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Êèÿíè íå ï³äâåëè ñâîãî ìåðà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çíîâó ñòàâ ë³äåðîì

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ 
“Õðåùàòèê”

Сенсації не сталося — Леонід Черновець ий
залишився мером столиці. За попередніми
рез льтатами Центр соціальних і політич-
них досліджень “Социс”, найближчо о с -
перни а Оле сандра Т рчинова він випере-
див на 14,58% олосів. За чинно о мера
про олос вали 35,05 % иян. Голова сто-
личної ТВК Галина Біли заявила, що вибо-
ри вважаються та ими, що відб лися, і їхні
рез льтати найближчим часом б де за о-
нено. С дячи з чорашніх заяв “Хрещати-
”, ос арж вати рез льтати с перни и Чер-

новець о о навряд чи збираються.

Ï³ä îãîëîøåííÿ äàíèõ åêçèò-ïîë³â ùîäî âèáîð³â ìå-
ðà ó÷îðà íà Õðåùàòèêó ëóíàëè ñàëþòè. Êèÿíè ñâÿòêó-
âàëè Äåíü ñòîëèö³, ìåðîì ÿêî¿ ó öåé ìîìåíò çíîâó ñòàâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ó ñâî¿é ïåðåìîç³ â³í áóâ óïåâíå-
íèì ùå íà ñòàðò³ êàìïàí³¿ ³ âêîòðå ï³äòâåðäèâ öå íà âè-
áîð÷³é ä³ëüíèö³ ¹ 13/6, ùî íà Êëîâñüêîìó óçâîç³. Çà-
ïîâíèòè âëàñíèé áþëåòåíü â³í ïðèéøîâ ³ç ñèíîì Ñòå-
ïàíîì òà ÷ëåíàìè áëîêó Äåíèñîì Êîìàðíèöüêèì, Îëå-
ñåì Äîâãèì ³ Àíàòîë³ºì Ãîëóá÷åíêîì.

“ß äîáðå ñïàâ ³ àáñîëþòíî íå õâèëþþñÿ ïðî òå, ùî
áóäå äàë³”,— çàïåâíèâ ìåð, îïóñòèâøè äîêóìåíò â óð-
íó.

Êîìåíòóþ÷è âèñëîâëþâàííÿ ñâîãî îïîíåíòà Â³òàë³ÿ
Êëè÷êà ïðî ïîë³òè÷íèé íîêàóò, ó ÿêèé â³í â³äïðàâèòü
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ÷èííèé ìåð çàÿâèâ: “Ó ìîºìó
ëåêñèêîí³ íåìàº ñë³â “ïîë³òè÷íèé íîêàóò”. ß äèâèâñÿ
áîêñ, öå ï³çíàâàëüíî. Àëå ÿ íèì íå çàéìàþñÿ”,— äîäàâ
ìåð.

Î 22-é ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ç ïîë³òè÷íèì íîêàóòîì Â³òàë³é
Êëè÷êî ïîãàðÿ÷êóâàâ. Çà ïîïåðåäí³ìè ðåçóëüòàòàìè ãî-
ëîñóâàííÿ, îãîëîøåíèìè Öåíòðîì ñîö³àëüíèõ ³ ïîë³òè÷-
íèõ äîñë³äæåíü “Ñîöèñ”, ïðîôåñ³éíèé áîêñåð îïèíèâñÿ
ëèøå íà òðåòüîìó ì³ñö³.

“Âèáîðè ââàæàþòü òàêèìè, ùî â³äáóëèñÿ,— çàïåâíèëà
ï³ñëÿ çàêðèòòÿ ä³ëüíèöü ãîëîâà ñòîëè÷íî¿ ÒÂÊ Ãàëèíà Á³-
ëèê.— ßâêà âèáîðö³â ñòàíîâèëà â öåíòðàëüíèõ òà Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîíàõ 50%, íàéìåíøå ïðîãîëîñóâàëè â Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. Âæå î òðåò³é ãîäèí³ íî÷³ ïî÷íóòü íàä-
õîäèòè ïðîòîêîëè. ×åðåç äîâæèíó áþëåòåíÿ ï³äðàõóíîê
òðîõè óñêëàäíèòüñÿ. Çã³äíî ³ç çàêîíîì, çà ï’ÿòü äí³â äåð-
æâèáîð÷êîì ìàº âñòàíîâèòè ðåçóëüòàòè âèáîð³â”. “Õðåùà-
òèê” ñòàíå ïåðøèì, õòî ¿õ îïóáë³êóº òà óçàêîíèòü.

×è îñêàðæóâàòèìóòü ïåðåìîãó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî, ó øòàá³ éîãî íàéáëèæ÷îãî ñóïåðíèêà Îëåêñàíäðà
Òóð÷èíîâà êîìåíòóâàòè â³äìîâèëèñÿ. Ãîëîâà ïîêè ùî
ä³þ÷î¿ ôðàêö³¿ ÁÞÒ Òåòÿíà Ìåë³õîâà íà çàïèòàííÿ êî-
ðåñïîíäåíòà “Õðåùàòèêà” äâ³÷³ êèíóëà ñëóõàâêó.

“Íå ìîæó òàê îäðàçó ñêàçàòè. Öå ùå íåîñòàòî÷í³ ðå-
çóëüòàòè,— çàÿâèëà òèì ÷àñîì Íàòàë³ÿ Íîâàê ³ç Áëîêó
Â³òàë³ÿ Êëè÷êà.— Êîëè âñå áóäå îñòàòî÷íî âèð³øåíî,
òî ïîòð³áíî áóäå ñ³ñòè ³ äåòàëüíî ïðîàíàë³çóâàòè âñ³ àê-
òè é äîêóìåíòè, à âæå ïîò³ì ïðèéíÿòè âèâàæåíå ð³øåí-
íÿ”.

Çà ÷âåðòü ï³âí³÷, Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé âèñòóïèâ íà òå-
ëåêàíàë³ ÒÐÊ. Ïðî ñâîþ î÷åâèäíó ïåðåìîãó â³í ãîâîðèâ
äîâîë³ ñòðèìàíî. “ß êîíñåðâàòèâíà ëþäèíà, õî÷ó äî÷åêà-
òèñÿ îñòàòî÷íèõ ðåçóëüòàò³â, à òîä³ âæå â³äêðèâàòè ïëÿø-
êó øàìïàíñüêîãî,— ñêàçàâ ìåð.— Îäíå ìîæó çàÿâèòè íà-
ïåâíå — òîé áðóä, ÿêèé ëèâñÿ íà êèÿí ï³ä ÷àñ ö³º¿ âèáî-
÷î¿ êàìïàí³¿ çàê³í÷èâñÿ”
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Ïåðø³ ï³äñóìêè âèáîð³â íå ïðè-
íåñëè ñåíñàö³¿, ïðîòå äå÷èì òàêè
çäèâóâàëè. Íàïðèêëàä, ìàëî õòî
î÷³êóâàâ, ùî äîâîë³ íåïîãàíå ì³ñ-
öå çàéìå Áëîê Ëèòâèíà. Õî÷à,
óâàæíî ïðîàíàë³çóâàâøè ï³äñóì-
êè ãîëîñóâàííÿ, ìîæíà ïîì³òèòè,
ùî í³÷îãî äèâíîãî íåìàº. Êèÿíè
â³ääàëè ïåðåâàãó ñèëàì, ÿê³ ìàëè
âëàñíå êè¿âñüêó, à íå çàãàëüíî-
óêðà¿íñüêó êîìàíäó. Ç êîãîðòè êè-
¿âñüêèõ ñèë âèïàäàº õ³áà ùî Áëîê
Þë³¿ Òèìîøåíêî. Îäíàê íàçâàòè
óñï³õîì 20% çà óìîâ, ùî íà ïàð-

ëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ ó Êèºâ³ Áëîê
Þë³¿ Òèìîøåíêî íàáðàâ ó ñòîëè-
ö³ ïîíàä 46%, âàæêî. Âèáîðè òà-
êîæ çàñâ³ä÷èëè, ùî êèÿíè íå õî-
÷óòü íàçàä — ó ÷àñè, êîëè ñòîëè-
öåþ áåçêîíòðîëüíî ïðàâèâ Îëåê-
ñàíäð Îìåëü÷åíêî. Ô³íàë éîãî ïî-
ë³òè÷íî¿ êàð’ºðè âèéøîâ ñóìíèì,
ïðîòå ïåðåêîíëèâèì — Áëîê
Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åíêà íå äîëàº
âèáîð÷îãî áàð’ºðà.

Î÷³êóâàíèì, à â³ä òîãî íå ìåíø
ãàíåáíèì, ñòàâ ³ ïðîãðàø Áëîêó
“ÍÓ — ÍÑ”, íà ÷îë³ ÿêîãî ñòîÿâ

ì³í³ñòð âíóòð³øí³õ ñïðàâ Þð³é
Ëóöåíêî. Ç³ðêà öüîãî ïîë³òèêà çà-
êîòèëàñÿ òàê äàëåêî, ùî ðåéòèíã
éîãî áëîêó çàãóáèâñÿ äåñü ó ìå-
æàõ ñòàòèñòè÷íî¿ ïîõèáêè. Òåïåð
øàíñ ïðåäñòàâèòè “Íàøó Óêðà-
¿íó” â íîâ³é Êè¿âðàäè ìàº Áëîê
Ìèêîëè Êàòåðèí÷óêà. Éîãî ðå-
çóëüòàò âèÿâèâñÿ ñêðîìí³øèì,
àí³æ ïðîãíîçóâàëè ïîë³òîëîãè. Àëå
3% áàð’ºð áëîê òàêè ïîäîëàâ.

Ðåçóëüòàòè åêçèò-ïîë³â ïîêè ùî
íå äàþòü â³äïîâ³ä³ íà ãîëîâíå çà-
ïèòàííÿ: õòî ôîðìóâàòèìå á³ëü-
ø³ñòü ó íîâ³é Êè¿âðàäè. Íàéá³ëü-
ø³ øàíñè ñòàòè ¿¿ îñíîâîþ ìàº
êîìàíäà ÷èííîãî ìåðà. Àëå çðîáè-
òè öå ñàìîñò³éíî ¿é áóäå íåìîæ-
ëèâî. Äîâåäåòüñÿ äîìîâëÿòèñÿ ïðî
ñï³ëüí³ ä³¿ ç ³íøèìè ïîë³òè÷íèìè
ñèëàìè. Êèÿíàì æå òðåáà òðîõè
çà÷åêàòè — ïîêè ó ïîë³òèê³â ñõî-
ëîíóòü åìîö³¿ ³ âîíè ñÿäóòü çà ñò³ë
ïåðåãîâîð³â. ×àñ ñóïåðå÷íîñòåé ³
çâèíóâà÷åíü âè÷åðïàâñÿ — ïîðà
ïðàöþâàòè

Íîâà Êè¿âðàäà çáåðåòüñÿ âæå ó ÷åðâí³
З ідно зі статтею 74 За он У раїни “Про вибори деп татів Верховної

Ради Автономної Респ блі и Крим, місцевих рад та сільсь их, селищ-
них, місь их олів”, встановлення територіальною виборчою омісією
рез льтатів виборів деп татів та місь о о олови відб вається не пізніш,
я на п’ятий день з дня проведення місцевих виборів — тобто має від-
б тися вже цієї п’ятниці. Одна офіційне оприлюднення підс м ів вибо-
рів: обрано о деп тата, місь о о олов визначено за оном термін “не
пізніш я на десятий день після проведення виборів”.
Перша сесія новообраної місь ої ради с ли ається територіальною ви-

борчою омісією не пізніш я через два тижні після реєстрації новооб-
раних деп татів ради іль ості, я а забезпеч є повноважність с лад
ради (дві третини). Перше пленарне засідання першої сесії від риває
олова територіальної виборчої омісії, я ий інформ є рад про підс м-
и виборів деп татів та про підс м и виборів місь о о олови. Повно-
важення місь о о олови починаються з момент о олошення терви-
борч омом на пленарном засіданні ради рішення про йо о обрання.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Ìåð òà éîãî êîìàíäà äîâåëè 
ñâîþ ïîë³òè÷íó ñèëó
Íàéá³ëüø³ øàíñè ñôîðìóâàòè á³ëüø³ñòü ìàº Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî

Леонід Черновецький 

Олександр Турчинов 

Віталій Кличко 

Віктор Пилипишин  

Микола Катеринчук

39,97 %39,97 %
16,38 %16,38 %

7,59 %
7,59 %

20,29 %20,29 %

6,17 %
6,17 %

Підсумки виборів мера м. Києва
(за даними екзит-полу,

проведеного КМІС та Фондом “Демократичні ініціативи”)

Леонід Черновецький — 35,05 %Леонід Черновецький — 35,05 %

ОлександрОлександр
Турчинов — 20,47 %Турчинов — 20,47 %

ВіталійВіталій
Кличко — 19,60 %Кличко — 19,60 %

ВікторВіктор
Пилипишин — 8,75 %Пилипишин — 8,75 %

МиколаМикола
Катеринчук — 8,75 %Катеринчук — 8,75 %

Підсумки виборів мера м. Києва
(за даними екзит-полу, проведеного

центром СОЦИС)

39

33
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Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Підс м и е зит-полів засвідчили пере онлив перемо-
Леоніда Черновець о о та йо о політичної сили. На-

томість ініціатори достро ових виборів зазнають по-
раз и. Тепер оловним питанням для переможця вибо-
рів стане форм вання більшості Київраді. Адже без
дієвої співпраці мера та місь о о парламент втілити в
життя все зад мане б де д же непросто.

Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, заст пни олови КМДА:
— Ми я працювали, та і працюємо. Цей рез льтат

е зит-полів не є несподіван ою. Вважаємо, що ниніш-
ні вибори не б ли потрібними: витрачено зайві ошти
і час. Але позиція і Бло Черновець о о, і само о Лео-
ніда Черновець о о зміцнилися. Це довели вибори,
що д же приємно.
Д м и в иян про перевибори ніхто не запит вав, але

сьо одні видно реальний рез льтат. Ми розрахов ва-
ли на ці позиції, я і раніше оприлюднювали в ЗМІ, й
очі вали на них. Ми вестимемо паралельно підрах -
но олосів я на за ритих, та і на від ритих дільни-
цях. Я що дані не збі атим ться з даними е зит-полів,
то діятимемо в межах чинно о за онодавства, та са-
мо зроблять наші представни и на дільницях і в шта-
бах.

Віталій КУЛИК, політоло :
— По и що найбільші шанси сформ вати більшість

має Бло Леоніда Черновець о о.
Я що нічо о не зміниться, і підс м и олос вання

відповідатим ть даним е зит-полів, то можлива сит -
ація “фотофініш ” — оли різниця між більшістю і опо-
зицією становитиме іль а олосів. Тобто побачимо
щось подібне до то о, що відб вається Верховній
Раді — протистояння, бло вання триб ни, боротьба

за ерівні посади. Коли ж сит ація зміниться на ористь
Леоніда Черновець о о, то стане зроз міло, що опо-
зиція про рала і ми станемо свід ами, що позиції Бло-

Юлії Тимошен о в Києві слабн ть.

Володимир ЛАНОВИЙ, Бло Ми оли Катерин-
ч а:
— Про об’єднання з силь Бло Катеринч а з ве-

лими фра ціями по и що оворити зарано, бо вони,
я правило, ди т ють свої мови. Залежить від то о,
переважатим ть мови чи принципи. Бо в підс м пи-
тання не в том : хто пройде, а хто не пройде, хто б -
де мером, а хто не б де. Питання в том , щоб запро-
вадити льт р , право і менеджмент Києві. Щоб
нас нарешті стали раїна і Київ цивілізованими. Мож-
на б ти задоволеним рез льтатами виборів, а можна
б ти незадоволеним. Але оловне, хто я і виснов и
зробить з цьо о.

Є ор БЕНКЕНДОРФ, андидат на посад Київ-
сь о о місь о о олови:
— Нічо о несподівано о під час цих виборів не ста-

лося. За моїми відч ттями більшість Київраді фор-
м ватиме Леонід Черновець ий. На жаль, не я, хоча я
й зайняв цьо о ро не та е вже й по ане п’ятнадця-
те місце серед 70 андидатів.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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1. Бло Леоніда Черновець о о 28,2 %
2. БЮТ 23,6 %
3. Бло Клич а 12,3 %
4. Бло Литвина 10,8 %

5. ГАК 4,4 %
6. Бло Катеринч а 3,6 %
7. Партія ре іонів 3,5 %

1 2 3 4 5 6 7

Ймовірний роз лад місць Київраді (з ідно даних е зит-пол центр СОЦИС)



Íà ìèëóâàííÿ
íåìà ñèëóâàííÿ
Âèíàõ³äëèâ³ñòü 
òà åêñöåíòðè÷í³ñòü 
íå çàâæäè ïðèíîñÿòü óñï³õ

Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåøàòèê”

Нинішня виборча ампанія запам'-
ятається здебільшо о величезними
оштами, я і андидати зм шені
б ли витратити на вибори. Одна в
останні дні політи и та и спромо -
лися зробити й іль а нестандарт-
них ходів. Ці ро и здебільшо о не
мали бажано о рез льтат , проте
не залишили байд жими виборців.
Чим запам'ятаються иянам остан-
ні дні виборчої ампанії, спроб вав
підс м вати "Хрещати ".

Заспівати зі “Scorpions”

Îäí³ºþ ç íàéäîðîæ÷èõ, ïðîòå íàéìåíø
åôåêòèâíèõ áóëà êàìïàí³ÿ Â³òàë³ÿ Êëè÷êà.
Êàíäèäàò âî÷åâèäü ïîòåðïàâ â³ä íåñòà÷³ ñâ³-
æèõ ³äåé òà íåñòàíäàðòíèõ êðîê³â, ÿê³ ìîãëè
á ïåðåëîìèòè âèáîð÷ó êàìïàí³þ íà éîãî êî-
ðèñòü. Òîæ â îñòàíí³ äí³ ïåðåä âèáîðàìè êàí-
äèäàò áóâ çìóøåíèé âäàâàòèñÿ äî åêñïðîì-
ò³â, àëå âîíè ÷àñòî áóëè íåâäàëèìè. Òàê, ó
ï’ÿòíèöþ Â³òàë³é Êëè÷êî ðàçîì ç³ ñâî¿ì áðà-
òîì Âîëîäèìèðîì ñïðîáóâàâ âèäåðòèñÿ íà
ñöåíó, äå âèñòóïàâ ëåãåíäàðíèé ãóðò “Scorpi-
ons”. Â³òàë³þ Êëè÷êó ÷îìóñü íå ñïîäîáàëî-
ñÿ, ùî ïåðåä âèñòóïîì ðîêåð³â äî ãëÿäà÷³â
çâåðíóâñÿ íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè, êàíäè-
äàò íà ïîñàäó ìåðà â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Âàñèëü
Ãîðáàëü, ÿêèé ³ áóâ îðãàí³çàòîðîì êîíöåðòó
ìóçèêàíò³â. Îõîðîíà áîêñåð³â íå ïðîïóñòèëà,
à ïàí Ãîðáàëü íàçâàâ â÷èíîê Â³òàë³ÿ Êëè÷êà
“öèðêîì” ³ “ñïðîáîþ ïðîï³àðèòèñÿ ïåðåä êè-
ÿíàìè çà ÷óæèé ðàõóíîê”. Ïðèáëèçíî òàêó æ
ñàìó îö³íêó, àëå âæå ç áîêó êèÿí, îòðèìàëî
³ ïîøèðåíå ïðåñ-ñëóæáîþ Â³òàë³ÿ Êëè÷êà ïî-
â³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî öå í³áèòî áîêñåð â³ä-
êðèâ ñòàíö³þ ìåòðî “×åðâîíèé õóò³ð”.

Стати безробітним
×è íå íàéá³ëüøèì íåâäàõîþ íèí³øí³õ ïå-

ðåãîí³â ñòàâ Þð³é Ëóöåíêî. “Íîó-õàó” éîãî
âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ — âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñó
ÌÂÑ ó áîðîòüá³ ³ç ñâî¿ìè êîíêóðåíòàìè —
íå çíàéøëî ðîçóì³ííÿ ó âèáîðö³â. Íåïðîôå-
ñ³îíàë³çì ïàíà Ëóöåíêà òà éîãî øòàáó âèçíà-
÷àº òîé ôàêò, ùî ÷è íå íàéÿñêðàâ³øîþ ï³àð-
àêö³ºþ ïàíà Ëóöåíêà òà éîãî Áëîêó “ÍÓ-ÍÑ”
ñòàëî àíåêäîòè÷íå âðó÷åííÿ “ïîâ³ñòêè” Ëåî-
í³äó ×åðíîâåöüêîìó. Îñòàíí³é æå “ïðîêîë”
ïàíà Ëóöåíêà ï³ä ÷àñ âèáîð³â — öå éîãî çà-
ÿâà íà ì³òèíãó â ï’ÿòíèöþ ïðî âèñóíåííÿ
Îëåêñàíäðà Òóð÷èíîâà ºäèíèì êàíäèäàòîì
â³ä áëîê³â “ÍÓ-ÍÑ” ³ ÁÞÒ. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ,
æîäíîãî ð³øåííÿ ïðî ï³äòðèìêó êàíäèäàòó-
ðè Îëåêñàíäðà Òóð÷èíîâà Áëîê “Íàøà Óêðà-
¿íà — Íàðîäíà Ñàìîîáîðîíà” íå óõâàëþâàâ.
Þð³é Ëóöåíêî ïðîñòî çáðåõàâ âèáîðöÿì.

“Õðåùàòèêó” ñòàëî â³äîìî, ùî êèÿíàì óæå
íåäîâãî çàëèøèëîñÿ áóòè ç òàêèì ì³í³ñòðîì
âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Ïîâåä³íêà êåð³âíèêà ÌÂÑ
ï³ä ÷àñ âèáîð³â, òà é íå îñòàííüîþ ÷åðãîþ æà-
ëþã³äíèé ðåçóëüòàò ïðîïðåçèäåíòñüêî¿ ïàðò³¿
“ÍÓ-ÍÑ” ó ì³ñò³, ÿêà çàâæäè áóëà îïîðîþ
Â³êòîðà Þùåíêà, íåàáèÿê ðîçäðàòóâàëè Ñåê-
ðåòàð³àò Ïðåçèäåíòà. Òîæ íåçàáàðîì ïàíó Ëó-
öåíêó äîâåäåòüñÿ ï³äøóêîâóâàòè ³íøå ì³ñöå
ðîáîòè. Ïîäåéêóþòü, éîãî íå ïðîòè âçÿòè àã³-
òàòîðîì ó øòàá Þë³¿ Òèìîøåíêî.

Вийти на рин
Àëå, ïîïðè áóäü-ùî, íàéÿñêðàâ³øèì êàí-

äèäàòîì ó ìåðè âñå-òàêè âàðòî âèçíàòè ïðî-
äþñåðà ªãîðà Áåíêåíäîðôà, ÿêèé ðîçâàæèâ
êèÿí äâîáîºì ç³ ñïðàâæí³ì ÷îðíîøê³ðèì
áîêñåðîì. Ïîâòîðèòè éîãî â÷èíîê íå íàâà-
æèâñÿ í³õòî ç êàíäèäàò³â — ÷è òî â³ä ïî÷óò-
òÿ âëàñíî¿ ïîë³òè÷íî¿ âàãè, ÷è òî áîÿ÷èñü îò-
ðèìàòè ïî ïèö³. ² õî÷à ðåçóëüòàòè ïàíà Áåí-
êåíäîðôà íà âèáîðàõ º íàäòî ñêðîìíèìè, ãî-
ëîâíå çàâäàííÿ — íå äàòè íóäüãóâàòè âèáîð-
öþ — â³í âèêîíàâ. Âîäíî÷àñ ñâî¿ì ó÷èíêîì
ªãîð Áåíêåíäîðô çðîáèâ ³ äóæå ñåðéîçíó
ð³÷ — ïîêàçàâ áåçãëóçä³ñòü êàìïàí³¿, ó ÿê³é
çìàãàþòüñÿ íå ³äå¿ òà êîíêðåòí³ ñïðàâè, à
ðîçêðó÷åí³ ³ìåíà òà ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè
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Âèáîðè ó ñòîëèö³ 
â³äáóëèñÿ
Íà çàâàä³ ¿ì íå ñòàëè ð³çíîìàí³òí³ ïîë³òè÷í³ 
ñïåêóëÿö³¿ òà ÷óòêè

²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора в столиці відб лися до-
стро ові вибори Київсь о о
місь о о олови та деп татів Ки-
ївради. Кияни олос вали на
1026 дільницях, я і завершили
свою робот о 22-й вечора. За
роботою понад 20 тисяч членів
дільничних омісій стежили 38
тисяч спостері ачів. За алом о-
лос вання відб валося нор-
мальній обстановці, проте не
обійшлося і без е сцесів. Голов-
ною ж проблемою, я і очі ва-
лося, стали недос оналі спис и
виборців.

Ó÷îðà â Êèºâ³ â³äáóëèñÿ äîñòðîêîâ³ âè-
áîðè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà äå-
ïóòàò³â Êè¿âðàäè. Ïåðåãîíè, ÿê³ âåëèêà
ê³ëüê³ñòü åêñïåðò³â ââàæàëè íåëåã³òèìíè-
ìè, âèð³çíèëèñÿ íåáóâàëîþ ê³ëüê³ñòþ
ïðåòåíäåíò³â íà êð³ñëî ìåðà — áþëåòåíü
çàâäîâæêè â ìåòð ì³ñòèâ ïð³çâèùà 70 êàí-
äèäàò³â. Çà äåïóòàòñüê³ ìàíäàòè äî Êè¿â-
ðàäè çìàãàëèñÿ 37 ïàðò³é òà áëîê³â. Òðè
ì³ñÿö³ îäí³º¿ ç íàéáðóäí³øèõ çà âñþ ³ñ-
òîð³þ Êèºâà êàìïàí³é ìîãëè äîâåñòè äî
àëåðã³éíî¿ ðåàêö³¿ íàâ³òü íàéñò³éê³øèõ
ìåøêàíö³â ñòîëèö³. Òà ïîïðè âñ³ ðåâîëþ-
ö³éí³ çàêëèêè æîäíî¿ ðåâîëþö³éíî¿ ñè-
òóàö³¿ òà ñïðîá ðîçäìóõàòè ÷åðãîâèé Ìàé-
äàí íå áóëî ïîì³÷åíî. 25 òðàâíÿ Êè¿â ùå
ðàç ï³äòâåðäèâ ðåïóòàö³þ êîíñåðâàòèâ-
íîãî òà ïðàãìàòè÷íîãî ì³ñòà, ÿêå çàâæäè
çàëèøàºòüñÿ ïðè âëàñí³é äóìö³. Íîðìàëü-
íèé ïðîöåñ âîëåâèÿâëåííÿ íà 1026 ä³ëü-
íèöÿõ çàáåçïå÷óâàëè 5 òèñÿ÷ ïðàâîîõî-
ðîíö³â òà 30 îïåðàòèâíèõ ãðóï ÑÁÓ. Êð³ì
òîãî, ùå çà òðè äí³ ïðîêóðîð Êèºâà ªâ-
ãåí Áëàæ³âñüêèé òà íà÷àëüíèê Ãîëîâíî-
ãî ñòîëè÷íîãî óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ Âàñèëü

Ãðèöàê ïîâ³äîìèëè: ïåðåäóìîâ äëÿ çðè-
âó âèáîð³â íåìàº, à çàïîá³æí³ çàõîäè â³ä-
âåðíóëè áàãàòî ïðàâîïîðóøåíü.

Çðàíêó óâàãà æóðíàë³ñò³â áóëà ïðèêó-
òà äî ä³ëüíèö³ ¹ 70/10 â Áóäèíêó ïðîô-
ñï³ëîê, äå ìàâ ãîëîñóâàòè Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî. Âêèíóâøè áþ-
ëåòåí³ ó ñêðèíüêó, ãëàâà äåðæàâè ï³ä³é-
øîâ äî æóðíàë³ñò³â. Ïðåçèäåíò çàÿâèâ,
ùî äîñòðîêîâ³ ïåðåãîíè â Êèºâ³ â³äáó-
âàþòüñÿ â ñïîê³éí³é îáñòàíîâö³. Ïåâíà
çàãðîçà çàñòîñóâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ êîðóï-
ö³¿ ³ñíóâàëà, àëå çà îñòàíí³õ 7 äí³â ñèëî-
â³ ñòðóêòóðè çìîãëè çàïîá³ãòè ôàëüñèô³-
êàö³ÿì. Â³êòîð Þùåíêî íå ïîâ³äîìèâ
ïð³çâèùà êàíäèäàòà íà ïîñàäó ìåðà, çà
ÿêîãî ãîëîñóâàâ. Àëå êîíñòàòóâàâ: éîãî
ïîë³òè÷í³ âïîäîáàííÿ äåùî çì³íèëèñÿ
ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ìè âèáîðàìè â Êè-
ºâ³. “Ïðîöåñè, ÿê³ â³äáóëèñÿ â ñòîëèö³,
ï³äøòîâõóþòü äî òîãî, ùîá ìè çì³íèëè
ñâîþ îö³íêó ³ ï³äõîäè äî òèõ ïîë³òè÷íèõ
ñèë, ÿê³ ùå ê³ëüêà ðîê³â òîìó áóëè ïî-
ïóëÿðíèìè ³ ñèíõðîííèìè ç ïî÷óòòÿìè
ëþäåé. Äåùî çì³íèëîñÿ, àëå ÿ ãîëîñóâàâ
ïî ñîâ³ñò³. Ïåðåêîíàíèé, âèáîðè â Êè-
ºâ³ ñòàá³ë³çóþòü ñèòóàö³þ ó ì³ñò³”,— íà-
ãîëîñèâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè. Çàñòóïíèê
ãëàâè Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà Ìàðèíà
Ñòàâí³é÷óê òàêîæ óïåâíåíà, ùî ï³äñòàâ
äëÿ çðèâó ïåðåãîí³â ó Êèºâ³ íåìàº. Çà ¿¿
ñëîâàìè, òðóäíîù³ âèíèêëè ëèøå ç³
ñêëàäîì âèáîð÷èõ êîì³ñ³é, ÿê³ çì³íþâà-
ëè áóêâàëüíî äî îñòàííüî¿ õâèëèíè ùå
24 òðàâíÿ. Àëå öå æîäíèì ÷èíîì íå
âïëèíóëî íà ¿õíþ ðîáîòó ó äåíü âîëåâè-
ÿâëåííÿ.

ßê ³ ïîïåðåäæàâ “Õðåùàòèê”, ïðîáëå-
ìè âèíèêëè ç³ ñïèñêàìè âèáîðö³â. Íå
ìîãëè çíàéòè ñåáå ó ñïèñêàõ ³ ò³, êîìó íå-
ùîäàâíî âèïîâíèëîñÿ 18 ðîê³â. Êîðåñ-
ïîíäåíòè “Õðåùàòèêà” íà âëàñí³ î÷³ áà-
÷èëè, ÿê äî ðàéîííèõ ÒÂÊ ïðèõîäèëè
ìîëîä³ ëþäè, ÿê³ íå çìîãëè ïðîãîëîñóâà-
òè. Àëå ÷ëåíè ðàéîííî¿ êîì³ñ³¿ äîïîìîã-
òè âæå íå çìîãëè — çà çàêîíîì âíåñòè
ïð³çâèùå ó ñïèñêè âèáîðö³ ìàëè äî 22

òðàâíÿ. Íå çíàéøëè ñåáå, à îòæå, ³ íå
ïðîãîëîñóâàëè, ³ ïðåòåíäåíò íà ïîñàäó
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ªâãåí Æîâ-
òÿê òà äðóãèé íîìåð ó ñïèñêó êàíäèäàò³â
â äåïóòàòè Êè¿âðàäè â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
Äìèòðî Òàáà÷íèê. Ïàí Æîâòÿê ïîâ³äî-
ìèâ “Õðåùàòèêó”, ùî ðîçö³íþº öþ ñè-
òóàö³þ ÿê íåäáàë³ñòü ç áîêó â³äîìñòâà
Þð³ÿ Ëóöåíêà, ÿêå ìàëî ïîòóðáóâàòèñÿ
ïðî ÿê³ñòü ñïèñê³â, àëå í³÷îãî íå çðîáè-
ëî. ßê âèçíàâ ñåêðåòàð ì³ñüêî¿ ÒÂÊ Þð³é
Ëîçîâñüêèé, áåçóìîâíî, ïîðóøåííÿ áóëè,
ëþäè íå çíàõîäèëè ñåáå ó ñïèñêàõ, äåÿê³
ä³ëüíèö³ çàïðàöþâàëè íåâ÷àñíî. “Ïðîòå
âñ³ ö³ ïîðóøåííÿ íå º çíà÷íèìè. Ìè çà-
ô³êñóâàëè ãàðíó ÿâêó ³ ìîæåìî âïåâíåíî
ñêàçàòè: äîñòðîêîâ³ âèáîðè â Êèºâ³ â³ä-
áóëèñÿ”,— çàÿâèâ â³í.

Òå, ùî ãîëîñóâàííþ í³ùî íå çàâàæàº,
êîíñòàòóâàâ ³ Êîì³òåò âèáîðö³â Óêðà¿íè.
Çà éîãî äàíèìè, âñ³ âèáîð÷³ ä³ëüíèö³ ðîç-
ïî÷àëè ðîáîòó â÷àñíî, à â êîì³ñ³ÿõ ³ñíó-
âàâ êâîðóì. Ñïîê³éíà àòìîñôåðà ïàíóâà-
ëà ³ â ñåðåäí³é øêîë³ ¹ 195, äå ãîëîñó-
âàëà ÿ. Ïðèíàéìí³ æîäíî¿ ÷åðãè ÷è çíåð-
âóâàííÿ ÿ íå ïîáà÷èëà. Ñàìà ïðîöåäóðà
âîëåâèÿâëåííÿ çàéíÿëà òðîõè á³ëüøå, ÿê
5 õâèëèí, òà é òî ÷åðåç âåëèêó äîâæèíó
äâîõ áþëåòåí³â, ÿê³ ñêëàäíî áóëî ðîçì³ñ-
òèòè íà øê³ëüíîìó ñòîë³. Óâåñü ÷àñ çà
âèáîðöÿìè óâàæíî ñòåæèëè ñïîñòåð³ãà÷³.
Îñîáëèâî ï³ä ÷àñ âêèäàííÿ âèáîð÷èõ áþ-
ëåòåí³â ó ñêðèíüêó. Òîìó ÿ íà âëàñíîìó
äîñâ³ä³ ïåðåêîíàëàñÿ: øàíñ³â âèíåñòè áþ-
ëåòåí³ ÷è ÿêèìîñü ÷èíîì ïîøêîäèòè
ñêðèíüêè çëîâìèñíèêè ôàêòè÷íî íå ìà-
ëè. À îñü ïðîáëåìà ³ç áþëåòåíÿìè áóëà.
Âîíè äîâæåëåçí³ é çàéìàëè áàãàòî ì³ñ-
öÿ. Òîìó çà ê³ëüêà ãîäèí ñêðèíüêè ñòà-
âàëè ïîâíèìè. Íà îêðåìèõ ä³ëüíèöÿõ âî-
íè áóëè íàï³âçàïîâíåí³, õî÷à íà òîé ÷àñ
ïðîãîëîñóâàëî ëèøå 15 % êèÿí. Òîìó âè-
áîðö³ ìóñèëè ù³ëüí³øå çãîðòàòè áþëåòå-
í³, à ÷ëåíè êîì³ñ³é ë³í³éêàìè “óòðàìáî-
âóâàòè” ¿õ. Ìàºìî íàä³þ, ùî íà íàñòóï-
íèõ âèáîðàõ áþëåòåí³ áóäóòü ìåíøèìè ³
çì³ñòîâí³øèìè
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Головною проблемою для ба атьох виборців б ло знайти потрібне прізвище величезном спис андидатів



“Õðåùàòèê” â³ä³áðàâ â³ñ³ì äåïó-
òàò³â, ÿê³ íàéá³ëüøå çàïàì’ÿòàëè-
ñÿ ñâî¿ìè ³í³ö³àòèâàìè òà ïðèñóò-
í³ñòþ ó Êè¿âðàä³.

Íà Îëåêñàíäðà Áîãàòèðüîâà
îñîáëèâî¿ óâàãè íå çâåðòàëè äî
ãðóäíÿ ìèíóëîãî ðîêó. Ñàìå òîä³
ñòàðòóâàëè ÷óòêè, ÿê³ çãîäîì ïå-
ðåðîñëè ó ïðèçíà÷åííÿ éîãî ìà-
òåð³ Ðà¿ñè Áîãàòèðüîâî¿ ñåêðåòà-
ðåì Ðàäè Íàöáåçïåêè. Êîëè á³î-
ãðàô³þ ðåã³îíàëêè âèâ÷èëè äå-
òàëüíî, ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî “ëþáîâ äî
ïàðò³¿” — öå óæå ñ³ìåéíå. Çàñ³äàí-
íÿ Êè¿âðàäè ïàí Áîãàòèðüîâ â³ä-
â³äóâàâ ðåãóëÿðíî, îäíàê òàì í³-
÷èì íå âèð³çíÿâñÿ òà çàéâîãî ãà-
ëàñó íà çä³éìàâ. Òèì ÷àñîì ÿê
÷ëåí ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ÷åìíî áðàâ
ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ òà ðîçïîä³ë³
ñòîëè÷íîãî áþäæåòó.

Ïðàêòè÷íî ïðîòèëåæí³ñòþ ñâî-
ºìó îäíîïàðò³éöþ ìîæíà íàçâà-
òè Ëþäìèëó Êà÷óðîâó. Ïàðàëåëü-
íî ç äåïóòàòñòâîì âîíà î÷îëþâà-
ëà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ³ ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ òà áóëà ñåêðåòàðåì êîì³ñ³¿ ç
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Ïàí³ Êà÷óðîâà
âñ³ëÿêî áîðîëàñÿ çà êîìóíàëüí³
ë³êàðí³, îñîáëèâî Îëåêñàíäð³â-
ñüêó (êîëèøíÿ Æîâòíåâà) òà ñòî-
ìàòîëîã³÷íó ïîë³êë³í³êó. Âîíà ÷è
íå ïåðøîþ ³ çàâøå áóëà “íà áà-
ðèêàäàõ”, ³í³ö³þâàëà çì³íó êåð³â-
íèöòâà ùå ê³ëüêîõ ìåäçàêëàä³â òà
íàìàãàëàñÿ ñòâîðèòè ºäèíèé ìîðã.
Î÷åâèäíî, ïàðò³þ íå âëàøòîâóâàâ
ï³äõ³ä Ëþäìèëè Êà÷óðîâî¿ äî ðî-

áîòè, áî íåîäíîðàçîâî íà ãîëîñó-
âàííÿ âîíà ïðèõîäèëà ëèøå òîä³,
êîëè â ïîðÿäêó äåííîìó áóëè “¿¿
ïèòàííÿ”. Ïðè÷îìó çàÿâëÿòè ïðî
öå íå ñîðîìèëàñÿ.

Ùå îäíèì “ãó÷íèì ñï³êåðîì”,
ÿêîãî ïîçáóëàñÿ Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â,
ñòàâ Îëåêñàíäð Ïðîãí³ìàê. Â³í
î÷îëþâàâ ïîñò³éíó êîì³ñ³þ ç ïè-
òàíü êóëüòóðè òà ³íôîðìàö³éíî¿
ïîë³òèêè. Ï³ä ãàñëîì: “Ñëàáê³
îá³öÿþòü, ñèëüí³ ïðàöþþòü” ïàí
Ïðîãí³ìàê çàïàì’ÿòàâñÿ ÿñêðàâîþ
áîðîòüáîþ ç êîìóíàëüíèìè ÇÌ².
Ï³ñëÿ äîâîë³ êðèòè÷íî¿ ñòàòò³ ïðî
ñåáå â³í çàïðîïîíóâàâ ë³êâ³äóâà-
òè âñ³ ãàçåòè. Êð³ì ñâîº¿ ôðàêö³¿,
íà ñâîþ ï³äòðèìêó â³í çóì³â íà-
ëàøòóâàòè ùå ê³ëüêîõ êîëåã ç ³í-
øèõ. Ï³ä çíàìåíà ïàíà Ïðîãí³ìà-
êà îõî÷å ñòàëè ïîìàðàí÷åâ³ é âè-
êîðèñòàëè ³ñòåð³þ íàâêîëî ÊÌÕ
íà ñâîþ êîðèñòü. Îëåêñàíäð Ïðî-
ãí³ìàê ÎÁ²ÖßÂ çíèùèòè êè¿â-
ñüê³ êîìóíàëüí³ ÇÌ², à âîíè é
äîñ³ ÏÐÀÖÞÞÒÜ. ßêùî âçÿòè
äî óâàãè ï³àð-êàìïàí³þ åêñ-äåïó-
òàòà, òî ãàçåòè âèÿâèëèñÿ ñèëü-
íèìè, à â³í ñëàáêèì.

Äèâíî, àëå ðåã³îíàëè íå âçÿëè
äî ñåáå ²âàíà Ñàë³ÿ. Äî Êè¿âðàäè
òîé ïðîéøîâ çà ñïèñêàìè Áëîêó
Â³òàë³ÿ Êëè÷êà. Áóâ òàêîæ çàñòóï-
íèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ ç òðàíñïîðò-
íèõ ïèòàíü. Ï³çí³øå ïàí Ñàë³é
çì³íèâ ïîë³òè÷íó îð³ºíòàö³þ. Ïî-
çàïàðò³éíèì ç ïîñàäè çàñòóïíèêà
éîãî çâ³ëüíèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé. Òîä³ “äîñâ³ä÷åíîãî òðàíñ-

ïîðòíèêà” çàïðîñèëà äî ñåáå Ïàð-
ò³ÿ ðåã³îí³â. Êè¿âñüêèé ìåä³à-
õîëäèíã îá³öÿº íå çàáóòè ïàíà
Ñàë³ÿ. Òàê, â³í âæå äàâ çãîäó íà
çéîìêè ó ô³ëüì³ Äåíèñà Æàðêèõ
“Íàâ³êè Âàø. Êè¿â”. ² êîëèøí³é
ïîë³òèê ïî÷íå îïàíîâóâàòè åêðàí.

Òîä³ ÿê ç³ ñïèñê³â Ïàðò³¿ ðåã³î-
í³â çíèêëè áîðö³ çà çäîðîâ’ÿ òà
ñâîáîäó ñëîâà, áþò³âö³ ïîçáóëè-
ñÿ ÷è íå íàéêðàùîãî “îçåëåíþ-
âà÷à” ì³ñòà. Íèì áóâ ²ãîð Äîá-
ðóöüêèé, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ãðî-
ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Àñîö³àö³ÿ
ôëîðèñò³â òà ñàäîâèõ öåíòð³â
Óêðà¿íè”, à â ìèíóëîìó ãåíäè-
ðåêòîð ô³ðìè “Ðîêñîëàíà”. Çà
ñâîãî äåïóòàòñòâà ïàí Äîáðóöü-
êèé ³í³ö³þâàâ ïåðåñàäæåííÿ ÷è
íå âñ³õ äåðåâ ó ñòîëèö³, çîêðåìà
³ ÿëèíîê ïåðåä Êè¿âðàäîþ. Ç éî-
ãî ïðîïîçèö³¿ áóëî ïðèéíÿòî
ïðîåêòè ð³øåíü ïðî çàì³íó ê³î-
ñê³â íà öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ ì³ñ-
òà òà ñõåìà âñòàíîâëåííÿ òàì æå
ãðîìàäñüêèõ òóàëåò³â.

“Íàøà Óêðà¿íà”, ùî îá’ºäíàëà-
ñÿ ç “Íàðîäíîþ ñàìîîáîðîíîþ”,
öüîãî ðàçó âèð³øèëà, ùî ïë³äíî
ïðàöþâàòèìå ³ áåç Çîðÿíà Øê³ðÿ-
êà. Ñâîãî ÷àñó â³í àáñîëþòíî ï³ä-
òðèìàâ ïàíà Ïðîãí³ìàêà ó áîðîòü-
á³ ç êîìóíàëüíèìè ÇÌ². ßê êà-
æóòü, ðîá³òü âèñíîâêè.

×è íå ãîëîâíîãî “ðóïîðà” ïî-
çáóâñÿ Áëîê Â³òàë³ÿ Êëè÷êà. Ñå-
ìåí Áîðèñåíêî, ìàáóòü, íàé÷àñò³-
øå òà íàéãîëîñí³øå ñåðåä óñ³õ äå-
ïóòàò³â íàìàãàâñÿ âèñòóïèòè ç ³í³-
ö³àòèâàìè. Ùîïðàâäà, ðîáèâ öå
çàçâè÷àé óñóïåðå÷ ðåãëàìåíòó, çà
ùî éîãî íå ðàç ïîçáàâëÿëè ñëîâà
³ â³í â³äïîâ³äíî ñêàíäàëèâ.

Íàéñóìí³øîþ âòðàòîþ äëÿ êè-
ÿí, êîòð³ çâèêëè äèâèòèñÿ çàñ³-
äàííÿ Êè¿âðàäè ÿê êîì³÷íå øîó,
ñòàíå ²ãîð Â³ëüäìàí ç Áëîêó Ëèò-
âèíà. Éîãî ïåðåæèâàííÿ çà çäî-
ðîâ’ÿ æèðàô³â äàâíî ïåðåòâîðèëî-
ñÿ íà àíåêäîò. “Âîíè òàì íå æè-
âóòü, à äîæèâàþòü. Ó òðüîõ ñàì-
ö³â íåìàº ñàìêè,— ñêàðæèâñÿ ïàí
Â³ëüäìàí êîëåãàì ïî çàëó, êîëè ò³
ïðèéìàëè ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà.—
Æèðàôàì ïîòð³áíå íîðìàëüíå
ñòàòåâå æèòòÿ”. Ï³ä ðåã³ò äåïóòà-
òè ïîñòàíîâèëè ñòâîðèòè ðîáî÷ó
ãðóïó, ðîç³áðàòèñÿ é òàêè çíàéòè
ãðîø³ íà ñàìîê
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“Îòðÿä íå çàìåòèë 
ïîòåðè áîéöà”
Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

На тлі різноманіття виборчих спис ів 36 партій та бло-
ів, я і пра н ли потрапити до Київради, виявилося,
що більше я 30 деп татів нинішньо о с ли ання з пе-
релі ів за алі зни ли. Найбільше теперішніх однопар-
тійців не взяла до своїх лав Партія ре іонів — аж 11.
Від сімох відмовились БЮТ. Третє місце з “чист и”
спис ів посідає НУ-НС — позбавились шістьох, ще
троє “вті ли” до Бло Оле сандра Омельчен а.

“Çíàêîìûå âñå ëèöà”
До и одні деп тати зни ають зі спис ів своїх партій чи бло ів до Київради назавжди, є й та і, що зни ають, аби

з’явитися в інших перелі ах. Найбільше не побачили перспе тиви на нинішньом місці роботи члени “Нашої У ра-
їни”. Троє з них перейшли до Бло Оле сандра Омельчен а, а ще двоє до Бло Віталія Клич а. Ще двоє бю-
тівців дол чилися до Бло Клич а. “Хрещати ” п блі є списо сіх “перебіжчи ів” на нинішніх виборах.

àáî Êîãî íå âçÿëè äî Êè¿âðàäè

Кандидат Коли народився та що робить Залишив партію Вст пив лави

Дмитро Андрієвсь ий 1967, позапартійний, олова ради
дире торів ТОВ "Інте о-Холдін "

Наша У раїна "Бло Віталія Клич а",
№5

Оль а Бо омолець-
Шереметьєва

1966, позапартійна, лі ар
приватно о підприємства
"Інстит т дермато осметоло ії
до тора Бо омолець"

"Столичні реформи" Бло "Наша У раїна -
Народна
Самооборона", №6

За ревсь а Людмила 1954, член партії НРУ, на овий
співробітни інстит т
ібернети и НАН У раїни,
засл жений е ономіст

Наша У раїна "Бло Віталія Клич а",
№6

Клюс Оле сандр 1952, член партії "У раїнсь і
соціал-демо рати", радни олови
правління ЗАТ "Пирятинсь ий
сирзавод"

БЮТ "Бло Віталія Клич а",
№8

Володимир Присяжню 1953, позапартійний, ре тор
А адемії м ніципально о
правління

Наша У раїна "Бло Оле сандра
Омельчен а", №3

В'ячеслав Непоп 1966, позапартійний, дире тор
КП "Житлоб дінвест - УКБ"

Наша У раїна "Бло Оле сандра
Омельчен а", №5

Валерій Міронов 1962, позапартійний, президент
ТОВ "Валмі інвест"

Наша У раїна "Бло Оле сандра
Омельчен а", №9

Оле сандр Сверби с 1956, позапартійний, пенсіонер "Єдність" "Партія ре іонів", №13

Ми ола Ламб ць ий 1955, позапартійний, ен-
дире тор КП "Київпастранс"

"Столичні реформи" "Бло Леоніда
Черновець о о", №19

Оле сій Євлах 1972, позапартійний, перший
заст пни олови Печерсь ої
райадміністрації

БЮТ → Демо ратичний
Київ

"Бло Леоніда
Черновець о о", №31

Юрій Сахно 1954, член Партії Вільних
Демо ратів, тимчасово не працює

БЮТ Бло Михайла
Бродсь о о "Кияни"
№2

Ма сим Ш ро 1978, позапартійний, перший
заст пни олови Голосіївсь ой
райадміністрації

БЮТ "Бло Віталія Клич а",
№24
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Îáðàçà íà ôàêòè
Â³òàë³é Êëè÷êî íàìàãàºòüñÿ çàïåðå÷èòè çàãàëüíîâ³äîìå
Ñèä³ð ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Найрезонанснішою темою
цьо орічних виборів стала
прис тність спис ба а-
тьох політичних сил біз-
несменів, я і є заб дов-
ни ами столиці. Г чніше
за всіх олосили ті, хто
мав заб довни ів. Та ,
Бло Віталія Клич а навіть
подав до с д на "Хреща-
ти " із єдиною вимо ою
надр вати відповідь. Ці-
аво, але, маб ть, пана
Клич а ба ато рошей на
адво атів, адже для то о,
щоб висловити свою д м-
, йом потрібно б ло

лише прийти реда цію.

Ïàðàäîêñîì öèõ âèáîðîâ ñòà-
ëî òå, ùî ïåðøó ñêðèïêó ó ñïèñ-
êàõ òèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë, ÿê³ áó-
äóâàëè ñâîþ êàìïàí³þ íà ïðî-
òèä³¿ íåçàêîííèì çàáóäîâàì òà
“äåðèáàíó”, ãðàëè ñàìå çàáóäîâ-
íèêè. ×è íå íàéÿñêðàâ³øå öÿ ñè-
òóàö³ÿ ïðîÿâèëàñÿ ³ç Áëîêîì Â³-
òàë³ÿ Êëè÷êà, ÿêèé, íà äóìêó áà-
ãàòüîõ åêñïåðò³â, ö³ çàáóäîâíèêè
³ ñôîðìóâàëè, ³ ô³íàíñóâàëè.

Ï³ä ¹ 5 ó Áëîö³ Êëè÷êà äî
Êè¿âðàäè ïðîéøîâ Äìèòðî Àí-
äð³ºâñüêèé. Ó Êè¿âðàä³ ìèíóëî-
ãî ñêëèêàííÿ â³í î÷îëþâàâ ôðàê-
ö³þ “Íàøî¿ Óêðà¿íè”, ïðîòå
ïðîãðàâ áîðîòüáó çà âëàäó ó
ôðàêö³¿ òà áóâ çìóøåíèé øóêà-
òè íîâèé ïîë³òè÷íèé äàõ. Ïàí
Àíäð³ºâñüêèé º êåð³âíèêîì ðàäè
äèðåêòîð³â êîìïàí³¿ “²íòåêî-õîë-
äèíã”. ¯¿ ñôåðà ä³ÿëüíîñò³ — âè-
ðîáíèöòâî áóäìàòåð³àë³â, à òà-
êîæ âíóòð³øíÿ îáðîáêà íîâîáó-
äîâ ³ òîðãîâèõ êîìïëåêñ³â. Òî æ
ïðèáóòîê ïàíà Àíäð³ºâñüêîãî
áåçïîñåðåäíüî çàëåæèòü â³ä ê³ëü-
êîñò³ íîâîáóäîâ ó ñòîëèö³.

ª ó ñïèñêó ïàíà Êëè÷êà ³ á³ç-
íåñìåí Ïàâëî Äåì³íñüêèé. Â³í
î÷îëþº ÒÎÂ “×îðíîìîðñüêà ³í-

âåñòèö³éíà ãðóïà”. Ñåðåä â³äî-
ìèõ ïðîåêò³â ö³º¿ ô³ðìè — õìà-
ðî÷îñ íà Ïå÷åðñüêó íà âóëèö³
Àíð³ Áàðáþñà (çàì³ñòü äèòÿ÷îãî
ñàäêà) òà îô³ñíèé öåíòð íà Ïî-
äîë³ íà âóëèö³ Ñàãàéäà÷íîãî.

Ï³ä ¹ 17 äî Êè¿âðàäè ìàº
øàíñè ïîòðàïèòè Àíäð³é Ñòðàí-
í³êîâ. Çà äàíèìè ïðåñè, â³í º
ñï³ââëàñíèêîì áóä³âåëüíèõ ô³ðì
“Êðîóí” òà “Óêðà¿íñüêà áóä³-
âåëüíà êîìïàí³ÿ”. Ñâîãî ÷àñó
ô³ðìà “Êðîóí” áóëà â åï³öåíòð³
ñêàíäàëó ç íåçàêîííèì áóä³âíèö-
òâîì íà Áåðåçíÿêàõ.

Ïðîòå íàéìàñøòàáí³øîþ ïîñ-
òàòòþ â ñïèñêó áëîêó Êëè÷êà º
íå ö³ á³çíåñìåíè, à Ëåâ Ïàðöõà-
ëàäçå, âëàñíèê áóä³âåëüíî¿ êîð-

ïîðàö³¿ “XXI ñòîë³òòÿ”. Êèÿíàì
â³í â³äîìèé ÿê çàáóäîâíèê öåí-
òðó ì³ñòà, çîêðåìà ³ âóëèö³ Õðå-
ùàòèê (ÒÖ “Êâàäðàò”), òà çâå-
äåííÿì õìàðî÷îñ³â ³ á³çíåñ-öåí-
òð³â. Çà ÷àñ³â Îëåêñàíäðà Îìåëü-
÷åíêà í³õòî íå çàâàæàâ ïàíó Ïàð-
öõàëàäçå îòðèìóâàòè íàéë³ïø³
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çà ñèìâîë³÷íîþ
ö³íîþ. Îäíàê ³ç ïðèõîäîì äî
âëàäè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ó
êîìïàí³¿ “XXI ñòîë³òòÿ” ïî÷àëè-
ñÿ òÿæê³ ÷àñè. Âë³òêó 2006-ãî ç³-
ðâàëîñÿ âèä³ëåííÿ çåìë³ ï³ä çà-
áóäîâó ïðàêòè÷íî âñ³º¿ Äí³ïðîâ-
ñüêî¿ íàáåðåæíî¿. Ëåâ Ïàðöõàëà-
äçå ïëàíóâàâ çâåñòè òàì êîì-
ïëåêñ Dnipro Riverfront, äî ÿêî-
ãî ìàëè óâ³éòè îô³ñí³ öåíòðè,

åë³òí³ áóäèíêè, ðåñòîðàíè. ×è-
íèòü ñïðîòèâ ì³ñüêà âëàäà é ³í-
øèì ïðîåêòàì á³çíåñìåíà, ÿê³
ìàþòü íåâï³çíàííî çì³íèòè ³ñòî-
ðè÷íèé öåíòð ì³ñòà.

Ñåðåä íèõ — çàáóäîâè ÷àñòè-
íè òåðèòîð³¿ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿
ëàâðè, ïîáëèçó âèïåñòóâàíîãî
Ïðåçèäåíòîì “Ìèñòåöüêîãî àð-
ñåíàëó”. Ïàí Ïàðöõàëàäçå õî÷å
çâåñòè òàì ãîòåëü “Ïîñîëüñüêèé
äâ³ð”. Ïðè÷îìó, çà äàíèìè ïðå-
ñè, äëÿ öüîãî äîâåäåòüñÿ çíåñòè
÷àñòèíó ñòàðîäàâí³õ çåìëÿíèõ
óêð³ïëåíü. ×è ïîãîäèòüñÿ íà öå
êè¿âñüêà ãðîìàäà — ìàº âèð³øè-
òè âæå íîâà Êè¿âðàäà.

Óñå öå ìîæíà ïðî÷èòàòè â îô³-
ö³éíèõ äîêóìåíòàõ, ùî äðóêóº

“Õðåùàòèê”. ªäèíå, ùî õî÷åòü-
ñÿ äîäàòè, òàê öå òå, ùî âñþ âè-
áîð÷ó êàìïàí³þ ïàí Êëè÷êî
ñï³ëêóâàâñÿ ç íàøèì âèäàííÿì
÷åðåç ñóäè. Àëå æ ïðîñòî ïðèéòè
³ ïîãîâîðèòè ç æóðíàë³ñòàìè
çíà÷íî äåøåâøå. ßêáè ó “Õðå-
ùàòèêó” áóëà ñïîðòèâíà ñòîð³í-
êà, òî Â³òàë³é Êëè÷êî îáîâ’ÿçêî-
âî ñòàâ áè ¿¿ ïîñò³éíèì ãåðîºì.
Òîìó îñîáëèâîãî íåãàòèâíîãî
ñòàâëåííÿ äî ïàíà Êëè÷êà ³ éî-
ãî áëîêó ó “Õðåùàòèêà” íå áóëî
³, ìàºìî íàä³þ, íå áóäå. Ùîäî
çàáóäîâíèê³â, òî âîíè íå ëþáè-
òèìóòü íàøå âèäàííÿ í³êîëè.
Òàê ñêëàëîñÿ. Æóðíàë³ñò³â ïàí
Êëè÷êî ó ñâ³é áëîê íå âçÿâ. Íà
æàëü

Â³äïîâ³äü Áëîêó Êëè÷êà
Ó Êè¿âñüê³é ìóí³öèïàëüí³é ãà-

çåò³ «Õðåùàòèê» ¹ 79(3395) â³ä
7 òðàâíÿ 2008 áóëà îïóáë³êîâàíà
ñòàòòÿ Â'ÿ÷åñëàâà ×å÷èëî ï³ä íàç-
âîþ «Îïîçèö³ÿ àã³òóº ãîò³âêîþ».
Â ñòàòò³ ì³ñòèëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ
ïðî òå, ùî ÁËÎÊ Â²ÒÀË²ß
ÊËÈ×ÊÀ âèêîðèñòîâóº äëÿ
ô³íàíñóâàííÿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿
êîøòè, îòðèìàí³ íåçàêîííèì
øëÿõîì, ÿêà íå â³äïîâ³äàº
ä³éñíîñò³, º íåäîñòîâ³ðíîþ òà íå-
ïåðåâ³ðåíîþ, ïðè ¿¿ ïîøèðåíí³
áóëî ïîðóøåíî âèìîãè ÷. 6 òà ÷.
8 ñò. 56 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âè-
áîðè äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Àâòîíîìíî¿ ðåñïóáë³êè Êðèì,
ì³ñöåâèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèù-
íèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â». Òîìó, êîðèñ-
òóþ÷èñü ïðàâîì íà â³äïîâ³äü, ìè
çíàéîìèìî ÷èòà÷à ç îñíîâíèìè
çàñàäàìè ðîáîòè ÁËÎÊÓ
Â²ÒÀË²ß ÊËÈ×ÊÀ â ì³ñòî-
áóä³âí³é ïîë³òèö³. 

Îñíîâíà ïðîáëåìà ñó÷àñíîãî
Êèºâà - íåâ³äïîâ³äí³ñòü ñèñòåìè
óïðàâë³ííÿ ñó÷àñíèì ïîòðåáàì ³
ãëîáàëüíèì òåíäåíö³ÿì. ×èííà
ìîäåëü çàñíîâàíà íà êîðóïö³éíèõ
ñõåìàõ. Âîíà íåïðîçîðà ³
íåï³äçâ³òíà êèÿíàì. Ñàìîóïðàâ-
ñòâî ÷èíîâíèê³â ïðàêòè÷íî ïîõî-

âàëî ïàðîñòêè ñàìîâðÿäóâàííÿ
ãðîìàäÿí. Ðó÷íå óïðàâë³ííÿ âçÿëî
ãîðó íàä ñèñòåìíîþ ïîë³òèêîþ
ðîçâèòêó, çàñíîâàíîþ íà ñòðà-
òåã³÷íèõ ïð³îðèòåòàõ. Âëàñíå, ³íøà
ñèñòåìà, îêð³ì êîðóïö³éíî¿, íå-
ìîæëèâà â óìîâàõ çàïëóòàíî¿
äîçâ³ëüíî¿ ñèñòåìè, ò³íüîâîãî áþä-
æåòíîãî ïðîöåñó, «ðîäèííîãî» óï-
ðàâë³ííÿ ì³ñüêîþ âëàñí³ñòþ òà
çåìëåþ. Æîäíó ç íàãàëüíèõ ïðîá-
ëåì Êèºâà íåìîæëèâî âèð³øèòè
áåç çì³íè ïðèíöèï³â óïðàâë³ííÿ. 

Íàãàëüíå ïèòàííÿ - âèêîð³íåí-
íÿ êîðóïö³¿, ÿêà íàñêð³çü ïðîíè-
çóº ì³ñüêó âëàäó. Çàì³ñòü ìîäåë³
«òîòàëüíîãî ðîçãðàáóâàííÿ» ìè
ñòâîðèìî ñèñòåìíó ìîäåëü «ôà-
õîâîãî óïðàâë³ííÿ», ¿¿ êîíòðîëþ-
âàòèìóòü ñèëüí³ ³ íåçàëåæí³ îð-
ãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Åôåêòèâíà ïîë³òèêà óïðàâë³ííÿ
ì³ñòîì ìîæëèâà ëèøå íà îñíîâ³
ïðîçîðîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü òà
¿õíüî¿ ï³äòðèìêè îðãàíàìè ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ. Îñíîâíèì êðè-
òåð³ºì ÿêîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ º â³äïîâ³äí³ñòü
¿õí³õ ä³é ñóñï³ëüíèì î÷³êóâàííÿì. 

Êëþ÷îâ³ ïð³îðèòåòè ì³ñòî-
áóä³âíî¿ ïîë³òèêè ÁËÎÊÓ
Â²ÒÀË²ß ÊËÈ×ÊÀ: 

- Ïîäîëàòè êîðóïö³þ, ñòâîðè-
òè ä³ºâó âåðòèêàëü âëàäè ï³ä
êîíòðîëåì ºäèíîãî ïðåäñòàâ-
íèöüêîãî îðãàíó âñ³õ êèÿí -
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. 

- Âò³ëèòè ïðèíöèï íàðîäîâëàä-
äÿ: âëàäó â ì³ñò³ îáèðàþòü òà
êîíòðîëþþòü êèÿíè. Çàáåçïå÷è-
òè ðåàë³çàö³þ ãðîìàäÿíàìè ïðà-
âà íà ì³ñöåâèé ðåôåðåíäóì ÿê íà
ì³ñüêîìó, òàê ³ íà ðàéîííîìó
ð³âí³. 

- Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè Ïî-
ëîæåííÿ ïðî ì³ñöåâ³ ³í³ö³àòèâè,
ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ òà çàãàëüí³
çáîðè ó ì³ñò³ Êèºâ³. Çàáåçïå÷èòè
ä³ºâ³ñòü òà ÷³òêèé ïîðÿäîê âèêî-
ðèñòàííÿ öèõ ³íñòðóìåíò³â ãðî-
ìàäÿíàìè. 

- Çàáåçïå÷èòè ïðîçîð³ñòü ðîáî-
òè Êè¿âðàäè ³ âñ³õ ñòâîðåíèõ íåþ
îðãàí³â. 

- Âñòàíîâèòè ïîðÿäîê îáîâ'ÿç-
êîâîãî îïðèëþäíåííÿ ïðîåêò³â
ð³øåíü,  ïðîòîêîë³â, ñòåíîãðàì,
ð³øåíü ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. 

Ìè ñôîðìóºìî â³äêðèòó
êîìï'þòåðíó áàçó ðóõó âñ³õ äîêó-
ìåíò³â, ùî ãîòóþòüñÿ ÷è âèêîíó-
þòüñÿ ì³ñüêîþ âëàäîþ. 

- Âïðîâàäèòè ãðîìàäñüêå îáãî-

âîðåííÿ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà,
ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà
Êèºâà, êîìïëåêñíèõ ì³ñüêèõ
ïðîãðàì íà åòàïàõ ï³äãîòîâêè, à
òàêîæ çâ³ò³â ïðî âèêîíàííÿ; ðîç-
ðîáèòè ìåõàí³çì óðàõóâàííÿ ³íòå-
ðåñ³â ãðîìàäÿí çà ðåçóëüòàòàìè
òàêèõ îáãîâîðåíü. 

- Ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè
êîìïëåêñíèé ïðîåêò ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî äå-
ëåãóâàííÿ ïîâíîâàæåíü ðàéîí-
íèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäàì. Ì³ñöå-
âå ñàìîâðÿäóâàííÿ ìàº ïî÷èíà-
òèñÿ íà ð³âí³ ðàéîí³â. 

- Ñòèìóëþâàòè ñòâîðåííÿ îð-
ãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.
Çàïðîâàäèòè ìåõàí³çì ¿õíüî¿
ï³äòðèìêè, äîòðèìóâàòèñü ïðèí-
öèïó íåçàëåæíîñò³ öèõ îðãàí³â
â³ä ì³ñüêî¿ òà ðàéîííî¿ âëàäè. 

- Âñòàíîâèòè ìîðàòîð³é íà
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê áåç
çàòâåðäæåíèõ äåòàëüíèõ ïëàí³â
òåðèòîð³é. 

- Ââåñòè îáîâ’ÿçêîâó
ïóáë³êàö³þ ïðîåêò³â ð³øåíü ç ïè-
òàíü â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîð-
òàë³ Êè¿âðàäè äëÿ  îçíàéîìëåí-
íÿ êèÿí òà àâòîìàòè÷íîãî çíÿò-

òÿ ç ðîçãëÿäó íåîïóáë³êîâàíèõ
ïðîåêò³â ð³øåíü. 

Îòæå, ìåòà ÁËÎÊÓ Â²ÒÀË²ß
ÊËÈ×ÊÀ - ñòâîðèòè óìîâè, çà
ÿêèõ áóäå íåìîæëèâî ïðèéìàòè
ì³ñòîáóä³âí³ íåçàêîíí³ ð³øåííÿ,
ùî ïîðóøóþòü ïðàâà ëþäåé. Ìè
ë³êâ³äóºìî êîðóïö³éí³ ñõåìè â
îðãàíàõ ì³ñüêî¿ âëàäè ³ ðåôîð-
ìóºìî ñèñòåìó íàäàííÿ äîçâîë³â
íà áóä³âíèöòâî. Îäíèì ç åëå-
ìåíò³â º çàïðîâàäæåííÿ ïåðñî-
íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÷èíîâ-
íèêà çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë çàáó-
äîâè. Ìè ë³êâ³äóºìî ì³ñòîáóä³âíó
ðàäó ó ¿¿ íèí³øíüîìó âèãëÿä³,
îñê³ëüêè öå ìåõàí³çì äëÿ ëå-
ãàë³çàö³¿ çëî÷èííèõ àíòèêè¿âñü-
êèõ ïðîåêò³â. 

ÁËÎÊ Â²ÒÀË²ß ÊËÈ×ÊÀ ðîç-
ðîáèâ êîíöåïö³þ óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèìè ðåñóðñàìè ì³ñòà, ÿêà
ïåðåäáà÷àº áåçîïëàòíó ïåðåäà÷ó
ä³ëÿíîê ï³ä áóä³âíèöòâî çàêëàä³â
îñâ³òè, ìåäèöèíè, êóëüòóðè. Çà
ô³êñîâàíèìè ö³íàìè àáî áåçêîø-
òîâíî íàäàâàòèìóòüñÿ ä³ëÿíêè
äëÿ áóä³âíèöòâà ñîö³àëüíîãî æèò-
ëà. Ä³ëÿíêè äëÿ êîìåðö³éíîãî
áóä³âíèöòâà áóäóòü ðåàë³çîâóâà-
òèñÿ âèêëþ÷íî ÷åðåç â³äêðèò³
àóêö³îíè

У новій Київраді Лев Парцхаладзе та Віталій Клич о матим ть змо ви онати всі свої передвиборні обіцян и
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Äåíü íàðîäæåííÿ 
ð³äíîãî ì³ñòà
Ïîë³òèêà íå çàâàäèëà êèÿíàì ñâÿòêóâàòè
Þë³ÿ ÊÎÌÀÐÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора ияни відзначали
день народження любле-
но о міста різноманітно і
пишно. Свят ові заходи
відб валися не лише на
Хрещати , а й пра тично

ожном точ столиці
й передмістя. Причом
ожен із різнобарвно о та
омін о о пото иян і
остей столиці знайшов
спосіб свят вання "до
д ші".

Ó÷îðà Õðåùàòèê, ÿê òðàäèö³é-
íî áóâàº î ö³é ñâÿòêîâ³é ïîð³,
òèì÷àñîâî ïåðåòâîðèâñÿ íà “ìî-
ðå ñâÿòà”. Ïðèâ³òàòè ç äíåì íà-
ðîäæåííÿ ð³äíó ñòîëèöþ òà îäèí
îäíîãî ç’¿õàëèñÿ óêðà¿íö³ ç ð³ç-
íèõ êóòî÷ê³â íàøî¿ äåðæàâè é ö³-
ëîãî ñâ³òó. Ï³ñí³, òàíö³ òà ðîçâà-
æàëüí³ êîíêóðñè íàïîâíèëè ì³ñ-
òî âåñåëèì ñì³õîì ³ ñâÿòêîâèì
àçàðòîì. Íà ãîëîâí³é âóëèö³ Êè-
ºâà ñâÿòêóâàëè óñ³: â³ä ìàëîãî äî
âåëèêîãî. Êèÿíè öüîãî äíÿ ïðèé-
ìàëè â³òàííÿ â³ä ôîëüêëîðíèõ
êîëåêòèâ³â òà öèðêîâèõ øîó, ïî-
ïóëÿðíèõ åñòðàäíèõ âèêîíàâö³â
òà ðîê-ñï³âàê³â, â³ä ãðîìàäñüêèõ
ä³ÿ÷³â òà ïèñüìåííèê³â, ñïîðòñ-
ìåí³â, õóäîæíèê³â, àâòîìîá³ë³ñ-
ò³â ³ ðîëåð³â, â³ä ìîëîä³æíèõ îð-
ãàí³çàö³é, íàâ³òü — ïåðåìîæíèöü
êîíêóðñ³â êðàñè. Çíàéøëè îðèã³-
íàëüí³ ñïîñîáè ïðèâ³òàòè Êè¿â é
³íîçåìí³ ãîñò³.

Ðàíîê “ïî-êè¿âñüêè” ðîçïî÷àâ-
ñÿ ÷óäîâî: ïîíàä äâ³ ç ïîëîâè-
íîþ òèñÿ÷³ êèÿí òà ñïîðòñìåí³â
çä³éñíèëè òðàäèö³éíèé “Ïðîá³ã
ï³ä êàøòàíàìè” íà ï³äòðèìêó
Öåíòðó äèòÿ÷î¿ êàðä³îëîã³¿. Îðãà-
í³çàòîðîì çìàãàíü º Ãîëîâíå

óïðàâë³ííÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà
ñïîðòó ì³ñòà Êèºâà, à ãîëîâíèìè
äîáðîä³éíèêàìè — ïðåäñòàâíèö-
òâî êîìïàí³¿ Ñàìñóíã â Óêðà¿í³.
Âñüîãî íà ëåãêîàòëåòè÷íèé ñòàðò
Õðåùàòèêîì âèéøëè 2330
ñïîðòñìåí³â. Ñåðåä ó÷àñíèê³â
çìàãàíü áóëî ïîíàä 50 ïðîôåñ³é-
íèõ ìàéñòð³â ñïîðòó. Ðåøòà —
ëþáèòåë³ àêòèâíîãî â³äïî÷èíêó
íà íîãàõ òà ïðèá³÷íèêè çäîðîâî-
ãî ñïîñîáó æèòòÿ. Õðåùàòèêîì
ïðîá³ãëè ïðåäñòàâíèêè ïðàêòè÷-

íî âñ³õ â³êîâèõ ³ á³ãîâèõ êàòåãî-
ð³é, à òàêîæ ³íâàë³äè íà â³çêàõ.

Öüîãî ðîêó âïåðøå çà 16 ðîê³â
“Ïðîá³ã ï³ä êàøòàíàìè” â³äáóâ-
ñÿ çà ³äåàëüíî¿ äëÿ òàêèõ ñòàðò³â
ïîãîäè: 18 ãðàäóñ³â âèùå íóëÿ áåç
â³òðó òà äîùó. Ðàí³øå ó öåé äåíü
áóëà ïåðåâàæíî ñïåêà, à ÷àñîì —
äîù àáî ñèëüíèé â³òåð.

Ïåðåìîæíèöÿ ëåãêîàòëåòè÷íî-
ãî çàá³ãó ñåðåä æ³íîê Þë³ÿ Ðóáàí
ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó”, ùî òîð³ê
ðàçîì ³ç êèÿíàìè ï³ä êàøòàíàìè

á³ãàëè ì³í³ñòðè, çîêðåìà Þð³é
Ïàâëåíêî. Öüîãî ðàçó óðÿäîâö³â
íå áóëî, çâ³ñíî, ç ïðè÷èí, äàëå-
êèõ â³ä áóäü-ÿêî¿ ïîãîäè. Îðãà-
í³çàòîðè çàá³ãó ñòâåðäæóþòü, ùî,
ÿêáè íå âèáîðè, ó÷àñíèê³â çàá³-
ãó áóëî á íàáàãàòî á³ëüøå, à ãëÿ-
äà÷àì, ïåâíî, áóëî á íàâ³òü ò³ñ-
íî íà øèðî÷åçíîìó “Õðåùàòè-
êó”.

Ï³ä ÷àñ ñâÿòêîâî¿ àêö³¿ “Ìî-
ëîäü çà êðàñèâó ñòîëèöþ” Õðå-
ùàòèê â³äêðèâñÿ ñâî¿ì ãîñòÿì îä-
ðàçó â ê³ëüêîõ âèì³ðàõ: ÿê “òåðè-
òîð³ÿ êíèãè”, ðåïðåçåíòîâàíà
âçäîâæ ãîëîâíî¿ ñòîëè÷íî¿ âóëè-
ö³ ì³æíàðîäíèì êíèæêîâèì
“Ôîðóìîì âèäàâö³â ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³”; ÿê “òåðèòîð³ÿ øâèäêîñò³”,
ïðåäñòàâëåíà óâàç³ âåëèêî¿ ê³ëü-
êîñò³ çàõîïëåíèõ ãëÿäà÷³â “ïîêà-
çîì àâòîìîá³ëüíî¿ ìîäè” â³ä Toy-
ota-Óêðà¿íà, à òàêîæ çìàãàííÿì
âåëîñèïåäèñò³â òà ÿñêðàâèìè ðî-
ëåð-ìàðàôîíàìè. Òàêîæ òðàäè-
ö³éíî Êè¿â áóâ “òåðèòîð³ºþ ìó-
çèêè” — ðîçìà¿òòÿì ï³ñåííîñò³
â³ä Ïðîð³çíî¿ äî Ìàéäàíó, íà-
ðåøò³ — “òåðèòîð³ºþ êðàñè”, âò³-
ëåíî¿ ó êîíêóðñíîìó ä³éñòâ³ çìà-
ãàííÿ ñòóäåíòñüêèõ êðàñóíü äâà-
äöÿòüîõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â íàøî¿ ñòîëèö³ çà òèòóë “Êíÿ-
ãèí³ Êè¿âñüêî¿”.

ßñêðàâî òà êðåàòèâíî ïðèâ³òà-
ëà Êè¿â òà êèÿí ç³ ñâÿòîì àôðè-
êàíñüêà ãðîìàäà íàøîãî ì³ñòà:
îðãàí³çàòîðè òà ãîñò³ ñâÿòêóâàí-
íÿ ï³ä ÷àñ “àôðî-óêðà¿íñüêî¿”
ñâÿòêîâî¿ àêö³¿ ðàçîì âèâ÷àëè
ðèòì³êó íàö³îíàëüíèõ ï³ñåííèõ ³
òàíöþâàëüíèõ ìîòèâ³â ð³çíèõ íà-
ðîä³â Àôðèêè, ãðàëè íà íàðîä-
íèõ ³íñòðóìåíòàõ, ïðèì³ðÿëè åò-
í³÷íèé îäÿã òà ïðèêðàñè, êóøòó-
âàëè òðàäèö³éí³ àôðèêàíñüê³

ñòðàâè, âåñåëî ñï³ëêóâàëèñü òà
ôîòîãðàôóâàëèñÿ íà çãàäêó.

Ñâîºþ ÷åðãîþ, çíàìåíèòà
óêðà¿íñüêà ãîñòèíí³ñòü íà Äåíü
Êèºâà áóëà ïðåäñòàâëåíà “ó âñ³é
êðàñ³” â íàö³îíàëüíîìó Ìóçå¿ íà-
ðîäíî¿ àðõ³òåêòóðè ³ ïîáóòó Ïè-
ðîã³â, äå â÷îðà ñòàðòóâàëà âñå-
óêðà¿íñüêà àêö³ÿ ç ïîïóëÿðèçàö³¿
“çåëåíîãî òóðèçìó”. Â ðàìêàõ ö³º¿
àêö³¿ â³äáóëèñÿ ìàéñòåð-êëàñè ç
íàö³îíàëüíèõ óêðà¿íñüêèõ ðåìå-
ñåë, ïðàöþâàëè øêîëè åòí³÷íîãî
òàíöþ òà âåðõîâî¿ ¿çäè, â³äáóâà-
ëàñÿ âèñòàâêà-ÿðìàðîê óêðà¿í-
ñüêîãî ñóâåí³ðó òà âèøèâàíêè,
âèñòóïàëè òâîð÷³ êîëåêòèâè ç óñ³õ
êóòî÷ê³â Óêðà¿íè.

Íå ëèøå öåíòð Êèºâà áóâ áà-
ãàòèé íà ñâÿòêîâ³ çàõîäè, à é ³í-
ø³ ðàéîíè íàøî¿ ñòîëèö³ çàïðî-
ïîíóâàëè êèÿíàì òà ãîñòÿì ì³ñ-
òà ñâî¿ ðîçâàæàëüí³ ïðîãðàìè.
Òàê, ñâÿòêîâ³ êîíöåðòè çà ó÷àñ-
òþ ïðîâ³äíèõ ìàéñòð³â ìèñòåöòâ
òà õóäîæí³õ êîëåêòèâ³â Óêðà¿íè
ëóíàëè 25 ÷åðâíÿ ó ïàðêó ³ìåí³
Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî-
÷èíêó ³ìåí³ Ìàêñèìà Ðèëüñüêî-
ãî, íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³. Ó
ïàðêó ³ìåí³ ²âàíà Êîòëÿðåâñüêî-
ãî â³äáóëàñÿ äèòÿ÷à êîíêóðñíî-
ðîçâàæàëüíà ïðîãðàìà “Îñÿÿíå
ñâ³òëîì äèòèíñòâî”. À ñòîëè÷íèé
çîîïàðê çàö³êàâèâ â³äâ³äóâà÷³â
êîíêóðñîì äèòÿ÷îãî ãðàô³ò³ íà
òåìó “Òâàðèíè òà ì³ñòî” é ìàé-
ñòåð-êëàñîì “Ãîí÷àðíà ìàéñòåð-
íÿ”, äå êîæíà äèòèíà âëàñíîðó÷
âèãîòîâèëà ô³ãóðêó óëþáëåíî¿
òâàðèíè. Âåðí³ñàæ³ äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà çà ó÷àñ-
òþ õóäîæí³õ ãàëåðåé òà òâîð÷èõ
ìàéñòåðåíü íà Äåíü Êèºâà ïðîé-
øëè ³ â ³íøèõ ðàéîíàõ ì³ñòà

Традиційною о расою Дня Києва став бла одійний “Пробі під аштанами”

Для молоді День народження власно о міста є арним приводом повеселитися
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Ó ñóáîòó ñï³âà÷ö³, 
íàðîäí³é àðòèñòö³ Óêðà¿íè,
ïðîäþñåðó Ðóñëàí³ ËÈÆÈ×ÊÎ
âèïîâíèëîñÿ 35 ðîêè
Зі святом її вітає співа Віталій КОЗЛОВ-
СЬКИЙ:

—Щиро вітаю тебе, Р сланоч о, із днем народження! Бажаю тобі пе-
ред сім міцно о здоров’я — це одна з найважливіших с ладових життя,
а та ож натхнення, сил, терпіння, насна и. Ба атьох хороших людей, я і
б сприяли твоєм я д ховном , та і ар’єрном розвит ові. Нехай сер-
ці живе охання, щоб творити і надихати на це інших. Хай Саша б де бі-
ля тебе. Ти д же льова, і ми — твої щирі шан вальни и — тебе д же лю-
бимо. Ти б ла для мене натхненням і стим лом, адже сво о час я тан-
цював твоєм оле тиві. Дивлячись на тебе, бачив, чо о можна дося -
ти. Ти допомо ла мені зроз міти ба ато речей сфері власно о бізнес .
Том це свято і для мене є святом. Люблю тебе і д же щасливий!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ßFreeFatFest ïî÷àâ
³ç “×àéêè”
Ñòàðòóâàâ íàéá³ëüøèé â Óêðà¿í³ ôåñòèâàëü 
ñó÷àñíî¿ ìóçèêè
Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Фестиваль, на появ я о-
о поцінов вачі еле трон-
ної м зи и че али іль а
ро ів нарешті з'явився.
Кияни першими змо ли
оцінити рівень
FreeFatFest — від спис
м зи антів до рівня ор а-
нізації події. Свят вання
Дня Києва на аеродромі
"Чай а" змо ло подар ва-
ти справжній відпочино
та я існ м зи сім, хто
відвідав мин лі вихідні
FreeFatFest.

Íàðåøò³ â³äáóëàñÿ ïîä³ÿ, íà
ÿêó ëþáèòåë³ òà çíàâö³ åëåêòðî-
í³êè ÷åêàëè ëåäü íå äåñÿòü ðîê³â.
Ôåñòèâàëü FreeFatFest ñïðàâä³
çðîáèâ òå, ÷îãî äî öüîãî í³êîìó
íå âäàâàëîñÿ: ç³áðàòè â Óêðà¿í³
íà îäí³é ñöåí³ ãóðó åëåêòðîííî¿
ìóçèêè òà ðîçâàæèòè êîæíîãî,
õòî ïðè¿õàâ ó ìèíóë³ âèõ³äí³ íà
àåðîäðîì “×àéêà”. Ïîäàðóíîê,
ÿêèé âèÿâèâñÿ íå ëèøå ìóçè÷-
íèì, à é ïðîñòî ñâÿòêîâèì, êè-
ÿíè çóñòð³ëè ç åíòóç³àçìîì. Ïî-
ïðè òå, ùî ó ñâÿòêîâ³ äí³ â ñòî-
ëèö³ â³äáóâàëîñÿ íàäçâè÷àéíî áà-
ãàòî âå÷³ðîê, çìàãàíü òà ð³çíîìà-
í³òíèõ ùîó, á³ëüø³ñòü ëþäåé â³ä-
äàëè ïåðåâàãó ñàìå FreeFatFest,
ÿêèé ïîºäíàâ ó ñîá³ âñ³ ö³ ðîç-
âàãè.

Âò³õè FreeFatFest áóëî âèäíî ç
ê³ëüêîõ ðàéîí³â Êèºâà. Ìåøêàí-
öÿì Ïåòðîïàâë³âñüêî¿ Áîðùàã³â-
êè ïîùàñòèëî îñîáëèâî, àäæå âî-
íè ìîãëè ïîñïîñòåð³ãàòè çà ïî-
òóæíèì òà ÿê³ñíèì ëàçåðíèì
øîó, ÿêå ñóïðîâîäæóâàëî âèñòó-
ïè ä³äæå¿â.

Îñîáëèâî ïîì³òíèì áóëî ïî-
æâàâëåííÿ ïîáëèçó ñòàíö³¿ ìåò-
ðî “Àêàäåìì³ñòå÷êî”, ÿêà ñòàëà
â³äïðàâíîþ çóïèíêîþ äëÿ òèõ,
õòî ¿õàâ ìèíóëèìè âèõ³äíèìè íà
FreeFatFest. Ñàìå çâ³äòè ñïåö³-
àëüí³ àâòîáóñè â³äâîçèëè âñ³õ
îõî÷èõ ïîòðàïèòè íà ôåñòèâàëü,
ÿêèé çàðàõîâóþòü äî äåñÿòêè

íàéãðàíä³îçí³øèõ ìóçè÷íèõ çà-
õîä³â ªâðîïè.

Óñ³ àòðèáóòè ïîä³¿ ð³âíÿ ³ñïàí-
ñüêîãî ôåñòèâàëþ Creamfeild àáî
æ ãîëëàíäñüêîãî Dance Valleó íà
FreeFatFest áóëè. Îêðåì³ ëàóíæ-
çîíè, âåëèêèé áàð, ìàéäàí÷èêè
äëÿ àêòèâíîãî â³äïî÷èíêó òà ï³ê-
í³êà, íàéá³ëüøà â Óêðà¿í³ ñöåíà,
300 ê³ëîâàò çâóêó, 600 êâàäðàòíèõ
ìåòð³â ìîí³òîð³â, ï³ðîòåõí³÷íå øîó
òà ÷èñëåíí³ ðîçâàãè — áåç óñüîãî
öüîãî íå îá³éøëîñÿ ñâÿòêóâàííÿ
Äíÿ Êèºâà íà àåðîäðîì³ “×àéêà”.

Ó ïåðøèé äåíü, ï³ñëÿ â³äêðèò-
òÿ ôåñòèâàëþ, FreeFatPeople çáè-
ðàëèñÿ ïåðåâàæíî á³ëÿ ãîëîâíî¿
ñöåíè, à îñü åêñïåðèìåíòàëüí³
ìàéäàí÷èêè íàïîâíèëèñÿ ó íåä³-
ëþ. Íà íèõ ó öåé äåíü âèñòóïà-
ëè óêðà¿íñüê³ ä³äæå¿ LIGHT,
ZLATA òà MARY JANE, ÑÓ-
ÕÀÐÜ òà JOSEPH ³ áàãàòî ³íøèõ
ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêî¿ åëåê-
òðîííî¿ ñöåíè. Öå é íå äèâíî,
àäæå íà ãîëîâí³é ñöåí³ ó ïåðøèé
äåíü ïàðèçüê³ ìåòàë³ñòè òà ä³ñêî-
ôð³ê ç êîëåêòèâà Black Strobe
ñâî¿ì æèâèì âèñòóïîì ³ç ïåðøèõ
õâèëèí ðîçêà÷àëè ïóáë³êó íà-
ñò³ëüêè, ùî íàäàë³ ñòàâàëî ëèøå
ãàðÿ÷³øå. Öå áóëî äóæå äîðå÷íî,
àäæå ïîãîäà âèð³øèëà ïîäàðóâà-

òè íà Äåíü Êèºâà òðîõè ïðîõî-
ëîäè, òîæ òàíö³ òà àêòèâíèé â³ä-
ïî÷èíîê ñòàëè ãîëîâíîþ çàïîðó-
êîþ ïðèºìíîãî â³äïî÷èíêó.

Ó ïåðøó í³÷ ôåñòèâàëþ ïóáë³-
êó òàêîæ çàïàëþâàâ áðèòàíñüêèé
õàóñ-ä³äæåé Micheal Gray. Éîãî
ñåò âèêëèêàâ ìèòòºâèé â³äãóê òà
íàïëèâ ëþäåé íà òàíöïîë, àäæå
õàóñ çàëèøàºòüñÿ ÷è íå íàéïîïó-
ëÿðí³øèì íàïðÿìêîì åëåêòðîí-
íî¿ ìóçèêè â Óêðà¿í³. Âèñòóï
Sandy Rivera ïðîñòî íå ì³ã îá³é-
òèñÿ áåç íàéâ³äîì³øî¿ êîìïîçè-
ö³¿ Lollipop, ÿêó âîíè ñòâîðèëè
ðàçîì ³ç êîëåêòèâîì Dada. Íà ñâ³-
òàíêó ñâÿòî ïåðåéøëî ó ñïîê³é-
í³øèé òåìï, à ç ðàíêó äðóãîãî äíÿ
ôåñòèâàëþ íà “×àéêó” ïðè¿õàëî
ùå ê³ëüêà òèñÿ÷ áàæàþ÷èõ ïðè-
ºìíî â³äïî÷èòè. Õåäëàéíåðè
FreeFatFest ãîòóâàëèñÿ äî ñâî¿õ
ñåò³â òà õóäîæíüîãî ðîçìàëüîâó-
âàííÿ îäÿãó óêðà¿íñüêèõ äèçàé-
íåð³â, õòîñü â³äïî÷èâàâ ó ëàóíæ-
çîí³, à íàéçàâçÿò³ø³ ïðîäîâæèëè
ðîçìèíàòè ðóêè òà íîãè ó òàíöÿõ,
çàáóâøè ïðî ñîí òà âòîìó.

Çàäîâîëåí³ â³ëüí³ ëþäè òà ìó-
çèêà íîìåð îäèí ó ñâ³ò³ — öå ³ º
ìåòà òà ³äåÿ FreeFatFest, òîæ ñâÿ-
òî ìîæíà ââàæàòè òàêèì, ùî â³ä-
áóëîñÿ
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Фестиваль FreeFatFest справді змі зробити те, чо о до цьо о ні ом не
вдавалося: зібрати в У раїні на одній сцені р еле тронної м зи и та
розважити ожно о, хто приїхав мин лими вихідними на аеродром “Чай а”

×èòàííÿ àâòîñòîïîì
Êè¿âñüê³ ïèñüìåííèêè îáãîâîðèëè òåìó òðàíñïîðòó
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà â Ìóçå¿ ²âàíà Ãîí÷àðà â
ðàìêàõ òðàäèö³éíîãî òðàâíåâîãî
êíèæêîâîãî ÿðìàðêó, ùî îðãàí³-
çóâàëè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êóëü-
òóðè ³ ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ, Êè¿â-
ñüêèé ìåä³àõîëäèíã òà Ëüâ³â-
ñüêèé ôîðóì âèäàâö³â, â³äáóëîñÿ
ïóáë³÷íå ÷èòàííÿ ïðîçîâèõ òâî-
ð³â ìîëîäèõ óêðà¿íñüêèõ ïèñü-
ìåííèê³â, ïðèñâÿ÷åíå íàéð³çíî-
ìàí³òí³øèì âèäàì øâèäêîãî ïå-
ðåñóâàííÿ íà ñóø³ òà íà ìîð³.

Òðàíñïîðò — öå êîçèðíà òåìà
óêðà¿íñüêèõ ïðîçà¿ê³â íîâîãî ïî-
êîë³ííÿ. Ïðèíàéìí³ ó òîìó ïåðå-
êîíàëè îäèíàäöÿòåðî ïèñüìåí-
íèê³â, ùî ç³áðàëèñÿ íà ÷èòàííÿ
âëàñíèõ ïðîçîâèõ òâîð³â íà öþ
òåìó. Ñåðåä íèõ — Ñâ³òëàíà Áîã-

äàí, Îëåíà Ìàêñèìåíêî, Îëåã
Ðîìàíåíêî, Ãàëèíà Òêà÷óê, Àð-
òåì òà Îëåíà Çàõàð÷åíêè, ßíà
Äóáèíÿíñüêà, Ìàðèíà Ñîêîëÿí,
Òåòÿíà Ñàâ÷åíêî, Îêñàíà Ëóöè-
øèíà òà Â³êòîð³ÿ ×åðíÿõ³âñüêà.
Äëÿ êîæíîãî ç íèõ ¿çäà íà áóäü-
ÿêîìó âèä³ òðàíñïîðòó — àâòîáó-
ñ³, òðîëåéáóñ³, òðàìâà¿, åëåêòðè÷-
ö³, ïîòÿç³, âàíòàæ³âö³, çóïèíåí³é
ï³ä ÷àñ ïîäîðîæ³ àâòîñòîïîì, ÷è
íàâ³òü ïëàâ íà êîðàáë³ — íå ïðîñ-
òî çàñ³á øâèäêîãî ³ çðó÷íîãî ïå-
ðåñóâàííÿ ó ÷àñ³ òà ïðîñòîð³, à
íàñàìïåðåä áëóêàííÿ ìåòàô³çè÷-
íèìè õàùàìè â ïîøóêàõ, çâ³ñíî,
ñàìèõ ñåáå. Äîáðå, ÿêùî òðàïèòü-
ñÿ ùå é ãàðíèé ñï³âðîçìîâíèê,
êîòðèé, â³äêðèâøè äóøó ïåðåä
âèïàäêîâèì ïàñàæèðîì, ç³éäå ñî-
á³ íà ïåðø³é-ë³ïø³é çóïèíö³, íà-
â³òü íå ï³äîçðþþ÷è, ùî ñòàâ

ùîéíî ÷è íå ãîëîâíèì ãåðîºì
ÿêîãîñü îïîâ³äàííÿ àáî ðîìàíó.

Ìîæëèâî, ñàìå òîìó öèì ïèñü-
ìåííèêàì çà âåëèêèì ðàõóíêîì
áàéäóæå, êóäè ³ íàâ³ùî ¿õàòè. Îñî-
áëèâî òîä³, êîëè ïîäîðîæóºø àâ-
òîñòîïîì ³ ïîñåðåä â³÷íî áåçëþä-
íî¿ òðàñè ðàïòîì çóïèíÿºòüñÿ îä-
íå-ºäèíå âèïàäêîâå àâòî, àáî, êî-
ëè ÷óäîì óñòèã óñêî÷èòè â îñòàí-
í³é âàãîí ïî¿çäà, ùî óæå âèðóøàº.
Âò³ì, àáè âì³òè áà÷èòè ö³íí³ñòü
òà ãëèáèííèé ñåíñ ó òàêèõ æèò-
òºâèõ ñèòóàö³ÿõ, òàêîæ ïîòð³áåí
íåàáèÿêèé òàëàíò õóäîæíèêà.

Ùî öå ñïðàâä³ òàê, ï³ñëÿ ñëó-
õàííÿ òâîð³â íàçâàíèõ ïðîçà¿ê³â
íå çàëèøàëîñÿ æîäíîãî ñóìí³âó.
ßê ³ â òîìó, ùî âñå òå, ÿêå ãóäå
³ òîðîõòèòü, ìàº êîëåñà, “ðîãè”,
âàãîíè é òàìáóðè, òàêîæ ìîæíà
ëþáèòè
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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

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 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
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 1353
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Світлана ЛОБОДА, співач а:
— Життя вели о о міста не тер-

пить зволі ань. Том більшість и-
ян — динамічні, а тивні й цілеспря-
мовані. Щодо хара терів важ о с -
дити, бо ожна людина — особис-
тість зі своїми плюсами і мін са-
ми. У моєм оточенні знаходяться
від риті, чесні й доброзичливі. З
іншими нама аюся мати я омо а
менше справ.

Валерій ЧИГЛЯЄВ, а тор:
— Корінні ияни люблять ди-

витися з Володимирсь ої ір и
на Дніпро, просто спостері ати
за чимось, мил ватися. У них
природжене відч ття пре расно-
о, вони ч ють м зи ір та ар-
хіте т ри... З ними добре пере-
лядати вистав чи просто сиді-
ти на лавці. Люблять Б л а ова,
Па стовсь о о, Го оля, театр.
Для них най оловніше — любов

до міста. Не орінні ияни, я що
нормальні люди, в добром ро-
з мінні цьо о слова хворіють Ки-
євом, а ось просто двоно і істо-
ти нама аються йо о переб д -
вати, зробити безли им. Я що
приїжджий починає відч вати
місто, він стає йо о частиною,
тобто иянином!

Юлія ЛИТВИНЕНКО, телеве-
д ча:
— За моїми спостереженнями,
ияни не мають хара тер . Ті, хто
приїжджає з обласних центрів, м -
сять прижитися. Люди різні — хто
більше стриманий за хара тером,
хто менше, а робота зазвичай стає
оловною в житті, хоча життя — це
щось значно більше! У Києві діє
за он: “Або зростай, або за инь”.
Ти маєш вижити, боротися і пра-
цювати! А орінних иян нині д же
мало.

Ó ö³ëîìó êèÿíè...

Оле сандр СКИПАЛЬСЬКИЙ,
енерал війсь ової розвід и:
— Вважаю одним із найбільших надбань людства

вміння мислити абстра тно. Мені постійно доводиться
мислити абстра тно, а не лише приземлено, по-б х ал-
терсь и. Мислення об’ємне або абстра тне дозволяє
явити, що б де в майб тньом , а це д же важливо.

Ярослав ГАВРИЛЮК, письменни , а тор:
— Мені здається, що я мислю достатньо абстра т-

но. Я людина мистецтва — а тор і режисер, тож при-
четний до абстра тно о мислення, бо воно невідділь-
не від мистецтва. Зрештою, я людина широ ої, б рх-
ливої фантазії.

Геор ій КРЮЧКОВ,
деп тат Верхової Ради У раїни ба атьох
с ли ань:
— Я людина он ретна. Для мене схоластичним є

запитання про те, чи абстра тно я мислю. Я цим не
переймаюся.

Оле сій ПЛОТНІКОВ,
народний деп тат, Партія ре іонів:
— Мислити абстра тніше від мене вима ає моя ро-

бота парламенті. Життя і спеціальність — а я е оно-
міст, на овець — та ож прим ш ють мене мислити
абстра тно. Я би я мислив надто он ретно, то навіть
не знаю, до чо о б це призвело.

Íàñê³ëüêè âè àáñòðàêòíî ìèñëèòå?

Â ö³ëîìó êèÿíè
äîáðîçè÷ëèâ³ 
òà ðîçóìí³
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Äîáðîçè÷ëèâ³ — 25 %
2. Ðîçóìí³ — 25 %
3. Âèõîâàí³ — 23 %
4. Áàãàò³ — 15 %
5. Ãîðäîâèò³ — 12 %

Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à ó ð³çíèõ
äæåðåëàõ íàçèâàþòü òî óêðà¿í-
öåì, òî ðîñ³ÿíèíîì, òî ïîëÿêîì.
Òîáòî, òðè íàö³¿ ìàþòü ïðåòåí-
ç³¿ íà öþ îñîáèñò³ñòü. Àëå í³õòî
íå ñïåðå÷àºòüñÿ ç òèì, ùî âè-
äàòíèé õóäîæíèê áóâ íàñàìïå-
ðåä êèÿíèíîì. Á³ëüø³ñòü ëþäåé
çíàþòü ëèøå ïðî éîãî “×îðíèé
êâàäðàò”, àëå ùî âîíî îçíà÷àº,
â³äïîâ³ñòè íå ìîæóòü. ²íîä³
“×îðíèé êâàäðàò” ïëóòàþòü ³ç
“×åðâîíèì êâàäðàòîì”, ÿêèé
òåæ íàïèñàâ Ìàëåâè÷. Äëÿ òèõ,
õòî íå ìîæå çáàãíóòè, íàâ³ùî áó-
ëî òàêå ìàëþâàòè, ðîçïîâ³ìî: õó-
äîæíèê øóêàâ îñîáëèâ³ ïðîïîð-
ö³¿. Òàê, íàïðèêëàä, ïëîùà á³ëî-
ãî òëà êâàäðàòà äîð³âíþº ïëîù³
÷îðíîãî òëà. À ñàì êâàäðàò íå
çîâñ³ì êâàäðàò — â³í âèêðèâëå-
íèé òàêèì ÷èíîì, ùî âèíèêàº
³ëþç³ÿ ðóõó.

Ñàì ïî ñîá³ àâàí´àðä áóâ çîâ-
ñ³ì íå ðóõîì áîæåâ³ëüíèõ ÷è äè-
âàêóâàòèõ. Öåé íàïðÿìîê çàêëàâ
îñíîâè ñó÷àñíîãî äèçàéíó. Òîá-
òî òîãî, áåç ÷îãî íå ìîæíà óÿâè-
òè ñó÷àñíî¿ òåõí³êè, ïîáóòó ³ ñâ³-
òó çàãàëîì. Â àâàí´àðä³ ãîëîâíå íå
äåòàë³, à îñíîâí³ ïðîïîðö³¿ ôîð-
ìè òà êîëüîð³â, ðîçòàøóâàííÿ
ïðåäìåò³â. Êàçèìèð Ìàëåâè÷ ó
öüîìó áóâ ãåí³ºì. Éîãî ïðîïîð-
ö³¿ çàõîïëþâàëè ñâ³ò, ³ ôàõ³âö³ äî-
ñ³ çáèðàþòü éîãî êàðòèíè, íåìîâ
çàøèôðîâàí³ ëèñòè ç ìàéáóòíüî-
ãî. Îñü òîìó â ñâ³ò³ òàêà øòîâõà-

íèíà çà ïðàâî çàðàõóâàòè öüîãî
òàºìíè÷îãî õóäîæíèêà äî ñâî¿õ.
Íå çäèâóþñü, ÿêùî ïðî÷èòàºìî
ñòàòòþ íà êøòàëò “Óêðà¿íåöü (ðî-
ñ³ÿíèí, ïîëÿê) Ìàëåâè÷ íàìàëþ-

âàâ âèìêíåíèé êîìï’þòåð ðàí³-
øå, í³æ éîãî âèíàéøëè”. Àëå öå
áóäå òîä³, êîëè õî÷à á íåçíà÷íà
÷àñòèíà òàºìíèöü æèâîïèñó Ìà-
ëåâè÷à ñòàíå ðîçêðèòîþ
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В цілому кияни...

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ì³ñöÿìè äîù. Â³òåð ï³âí³÷-

íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+12°Ñ, âíî÷³
+6...+8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +20°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +13...+15°Ñ; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó
âäåíü +9...+11°Ñ, âíî÷³ +5...+7°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàé-
íüîìó ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +11...+13°Ñ, âíî÷³ +7...+9°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Âðàíö³ ìîæëèâèé äîù. Â³òåð
ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +10...+12°Ñ, âíî-
÷³ +5...+7°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
“Õðåùàòèê”

У с бот Київ нарешті вша-
н вав пам'ятни ом сво о
ромадянина, що народив-
ся т т 23 люто о 1878 ро-
. Подія повернення Ка-

зимира Севериновича Ма-
левича б ла відтінена ви-
борами, але це не при-
менш є її значення. Річ
тім, що спадщина х дож-
ни а-революціонера і досі
до інця не є широ о відо-
мою.

Об’ємні, абстра тні форми стали основою створення першо о в У раїні
пам'ятно о зна а автор “Чорно о вадрата” відомом х дожни Казимир
Малевич на в лиці Володимиро-Либідсь ій

Ó êèÿí íàðåøò³
ç’ÿâèâñÿ Ìàëåâè÷
Òâîðöåâ³ “×îðíîãî êâàäðàòà” âñòàíîâèëè ïàì’ÿòíèê
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