîñòàòíÿ äëÿ ïîâíî¿ ë³ê-
â³äàö³¿ äîïîì³æíîãî ðåæèìó
(ìàðøðóòîê). Òîìó íàø³ àâòî-
áóñí³ ïàðêè âèêîðèñòîâóþòü
àâòîáóñè, êóïëåí³ íà óìîâàõ ë³-
çèíãó, äëÿ ïîêðàùåííÿ ïåðåâå-
çåíü. Ó íàéáëèæ÷³ ï³âòîðà —
äâà ðîêè ê³ëüê³ñòü ìàðøðóò³â,
ÿê³ äóáëþþòüñÿ, ïëàíóºòüñÿ
çâåñòè äî ì³í³ìóìó.

— ×îìó ó Êèºâ³ íåìàº í³÷íèõ
ìàðøðóò³â àâòîáóñ³â, ÿê â ³íøèõ
ºâðîïåéñüêèõ ñòîëèöÿõ?

— Ìè âèâ÷àºìî ïîïèò, òåõ-
í³÷íà ìîæëèâ³ñòü â³äêðèòè ¿õ ó
íàñ º. Ï³ñëÿ öüîãî, ìîæëèâî,
óõâàëÿòü ð³øåííÿ

Êè¿â ãîòóº ïàðêè 
äî ªâðî-2012

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” ïðîâ³â 
îí-ëàéí-êîíôåðåíö³þ ³ç ÷èòà÷àìè “Õðåùàòèêà”
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Êèðèë ÑËÀÂÅÖÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ó ï’ÿòíèöþ Êè¿â â³äâ³äàâ
Ààðîí Ìàðêóñ — äèçàéíåð ³í-
òåðôåéñ³â ç³ ñâ³òîâèì ³ì’ÿì. Ó
âèñòàâêîâîìó öåíòð³ Acco inter-
national ã³ñòü ïðîâ³â ñåì³íàð
“Ðîçðîáêà ³íòåðôåéñó, îð³ºíòî-
âàíîãî íà êîðèñòóâà÷à”, íà ÿêî-
ìó ç³áðàëèñÿ ïðåäñòàâíèêè ê³ëü-
êîõ äåñÿòê³â êîìïàí³é-ðîçðîá-
íèê³â ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ òà ³íòåðíåò-ñèñòåì — çàãà-
ëîì ïîíàä ñîòíÿ ó÷àñíèê³â.

Îêð³ì òåîðåòè÷íèõ àñïåêò³â
ïðîåêòóâàííÿ ³íòåðôåéñ³â, íà ñå-
ì³íàð³ éøëîñÿ ïðî êîí÷ó ïîòðå-
áó â çàêîíîäàâ÷îìó ðåãóëþâàíí³
âèìîã äëÿ çðó÷íîñò³ é äîñòóïíî-
ñò³ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ³
âåá-ñàéò³â â Óêðà¿í³, àáè íèìè
êîðèñòóâàëèñÿ ëþäè ç îáìåæåíè-
ìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè,
ùî îñîáëèâî âàæëèâî äëÿ îô³-
ö³éíèõ ñàéò³â äåðæàâíèõ îðãàí³-
çàö³é.

Âàðòî çàóâàæèòè, ùî äëÿ Êè-
ºâà ïðè¿çä Ààðîíà Ìàðêóñà ñòàâ
ïåðøîþ ñïåö³àë³çîâàíîþ ïîä³-
ºþ òàêî¿ òåìàòèêè, àäæå â òîé
÷àñ, êîëè íàâ÷àëüí³ ñåì³íàðè
äëÿ òåõí³÷íèõ ôàõ³âö³â óæå äàâ-
íî ïåðåñòàëè áóòè ð³äê³ñòþ, òà-
ê³é äèñöèïë³í³, ÿê ïðîåêòóâàí-
íÿ çðó÷íèõ ³íòåðôåéñ³â äëÿ êî-
ðèñòóâà÷à, óâàãè íàâ÷àëüí³ öåí-
òðè íå íàäàâàëè. Íèí³, ñõîæå,
ñèòóàö³ÿ ïî÷èíàº âèïðàâëÿòèñÿ.
Öå çàêîíîì³ðíî, îñê³ëüêè â
óêðà¿íñüêèõ âèñîêîòåõíîëîã³÷-
íèõ êîìïàí³ÿõ îñòàíí³ì ÷àñîì
ïîì³òíî çðîñòàº óâàãà äî ÿêîñò³
³íòåðôåéñ³â ïðîãðàìíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ. ßêùî äâà-òðè ðîêè òî-
ìó ñåðåä îãîëîøåíü ïðî ïîøóê
ïåðñîíàëó çóñòð³òè âàêàíñ³þ äè-
çàéíåðà ³íòåðôåéñ³â áóëî ïðàê-
òè÷íî íåìîæëèâî, òî ñüîãîäí³
âîíè ç’ÿâëÿþòüñÿ íå ð³äøå í³æ
äâ³÷³-òðè÷³ íà ì³ñÿöü.

² âñå-òàêè êóëüòóðà ïðîôåñ³é-
íîãî ïðîåêòóâàííÿ ³íòåðôåéñ³â
äëÿ ³íòåðàêòèâíèõ ñèñòåì â
Óêðà¿í³ ò³ëüêè ïî÷èíàº ðîçâèâà-
òèñÿ. Ö³é ñïåö³àëüíîñò³ íå íà-
â÷àþòü â óêðà¿íñüêèõ ³íñòèòóòàõ,
òîìó íàéêðàùîþ îñâ³òîþ äëÿ
ôàõ³âöÿ ³ç ïðîåêòóâàííÿ ³íòåð-
ôåéñ³â ìîæíà ââàæàòè ïñèõîëî-
ã³÷íó (ïåðåâàæíî ç³ ñïåö³àë³çà-
ö³ºþ â ïñèõîëîã³¿ ïðàö³). Òàêà
ïðîôåñ³ÿ ïåðåäáà÷àº çîñåðå-
äæåííÿ íà ïîòðåáàõ ëþäåé,
óì³ííÿ äîñë³äæåííÿ âèìîãè êî-
ðèñòóâà÷³â òà îðãàí³çîâóâàòè åêñ-
ïåðèìåíòè, à òàêîæ ìàòè äîñòàò-
íþ äëÿ ðîáîòè òåîðåòè÷íó ï³ä-
ãîòîâêó.

², çâè÷àéíî, â óìîâàõ, êîëè â
êðà¿í³ íåìàº ïîâíîö³ííî¿ íà-
â÷àëüíî¿ ïðîãðàìè â ñôåð³ ³íòåð-
àêòèâíîãî äèçàéíó, âåëèêå çíà-
÷åííÿ äëÿ ï³äâèùåííÿ ïðîôå-
ñ³éíîãî ð³âíÿ ìàéáóòí³õ ôàõ³â-
ö³â ìàþòü òàê³ ñåì³íàðè ì³æíà-
ðîäíèõ åêñïåðò³â, ÿê Ààðîíà
Ìàðêóñà. Éîãî îðãàí³çàòîðè —
ðîñ³éñüêèé íàâ÷àëüíèé öåíòð
Itonline — ùîêâàðòàëó ïðèâîçÿòü
àâòîðèòåòíèõ ñâ³òîâèõ ôàõ³âö³â
ç ïðîåêòóâàííÿ ³íòåðôåéñ³â òà
êåðóâàííÿ ïðîåêòàìè, àëå â³äáó-
âàþòüñÿ îò³ ñåì³íàðè ïåðåâàæíî
â Ìîñêâ³. Õî÷à ïðåäñòàâíèêè
öåíòðó îá³öÿþòü óæå â ê³íö³
êâ³òíÿ öüîãî ðîêó ïðèâåçòè â
Êè¿â ñåì³íàð Åäâàðäà Éîðäà-
íà — àâòîðà êíèãè ïðî êåðóâàí-
íÿ ïðîåêòàìè ç ðîçðîáêè ïðî-
ãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ

Ó Êèºâ³
â³äáóâñÿ 
ïåðøèé
ñåì³íàð 
ç ïðîåêòóâàííÿ
³íòåðôåéñ³â

Ïî ñë³äó òèãðà
Ñêàíäàëüíèé æóðíàë³ñò íàìàãàºòüñÿ íåçàêîííî â³ä³áðàòè 
åêçîòè÷íèõ òâàðèí
Þë³ÿ ÁÓÐÌÀÊÀ
“Âå÷³ðí³é Êè¿â”, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

С андал, пов'язаний із
виявленням двох черво-
но нижних ам рсь их ти -
рів на території однієї з
війсь ових частин Києва,
має неочі ване продов-
ження. С андальний ж р-
наліст Володимир Бой о
заявив, що рід існі твари-
ни, я их онтрабандно за-
везли сюди війсь ово-
сл жбовці ще два ро и
том і весь цей час неза-
онно трим вали на те-
риторії війсь ової части-
ни, належать саме йом .
Хоча всі інші обставини
в аз ють на те, що цей
чолові свідомо с азав
неправд .

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âèÿâëåíèõ òèæ-
äåíü òîìó íà òåðèòîð³¿ îäí³º¿ ç
â³éñüêîâèõ ÷àñòèí Êèºâà òèãð³â
äîñòàâèëè â çîîïàðê, äóæå âàæ-
ëèâî âñòàíîâèòè îñîáó òîãî, ç
÷èº¿ âèíè õèæàêè, ÿê³ íàëåæàòü
äî íàéíåáåçïå÷í³øèõ ó ñâ³ò³
(äèâ³òüñÿ äîâ³äêó), äâà ðîêè
ïðàêòè÷íî áåç îõîðîíè ïåðåáó-
âàëè íà òåðèòîð³¿ áàãàòîì³ëü-
éîííîãî ì³ñòà.

Ñïî÷àòêó ¿õí³ì âëàñíèêîì íà-
çâàâ ñåáå Ëåîí³ä Êîìàðîâ —
ñòàðøèé ñòîðîæ ³ çà ñóì³ñíèö-
òâîì þðèñò êîìïàí³¿ “Áóäàâòî-
ñåðâ³ñ”. Ñàìå öå ï³äïðèºìñòâî
îðåíäóº òåðèòîð³þ â³éñüêîâî¿
÷àñòèíè, äå áóëî âèÿâëåíî òèãð³â.

Ïðîòå â ê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ
ïðî ñâîº ïðàâî íà ïàðó õèæàê³â
çàÿâèâ ñêàíäàëüíèé æóðíàë³ñò
Âîëîäèìèð Áîéêî, ÿêèé çâèíóâà-
òèâ ñòîëè÷íó âëàäó â íåçàêîííî-
ìó ïåðåì³ùåííþ ¿õ ó çîîïàðê.

À âò³ì, ïðåòåíç³¿ Âîëîäèìèðà
Áîéêî íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ ³íøè-
ìè ôàêòàìè. Äèðåêòîð ï³äïðèºì-
ñòâà “Áóäàâòîñåðâ³ñ” Îêñàíà
Æäàíîâè÷ çàÿâèëà, ùî ðåàëüíè-

ìè ãîñïîäàðÿìè òèãð³â º ñï³â-
âëàñíèêè âêàçàíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà. Âîíà òàêîæ ñêàçàëà àãåíò-
ñòâó ÓÍ²ÀÍ, ùî êîëè äî íèõ
ïðèâîçÿòü íîâó òâàðèíó, òî çà
íèì çàêð³ïëþþòü ïåâíó ëþäèíó,
ÿêà ³ ââàæàºòüñÿ ãîñïîäàðåì. Ó
âèïàäêó ç òèãðàìè, çà ¿¿ ñëîâàìè,
òàêèì áóâ Âîëîäèìèð Áîéêî.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî öÿ çàÿâà ïà-
í³ Æäàíîâè÷ íåïîñë³äîâíà âæå
õî÷à á òîìó, ùî Âîëîäèìèð Áîé-
êî íå º ñï³ââëàñíèêîì “Áóäàâòî-
ñåðâ³ñó”.

Êð³ì òîãî, í³ Îêñàíà Æäàíî-
âè÷, í³ Âîëîäèìèð Áîéêî òàê ³
íå íàäàëè æîäíîãî äîêóìåíòà,
ÿêèé ï³äòâåðäæóº ¿õíº ïðàâî
âëàñíîñò³ íà õèæàê³â.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðå-
íà Ê³ëü÷èöüêà çàÿâèëà ïðî òå, ùî
ïîøóêàìè âëàñíèê³â òèãð³â çàé-
ìàºòüñÿ ïðîêóðàòóðà. Âîíà ïîâ³-
äîìèëà òàêîæ, ùî, çà ¿¿ äàíèìè,

òèãðè íàëåæàòü âèñîêîïîñòàâëå-
íîìó ÷èíîâíèêó, à Âîëîäèìèð
Áîéêî õî÷å ïðèõîâàòè ³ì’ÿ ðåàëü-
íîãî âëàñíèêà.

“Ñóäÿ÷è ç âèãëÿäó Áîéêà, ÿêèé
íàçèâàº ñåáå âëàñíèêîì òèãð³â,
â³í ìîæå áóòè âëàñíèêîì ò³ëüêè
äâîõ ñ³ðèõ ìèøåé”,— ç³ðîí³çóâà-
ëà çàñòóïíèê ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà, ïîîá³öÿâøè íåâäîâç³ íà-
çâàòè ïð³çâèùå ðåàëüíîãî âîëî-
äàðÿ ñêàíäàëüíèõ òâàðèí.

Åêñïåðòè òàêîæ ââàæàþòü, ùî
çàÿâè Âîëîäèìèðà Áîéêà ñïðÿ-
ìîâàí³ íà äèñêðåäèòàö³þ êè¿â-
ñüêî¿ âëàäè ç ìåòîþ â³äâåðíóòè
óâàãó ãðîìàäñüêîñò³ â³ä òèõ, ç ÷èº¿
âèíè íà òåðèòîð³¿ áàãàòîì³ëüéîí-
íîãî ì³ñòà îïèíèëèñÿ äâà íåáåç-
ïå÷í³ õèæàêè. “Âîëîäèìèð Áîé-
êî ùå é íå òå ðîçïîâ³ñòè ìîæå:
äîñèòü ïðèãàäàòè éîãî çàÿâè ïðî
òå, áóö³ìòî ñèñòåìó äëÿ ãîëîñó-
âàííÿ â ïàðëàìåíò³ çëàìàëè õà-

êåðè. Í³ÿêèõ äîêàç³â â³í íå çì³ã
íàäàòè, ïðîòå ñêàíäàë äîïîì³ã
Þë³¿ Òèìîøåíêî îðãàí³çóâàòè
ïî³ìåííå ãîëîñóâàííÿ”,— ñêàçàâ
“Õðåùàòèêó” åêñïåðò Óêðà¿í-
ñüêîãî öåíòðó ïîë³òîëîã³¿ Â³êòîð
Ñòðèãàëü, ÿêèé òàêîæ çàçíà÷èâ,
ùî ðîçö³íêè íà ïîñëóãè Âîëîäè-
ìèðà Áîéêî íå çíàº ò³ëüêè ëåäà-
÷èé.

Òèì ÷àñîì òèãðè ïîñòóïîâî
çâèêàþòü äî ñâîãî íîâîãî ïîìåø-
êàííÿ. ßê ñêàçàâ âèêîíóâà÷ îáî-
â’ÿçê³â äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî
çîîïàðêó Îëåêñ³é Òîëñòîóõîâ,
òâàðèíè ìàéæå íå âèõîäÿòü ³ç
âîëüºð³â — â³äïî÷èâàþòü ³ íàáè-
ðàþòüñÿ ñèë. Ç íèìè ïðàöþþòü
ñïåö³àë³ñòè, îáñòåæóþòü òà äîïî-
ìàãàþòü àäàïòóâàòèñÿ. “Çàãàëîì
ïî÷óâàþòü âîíè ñåáå äîáðå, í³-
ÿêèõ õâîðîá ÷è ïîøêîäæåíü íå
âèÿâëåíî”,— ðàäî ïîâ³äîìèâ ïàí
Òîëñòîóõîâ

Òîï ï’ÿòè íàéãó÷í³øèõ âèïàäê³â
íàïàäó òèãð³â íà ëþäåé

Ó êâ³òí³ 2003 ðîêó â ²íä³¿ çà
îäèí äåíü çäîáè÷÷þ òèãð³â ñòà-
ëè îäðàçó òðîº ìåøêàíö³â ì³ñòà
Ñóíäàðáàíñ — ñàìå òóò ðîçòà-
øîâàíèé îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ ó
ñâ³ò³ òèãðîâèõ çàïîâ³äíèê³â, äå
æèâóòü ïîíàä 250 çâ³ð³â. ×îëî-
â³êè âèðóøèëè íà ïîøóêè ìåäó
òà äåðåâèíè, òà íàçàä íå ïîâåð-
íóëèñÿ. ¯õí³ ò³ëà çíàéøëè äðó-
æèíè, ÿêèõ â³äòîä³ ì³ñöåâèé ëþä
íàçèâàº òèãðîâèìè âäîâèöÿìè.
Íàãàäàºìî, ùî äî ñåðåäèíè
1990-õ ðîê³â ³íä³éñüê³ òèãðè âáè-
âàëè â ñåðåäíüîìó ïî 30—40 ëþ-
äåé íà ð³ê. Îñòàíí³ æ çàâäàâàëè
øêîäè çâ³ðÿì ëèøå òîä³, êîëè
âîíè ïîòðàïëÿëè â ñåëèùå ÷è
ì³ñòî. Âæå ê³ëüêà äåñÿòèð³÷ êðà-
¿íà íàìàãàºòüñÿ çáàëàíñóâàòè çó-
ñèëëÿ ùîäî çàõèñòó íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà òà îï³êè íàä
íàñåëåííÿì, àëå é äîñ³ áàãàòî
íåùàñíèõ ïîòðàïëÿþòü ó ëàïè
òèãð³â, ³ ì³ñöåâà âëàäà íå ìîæå
öüîìó çàïîá³ãòè.

Ó êâ³òí³ 2004 ðîêó òèãð íà ³ì’ÿ
Øàíõàé ç ³òàë³éñüêîãî öèðêó,
ÿêèé òîä³ ãàñòðîëþâàâ ó Ìàäðè-
ä³, ðàïòîì íàïàâ íà îäíîãî ³ç
ñï³âðîá³òíèê³â öèðêó, â³ä³ðâàâ-
øè éîìó ïðàâó ðóêó ïî ñàìèé ë³-
êîòü. Ïîñòðàæäàâ 28-ð³÷íèé
óêðà¿íñüêèé åì³ãðàíò. ×îëîâ³êà
â³äïðàâèëè äî ë³êàðí³, äå â³í òðè-
âàëèé ÷àñ ïåðåáóâàâ ó äóæå òÿæ-
êîìó ñòàí³. Ïðè öüîìó áåçïîñå-
ðåäíüî ñàì äðåñèðóâàëüíèê òèã-
ðà-íàïàäíèêà çàÿâèâ, ùî íå ðî-
çóì³º, ÿê òàêå ìîãëî ñòàòèñÿ, ³
ïîâ³äîìèâ, ùî íå çíàº, ïðî ÿêî-
ãî ñï³âðîá³òíèêà éäåòüñÿ. Äèâ-
íî, òà çë³ñíèé õèæàê äîñ³ ïåðå-
áóâàº ó öèðêó.

Íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ 2007 ðîêó,
ÿêðàç íàïåðåäîäí³ Ð³çäâÿíèõ
ñâÿò, ó çîîïàðêó Ñàí-Ôðàíöèñ-
êî òèãðè âèðâàëèñÿ ç âîëüºðó é
íàïàëè íà â³äâ³äóâà÷³â. Óíàñë³-
äîê íàïàäó îäíà ëþäèíà çàãèíó-
ëà, à äâ³ ä³ñòàëè òÿæê³ òðàâìè.
Â³äâ³äóâà÷³â, ÿêèì ïîùàñòèëî

óíèêíóòè íàïàäó, íåãàéíî åâà-
êóþâàëè, à ïîë³öåéñüê³, êîòð³
ïðèáóëè íà ì³ñöå ïîä³¿, ïðè-
ñòðåëèëè îäíîãî ³ç çâ³ð³â ÷åðåç
éîãî ö³ëêîì íåêîíòðîëüîâàíó
ïîâåä³íêó. ² öå âæå íå ïåðøèé
âèïàäîê, êîëè ñìóãàñò³ óòðè-
ìàíö³ çîîïàðêó â Ñàí-Ôðàíöèñ-
êî íàïàäàþòü íà ëþäåé. Ñêàæ³-
ìî, íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ 2006-ãî
òàìòåøíÿ òèãðèöÿ Òåòÿíà ïîðà-
íèëà ðîá³òíèöþ, ÿêà ïðèíåñëà
¿é êîðì.

Íå âäàëîñÿ óíèêíóòè íàïàä³â õè-
æàê³â ³ öüîãî ðîêó. Òàê, 1 ñ³÷íÿ â
Ëàçîâñüêîìó ðàéîí³ Õàáàðîâ-
ñüêîãî êðàþ (Ðîñ³ÿ) òèãð íàïàâ
íà ìåøêàíöÿ ñåëèùà Ñîíÿ÷íå.
Õèæàê çëàìàâ ÷îëîâ³êîâ³ ê³ëüêà
ðåáåð ³ ïðîêóñèâ îáîº ïåðåäïë³÷.
Íà ùàñòÿ, ïîñòðàæäàëèé çàëè-
øèâñÿ æèâèé. ßê çãîäîì ç’ÿñóâà-
ëè ñï³âðîá³òíèêè ñïåö³íñïåêö³¿,
çàíåñåíèé äî Ì³æíàðîäíî¿ ÷åð-
âîíî¿ êíèãè àìóðñüêèé òèãð äî
öüîãî áóâ ïîðàíåíèé ç âîãíå-

ïàëüíî¿ çáðî¿, ùî ìîãëî ñïðè÷è-
íèòè àãðåñ³þ. Çðåøòîþ åêîëîãè
ïðèñòðåëèëè çâ³ðà, îñê³ëüêè â³í
ñòàâ äóæå íåáåçïå÷íèì äëÿ ì³ñ-
öåâèõ ìåøêàíö³â.

25 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó â Ïîæåæíî-
ìó ðàéîí³ Ïðèìîð’ÿ æåðòâîþ íà-
ïàäó òèãðà ñòàâ ë³ñîðóá. Ñë³äè
òâàðèíè ïîì³òèëè äàâíî, õî÷à âè-
ÿâèòè ¿¿ äîâãî íå âäàâàëîñÿ. Òàì-
òåøí³ ìåøêàíö³ ï³äîçðþâàëè, ùî
õèæàê ìîæå ïîëþâàòè íà ñîáàê,
ÿêèõ òðèìàþòü ë³ñîðóáè, ³ ñàìå ç
öèì ïîâ’ÿçóâàëè çíèêíåííÿ îä-
ðàçó ê³ëüêîõ ÷îòèðèëàïèõ. Öüîãî
ðàçó õèæàê óïîëþâàâ ÷îëîâ³êà,
ÿêîìó âñå-òàêè âäàëîñÿ âèðâàòè-
ñÿ, õî÷à é ç ïîêóñàíèìè ðóêàìè.
Ùî ö³êàâî, çà âèñíîâêàìè ñïå-
ö³àë³ñò³â òèãðà íå âèçíàíî òàêèì,
ùî çàãðîæóº áåçïåö³ ëþäåé, òî-
ìó éîãî òàê ³ íå çëîâèëè. Ìîâ-
ëÿâ, ó âñüîìó âèíí³ ë³ñîðóáè,
êîòð³ áåðóòü ³ç ñîáîþ â ë³ñ áåç
çàéâî¿ ïîòðåáè ïîòåíö³éíó çäî-
áè÷ õèæàêà — ñîáàêó

М’ясо — природна їжа для ти рів. Іноді це м’ясо б ває людсь е
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Ðàê ìîæíà âèë³êóâàòè

— Íèí³, çà îô³ö³éíèìè äàíèìè, â
Óêðà¿í³ ìàéæå 10 òèñÿ÷ ëþäåé ïîòåðïà-
þòü â³ä õðîí³÷íèõ õâîðîá ë³ìôàòè÷íî¿
ñèñòåìè, äî ÿêèõ íàëåæàòü ë³ìôîìè, õðî-
í³÷íà ë³ìôîöèòàðíà ëåéêåì³ÿ òà ìíî-
æèííà ì³ºëîìà,— êàæå ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð Íàóêîâîãî öåíòðó ðàä³àö³éíî¿ ìå-
äèöèíè ÀÌÍ Óêðà¿íè, ïðîôåñîð Âîëî-
äèìèð Áåáåøêî.— Ìàéæå 1000 òàêèõ
õâîðèõ æèâóòü ó ñòîëèö³.

Ñåðåä ñèìïòîì³â õâîðîáè — çàãàëüíà
ñëàáê³ñòü, ï³äâèùåíà âòîìëþâàí³ñòü,
ñõóäíåííÿ, ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ò³-
ëà òà ï³òëèâ³ñòü, à òàêîæ çá³ëüøåííÿ ë³ì-
ôàòè÷íèõ âóçë³â, á³ëü ó ê³ñòêàõ. Çà ïî-
ÿâè öèõ îçíàê âàðòî íåãàéíî çâåðíóòè-
ñÿ äî ä³ëüíè÷íîãî ë³êàðÿ, ÿêèé ìàº ñêå-
ðóâàòè äî ãåìàòîëîãà.

Ó âñüîìó ñâ³ò³ ïð³îðèòåòíèì íàïðÿì-
êîì ñòàº âèÿâëåííÿ îíêîãåìàòîëîã³÷íèõ
õâîðîá íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ ðîçâèòêó. Ïðî-
ë³ôåðàòèâí³ ïðîöåñè ë³ìôàòè÷íèõ ñóäèí
ÿê çëîÿê³ñí³ ïóõëèíè ë³êóâàòè äóæå
ñêëàäíî. Õî÷à íèí³ íàñë³äêè ë³êóâàííÿ
çíà÷íî ë³ïø³, í³æ 10—15 ðîê³â òîìó.
Óêðà¿íñüêèì íàóêîâöÿì äîâåëîñÿ âïðè-
òóë çàéíÿòèñÿ ïðîáëåìîþ ä³àãíîñòèêè òà
ë³êóâàííÿ ïàö³ºíò³â ç îíêîëîã³÷íîþ ïà-
òîëîã³ºþ êðîâ³ ï³ñëÿ àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ, îñ-

ê³ëüêè ðàä³àö³éíå îïðîì³íåííÿ º îäí³ºþ
ç ïðè÷èí íåäóãè. Çà äàíèìè äîñë³äæåíü,
ñàìå ï³ñëÿ ÷îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè
çðîñëà ê³ëüê³ñòü õâîðèõ, çîêðåìà, íà õðî-
í³÷íó ë³ìôîöèòàðíó ëåéêåì³þ. ² âæå ñüî-
ãîäí³øí³ òåõíîëîã³¿ äàëè çìîãó â³ò÷èç-
íÿíèì ôàõ³âöÿì çíà÷íî ïîë³ïøèòè ð³-
âåíü ä³àãíîñòèêè òà ë³êóâàííÿ òàêèõ õâî-
ðîá. ²ñòîòíó ðîëü ó öüîìó â³ä³ãðàëè äî-
ñë³äæåííÿ íà ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷íîìó
ð³âí³, àäæå çàâäÿêè öèì íàïðàöþâàííÿì
òåïåð ìîæíà ï³ä³áðàòè íàéåôåêòèâí³øó
³íäèâ³äóàëüíó òåðàï³þ.

Çóñèëëÿìè ë³êàð³â æèòòÿ ïåâíèõ êàòå-
ãîð³é õâîðèõ ç³ çëîÿê³ñíîþ ïàòîëîã³ºþ
êðîâ³ âäàºòüñÿ ïðîäîâæèòè íà 10—12 ðî-
ê³â ³ á³ëüøå. “Ìîæíà ïðèíöèïîâî ñêà-
çàòè, ùî íàñë³äêè ë³êóâàííÿ õâîðèõ òà-
êîãî ïðîô³ëþ çàëåæàòü â³ä êâàë³ô³êàö³¿
ôàõ³âö³â, ÿêîñò³ ä³àãíîñòèêè, ìåòîä³â ë³-
êóâàííÿ. Íàóêà ñòî¿òü íà ïîðîç³ ìîæëè-
âîãî âèë³êîâóâàííÿ õâîðèõ”,— ïåðåêî-
íàíèé ïðîôåñîð.

Îäíàê, çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà Áåáåø-
êà, íà çàáåçïå÷åííÿ ä³àãíîñòè÷íî-ë³êó-
âàëüíèõ íàïðÿìê³â îíêîëîã³÷íî¿ ãåìàòî-
ëîã³¿ ïîòð³áí³ êîøòè, é íåìàë³. Ëèøå íà
ïðîâåäåííÿ ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷íèõ òà
³ìóíîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, ï³äá³ð äîíî-

ðà äëÿ òðàíñïëàíòàö³¿ ñòîâáóðîâèõ êë³-
òèí ïåðèôåðè÷íî¿ êðîâ³ òà ê³ñòêîâîãî
ìîçêó òðåáà 7—8 òèñ. ãðí. Íàäçâè÷àéíî
äîðîã³ ñüîãîäí³ é ë³êè äëÿ òàêèõ íåäó-
æèõ. Äåðæàâà ïîêè ùî íå ìîæå çàáåçïå-
÷èòè â ïîâíîìó îáñÿç³ ðåàêòèâàìè äëÿ
ä³àãíîñòèêè òà êîí÷å ïîòð³áíèìè ë³êàìè,
à á³ëüø³ñòü õâîðèõ íåñïðîìîæí³ ¿õ êóïè-
òè. Öå ãàëüìóº ïðîöåñ ë³êóâàííÿ.

Óñêëàäíþþòü éîãî òàêîæ ³ òåíäåðí³
îïåðàö³¿ ³ç çàêóï³âë³ ìåäèêàìåíò³â òà îá-
ëàäíàííÿ. Òàê, çà ñëîâàìè äèðåêòîðà
öåíòðó, ÷åðåç ãðîì³çäê³ òåíäåðí³ ïðîöå-
äóðè ìîæíà âòðàòèòè ÷àñ é ò³ ì³çåðí³

êîøòè, ÿê³ âèä³ëÿº äåðæàâà íà îáëàäíàí-
íÿ òà ìåäèêàìåíòè. Àáî æ îòðèìàòè ë³-
êè ñóìí³âíî¿ ÿêîñò³, àäæå çàêóï³âëþ ïðî-
âîäÿòü öåíòðàë³çîâàíî, ³ãíîðóþ÷è ðåêî-
ìåíäàö³¿ ôàõ³âö³â.

×àñòî êîøò³â, âèä³ëåíèõ äëÿ öåíòðó,
âèñòà÷àëî ëèøå íà çàðïëàòó ïðàö³âíè-
êàì. À ïðî ¿¿ ðîçì³ð ïàí Áåáåøêî ïðî-
ìîâ÷àâ, íàòîì³ñòü çàóâàæèâ: “Öå á³äà,
êîëè ë³êàð, â÷èòåëü ÷è ³íæåíåð íà îñòàí-
í³õ ì³ñöÿõ çà ô³íàíñóâàííÿì. Àäæå âî-
íè º ³íòåëåêòîì, çäîðîâ’ÿì, îñâ³òîþ ³
òåõí³÷íèì ïðîãðåñîì, â³ä ÿêèõ çàëåæèòü
íàøå ìàéáóòíº”

Ôàõ³âö³ Êè¿âñüêîãî íàóêîâîãî öåíòðó ðàä³àö³éíî¿ ìåäèöèíè âïðèòóë ï³ä³éøëè 
äî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè îíêîõâîðèõ

— Ùî çì³íèëîñÿ â ä³àãíîñòèö³
òà ë³êóâàíí³ ë³ìôîïðîë³ôåðàòèâ-
íèõ çàõâîðþâàíü îñòàíí³ì ÷àñîì?

— Òåïåð º ìîæëèâ³ñòü ä³à-
ãíîñòóâàòè õâîðîáó íà ðàíí³õ
ñòàä³ÿõ çàõâîðþâàííÿ íà êë³òèí-
íîìó òà ãåíîìíîìó ð³âíÿõ. Öå
äîçâîëÿº çðîçóì³òè ãëèáèíí³
ïðîöåñè, ÿê³ ëåæàòü â îñíîâ³
ðîçâèòêó çàõâîðþâàííÿ é âèáè-
ðàòè íàéîïòèìàëüí³øå ë³êóâàí-
íÿ äëÿ õâîðîãî.

— Ùî öå çà ë³êóâàííÿ?
— Áàãàòî ðîê³â ñòàíäàðòíèìè

ìåòîäàìè ë³êóâàííÿ áóëà õ³ì³î-
òà ïðîìåíåâà òåðàï³ÿ. Àëå íèí³
ç’ÿâèëèñÿ ³ìóíîëîã³÷í³ ìåòîäè
ë³êóâàííÿ, òàê çâàíà “òàðãåòíà
òåðàï³ÿ”, ÿêà äàº çìîãó ä³ÿòè ñà-
ìå ïðîòè ïóõëèííî¿ êë³òèíè, íå

âðàæàþ÷è ³íø³. Òàêîæ çàñòîñî-
âóþòü ìåòîä âèñîêîäîçîâî¿ õ³-
ì³îòåðàï³¿ òà òðàíñïëàíòàö³¿
ñòîâáóðîâèõ êë³òèí ïåðèôåðè÷-
íî¿ êðîâ³ òà ê³ñòêîâîãî ìîçêó.

— Ó ÷îìó ïåðåâàãè íàóêîâîãî
íîó-õàó?

— ßêùî ðàí³øå ë³êàð³ ìîãëè
ëèøå ñòàá³ë³çóâàòè ñòàí õâîðî-
ãî, òî òåïåð ìîæíà ãîâîðèòè
ïðî äîñÿãíåííÿ ïîâíî¿ ðåì³ñ³¿
çàõâîðþâàííÿ. Çîêðåìà, òàðãåò-
íà òåðàï³ÿ äîçâîëÿº ïîâí³ñòþ
ïîçáóòèñÿ ïóõëèííèõ êë³òèí,
îòæå é óáåçïå÷èòè ïàö³ºíòà â³ä
ðåöèäèâó õâîðîáè, ïîäîâæèòè
òåðì³í òà ÿê³ñòü æèòòÿ õâîðîãî.

— Êîëè ñòâîðèëè àñîö³àö³þ é
õòî âõîäèòü äî ö³º¿ îðãàí³çàö³¿?

— Îðãàí³çàö³þ ñòâîðèëè ó
2006-ìó. Äî íå¿ âõîäÿòü ñàì³
õâîð³, ÿê³, âëàñíå, é áóëè ³í³ö³-
àòîðàìè ¿¿ ñòâîðåííÿ, à òàêîæ

¿õí³ ðîäè÷³, íàóêîâö³, ìåäè÷í³
òà ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè òà âñ³
íåáàéäóæ³ äî ïðîáëåìè ë³ìôî-
ïðîë³ôåðàòèâíèõ çàõâîðþâàíü.

Íèí³ àñîö³àö³ÿ íàë³÷óº ìàéæå
1000 îñ³á, âò³ì, öÿ ê³ëüê³ñòü ïî-
ñò³éíî çá³ëüøóºòüñÿ.

— Ùî âäàëîñÿ çðîáèòè çà öåé
÷àñ?

— Ïðèäáàëè äîðîã³ ðåàêòèâè
äëÿ öèòîãåíåòè÷íî¿ ä³àãíîñòèêè
õðîí³÷íî¿ ë³ìôîöèòàðíî¿ ëåéêå-
ì³¿ òà ìîëåêóëÿðíèõ äîñë³äæåíü,
ÿê³ äàþòü çìîãó âèçíà÷èòè îñî-
áëèâîñò³ çàõâîðþâàííÿ ó êîæ-
íîãî êîíêðåòíîãî õâîðîãî òà íà
ï³äñòàâ³ öüîãî ïðèçíà÷èòè íàé-
åôåêòèâí³øå ë³êóâàííÿ äëÿ
êîæíîãî õâîðîãî. Òàêîæ íàøà
îðãàí³çàö³ÿ íàäàº ³íôîðìàö³éíó
ï³äòðèìêó ïàö³ºíòàì òà ë³êàðÿì.
Äëÿ öüîãî ìè ñòâîðèëè ñàéò
àñîö³àö³¿, íà ÿêîìó ðîçì³ùóºìî
ð³çíîãî ðîäó êîðèñíó ³íôîðìà-
ö³þ. Öå äîïîìàãàº õâîðèì â³ä-
÷óòè, ùî âîíè íå ïîîäèíîê³ ó
ñâî¿é ïðîáëåì³, à ë³êàðÿì îçíà-
éîìèòèñÿ ç íîâ³òí³ìè äîñÿãíåí-
íÿìè ó ãàëóç³ ä³àãíîñòèêè òà ë³-
êóâàííÿ. Òàêîæ ìè àêòèâíî çàé-
ìàºìîñÿ ïîøóêîì êîøò³â, ³í-
âåñòîð³â. Çâåðòàºìîñÿ äî êîìåð-
ö³éíèõ óñòàíîâ, ñèëüíèõ ñâ³òó
öüîãî — íà ë³ìôîïðîë³ôåðàòèâ-
í³ çàõâîðþâàííÿ ñòðàæäàº áàãà-
òî â³äîìèõ ëþäåé

²ðèíà ÊÐß×ÎÊ: “Çëîÿê³ñí³ çàõâîðþâàííÿ
êðîâ³ ìîæíà ä³àãíîñòóâàòè íà
êë³òèííîìó òà ãåíîìíîìó ð³âíÿõ”
Ãîëîâà Àñîö³àö³¿ äîïîìîãè ³íâàë³äàì òà ïàö³ºíòàì ³ç õðîí³÷íèìè
ë³ìôîïðîë³ôåðàòèâíèìè çàõâîðþâàííÿìè, äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê ä³ëèòüñÿ 
äîñÿãíåííÿìè ìåäèöèíè ùîäî ïðîáëåì ä³àãíîñòèêè òà ë³êóâàííÿ öèõ çàõâîðþâàíü

Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

За офіційною статисти ою, в У раїні майже 10 тисяч людей потерпа-
ють від хронічних хвороб лімфатичної системи. Завдя и впроваджен-
ню про ресивних техноло ій діа ности и та лі вання ематоло ічної
патоло ії злоя існо о походження фахівці На ово о центр радіацій-
ної медицини АМН У раїни вийшли на рівень та ої медичної допомо-
и, я ий дає змо істотно поліпшити наслід и лі вання й подовжити
життя нед жих.

Дире тор На ово о центр радіаційної медицини Володимир Бебеш о пере онаний, що на а
стоїть на порозі вилі ов вання он охворих
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Під р нтям для створення Асоціації допомо и інвалі-
дам та пацієнтам із хронічними лімфопроліферативни-
ми захворюваннями стало лобальне поширення цих
хвороб. Щоро іль ість хворих на лімфоми, хронічн
лімфоцитарн лей емію та множинн мієлом в У раїні
та світі зростає на 2—7 %. Голова асоціації, до тор
медичних на Ірина Крячо чора поділилася з "Хре-
щати ом" останніми дося неннями медицини в цьом
напрям .
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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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Àíäð³é ÊÓÐÊÎÂ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Õîðîøî áû ñèäåòü â áàðîêàìåðå ñ ïî-
âûøåííûì ñîäåðæàíèåì êèñëîðîäà è ñ
÷åòûðüìÿ ãîëîãðàôè÷åñêèìè îêíàìè, â
êîòîðûõ ìîæíî âèäåòü òîëüêî îòðàæå-
íèÿ ñîáñòâåííîãî âîîáðàæåíèÿ. Ñèäåòü
â òàêîé áàðîêàìåðå è ïèñàòü î ëþáâè,
âîçâûøàÿ è îäóõîòâîðÿÿ åå. Ëþáîâü íå-
âîçìîæíî ïðåóâåëè÷èòü, îíà ëåãêî âû-
õîäèò çà ðàìêè ñëîâ, ñïîñîáíûõ åå îïè-
ñàòü.

À îïèñàíèå ëþáâè, íåò, íå ëþáîâíûå
ðîìàíû î ìåäñåñòðàõ è âðà÷àõ, à ðåàëü-
íûå èñòîðèè, â êîòîðûõ ëþáîâü ïîáåæ-
äàåò âñå, â òîì ÷èñëå è ïîëèòèêó, è ýêî-
íîìèêó? Ïî÷åìó ýòè èñòîðèè íå ïðåïî-
äàþòñÿ â øêîëå íàðàâíå ñ èñòîðèåé êî-
çàöòâà è Òðèïîëüÿ? Ðàçâå ñåðüåçíûå èñ-
òîðèêè íå çàíèìàþòñÿ ëþáîâüþ? Óâå-
ðåí, ÷òî èìåííî ñåé÷àñ âû ìåíÿ íåïðà-
âèëüíî ïîíÿëè! Ãîä íàçàä ÿ ïðî÷èòàë
êíèãó ìîëîäîãî àíãëèéñêîãî èñòîðèêà
Îðëàíäî Ôàéãñà “Wisperers” (“Øåïòó-
íû”). 800 ñòðàíèö êíèãè ïîñâÿùåíû èñ-
òîðèè ñîâåòñêîé ñåìüè âî âðåìåíà ñòà-
ëèíñêîãî òåððîðà. Òàì ðàññêàçàíî ìíî-
æåñòâî ñëó÷àâ ñïàñåíèÿ îò ýïîõè ÷åðåç
ëþáîâü.

Îäíó èç íèõ — èñòîðèþ Èãíàòèÿ è
Ìàðèè Ìàêñèìîâûõ — ïî ñâîåìó ýìî-
öèîíàëüíîìó çàðÿäó ìîæíî ñðàâíèòü ñ
èñòîðèåé ãåðîåâ ðîìàíà “Äîêòîð Æèâà-
ãî”. Èãíàòèé è Ìàðèÿ áûëè âëþáëåíû
äðóã â äðóãà ñ äåòñòâà. Îíè æèëè â ñåëå
Äóáðîâî, â Âàëäàéñêîì ðàéîíå Íîâãî-
ðîäñêîé îáëàñòè. Êàê òîëüêî Ìàðèè èñ-
ïîëíèëîñü 16 ëåò, îíè ïîæåíèëèñü. Áû-
ëî ýòî â 1924 ãîäó. Äî 1927 ãîäà îáà ðà-
áîòàëè íà ôåðìå, ïðèíàäëåæàâøåé ðîäè-
òåëÿì Èãíàòèÿ. Ïîòîì ïåðååõàëè â Ëå-
íèíãðàä, ãäå Èãíàòèé íàøåë ðàáîòó ñòî-
ëÿðà. Â îêòÿáðå 1929 ãîäà, ïÿòü ìåñÿöåâ
ñïóñòÿ ïîñëå ðîæäåíèÿ èõ äî÷åðè Íà-
äåæäû, Èãíàòèÿ àðåñòîâàëè, ïðèïîìíèâ
åìó ó÷àñòèå â êðåñòüÿíñêîì áóíòå â 1919
ãîäó. Ñíà÷àëà åãî îòïðàâèëè â Ñîëîâåö-
êèé ëàãåðü, à ïîòîì ïåðåâåëè íà ñåâåð-
íûé ñåêòîð ñòðîèòåëüñòâà Áåëîìîðêàíà-
ëà — ãèãàíòñêîé ñòðîéêè Ñòàëèíà, íà
êîòîðîé ðàáîòàëè ñîòíè òûñÿ÷ àðåñòî-
âàííûõ “âðàãîâ íàðîäà”. Ìàðèþ ñ ðå-
áåíêîì ñðàçó æå ïîñëå àðåñòà ìóæà âû-
ñåëèëè èç èõ êîìíàòû â Ëåíèíãðàäå. Îíà
ðåøèëà âåðíóòüñÿ â ðîäíóþ äåðåâíþ. Íî,
ïðèåõàâ â Äóáðîâî, îáíàðóæèëà ðàçâà-

ëèíû îòöîâñêîãî äîìà è óçíàëà, ÷òî åå
ñåìüþ ñîñëàëè â Ñèáèðü. Ñîñåäè ïîñî-
âåòîâàëè åé êàê ìîæíî áûñòðåå ïîêè-
íóòü äåðåâíþ, ÷òîáû òîæå íå àðåñòîâà-
ëè. Îíà ïîøëà ïåøêîì â ñîñåäíþþ
Òâåðñêóþ îáëàñòü, è â ïåðâîé æå äåðåâ-
íå ïîñòó÷àëàñü â äâåðè ïåðâîãî ïîïàâ-

øåãîñÿ åé íà ïóòè äîìà. Îïóñòèëàñü íà
êîëåíè ïåðåä îòêðûâøåé åé äâåðè ïà-
ðî÷êîé ñòàðè÷êîâ è ñòàëà óìîëÿòü èõ
âçÿòü ê ñåáå íà âðåìÿ ñâîþ äî÷êó Íàäåæ-
äó. Ïîæèëûå ñóïðóãè ñæàëèëàñü íàä Ìà-
ðèåé. Îíè âçÿëè â äîì ðåáåíêà, à Ìà-
ðèÿ âåðíóëàñü â Ëåíèíãðàä è óñòðîèëàñü

ïîâàðîì íà ïîåçä, õîäèâøèé ïî ìàðø-
ðóòó Ëåíèíãðàä — Ìóðìàíñê. Æåëåçíàÿ
äîðîãà ïðîõîäèëà âäîëü ñåâåðíîãî ñåê-
òîðà ñòðîèòåëüñòâà Áåëîìîðêàíàëà. Ñíà-
÷àëà Ìàðèÿ íå çíàëà, ÷òî ãäå-òî òàì, ñðå-
äè ñîòåí òûñÿ÷ àðåñòàíòîâ, íàõîäèòñÿ è
åå ìóæ. Íî â 1932 ãîäó îíà ñëó÷àéíî
âñòðåòèëàñü ñ âûøåäøèì íà âîëþ ìóæ-
÷èíîé, êîòîðûé ïðèïîìíèë, ÷òî ðàáîòàë
íà êàíàëå âìåñòå ñ Èãíàòèåì. Ïîñëå ýòî-
ãî îíà ñòàëà ïèñàòü äåñÿòêè çàïèñîê Èã-
íàòèþ ñî ñâîèì íîâûì àäðåñîì è ïðè-
íÿëàñü âûáðàñûâàòü èõ èç îêíà âàãîíà-
ðåñòîðàíà, êîãäà ïîåçä ïðîåçæàë â ðàéî-
íå ñòðîèòåëüñòâà ìèìî êàíàëà. Â êîíöå
êîíöîâ îäíà èç ýòèõ çàïèñîê ÷óäîì ïî-
ïàëà ê Èãíàòèþ, è îí îòâåòèë æåíå. Â
êîíöå 1932 ãîäà åãî îñâîáîäèëè èç ëàãå-
ðÿ è îòïðàâèëè â ññûëêó â Àðõàíãåëüñê.
Ìàðèÿ çàáðàëà äî÷êó ó ïîæèëîé ïàðû è
ïåðååõàëà ñ íåé ê íåìó. Òàê ñïóñòÿ òðè
ñ ïîëîâèíîé ãîäà ñåìüÿ âîññîåäèíèëàñü.

Âî âðåìåíà òåððîðà ëþáîâü ê áëèçêèì
ñòàíîâèòñÿ ðåàëüíîé ñïàñèòåëüíîé ñè-
ëîé. Âî âðåìåíà äåìîêðàòèè îíà ÷àñòî
ïðåâðàùàåòñÿ â ãëàìóðíûé ìàññ-ìåäèé-
íûé òîâàð, íîâîå èçäàíèå Êàìàñóòðû,
èãðó äëÿ íå æåëàþùèõ âçðîñëåòü ëþäåé.

ß âñïîìèíàþ ñâîè þíîøåñêèå âëþá-
ëåííîñòè, âñïîìèíàþ ñîáñòâåííûå “òåì-
íûå àëëåè”, âñïîìèíàþ ñòðàííîå ÷óâ-
ñòâî, êàê áóäòî ïî òåëó, âíóòðè, áðîäèò
ãîðÿ÷àÿ ðòóòü, òî óäàðÿÿ â ãîëîâó, òî ïå-
ðåëèâàÿñü â êîí÷èêè ïàëüöåâ è äåëàÿ èõ
óäèâèòåëüíî òÿæåëûìè è æàæäóùèìè
ïðèêîñíîâåíèé ê ëþáèìîìó ÷åëîâåêó.
Þíîøåñêîé ëþáâè íå íóæíà ñòàáèëü-
íîñòü, åé íóæíû ýìîöèè, ðåçêîñòü
÷óâñòâ, ïîðûâ. Äóìàþ, îñîçíàííî èëè
áåññîçíàòåëüíî, íî ìíîãèå ëþäè, äîñ-
òèãíóâ ñïîêîéñòâèÿ è ñòàáèëüíîñòè, òîñ-
êóþò ïî ýòîé ïîðûâèñòîé æèçíè. À ïî-
òîìó èíîãäà ïðîáóþò íûðíóòü, õîòÿ áû
íà âðåìÿ, â ïàðàëëåëüíûé ïîòîê ýìî-
öèîíàëüíîé æèçíè øåñòíàäöàòèëåòíèõ-
äâàäöàòèëåòíèõ. Êîìó-òî èç íèõ óäàåò-
ñÿ îìîëîäèòüñÿ è âûíûðíóòü, êòî-òî, ïå-
ðåïóãàâøèñü óæå äàâíî çàáûòîé ñêîðîñ-
òè è èíòåíñèâíîñòè îòíîøåíèé, áûñòðî
“ãðåáåò ê ïðèâû÷íîìó áåðåãó”.

À ÿ ñåé÷àñ, ïîêà ïèñàë âñå ýòî, âñïîì-
íèë î çàïèñêå, íàéäåííîé â êàðìàíå
ñâîåãî ïëàùà â äåâÿòîì èëè äåñÿòîì
êëàññå. Îêðóãëûì è àêêóðàòíûì äåâè÷ü-
èì ïî÷åðêîì òàì áûëî íàïèñàíî: “ß òå-
áÿ ëþáëþ!” — è íèêàêîé ïîäïèñè. ß òàê
è íå çíàþ, êòî ìåíÿ òîãäà ëþáèë

“Õðåùàòèê” ïðîäîâæóº ñåð³þ åñå ïðî êîõàííÿ, ðîçïî÷àòó Êè¿âñüêèì 
ìåä³àõîëäèíãîì. Ñüîãîäí³ ÷èòà÷³ îçíàéîìëÿòüñÿ ç ïîãëÿäàìè íà ëþáîâ
Àíäð³ÿ Êóðêîâà, ÿê³ íàäðóêîâàíî ìîâîþ îðèã³íàëó

Ëþáîâü. Äàëåêàÿ è áëèçêàÿ
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Ó ï’ÿòíèöþ îðãêîì³òåò ñâÿòêó-
âàííÿ 1020 ð³÷íèö³ õðåùåííÿ Ðó-
ñ³, äî ÿêîãî óâ³éøëè, çîêðåìà, äîê-
òîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïîë³òèê
Äìèòðî Òàáà÷íèê, ïî÷åñíèé ïðå-
çèäåíò ÂÀÒ ÀÁ “Óêðãàçáàíê” Âà-
ñèëü Ãîðáàëü òà â³êàð³é Êè¿âñüêî¿
ìåòðîïîë³¿ Âëàäèêà Îëåêñàíäð,
ïîä³ëèâñÿ ç ïðåñîþ ïëàíàìè öüî-
ãîð³÷íîãî ñâÿòêóâàííÿ þâ³ëåþ õðå-
ùåííÿ Ðóñ³.

ßê âèÿâèëîñÿ, óðî÷èñòîñò³ íà
÷åñòü 1020 ð³÷íèö³ õðåùåííÿ Ðó-
ñ³ òðèâàòèìóòü óâåñü ð³ê. À âò³ì,
îñîáëèâîãî ðîçìàõó íàáåðóòü óæå
íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ, êîëè ðîçïî÷-
íåòüñÿ êîíöåðòíå òóðíå 26 ì³ñòà-

ìè Óêðà¿íè êîðèôå¿â åñòðàäè —
ãóðò³â “Áðàòè Êàðàìàçîâ³”,
“ÄÄÒ”, “Ï³ñíÿðè”. Çàñï³âàþòü é
ìîëîä³ êîëåêòèâè ç óñ³º¿ Óêðà¿íè.
Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, âèñòó-
ïè ñï³âàê³â ïîºäíóâàòèìóòüñÿ ç
ïðîìîâàìè òåîëîã³â, ³ñòîðèê³â òà
öåðêîâíèõ õîðîâèõ êîëåêòèâ³â.
Ìèíóëîãî ðîêó ï³ä ÷àñ ñâÿòêó-
âàíü õðåùåííÿ Ðóñ³ íà Ñï³âî÷å
ïîëå â Êèºâ³ ïðèéøëî ñèëà-ñè-
ëåííà ëþäåé, áóëî äóæå áàãàòî
ìîëîä³. ßê ñïîä³âàþòüñÿ îðãàí³-
çàòîðè, öüîãî ðîêó äî óðî÷èñòîñ-
òåé ìàº äîëó÷èòèñÿ ùå á³ëüøå
íàðîäó. “Ñâÿòî ðåàëüíî ìîæå
îá’ºäíàòè òà äîíåñòè äî óêðà¿í-

ö³â õðèñòèÿíñüê³ ö³ííîñò³”,— íà-
ãîëîñèâ Âëàäèêà Îëåêñàíäð.

Òà íå ëèøå êîíöåðòíèì òóðíå
ìàº çàïàì’ÿòàòèñÿ þâ³ëåé õðå-
ùåííÿ Ðóñ³. Àòìîñôåðó âèçíà÷-
íîãî ñâÿòà ïðèâíåñå é Õðåñíà õî-
äà ç ìîùàìè ñâÿòîãî ð³âíîàïîñ-
òîëüíîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà òà
÷óäîòâîðíèìè ³êîíàìè — ñâÿòè-
íÿìè ìîíàñòèð³â Óêðà¿íè, ùî
â³äáóäåòüñÿ â ñòîëèö³, óñ³õ îáëàñ-
íèõ öåíòðàõ òà Ñåâàñòîïîë³. Êè-
ÿíè çìîæóòü äîºäíàòèñÿ äî íå¿
òðàäèö³éíî 28 ëèïíÿ.

Ñâÿòèí³ âèñòàâëÿòü äëÿ ïîêëî-
í³ííÿ ó êàôåäðàëüíèõ ñîáîðàõ
ì³ñò, äå áóäóòü ñâÿòêîâ³ â³äïðàâè.
Ïðîâåäåííÿ óðî÷èñòîñòåé ïðîô³-
íàíñóþòü ìåöåíàòè. Çà ñëîâàìè
Âàñèëÿ Ãîðáàëÿ, ³í³ö³àòèâó âæå
ï³äòðèìàëè áàãàòî â³äîìèõ ëþ-
äåé, ÿê³ âêëàäóòü êîøòè ó ñâÿò-
êóâàííÿ.

Öüîãî ðîêó ñâÿòêóâàííÿ õðåùåí-
íÿ Ðóñ³ ñÿãíóòü Ðîñ³¿ òà Á³ëîðóñ³.
Ó ñåðïí³ ó íàéá³ëüøèõ ì³ñòàõ öèõ
êðà¿í âèñòóïàòèìóòü ìèòö³ ç óðî-
÷èñòèìè êîíöåðòíèìè òóðàìè

Õðåùåííÿ Ðóñ³ 
ñâÿòêóâàòèìóòü
äðóæíî
Äî óêðà¿íö³â äîºäíàþòüñÿ ðîñ³ÿíè òà á³ëîðóñè
Ìàðèíà ÊÎÒËÓÁÀÉ
“Õðåùàòèê”

Цьо о ро 1020 річницю хрещення Р сі відзначатим ть
із розмахом. Свят вання набере обертів напри інці віт-
ня, оли розпочнеться онцертне т рне
26 містами У раїни. Привітають раїнців співа и, істори-
и та бо ослови. А вже з серпня рочиста про рама від-
б деться в найбільших російсь их та білор сь их містах.

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Правління ВАТ “КБ “Е спобан ”
відповідно до ст. ст. 40, 43 За он У раїни “Про осподарсь і

товариства” повідомляємо про проведення позачер ових
за альних зборів а ціонерів, я і відб д ться

3 вітня 2008 ро о 10.00 в онференц-залі бан
за адресою: м. Київ, Дмитрівсь а, 18/24

Порядо денний:
1. Звіт Правління про підс м и фінансово- осподарсь ої діяльності Бан за 2007 рі .
2. Затвердження річної фінансової звітності бан та звіт зовнішньо о а дитора за 2007 рі .
3. Затвердження звіт Ревізійної омісії бан за 2007 рі .
4. Про зміни с ладі Ревізійної омісії ВАТ “КБ “Е спобан ”.
5. Затвердження поряд розподіл приб т бан .
6. Про внесення змін до Стат т ВАТ “КБ “Е спобан ” та затвердження стат т бан в новій

реда ції..
7. Затвердження Положення про порядо форм вання та ви ористання фондів ВАТ “КБ

“Е спобан ”.
8. Роз ляд питання про змін розмір стат тно о апітал ВАТ “КБ “Е спобан ” та додат ов

емісію а цій бан .
9. Визначення основних напрям ів діяльності ВАТ “КБ “Е спобан ”.

До п.8 поряд денно о:
Збільшення стат тно о апітал здійснюється шляхом зал чення додат ових внес ів рошовій

формі з метою розширення обся ів бан івсь их посл .
Мінімальний розмір збільшення стат тно о апітал — 100 000 000 рн. — здійснюється

шляхом за рито о (приватно о) розміщення додат ово о вип с простих іменних а цій
номінальною вартістю 1,00 рн в іль ості 100 000 000 шт на за альн номінальн вартість
100 000 000 рн. Форма існ вання а цій — бездо ментарна.

Дата почат за рито о (приватно о) розміщення цінних паперів — 15 травня 2008 ро , дата
завершення за рито о (приватно о) розміщення — 5 червня 2008 ро .

Усі а ціонери бан мають переважне право на придбання а цій, що розміщ ються додат ово,
іль ості, пропорційній їх частці стат тном апіталі бан .
У зв’яз зі збільшенням розмір стат тно о апітал бан збит ів для власни ів а цій не

очі ється та права а ціонерів не змінюються.
Після за інчення проведення за рито о (приватно о) розміщення а цій п. 5.1 Стат т бан

б де ви ладений в та ій реда ції:
“5.1. Стат тний апітал Бан становить 188 895 200 (сто вісімдесят вісім мільйонів вісімсот

дев’яносто п’ять тисяч двісті) ривень. Стат тний апітал Бан поділений на 188 895 200 (сто
вісімдесят вісім мільйонів вісімсот дев’яносто п’ять тисяч двісті) шт простих іменних а цій
номінальною вартістю 1 (одна) ривня ожна а ція.”

Реєстрація а ціонерів, що приб ли для часті в за альних зборах, відб деться за адресою
та день проведення за альних зборів з 9.00 до 9.45. Для реєстрації необхідно мати при собі
до мент, що посвідч є особ , а представни ам а ціонерів додат ово — дор чення (довіреність)
на право часті в зборах.

Для отримання додат ової інформації, довідо чи подання пропозицій щодо поряд денно о
за альних зборів можна звертатися за адресою проведення зборів.

Телефон для довідо (044) 484-43-45.
Правління ВАТ КБ “Е спобан ”

ПРАВЛІННЯ
ВАТ “Універсальний Бан Розвит та Партнерства”

повідомляє, що 4 вітня 2008ро о 18.00
відб д ться За альні збори а ціонерів Бан
за адресою: м. Київ, в л. Де тярівсь а, 48.

Порядо денний:
1. Звіт Правління про рез льтати діяльності Бан за 2007 рі .
2. Звіт Ревізійної омісії.
3. Затвердження річно о фінансово о звіт та баланс Бан

за 2007 рі .
4. Затвердження звіт та виснов зовнішньо о а дитора.
5. Розподіл приб т за 2007рі .

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності
ВАТ “КБ “Е спобан ”

(тис. рн.)

Наймен вання по азни а
рі

2007 2006

Усьо о а тивів 1371114 845703

Основні засоби 139121 136870

Дов остро ові фінансові інвестиції - -

Запаси 1000 1382

С марна дебіторсь а забор ованість 1592 387

Грошові ошти та їх е віваленти 66933 61653

Нерозподілений приб то 13645 16006

Власний апітал 180979 167334

Стат тний апітал 88895 73676

Дов остро ові зобов’язання 546807 323605

Поточні зобов’язання 643328 354764

Чистий приб то (збито ) 13645 16006

Середньорічна іль ість а цій (шт.) - -

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

За альна с ма оштів, витрачених на ви п власних а цій протя ом період - -

Чисельність працівни ів на інець період (осіб) 449 411

Голова Правління ВАТ “КБ “Е спобан ” Ю.І. Гетьманен о

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності
ВАТ “УБРП”
(тис. рн.)

Реєстрація часни ів зборів б де проводитись 04 вітня 2008 ро з
17.00 до 17.50 за адресою: м. Київ, в л. Де тярівсь а, 48. Учасни ам при
собі необхідно мати до менти, що посвідч ють особ , представни ам —
паспорт та дор чення, оформлене з ідно з за онодавством У раїни.
Ліцензія НБУ №140 від 04.10.2001р.
Довід и за тел. (044) 590-09-24

Правління ВАТ “УБРП”

Наймен вання по азни а

Період

Станом на
01.01.08р.

Станом на
01.01.07р.

Усьо о а тивів 1 196 010 950 095

Основні засоби 31 536 10 383

Дов остро ові фінансові інвестиції - -

Запаси 73 110

С марна дебіторсь а забор ованість 7 345 3 785

Грошові ошти та їх е віваленти 100 185 78 903

Нерозподілений приб то 5 959 3 980

Власний апітал 161 726 154 148

Стат тний апітал 140 000 140 000

Дов остро ові зобов’язання 451 870 339 895

Чистий приб то (збито ) 11 556 7 837

Середньорічна іль ість а цій (шт.) 140 000 87 800

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

- -

За альна с ма оштів, витрачених на ви п
власних а цій протя ом період

- -

Чисельність працівни ів на інець період (осіб) 804 677

Ïåðø³ ïà ó ìàíåæ³
Â³äêðèòòÿ ñåçîíó-2008 â³äêðèòîãî êóáêó Êèºâà
ç âè¿çäêè
Âàëåð³ÿ ÒÐÓÔÀÊ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

15 — 16 люто о в КСК "Ма нат" старт -
вав 2-й бо столиці з виїждж вання,
внесений до рафі а рейтин ових зма-
ань Міжнародної федерації інно о
спорт . Медіапартнером зма ань став
“Київсь ий медіахолдин ”. Підтримати
наших спортсменів міжнародно о лас ,
а та ож інний спорт за алом приїхали
прихильни и цьо о вид спорт , др зі
власни ів оней і любителі замісь о о
відпочин .

Çìàãàííÿ â³äáóâàëèñÿ ïî-äîìàøíüîìó, ç êîìåíòà-
ðÿìè âñ³õ ñêëàäîâèõ ÷àñòèí îö³íîê ó÷àñíèê³â ³ ïîðà-
äàìè ñòîñîâíî ïîäàëüøî¿ ðîáîòè. À ñåðåä êîíÿð³â â³ä-
çíà÷èëèñÿ ÷ëåíè íàøî¿ îë³ìï³éñüêî¿ çá³ðíî¿. Ïðîòå ð³-
âåíü çìàãàíü áóâ äîñèòü âèñîêèé, ó òîìó ÷èñë³ é ïî-
êàçîâèé ì³æíàðîäíèé ñóää³âñòâà ¿çäè — îö³íþâàëè
ïðåäñòàâíèêè Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Óãîðùèíè ³ Í³ìå÷÷èíè.
Öå íå “Êóáîê âîäîêà÷êè” àáî “Ñåìåíà Ñåìåíîâè÷à”,
à òóðí³ð, ùî ñòàâèòü ñâî¿ì çàâäàííÿì ðîçâèòîê ïðî-
ôåñ³éíîãî ñïîðòó Óêðà¿íè, ï³äãîòîâêó íàøèõ ñïîðòñ-
ìåí³â äî ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü. Îäèí ³ç çàñíîâíèê³â
êóáêà, ãîëîâà Ôåäåðàö³¿ ê³ííîãî ñïîðòó Êèºâà ³ ðåê-
òîð Àêàäåì³¿ ìóí³öèïàëüíîãî óïðàâë³ííÿ Âîëîäèìèð
Ïðèñÿæíþê ââàæàº, ùî ðîçâèòîê ê³ííîãî ñïîðòó â
êðà¿í³ — ïîêàçíèê ¿¿ öèâ³ë³çîâàíîñò³. “À íà ì³æíàðîä-
íîìó ð³âí³ îõî÷³øå ñï³âïðàöþþòü ç öèâ³ë³çîâàíèìè
ïàðòíåðàìè”,— ïîä³ëèâñÿ ç “Õðåùàòèêîì” ïàí Ïðè-
ñÿæíþê. Âëàñíèê ÊÑÊ “Ñïîðò-åë³ò” ²ðèíà Ìóñ³ºí-
êî, êîòðà áóëà îäí³ºþ ç òèõ, õòî óäîñêîíàëþâàâ ñèñ-
òåìó çìàãàííÿ,— ïðèõèëüíèöÿ ³äå¿, ùî ³ àìàòîðè, é
ïðîñò³ ëþáèòåë³ êîíåé ïîâèíí³ îäðàçó îïàíîâóâàòè
ãðàìîòíó ñèñòåìó, à íå “êàòàòèñÿ íà êîíÿ÷êàõ”, ÿê êî-
ìó íà äóìêó çáðåäå.

Âëàñíèê Royal Horse Club Àíäð³é Ñèäîðîâ (Ë³ñ-
íèêè) ï³äòâåðäæóº, ùî ç êîæíèì ðîêîì âñå á³ëü-
øå VIP-ïåðñîí ñõèëÿºòüñÿ äî êóï³âë³ êîíåé. Îñü ³
Â³òàë³é Ãàéäóê, ñï³ââëàñíèê ²ÑÄ ³ ëþáèòåëü êîíåé,
áóäóº êëóá íà Æèòîìèðñüê³é òðàñ³. ßâíî íå äëÿ çà-
ðîá³òêó. Âçàãàë³ êîíåé òðèìàþòü ëþäè çàìîæí³, ÿê³
çàðîáëÿþòü íà ³íøèõ ïðîåêòàõ. Âîíè ³íâåñòóþòü ó
ê³ííèé ñïîðò: ïëàòÿòü êîíþõàì, òðåíåðàì, ñïîíñî-
ðóþòü ð³çí³ çìàãàííÿ, ï³äòðèìóþòü íàøó çá³ðíó

âðåøò³-ðåøò. Òîìó ùî âàðòî òâîºìó âèõîâàíöåâ³
õî÷à á ðàç âèãðàòè àáî íàâ³òü ïðîñòî âäàëî âèñòó-
ïèòè, ç’ÿñîâóºòüñÿ, ùî öÿ ïðèñòðàñòü çíà÷íî çà-
ïàëüí³øà â³ä áàíàëüíî¿ êàçèíîøíî¿ ³ãðîìàí³¿.  ßê
í³õòî ñêðîìíî íå äîòðèìóâàâ ñâ³òîâîãî äðåñ-êîäó
äëÿ â³äâ³äóâà÷³â: í³ÿêèõ êàïåëþøê³â, ðóêàâè÷îê,
öèë³íäð³â ³ ôðàê³â. Îðãàí³çàòîðè êàæóòü, ùî ðàä³
áà÷èòè ñâî¿õ ãîñòåé ó áóäü-ÿêîìó âèãëÿä³ é áåç îá-
ìåæåíü. Çàòå ñåðåä îô³ö³éíèõ ïàðòíåð³â çìàãàíü
öüîãî ðîêó ç’ÿâèâñÿ ðîñ³éñüêèé þâåë³ðíèé ä³ì “Ìî-
èñåéêèí” ç Êàòåðèíáóðãà, êîòðèé âîëîä³º ðîäîâè-
ùàìè êàìåí³â ³ íàäàº ñâî¿ âèðîáè ÿê ïðèçè, áî ââà-
æàº, ùî ïîïóëÿðíèé ó Ðîñ³¿ ³ Óêðà¿í³ ê³ííèé ñïîðò
ïîâèíåí âñòàòè íà îäèí ùàáåëü ç ïðåñòèæíèìè
âèòâîðàìè ìèñòåöòâà

Жін а на оні — це завжди лам р

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



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

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 467
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Олена АЛІМОВА,
ліпмей ер:
— По ано ставлюся. Зброя — це

той інстр мент, я ий небезпечно
застосов вати. У нашом ХХІ сто-
річчі потрібно мирним шляхом ви-
ріш вати онфлі ти і вчитися обхо-
дитися без неї. У мене б в хло-
пець, я ий любив полювати і на-
віть навчив мене стріляти з пнев-
матично о пістолета. Це азартно,
мені подобалося. Я ось ми пішли
стріляти з відстані по бан ах — я
раптом вис очив на алявин за-
єць. Мій хлопець, природно, хотів
йо о підстрелити, але я заборони-
ла йом ! Я пере онана, що не
можна вбивати живих істот.

Андрій ШКІЛЬ,
народний деп тат:
— Д же позитивно. Я б в спів-

автором за он про вільний обі
зброї, я ий нині знаходиться на
опрацюванні. У нас немає проб-
лем із мисливсь ою зброєю, але

є проблема з пістолетами, я і не
можна вільно пити. З ідно з про-
е том за он , нарізн зброю мож-
на б де придбати, маючи дозвіл із
міліції. Історія цьо о за он тя -
неться ще з 1992 ро , при цьом
ліві сили завжди вист пали проти
ньо о. Важ о передбачити, чи за-
твердять йо о цьом с ли анні,
але та а можливість є.

І ор ПЕЛИХ,
телевед чий:
— Швидше ні, аніж та . З одно-

о бо , я належ до тих людей,
я і раз на 2—3 місяці стріляють.
З іншо о бо , я пере онаний, що
ожній нації потрібно дорости до
відч ття отовності носити зброю.
Носії зброї повинні б ти шляхет-
ними. До и с спільство молоде,
воно наче дитина і може зі
зброєю в р ах наробити д р-
ниць. Але з часом воно дорослі-
шає. Том я все-та и проти ле а-
лізації зброї.

ßê âè ñòàâèòåòåñÿ
äî ³äå¿ ëåãàë³çàö³¿ çáðî¿?

Наталія ВІТРЕНКО,
лідер Про ресивно-соціалістичної партії У раїни:
— Я що треба рят вати йо о життя, здала б. Я що

він воро , йо о потім треба с дити. Люди мають зна-
ти, я і злочини він зробив. Кожна людина має право
на життя. Бо дав, повинен Бо і відбирати. Я що лю-
дина страждає, то їй потрібно допома ати. Хто б це не
б в. Але я що це воро і він ш одить с спільств , то
треба йо о с дити людсь им с дом.

Лев о ЛУК’ЯНЕНКО,
дисидент, Герой У раїни:
— Я що воро шляхетний, то я мі би це зробити.

Колись, йд чи на ерць один із одним на шпа ах, спо-

чат шпа и дезінфі вали розчині, а потім йшли од-
не одно о вбивати. Убити отовий, але отр тою не
можна б ло тр їти. Та е б ло правило шляхетності —
визнавай за противни ом сі йо о достоїнства. Я що
він визнає за тобою всі твої достоїнства, то тоді зма-
ання відб ватиметься чесно, між чесними людьми. На
превели ий жаль, нині на пра тиці та их людей д же
мало.

Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ,
лідер партії “Братство”:
— Маб ть, лише в том випад , я би хворів би на

СНІД. Щоб і воро теж б ло “добре”.

×è çäàëè á âè êðîâ 
äëÿ ñâîãî âîðîãà?

Êèÿíè íå ëþáëÿòü 
îçáðîºíèõ 
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Íà çàïðîøåííÿ Àñîö³àö³¿ ìî-
ëîäèõ äîíîð³â Óêðà¿íè ó ï’ÿòíè-
öþ äî Öåíòðó ïåðåëèâàííÿ êðî-
â³ ñòîëè÷íî¿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³ çà-
â³òàëè âåäó÷³ ïðîâ³äíèõ óêðà¿í-
ñüêèõ òåëåêàíàë³â, àáè çäàòè êðîâ
äëÿ ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó îí-
êîãåìàòîëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ ö³º¿
ë³êàðí³. Ñåðåä òèõ, õòî çãîëîñèâ-
ñÿ äîïîìîãòè ä³òÿì, áóâ ³ âåäó÷èé
ÒÐÊ “Êè¿â” Ëóê’ÿí Ñåëüñüêèé.

Ñïåðøó â³í ïðîêîíñóëüòóâàâñÿ
ó ë³êàðÿ, ïîì³ðÿâ òèñê, àáè âè-
çíà÷èòè, ñê³ëüêè ìîæíà “çàáðà-
òè” êðîâ³, çäàâ êðîâ ³ç ïàëüöÿ —

äëÿ âèçíà÷åííÿ ãðóïè òà ð³âíÿ ãå-
ìîãëîá³íó, à ïîò³ì ó íüîãî óçÿëè
ïðèáëèçíî 200 ãðàì³â êðîâ³. Ïàí
Ñåëüñüêèé óïåâíåíèé, ùî éîãî
â÷èíîê ñòàíå ïðèêëàäîì äëÿ ³í-
øèõ ëþäåé òà äîïîìîæå âðÿòóâà-
òè æèòòÿ íå îäí³é äèòèíè: “Æàõ-
ëèâî âèçíàâàòè, ùî ó á³ëüøîñò³
âèïàäê³â øàíñè íà îäóæàííÿ çà-
ëåæàòü â³ä â÷àñíî îòðèìàíî¿ êðî-
â³. Ñâî¿ì ïðèêëàäîì õî÷ó äîíåñ-
òè äî áàãàòüîõ: äîíîðñòâî íå º
íàäçâè÷àéíèì â÷èíêîì, à êîæåí
çäàòíèé äîïîìîãòè. Ïðîñòî áàãà-
òî ëþäåé íå çíàþòü, äå öå ìîæíà

çðîáèòè ³ íå óñâ³äîìëþþòü, ÿêîþ
ãîñòðîþ º ïîòðåáà ó äîíîðñüê³é
êðîâ³”,— çàçíà÷èâ Ëóê’ÿí Ñåëüñü-
êèé “Õðåùàòèêó”.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ãî-
ëîâíèé ë³êàð Êè¿âñüêîãî îáëàñ-
íîãî öåíòðó êðîâ³ Ïåòðî Âåð-
áèöüêèé, ùîðîêó â Óêðà¿í³ ä³à-
ãíîç “ðàê” âñòàíîâëþþòü áàãà-
òüîì ä³òÿì. Ïðè öüîìó äîñâ³ä ºâ-
ðîïåéñüêèõ êðà¿í ñâ³ä÷èòü, ùî
ïðèáëèçíî 80 % ä³òåé ç ä³àãíîçà-
ìè çëîÿê³ñíèõ ïóõëèí ³ ëåéêîç³â
ìàþòü øàíñè çíîâó áóòè çäîðî-
âèìè. ¯õí³ øàíñè íà æèòòÿ çàëå-
æàòü íå ëèøå â³ä ìåäèêàìåíò³â,
ÿê³ ïðèãí³÷óþòü ðîçâèòîê ðàêî-
âèõ êë³òèí, à é â³ä â÷àñíî îòðè-
ìàíî¿ êðîâ³ ïåâíî¿ ãðóïè: “Íà Çà-
õîä³ äîíîðñòâî ââàæàºòüñÿ ïðåñ-
òèæíîþ òà ïîïóëÿðíîþ ôîðìîþ
ïðîÿâó ìèëîñåðäÿ. Â ñåðåäíüîìó
â ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ íà 1 òè-
ñÿ÷ó ìåøêàíö³â ïðèïàäàº 40—60
îñ³á, îõî÷èõ çäàâàòè êðîâ. Íà
æàëü, â Óêðà¿í³ öÿ öèôðà ñòàíî-
âèòü ëèøå 10—14 ëþäåé”, — äî-
äàâ ïàí Âåðáèöüêèé
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Як ставитесь до ідеї
легалізації зброї?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íåâåëèêèé ñí³ã. Â³òåð

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

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Âäåíü íåâåëèêèé ñí³ã, âíî-
÷³ ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 5—10 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü —1...—4°Ñ, âíî÷³ —4...—7°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Здавши ров, Л ’ян Сельсь ий дає інтерв’ю
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1. Êàòåãîðè÷íî ïðîòè — 36 %
2. Ìåí³ âàæêî â³äïîâ³ñòè — 23 %
3. Íå óïåâíåíèé, ùî öå õîðîøà ³äåÿ — 18 %
4. Øâèäøå çà, í³æ ïðîòè — 14 %
5. Êàòåãîðè÷íî çà — 9 %

“Ç³ðêàì” ïóñòèëè êðîâ
Ó Ì³æíàðîäíèé äåíü îíêîõâîðèõ ä³òåé 
â³äáóëàñÿ ïîêàçîâà àêö³ÿ ç äîíîðñòâà òåëåâåäó÷èõ

Îëåã ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ
“Õðåùàòèê”

15 люто о вед чі раїнсь их теле аналів здали ров із
на оди Міжнародно о дня дітей, хворих на лей емію. У
та ий спосіб "зір и" нама алися я поп ляриз вати до-
норство в цілом , та і приверн ти ва ромадсь ості
до он охворих. До обласної лі арні завітали Л 'ян
Сельсь ий, Ма сим Неліпа, Даша Малахова, Анатолій
Бондарен о, І ор Посипай о та ба ато інших пізнава-
них "облич" вітчизняно о телебачення.


