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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
íå çàëèøèòü êèÿí áåç õë³áà

Ñèòóàö³ÿ íà ðèíêó õë³áîâèðîá-
íèöòâà â ñòîëèö³ çàëèøàºòüñÿ íà-
ïðóæåíîþ. Òîìó ìèíóëîãî òèæ-

íÿ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé â³äâ³äàâ
õë³áîêîìá³íàò ¹ 2. Öå ï³äïðèºì-

ñòâî çàáåçïå÷óº õë³áîì Ïîä³ëü-
ñüêèé, Ïå÷åðñüêèé, à òàêîæ ÷àñò-
êîâî Øåâ÷åíê³âñüêèé òà Ñîëî-

ì’ÿíñüêèé ðàéîíè ñòîëèö³. Ùî-
äíÿ êîìá³íàò â³äïðàâëÿº ó òîðãî-
âó ìåðåæó 105—107 òîíí õë³áîáó-
ëî÷íèõ âèðîá³â. ²ç íèõ ìàñîâèõ
(“ñîö³àëüíèõ”) ñîðò³â — ïðèáëèç-
íî 100 òîíí.

Íàãàäàºìî, ùî íàïåðåäîäí³ õë³-
áîâèðîáíèêè âèñóâàëè æîðñòê³
óìîâè: ç 7 ëèïíÿ ï³äíÿòè ö³íè íà
ñâîþ ïðîäóêö³þ â ñòîëèö³ òà êîì-
ïåíñóâàòè çáèòêè. ßê â³äîìî, õë³á
ó Êèºâ³ íå äîðîæ÷àâ óæå äâà ðî-
êè, òîìó âèðîáíèöòâî öüîãî âàæ-
ëèâîãî ïðîäóêòó ñòàëî íåðåíòà-
áåëüíèì. Ïðåäñòàâíèêè ï³äïðè-

ºìñòâ ÂÀÒ “Êè¿âõë³á” ³ “Êè¿â-
ìëèí” ç³ ñâî¿ìè âèìîãàìè âæå íå-
îäíîðàçîâî ï³êåòóâàëè Êàá³íåò Ì³-
í³ñòð³â. Òà, äîêè óðÿä íå çíàéøîâ
âèõîäó ³ç ñèòóàö³¿, çâåðíóëèñÿ çà
äîïîìîãîþ äî ñòîëè÷íî¿ âëàäè.

Íà ïîðîç³ çàâîäó Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî çóñòð³ëè ³ç çàïàøíèì
êîðîâàºì. Äëÿ ìåðà îðãàí³çóâàëè
åêñêóðñ³þ, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ â³í îçíà-
éîìèâñÿ ç óìîâàìè ðîáîòè ïåêà-
ð³â òà ïðîöåñîì âèðîáíèöòâà áà-
òîí³â òà “Óêðà¿íñüêîãî”.

За інчення на 2-й стор.
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Леонід Черновець ий вважає, що сма иївсь о о хліба має б ти най ращим в раїні
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Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ 
“Õðåùàòèê” 

З понеділ а хліб столиці не подорожчає. У цьом запевняє Київсь ий місь ий о-
лова Леонід Черновець ий. На йо о д м , вівторо цінов політи має вивчити
спеціальна робоча р па, до я ої ввійшли представни и КМДА та деп тати Київра-
ди. Вони мають знайти омпромісні шляхи, щоб створити омфортн сит ацію на
рин для хлібовиробни ів і при цьом захистити малозабезпечених иян. Наразі
під отовано ре омендації, я і стан ть основою для хвалення рішення на позачер-
овій сесії Київради четвер.
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Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
íå çàëèøèòü êèÿí áåç õë³áà 

За інчення. Почато на 1-й стор.

Äèðåêòîð õë³áîêîìá³íàòó ¹ 2
Ìèêîëà ²ãíàòåíêî ðîçïîâ³äàâ
ïðî íàãàëüí³ ïðîáëåìè ãàëóç³.
“Çà ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³ ëè-
øå çà ïåðø³ 5 ì³ñÿö³â íèí³ø-
íüîãî ðîêó ï³äïðèºìñòâî ïîíå-
ñëî çáèòê³â íà 2 ìëí 632 òèñ.
ãðèâåíü,— ïîä³ëèâñÿ â³í.—
Îäèí ëèøå õë³áîêîìá³íàò ¹ 2
âèíåí “Êè¿âìëèíó” ìàéæå 4
ìëí ãðí. À º æ ùå é ³íø³ ï³ä-
ïðèºìñòâà... Íàâ³òü ÿêùî áîðã
ïîãàñÿòü, ìè âñå îäíî ïðàöþºìî
íà çáèòîê”.

Ãîëîâíèé ³íæåíåð çãàäàíîãî
õë³áîêîìá³íàòó Â³êòîð Ñåìêî
ðîçì³ð ñâîº¿ çàðïëàòí³ íå íàçè-
âàº. Ãîâîðèòü ëèøå, ùî âîíà íå-
âèñîêà, ïðîòå ïîð³âíÿíî íåïî-
ãàíà ç òîþ, ÿêó îäåðæóþòü ðîá³ò-
íèêè. “Òðîõè á³ëüøå òèñÿ÷³, íà-
â³òü äâ³ òèñÿ÷³ ãðèâåíü — ñàì³
ðîçóì³ºòå, öå ñüîãîäí³ íå çàðïëà-
òà äëÿ Êèºâà”,— ðîçì³ðêîâóº
â³í.

Ñâîºþ ÷åðãîþ, Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé çàïåâíèâ, ùî êè¿âñüêà
âëàäà çàö³êàâëåíà ó ðîçâ’ÿçàíí³
ïðîáëåìè õë³áîâèðîáíèê³â, ÿê³
îïèíèëèñÿ ó ñêðóòíîìó ñòàíîâè-
ù³ ÷åðåç ïîäîðîæ÷àííÿ ñêëàäî-
âèõ õë³áà. “Íåïðàâèëüíî, ùî ÷å-
ðåç íèçüê³ çàðïëàòè ç õë³áîêîì-
á³íàò³â éäóòü êâàë³ô³êîâàí³ ñïå-
ö³àë³ñòè, à ñàì³ ï³äïðèºìñòâà
îïèíÿþòüñÿ íà ìåæ³ çóïèíêè, áî
íå ìîæóòü ðîçðàõóâàòèñÿ çà áî-
ðîøíî òà åíåðãîíîñ³¿”,— çàçíà-
÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

Âîäíî÷àñ â³í çàÿâèâ, ùî “ãî-
âîðèòè ïðî ïîäîðîæ÷àííÿ õë³áà
ç 7 ëèïíÿ — çàðàíî”. Ïðîòå, çà
ñëîâàìè ïàíà ×åðíîâåöüêîãî,
íàâ³òü ÿêùî ö³íè íà õë³á ïåðå-
ãëÿäàòèìóòü, ñòîëè÷íà âëàäà çðî-
áèòü óñå, ùîá çàõèñòèòè ìàëîçà-
áåçïå÷åíèõ êèÿí. “Íèí³ ïðàöþº
ñï³ëüíà ãðóïà ç ïðåäñòàâíèê³â
ÊÌÄÀ òà äåïóòàò³â Êè¿âðàäè,
ÿêà âèâ÷àº ïèòàííÿ ïðî ñòàí õë³-
áîïåêàðíèõ ï³äïðèºìñòâ”,— ñêà-
çàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Êè¿â-
ñüêèé ìåð çàçíà÷èâ, ùî ó áóäü-
ÿêîìó ðàç³ ñòîëè÷íà âëàäà çàáåç-
ïå÷èòü ñîö³àëüíèé çàõèñò àäðåñ-
íîþ ìàòåð³àëüíîþ äîïîìîãîþ
íàñàìïåðåä ìàëîçàáåçïå÷åíèì
âåðñòâàì íàñåëåííÿ. ¯¿ ìåõàí³çì
íàðàç³ àêòèâíî ðîçðîáëÿþòü.
Ìåð òàêîæ íàãîëîñèâ, ùî ÷åðåç
íèçüêó ñîá³âàðò³ñòü çíà÷íî ïî-

ã³ðøèëèñÿ é ñìàêîâ³ ÿêîñò³ õë³-
áà.

“Ìè íå äîïóñòèìî, ùîá ñòîëè÷-
í³ õë³áîçàâîäè çàêðèëè ÷åðåç òå,
ùî ñîá³âàðò³ñòü õë³áà çðîñòàº ðà-
çîì ³ç ö³íîþ íà åíåðãîíîñ³¿, ïøå-
íèöþ òà êîëîñàëüíîþ ³íôëÿ-
ö³ºþ”,— ïîîá³öÿâ õë³áîâèðîáíè-
êàì ìåð. Â³í ââàæàº âèìîãè ïåêà-
ð³â äî Êàáì³íó ùîäî ïåðåãëÿäó ö³-
íîóòâîðåííÿ àáñîëþòíî ñïðàâåä-
ëèâèìè. “Óðÿäó ïîòð³áíî íåãàéíî
âæèòè çàõîä³â, ùîá õë³áîïåêàðíà
ãàëóçü íå ñòàëà çàðó÷íèêîì éîãî
åêîíîì³÷íèõ ïðîðàõóíê³â. Òóò íå-
ìàº í³ÿêî¿ ïîë³òèêè, à º åëåìåí-
òàðíà áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòü”,— ïå-
ðåêîíàíèé Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ãîëîâíèì çàâäàííÿì ðîáî÷î¿
ãðóïè, ÿêà çàñ³äàòèìå ó â³âòîðîê
â ìåð³¿, ñòàíå ïîøóê ð³øåíü,
ñïðÿìîâàíèõ íå ëèøå íà òå, ùîá
âèâåñòè ãàëóçü ³ç êðèçè, à é íà
çàõèñò ìàëîçàáåçïå÷åíèõ êèÿí.
Î÷³êóºòüñÿ, ùî ó÷àñíèêè íàðà-
äè ðîçðîáëÿòü ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ
ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè, ÿêà
â³äáóäåòüñÿ ó ÷åòâåð

Лідія СТРЕЛЬЧЕНКО,
“Хрещати ”

Мер Києва Леонід Черновець ий пере онаний, що хлібовиробни и не повинні стати зар чни ами е ономічних
прорах н ів ряд

Керівни р пи е спертів Асоціації “У раїнсь ий л б а рарно о
бізнес ” Володимир ЛАПА:
— Щодо хліба, я ий є основним прод том споживання для населен-

ня, то, напри лад, Києві завдя и столичній владі хлібопе арсь і під-
приємства отрим ють дотацію з місцево о бюджет , чо о немає в ре-
іонах. Том в столиці дов ий час вдається стрим вати зростання цін на
цей прод т. Важливе значення має й вартість зерна, я а щоро змі-
нюється. У 2007-м середня вартість тонни пшениці становила 1400—
1450 рн. Уряд обіцяв, що нинішньо о ро , врахов ючи непо аний ро-
жай, ціна не перевищ ватиме 1200—1250 рн за тонн . Але ніхто не дає
жодної арантії, що її не піднім ть протя ом ро і вона не перевищить
торішній по азни . До то о ж, потрібно врахов вати постійне зростан-
ня інфляції. Том вартість основно о прод т обов’яз ово потрібно
врахов вати цін пально о, перевезення, збері ання зерна та вже ото-
вої прод ції.

Голова омітет Верховної Ради з питань а ропромислової полі-
ти и та земельних відносин Ми ола ПРИСЯЖНЮК:
— Врахов ючи сит ацію, що с лалася, потрібно розвивати середній

бізнес, сприяти створенню міні-пе арень, я і б, своєю чер ою, ставали
он рентами на рин виробництва хлібоб лочної прод ції. Через це
Кабміні повинні пере лян ти свої по ляди на дея і речі, зо рема ефе -
тивно фінанс вати ал зь, підтрим вати хлібозаводи-бан р ти. І робити
це саме за рах но держави.

Деп тат Київради від Бло Клич а Ми ола ПАЛАМАРЧУК:
— У Києві ціна не може б ти меншою, ніж с різь державі, ос іль и

підприємства стають збит овими. Ціна на хліб має б ти дост пною для
всіх верств населення.

Дири ент І ор АНДРІЄВСЬКИЙ:
— Пере онаний, що хліб повинен б ти, перш за все, смачним. Але я про-

ти то о, щоб спеціально завищ вали цін на ньо о. Люди, я і мають мож-
ливість на цьом д же добре заробити, то вони хотіли б, щоб хліб б в до-
ро им. Нині все дорожчає, а та ож і життя. Але я, звичайно, платив би за
хліб більше, лише б він б в я існим.

Хорео раф Гри орій ЧАПКІС:
—Хліб повинен б ти смачний і доро ий. І хай не оворять, що наші пенсіо-

нери не змож ть пити хліб. Та о о не може б ти. Пенсіонерам підвищили
пенсію, них є різні піль и. І на що-що, а на хліб і моло о них вистачає. Ни-
ні ви вже не побачите ветерана, я ий збирає пляш и. Зате, я що хліб ошт -
ватиме дорожче, по ращиться я ість. Я що тепер не підняти цін , то хлібоза-
води від іль ості почн ть зниж вати я ість.

Генеральний дире тор Національно о симфонічно о ор естр
Оле сандр ГОРНОСТАЙ:
—Звичайно, хліб повинен б ти смачним і я існим. А ціна, чесно аж чи,

я що її порівняти з цінами на інші прод ти, вже не відповідає. І я що від цьо-
о страждає я ість хліба, том що немає відповідних дотацій, то, звичайно,
потрібно д мати, я підняти цін . Напри лад, на Заході хліб ошт є не мен-
ше 5-6 рн. Це при том , що та ж овбаса ошт є я і нас. Щоб ал зь б -
ла повноцінна, потрібно підтрим вати рин овий баланс. Але це питання по-
винно б ти не політичним, а техноло ічним.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Ó ðåã³îíàõ õë³á 
íåâïèííî äîðîæ÷àº
Ò³ëüêè ïðîòÿãîì ÷åðâíÿ ö³íè íà õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè ï³äñêî÷èëè 
â Ïîëòàâ³ òà ×åðí³âöÿõ

Ó Êèºâ³, ïîêè ñïåö³àëüíà ðî-
áî÷à ãðóïà âèâ÷àòèìå ñèòóàö³þ

ùîäî âàðòîñò³ õë³áà, ö³íè íà ñî-
ö³àëüí³ éîãî ñîðòè íå ï³äâèùóâà-

òèìóòüñÿ. Òèì ÷àñîì ó ðåã³îíàõ
ïðîäóêò ¹ 1 âñòèã ïîäîðîæ÷àòè
ïî ê³ëüêà ðàç³â. Äíÿìè â Ïîëòà-
â³ íà 10 — 20 êîï³éîê ñòàâ êîø-
òóâàòè á³ëüøå áóõàíåöü “Æèâèëü-
íîãî” òà “Ïîëòàâñüêîãî êîðî-
âàþ”. Äîðîæ÷å ïðîäàþòü ³ áàòîí
“Ï³äìîñêîâíèé” òà á³ëèé ôîð-
ìîâèé õë³á. Áåç ïîãîäæåííÿ ç
ì³ñöåâîþ âëàäîþ ö³íó ï³äâèùè-
ëî ÂÀÒ “Ïîëòàâñüêèé õë³áîêîì-
á³íàò”, ùî íà 65 â³äñîòê³â çàáåç-
ïå÷óº ì³ñòî õë³áîì. Ó ÷åðâí³ íà
5 êîï³éîê ïîäîðîæ÷àâ íàéïîïó-
ëÿðí³øèé ó ×åðí³âöÿõ “Îð³ëü-
ñüêèé” õë³á. Òåïåð â³í êîøòóº

2,05 ãðèâí³. “Çðîñòàííÿ â³äïóñê-
íî¿ ö³íè íà áóõàíåöü õë³áà ÂÀÒ
“×åðí³âåöüêèé õë³áîêîìá³íàò”
àðãóìåíòóº ê³ëüêîìà ÷èííèêàìè.
Ñåðåä íèõ íàçèâàþòü íàñàìïåðåä
çðîñòàííÿ ö³íè íà ãàç ó ìåæàõ äå-
ñÿòè â³äñîòê³â, ï³äâèùåííÿ çàðî-
á³òíî¿ ïëàòè íà ñ³ì â³äñîòê³â òà
çá³ëüøåííÿ âèòðàò íà ö³ëèõ òðè-
äöÿòü â³äñîòê³â íà ðåìîíò ïðèì³-
ùåíü, ó ÿêèõ âëàñíå âèï³êàþòü
õë³á,— ðîçïîâ³â ãîëîâíèé ³íñïåê-
òîð ç êîíòðîëþ çà ö³íàìè ó ×åð-
í³âöÿõ Â³êòîð Ëàùàê.— Íå ôàêò,
ùî öå ïîäîðîæ÷àííÿ áóäå îñòàí-
í³ì”.

Äîâîë³ ïåñèì³ñòè÷íî îö³íþ-
þòü ñèòóàö³þ ³ ñàì³ õë³áîâèðîá-
íèêè. Âîíè âæå íå â³ðÿòü ÷èñ-
ëåííèì çàïåâíåííÿì óðÿäó
Óêðà¿íè, ùî ñîá³âàðò³ñòü õë³áà
çì³íèòüñÿ ÷åðåç íåáóâàëèé óðî-
æàé çåðíîâèõ íèí³øíüîãî ë³òà.
Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèâ
ãîëîâà ðàäè äèðåêòîð³â îá’ºä-
íàííÿ “Óêðõë³áïðîì” Îëåêñàíäð
Âàñèëü÷åíêî. Çà éîãî ñëîâàìè,
çá³ææÿ ïîòð³áíî íå ò³ëüêè ç³áðà-
òè, çáåðåãòè, à é äîïðàâèòè äî
âèðîáíèêà. À íà öå ïîòð³áí³ äî-
äàòêîâ³ ðåñóðñè, çîêðåìà íà ïå-
ðåâåçåííÿ
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У більшості областей У раїни хліб дорожчає. Тіль и
протя ом червня нинішньо о ро поп лярні, та звані
соціальні сорти в Полтаві стали ошт вати на 20 опі-
йо більше. Те саме спостері ається і в Чернівцях.
Причом місцеві хлібо омбінати підвищ ють тарифи,
не че аючи дозвол місцевої влади. Не вірять в облас-
тях, що поліпшить сит ацію на рин хліба й очі ва-
ний нинішньо о ро непо аний рожай зернових.
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Ö³íè íà ãàç 
äëÿ Óêðà¿íè
ñòàíóòü â³äîì³
15 âåðåñíÿ

Ó÷îðà ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Þë³ÿ Òè-
ìîøåíêî çàÿâèëà, ùî íîâ³ ö³íè íà ãàç, ÿêèé
Óêðà¿íà îäåðæóº ç Ðîñ³¿, íà 2009 ð³ê ñòàíóòü
â³äîì³ ï³ñëÿ 15 âåðåñíÿ 2008 ðîêó.

Ãîëîâà óêðà¿íñüêîãî óðÿäó â³äìîâèëàñÿ íà-
çèâàòè ñóìó, íà ÿêó ðîçðàõîâóº Óêðà¿íà, ïî-
ÿñíèâøè öå òèì, ùî íèí³ òðèâàº ïåðåãîâîð-
íèé ïðîöåñ ùîäî âèçíà÷åííÿ ö³íè. Âîíà òà-
êîæ íàãîëîñèëà, ùî ï³ñëÿ îñòàíí³õ ïåðåìî-
âèí ³ç ãîëîâîþ óðÿäó Ðîñ³¿ Âîëîäèìèðîì Ïó-
ò³íèì äîñÿãíóòî äîìîâëåíîñò³ ïðî ïîñòóïî-
âå ïîäîðîæ÷àííÿ ãàçó äëÿ Óêðà¿íè äî ºâðî-
ïåéñüêîãî ð³âíÿ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â. Ùî-
ïðàâäà, òåìïè ï³äâèùåííÿ ö³í çàëåæàòèìóòü
â³ä çãîâ³ðëèâîñò³ ñåðåäíüîàç³éñüêèõ ïîñòà-
÷àëüíèê³â

Óêðà¿íñüê³
ïàðëàìåíòàð³¿
îá’ºäíàëèñÿ 
äëÿ ïåðåìîâèí 
ç ðîñ³éñüêèìè
êîëåãàìè

Ó÷îðà â Îäåñ³ â³äáóëîñÿ ïåðøå çàñ³äàí-
íÿ äåïóòàòñüêèõ ãðóï ç ì³æïàðëàìåíòñüêèõ
çâ’ÿçê³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ³ Äåðæäó-
ìè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ï³ä ÷àñ ÿêîãî áó-
ëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ùîäî ôîðìóâàííÿ
ñï³ëüíèõ ï³äãðóï äëÿ àêòèâ³çàö³¿ ä³àëîãó ³
óçãîäæåíî ãðàô³ê ðîáîòè ì³æïàðëàìåíò-
ñüêî¿ ãðóïè äðóæáè íà íàéáëèæ÷èé ð³ê. Ó
¿¿ çàñ³äàíí³ â³ä óêðà¿íñüêî¿ ñòîðîíè âçÿëè
ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè óñ³õ ôðàêö³é Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè. Çàãàëîì ñôîðìîâàíî 17 ñï³ëüíèõ
ï³äãðóï ç àãðàðíèõ, åêîíîì³÷íèõ, ïðàâî-
âèõ ïèòàíü, ñâîáîäè ñëîâà. Ç ³í³ö³àòèâè
óêðà¿íñüêî¿ äåëåãàö³¿ óõâàëåíî çâåðíåííÿ,
â ÿêîìó çîêðåìà çàçíà÷åíî: “Âðàõîâóþ÷è
âàæëèâå çíà÷åííÿ Äîãîâîðó ïðî äðóæáó,
ñï³âðîá³òíèöòâî òà ïàðòíåðñòâî ì³æ Ðîñ³é-
ñüêîþ Ôåäåðàö³ºþ òà Óêðà¿íîþ â³ä 31 òðàâ-
íÿ 1997 ðîêó äëÿ ðîçâèòêó äîáðîñóñ³äñüêèõ
ïàðòíåðñüêèõ â³äíîñèí ââàæàºìî çà ïîòð³á-
íå óêëàñòè ì³æäåðæàâí³ óãîäè â òèõ ãàëó-
çÿõ, ùî ñòàíîâëÿòü âçàºìíèé ³íòåðåñ ³ º
ïð³îðèòåòíèìè äëÿ óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêî¿
ñï³âïðàö³”. Ç³ ñâîãî áîêó ðîñ³éñüêà äåëå-
ãàö³ÿ âèñòóïèëà ç ³í³ö³àòèâîþ îáãîâîðèòè
ñï³ëüíó çàÿâó ùîäî ïîòðåáè ñêàñóâàòè
ïðàêòèêó âèçíàííÿ “ïåðñîíàìè íîí ´ðà-
òà” ïîë³òèê³â ç îáîõ äåðæàâ

Ó Êèºâ³ ç’ÿâèâñÿ
“ªäèíèé öåíòð”

Íàïåðåäîäí³ ïðîâåäåííÿ äâàíàäöÿòîãî
ëèïíÿ óñòàíîâ÷èõ çáîð³â ïàðò³¿ “ªäèíèé
öåíòð” çàâåðøèâñÿ ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ¿¿ ðå-
ã³îíàëüíèõ îñåðåäê³â. Îñòàíí³é ï’ÿòîãî ëèï-
íÿ áóëî ñòâîðåíî ó ñòîëèö³. Íà óñòàíîâ÷³
çáîðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “ªäèíî-
ãî öåíòðó” ç³áðàëèñÿ 310 ïàðò³éö³â. Äåëåãà-
òè îáðàëè êåð³âíèé ñêëàä ì³ñüêî¿ îðãàí³çà-
ö³¿ òà äåëåãóâàëè íà ìàéáóòí³é âñåóêðà¿í-
ñüêèé ç’¿çä ðÿä ñâî¿õ îäíîïàðò³éö³â, ñåðåä
íèõ — ãëàâà Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè Â³êòîð Áàëîãà. Î÷îëèëà ñòîëè÷íó îðãà-
í³çàö³þ ªÖ Â³êòîð³ÿ Ë³ñíè÷à — ë³êàð-êàð-
ä³îëîã, ó ïîë³òè÷íîìó ìèíóëîìó — äåïóòàò
Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè â³ä Áëîêó
Þë³¿ Òèìîøåíêî. ¯¿ çàñòóïíèêîì îáðàíî
åêñ-äåïóòàòà Êè¿âðàäè ³ êàíäèäàòà â ìåðè
Êèºâà Ñåðã³ÿ Êèÿíè÷åíêà. Îêð³ì òîãî, ë³-
äåð “ªäèíîãî öåíòðó” ²ãîð Êð³ëü íà çáîðàõ
êè¿âñüêîãî îñåðåäêó çàÿâèâ, ùî íåçàáàðîì
ïàðò³ÿ ÷åêàº íà ïîïîâíåííÿ ³ ó ñò³íàõ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè
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Â³êòîð³ÿ Ë²ÑÍÈ×À: “ß º îïîíåíòîì
ñë³ïîãî ãîëîñóâàííÿ, ÿêå
çä³éñíþþòü ó ôðàêö³ÿõ
ÁÞÒ çà âêàç³âêîþ
êåð³âíîãî ñêëàäó”

— Ãîëîâà ïàðò³¿ ²ãîð Êð³ëü îõàðàêòåðè-
çóâàâ âàñ ÿê íàéìîëîäøîãî êåð³âíèêà ðå-
ã³îíàëüíî¿ ïàðòîðãàí³çàö³¿. Ðîçêàæ³òü, ÿê
âè ïîòðàïèëè â ïîë³òèêó.

— ß ìåäèê çà ôàõîì. Ñòàâøè äåïóòà-
òîì Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéðàäè, î÷îëèëà
ñôåðó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ öåíòðàëüíîãî
ðàéîíó Êèºâà. Áóëà îäíèì ³ç íàéìîëîä-
øèõ êåð³âíèê³â ó Øåâ÷åíê³âñüê³é ÐÄÀ ³
ñïî÷àòêó ìàëà ïåâí³ ñóìí³âè, ÷è çìîæó ÿ
åôåêòèâíî ïðàöþâàòè â ìåäèöèí³ öåí-
òðàëüíîãî ðàéîíó ñòîëèö³, íå ìàþ÷è òî-
ãî äîñâ³äó, ÿêèé, ñêàæ³ìî, º ó ìî¿õ ñòàð-
øèõ êîëåã — ïîâàæíèõ ë³êàð³â. Ïðîòå ÿ
ñêàçàëà ñîá³: ÿêùî òè ùîñü ïî÷èíàºø, òî
ïîâèííà ³òè äî ê³íöÿ. ² çà ò³ ïîíàä äâà
ðîêè, ïðîòÿãîì ÿêèõ ÿ î÷îëþâàëà ãàëóçü
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â öüîìó ðàéîí³, ìåí³
ðàçîì ç êîìàíäîþ âäàëîñÿ áàãàòî ÷îãî
çì³íèòè ó ìåäè÷íîìó îáñëóãîâóâàíí³. Îä-
í³ºþ ç ïåðøèõ ïî÷àëà âèáóäîâóâàòè ñèñ-
òåìó ñòðàõîâî¿ ìåäèöèíè â öåíòðàëüí³é
ðàéïîë³êë³í³ö³. Êîëè æ ãîëîâà ÐÄÀ çàïè-
òàâ ìåíå, ÷è ÿ íå áîþñÿ ïðîâàëó, ÿ â³ä-
ïîâ³ëà: “Í³. ßêùî öÿ ñèñòåìà íå áóäå
åôåêòèâíîþ, ÿ ï³äó”. Îäíàê íå ìèíóëî
é ì³ñÿöÿ, ÿê ðåçóëüòàò ìîº¿ ðîáîòè ñòàâ
î÷åâèäíèì — ïîë³êë³í³êà çàêîííî çàðî-
áèëà ïîíàä 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ² ÿ ïîáà-
÷èëà, ùî ìîÿ ³äåÿ — ôîðìóâàòè ñòðàõî-
âó ìåäèöèíó íå â çàãàëüíîóêðà¿íñüêîìó
ôîðìàò³, à íà ð³âí³ îêðåìèõ óñï³øíèõ ìå-
äè÷íèõ çàêëàä³â — ïîâí³ñòþ âèïðàâäàëà
ñåáå.

— Âàñ îáèðàëè äî Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ðàéîííî¿ ðàäè ÿê áåçïàðò³éíó ÷è ó ñêëàä³
ÿêî¿ñü ïîë³òè÷íî¿ ñèëè?

— Ìåíå îáèðàëè äî Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ðàéîííî¿ ðàäè çà ìàæîðèòàðíîþ ñèñòå-
ìîþ, òà ÿ íàëåæàëà äî ïàðò³¿ — ÁÞÒ.
ßê äåïóòàò ÿ áóëà ñåêðåòàðåì ìîëîä³æ-

íî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü îñâ³òè. Ìåí³ âäàëî-
ñÿ â³ä÷óòíî ïîë³ïøèòè ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íó áàçó áàãàòüîõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
Êèºâà: ÷èìàëî ñåðåäí³õ øê³ë îòðèìàëè
çàâäÿêè ìî¿ì êëîïîòàííÿì ñòàòóñ ë³öå-
¿â òà ã³ìíàç³é, âèéøëè íà ð³âåíü ì³æíà-
ðîäíî¿ ñï³âïðàö³ ç íàâ÷àëüíèìè çàêëà-
äàìè ºâðîïåéñüêèõ ñòîëèöü. Ïåðåä÷ó-
âàþ÷è âàøå íàñòóïíå çàïèòàííÿ, ñêà-
æó, ÷îìó ÿ çàëèøèëà öþ ïîë³òè÷íó ñè-
ëó. Áî ÿ º îïîíåíòîì ñë³ïîãî ãîëîñó-
âàííÿ, ÿêå çä³éñíþþòü ó ôðàêö³ÿõ ÁÞÒ
çà âêàç³âêîþ êåð³âíîãî ñêëàäó: ñüîãîäí³
ìè ï³äòðèìóºìî ïåâíó ëþäèíó òà ¿¿ êóðñ,
à çàâòðà — ãîëîñóºìî ïðîòè. ß ââàæàþ,
ùî êîæåí äåïóòàò ïîâèíåí ìàòè ïåâ-
íèé âíóòð³øí³é ñòðèæåíü ³ âèðîáëÿòè
âëàñíó ïîçèö³þ ó ï³äòðèìö³ àáî çàïåðå-
÷åíí³ òèõ ÷è ³íøèõ ñòðàòåã³é ðîçâèòêó
ì³ñòà. Â ïîë³òè÷íî¿ ñèëè ìàº áóëè ñï³ëü-
íà ïîçèö³ÿ â òîìó, ÿê ðîçáóäîâóâàòè
äåðæàâó, à íå ùîäî òîãî, ÿêó ëþäèíó
ñë³ä “ïðèáðàòè”, ùîá çâ³ëüíèòè ¿¿ êð³ñ-
ëî äëÿ ³íøîãî.

— Çà ÿêèìè êðèòåð³ÿìè âè îáðàëè “ªäè-
íèé öåíòð” ñâîºþ ïîë³òè÷íîþ ñèëîþ?

— Ñêàæó â³äâåðòî: ÿ ÷åêàëà ïîÿâè ñà-
ìå òàêî¿ ïàðò³¿ â íàø³é êðà¿í³. Ãîëîâíå â
ìîºìó æèòò³ — öå â³ä÷óòòÿ, ùî ÿ ìîæó
ùîñü ðîáèòè äëÿ ñóñï³ëüíî¿ êîðèñò³. Òîæ
ÿ ïîòðàïèëà äî ö³º¿ ïàðò³¿ íå âèïàäêîâî.
ß ïðèéøëà, íå äóìàþ÷è ïðî ïîñàäè, àáè
ñïðàâä³ ùîñü ðîáèòè äëÿ ëþäåé, ïðàöþ-
âàòè íà áëàãî ñâîº¿ äåðæàâè ³ Êèºâà. Íà-
øà êîìàíäà çìîæå ïðèíåñòè áàãàòî ïî-
çèòèâíèõ çì³í ó æèòòÿ êèÿí, ³ íå íà ñëî-
âàõ, à êîíêðåòíèìè ñïðàâàìè. ß â³ðþ â
êîæíó ëþäèíó, ÿêà ïðèéøëà äî ëàâ
“ªäèíîãî öåíòðó”, ³ ïåðåêîíàíà: ðàçîì
ìè çìîæåìî ïîäîëàòè áóäü-ÿê³ ïåðåøêî-
äè. Ðîçóì³þ, ùî íàðàç³ öÿ ï³äòðèìêà íå

º ñòîâ³äñîòêîâîþ, àëå öèõ ñòà â³äñîòê³â
ìîæíà äîñÿãòè ò³ëüêè ïë³äíîþ ïðàöåþ.
Ëþäè, ÿê³ º â ªÖ,— ñïðàâæí³ ïàòð³îòè ³
ïðîôåñ³îíàëè.

— Ñåðåä âàøèõ çàñòóïíèê³â ÿ ïî÷óëà
ïð³çâèùå Êèÿíè÷åíêà. Öå â³äîìèé êè¿â-
ñüêèé á³çíåñìåí?

— ß áîþñÿ áóòè íåòî÷íîþ, àëå ñêàæó
îäíå: äî “ªäèíîãî öåíòðó” â³í ïðèéøîâ
³ç ïîñàäè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãà-
í³çàö³¿ ÏÏÏÓ. Íàïåâíî, öå â³äîìèé á³ç-
íåñìåí — ìè íå ðàõóºìî ãðîøåé òîãî, õòî
âñòóïàº äî íàøî¿ ïàðò³¿. Ó Êèºâ³ áàãàòî
ïðåäñòàâíèê³â ÏÏÏÓ ñòàëè ÷ëåíàìè
“ªäèíîãî öåíòðó”, òà é çàãàëîì ïî Óêðà-
¿í³ — áàãàòî ì³ñöåâèõ îñåðåäê³â ÏÏÏÓ ³
ÍÄÏ ïåðåéøëè äî íàøî¿ ïàðò³¿. Âè âêëà-
äàºòå ïåâíó ³ðîí³þ ó ñëîâî “á³çíåñìåí”.
Àëå, íà ìîþ äóìêó, ÿêùî ëþäèíà ÷îãîñü
âëàñíîþ ïðàöåþ äîñÿãëà ó æèòò³, òî âî-
íà º ö³ííèì íàäáàííÿì äëÿ ïàðò³¿. ßêùî
ëþäèíà íå ïðèõîâóº ñâî¿õ ñòàòê³â, îô³-
ö³éíî ïðàöþº íà äîáðîáóò äåðæàâè, ñòâî-
ðþº ðîáî÷³ ì³ñöÿ, âîíà ïîêàçóº ã³äíèé
ïðèêëàä äëÿ ñâîº¿ íàö³¿.

— ßê³ ïðîáëåìè â æèòò³ Êèºâà ì³ñüêà
îðãàí³çàö³ÿ ªÖ áà÷èòü ïåðøî÷åðãîâèìè äëÿ
ðîçâ’ÿçàííÿ?

— Ìè — êèÿíè, ³ Êè¿â — íàøå ì³ñòî.
Ó íüîãî º âñ³ ïåðñïåêòèâè: åêîíîì³÷íèé
ïîòåíö³àë, ïîë³òè÷íà âàãà, ³ ñàìå ñòîëè-
öÿ º òèì öåíòðîì, äå ðîçðîáëÿºòüñÿ ñòðà-
òåã³ÿ ðîçâèòêó âñ³º¿ äåðæàâè. Êè¿â — ºäè-
íèé öåíòð íàøî¿ äåðæàâè, à ªÖ — ïàð-
ò³ÿ íîâèõ ïîë³òèê³â, ëþäåé íîâî¿ ôîðìà-
ö³¿, äëÿ ÿêèõ íàð³æíèìè ïðèíöèïàìè º
÷åñí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü ³ ïàòð³îòèçì. Ó íà-
çâ³ ìîº¿ ïàðò³¿ ÿ ÷óþ êëþ÷îâå ñëîâî —
“ºäèíèé”. Îòæå, óñ³ ìè ïðàãíåìî ºäèíî¿
ìåòè — ñòàá³ëüíîãî ìàéáóòíüîãî äëÿ íà-
øèõ ä³òåé, êîæíîãî ç íàñ ³ êðà¿íè çàãà-
ëîì. Óæå íàáðèäëî, ùî ïîë³òèêè ä³ëÿòü
Óêðà¿íó íà ñõ³ä ³ çàõ³ä — ìè îäíà íàö³ÿ,
îäíà äåðæàâà, îäíà ³ñòîð³ÿ

Розмовляла Юлія КОМАРОВА,
“Хрещати ”

Новообрана олова ново твореної Київсь ої місь ої ор анізації партії
“Єдиний центр” в е с люзивном інтерв’ю “Хрещати ” розповіла
про себе та місь ор анізацію цієї політичної сили. Я з’яс вав
“Хрещати ”, пані Ліснича бачить себе новою людиною політиці, а
Київ — єдиним центром У раїнсь ої держави.

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À



44 ППООЛЛІІТТИИККАА Хрещатик  7 липня 2008

На підставі цьо о до мента І ор Риба ов вважає, що Юлія Тимошен о та Оле сандр Т рчинов — шахраї

Ðàäó ÁÞÒ çâèíóâà÷óþòü 
ó ï³äðîáö³ äîêóìåíò³â
²ãîð Ðèáàêîâ ñâ³ä÷èòü, ùî çàÿâó çà íüîãî ïèñàëè øàõðà¿
Îëüãà ÄÎÁÐÎÍÐÀÂÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Завтра Бло Юлії Тимошен о
спроб є зареєстр вати Вер-
ховній Раді ново о деп тата
замість "вті ача" І оря Риба-
ова. На мин лом тижні між-
партійний з’їзд вирішив по-
збавити пана Риба ова деп -
татсь о о мандата. Проте
опальний деп тат називав ав-
торів від ли ання сво о ман-
дата "пройдисвітами". На до-
аз своїх слів Риба ов надав
"Хрещати " офіційні до -
менти з’їзд БЮТ, я і дово-
дять, що деле ати з’їзд бло-

олос вали за підроб .

Çàâòðà ôðàêö³ÿ ÁÞÒ ó ïàðëàìåíò³
ìàº íàì³ð çàðåºñòðóâàòè íàñòóïíîãî çà
ñïèñêîì äåïóòàòà çàì³ñòü âò³êà÷à ç êî-
àë³ö³¿ ²ãîðÿ Ðèáàêîâà. Â³äïîâ³äí³ äîêó-
ìåíòè Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî âæå íà-
ïðàâèâ äî Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³-
ñ³¿. Öå ñòàëîñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê 30 ÷åðâ-
íÿ ó çàêðèòîìó ðåæèì³ â³äáóâñÿ ì³æ-
ïàðò³éíèé ç’¿çä Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåí-
êî, ùî âèð³øèâ âèêëþ÷èòè ïàíà Ðè-
áàêîâà ³ç ïàðëàìåíòñüêî¿ ôðàêö³¿ ÁÞÒ
çà òàê çâàíó “ôàêòè÷íó âòðàòó çâ’ÿçêó
ç³ ôðàêö³ºþ”. Ð³øåííÿ ç’¿çäó, îäíàê,
îô³ö³éíî îïðèëþäíåíî íå áóëî — ÿê
ïîâ³äîìèâ ïðåñ³ çàñòóïíèê ãîëîâè
ôðàêö³¿ ÁÞÒ Àíäð³é Êîæåì’ÿê³í, áþ-
ò³âö³ äîìîâèëèñÿ “òðèìàòè â òàºìíè-
ö³” ³íôîðìàö³þ ïðî âíóòð³øíüîïàðò³é-
í³ ñïðàâè.

Ñâîºþ ÷åðãîþ, ²ãîð Ðèáàêîâ çíàé-
øîâ äåùî ³íøå ïîÿñíåííÿ òàºìíè÷î-
ñò³ Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî. “Öÿ îáñòà-
âèíà ñïîíóêàº äî äóìêè, ùî ð³øåííÿ
ç’¿çäó âðàçëèâå ç óñ³õ òî÷îê çîðó. Î÷å-
âèäíî, öå äîáðå ðîçóì³þòü ³ ò³ ïðîéäè-
ñâ³òè, ÿê³ ðîçðîáëÿëè àâàíòþðó ç ïî-
çáàâëåííÿ ìåíå äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâà-
æåíü”,— çàÿâèâ ïàí Ðèáàêîâ. Äî ê³í-

öÿ ìèíóëîãî òèæíÿ ïàíîâ³ Ðèáàêîâó
âäàëîñÿ êóëóàðíèì øëÿõîì îòðèìàòè
öå çíàìåíèòå íà âñþ êðà¿íó ð³øåííÿ.
Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ç’¿çä áëîêó ñïðàâä³ â³ä-
áóâñÿ 30 ÷åðâíÿ ³ ð³øåííÿ ïðî äîñòðî-
êîâå ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü íàðîä-
íîãî äåïóòàòà ²ãîðÿ Ðèáàêîâà ïðîãîëî-
ñóâàëè éîãî äåëåãàòè îäíîãîëîñíî “çà”.
Òà íå âñå òàê ïðîñòî, ÿê çäàºòüñÿ íà
ïåðøèé ïîãëÿä. ßê ä³çíàâñÿ “Õðåùà-
òèê”, ï³äñòàâîþ äëÿ óõâàëåííÿ òàêîãî
ð³øåííÿ ìàº áóòè âëàñíîðó÷ íàïèñàíà
äåïóòàòîì ³ ïîäàíà íà ðîçãëÿä äåëåãà-
ò³â ç’¿çäó çàÿâà ïðî âèõ³ä ³ç ôðàêö³¿. Â
òîé æå ÷àñ, çà ñëîâàìè ²ãîðÿ Ðèáàêî-
âà, æîäíî¿ ³íøî¿ çàÿâè, îêð³ì çàÿâè ïðî
âèõ³ä ç äåìêîàë³ö³¿ â³ä 6 ÷åðâíÿ 2008 ðî-
êó, äåïóòàò íå ïèñàâ. Ìàëî òîãî, ÿê
ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ñàì ïàí Ðèáà-
êîâ, 30 ÷åðâíÿ Ðàäà Áëîêó Þë³¿ Òèìî-
øåíêî ñâ³äîìî ââåëà äåëåãàò³â ì³æïàð-
ò³éíîãî ç’¿çäó â îìàíó, çàÿâèâøè ïðî òå,
ùî äî çàÿâè ïðî âèõ³ä ³ç êîàë³ö³¿ Ðèáà-
êîâèì áóëà äîäàíà ùå é òàê çâàíà “Çà-
ÿâà ïðî â³äêëèêàííÿ ñâîãî îñîáèñòîãî
ï³äïèñó ç³ ñïèñêó ÷ëåí³â äåïóòàòñüêî¿
ôðàêö³¿ “Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî”. ²ãîð
Ðèáàêîâ ïîâ³äîìèâ ³ç ïîñèëàííÿì íà
âëàñíå äæåðåëî âñåðåäèí³ ÁÞÒ, ùî íà
ç’¿çä³ áëîêó ï³ä ÷àñ äîïîâ³ä³ Îëåêñàí-
äðà Òóð÷èíîâà “Ïðî äîñòðîêîâå ïðè-
ïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü íàðîäíîãî äåïó-
òàòà ²ãîðÿ Ðèáàêîâà” äåëåãàòàì ³ç òðè-
áóíè äîïîâ³äà÷à ïîêàçàëè ÿêèéñü äîêó-
ìåíò, ÿêèé âèäàëè çà çàÿâó ²ãîðÿ Ðè-
áàêîâà. Îñê³ëüêè ñàì Ðèáàêîâ íå áóâ
ïðèñóòí³é íà ç’¿çä³ òà íå ì³ã âèêðèòè
ôàëüøèâêó, àâàíòþðà ³ç ïîçáàâëåííÿì
ìàíäàòà ñïðàöþâàëà. Íà ï³äòâåðäæåí-
íÿ ö³º¿ ðîçïîâ³ä³ ïàí Ðèáàêîâ íàäàâ
“Õðåùàòèêó” îô³ö³éí³ äîêóìåíòè ç’¿ç-
äó ç äîêàçàìè àôåðè, ïðîâåäåíî¿ éîãî
îäíîïàðò³éöÿìè. Òåïåð “âèõîäåöü” ³ç
ïîìàðàí÷åâî¿ êîàë³ö³¿ ìàº íàì³ð ïîçè-
âàòèñÿ íà Ðàäó ÁÞÒ äî ñóäó ç ìåòîþ
çàõèñòó ïîðóøåíèõ ïðàâ. Îêð³ì òîãî, çà
ôàêòîì â÷èíåííÿ Ðàäîþ Áëîêó Þë³¿
Òèìîøåíêî íåçàêîííèõ ä³é ùîäî ²ãî-
ðÿ Ðèáàêîâà äåïóòàò òàêîæ ïîäàâ çàÿâó
äî Ãåíïðîêóðàòóðè, é íàðàç³ ¿¿ ðîçãëÿ-
äàþòü ñë³ä÷³ ÃÏÓ

Â Óêðà¿í³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ 
áþäæåòíà â³éíà
Óðÿä òà ïàðëàìåíò çàéìàþòü ñâî¿ ïîçèö³¿ ùîäî áþäæåòó
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні Кабінет Міністрів
презент є ромадсь ості
дов оочі вані зміни до
бюджет . Президентсь ий
се ретаріат і опозиція на-
олош ють на недос она-
лості й нереалістичності
запропонованих змін.
Проте для Юлії Тимошен-
о не лишається нічо о,
о рім то о, що пере ла-
дати відповідальність за
е ономічні прорах н и на
інших політи ів.

Ñüîãîäí³ â Óêðà¿íñüêîìó äîì³
Þë³ÿ Òèìîøåíêî ïðåäñòàâèòü
øèðîêîìó çàãàëó çì³íè äî Äåðæ-
áþäæåòó, ÿê³ áóëî çàòâåðäæåíî
íà çàñ³äàíí³ óðÿäó â ñóáîòó, à òå-
ïåð ¿õ ìàº ðîçãëÿíóòè ïàðëàìåíò.
Õî÷à êîðåêòèâè ãîëîâíîãî ô³íàí-
ñîâîãî äîêóìåíòà Êàáì³í ìàâ çà-
ïðîïîíóâàòè ùå â áåðåçí³. Çàï³ç-

íèâøèñÿ íà ÷îòèðè ì³ñÿö³, óðÿ-
äîâö³ óõâàëþâàëè çì³íè äî áþ-
äæåòó âèõ³äíîãî äíÿ â åêñòðåíî-
ìó ïîðÿäêó. Ãîëîâíîþ ñâîºþ ïå-
ðåìîãîþ Þë³ÿ Òèìîøåíêî íà-
çâàëà òå, ùî âíàñë³äîê äåò³í³çà-
ö³¿ åêîíîì³êè äî áþäæåòó äîäàò-
êîâî ñïðÿìóþòü 30,4 ìëðä ãðí.
Çà ñëîâàìè ïàí³ Òèìîøåíêî, ö³
êîøòè âèêîðèñòàþòü íà çðîñòàí-
íÿ åêîíîì³êè. Ùîïðàâäà, âîäíî-
÷àñ ë³äåðêà ÁÞÒ íàãîëîñèëà íà
ïåðøî÷åðãîâ³é ïîòðåá³ çá³ëüøåí-
íÿ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì. Çîêðåìà,
íà âæå ïåðåâ³ðåíîìó ìåòîä³ ï³ä-
âèùåííÿ åëåêòîðàëüíî¿ ï³äòðèì-
êè — ïîâåðíåíí³ çàîùàäæåíü
âêëàäíèêàì Îùàäáàíêó. ßê ï³ä-
íåñåííþ åêîíîì³êè ìîæóòü
ñïðèÿòè ìàøòàáí³ ñîö³àëüí³ âè-
ïëàòè, ïàí³ Òèìîøåíêî íå ïîÿñ-
íþº.

Îïîçèö³ÿ ïåðåêîíàíà, ùî âäðó-
ãå íàñåëåííÿ Óêðà¿íè íå ñïîêó-
ñèòüñÿ íà “îùàäáàíê³âñüêèé ïðÿ-
íèê”. Íà äóìêó ì³í³ñòðà åêîíî-
ì³êè îïîçèö³éíîãî óðÿäó ²ðèíè
Àê³ìîâî¿, íîâà õâèëÿ ïîïóë³ñòè÷-
íèõ âèïëàò â³ä óðÿäó ìîæå ïðè-

çâåñòè äî ÷åðãîâîãî ñòðèáêà ³í-
ôëÿö³¿. ² öå ïîïðè òå, ùî äíÿìè
Êàáì³í óæå ï³äâèùèâ ïðîãíîç
çðîñòàííÿ ö³í íà 2008 ð³ê äî ç 9,6
äî 15,9 %. “²íôëÿö³ÿ ó òðàâí³ ïå-
ðåâèùèëà 15 %. Òîìó áóäü-ÿêèé
ïðîãíîç, íèæ÷èé, í³æ 20 %, íà
ê³íåöü ðîêó ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê
íåðåàë³ñòè÷íèé. Îñ³íü ïîêàæå,
ùî ïîë³òèêà ïîïóë³çìó, äî ÿêî¿
ïðîäîâæóº âäàâàòèñÿ óðÿä Òèìî-
øåíêî, íå ìîæå áóòè åôåêòèâ-
íèì çàñîáàì áîðîòüáè ç ³íôëÿ-
ö³ºþ, à íàâïàêè ñòâîðþº ñèñòåì-
í³ ïðè÷èíè ³íôëÿö³éíèõ ïðîöå-
ñ³â íà ê³ëüêà ðîê³â íàïåðåä”,—
çàÿâèëà ïàí³ Àê³ìîâà. Íà òîìó,
ùî çàïðîïîíîâàíèé óðÿäîì ãî-
ëîâíèé êîøòîðèñ êðà¿íè íå º
áþäæåòîì ðîçâèòêó, íàãîëîøó-
þòü ³ â êîìàíä³ Â³êòîðà Þùåí-
êà. Êåð³âíèê ãîëîâíî¿ ñëóæáè ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà Ðîìàí
Æóêîâñüêèé íàð³êàº íà òå, ùî ó
ïðîåêò³ çì³í äî áþäæåòó íå âðà-
õîâàíî âèìîã ãëàâè äåðæàâè ùî-
äî ñïðÿìóâàííÿ äîäàòêîâî 1 ìëðä
ãðí íà ñòàá³ë³çàö³þ ô³íàíñîâî¿

ñèòóàö³¿ â ÍÀÊ “Íàôòîãàç Óêðà-
¿íè”, íåäîñòàòíüîãî ïðîô³íàíñî-
âàí³ âèäàòêè íà àðì³þ, à òàêîæ
íå ïåðåäáà÷åíî ô³íàíñóâàííÿ
åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïðîãðàìè
“Äîñòóïíå æèòëî”. Çàçíà÷åí³ íå-
äîë³êè ö³ëêîì ìîæóòü ñòàòè ïðè-
÷èíîþ òîãî, ùî Â³êòîð Þùåíêî
íå ï³äïèøå çì³íåíîãî áþäæåòó.
Òà, ñõîæå, óðÿä ïàí³ Òèìîøåíêî
ïðîñòî íå â çìîç³ âëàñíèìè ñè-
ëàìè ðîçâ’ÿçóâàòè ôóíäàìåíòàëü-
í³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðîáëå-
ìè ³ õî÷å äèñòàíö³þâàòèñÿ â³ä
íèõ. Ó òàêèé ñèòóàö³¿ ìîæíà àáî
ðîáèòè ñîö³àëüí³ âèïëàòè ³ ðîç-
êðó÷óâàòè ³íôëÿö³þ, àáî ñïðÿìî-
âóâàòè êîøòè íà â³äíîâëåííÿ
ïðèáóòêîâèõ âèðîáíèöòâ. Òàê,
ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÍÀÊ “Íàôòî-
ãàç Óêðà¿í³” Îëåã Äóáèíà çàÿâèâ,
ùî íà áàç³ ö³º¿ êîìïàí³¿ ìàº áó-
òè ïîáóäîâàíèé âåëèêèé á³çíåñ.
Çà éîãî ñëîâàìè, “Íàôòîãàç” íå
ïîâèíåí áóòè äîíîðîì ó ö³íàõ íà
ãàç äëÿ íàñåëåííÿ ³ ï³äïðèºìñòâ
òåïëîêîìóíåíåðãî.

Íàðàç³ â óðÿä³ íåìàº âïåâíå-
íîñò³ íàâ³òü ³ ó ï³äòðèìàíí³ çì³-

íåíîãî áþäæåòó â ïàðëàìåíò³.
Íàðîäí³ äåïóòàòè ïðîñòî íå õî-
÷óòü áðàòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ çà ìàéáóòí³ íåâäà÷³ óðÿäó.
Â ö³é ñèòóàö³¿ ë³äåðö³ ÁÞÒ íå
çàëèøàºòüñÿ í³÷îãî, îêð³ì òîãî,
ùî “ïåðåâîäèòè ñòð³ëêè” íà
Âåðõîâíó Ðàäó ³ âëàñíó á³ëü-
ø³ñòü. “Â ðàç³ íåãàòèâíîãî ãîëî-
ñóâàííÿ çà çì³íè äî áþäæåòó äëÿ
Þë³¿ Òèìîøåíêî âàæëèâî ïîêà-
çàòè, ùî ñàìå ïàðëàìåíò ïðîâà-
ëèâ ¿õ. À îòæå, íå äàº ìîæëèâî-
ñò³ Êàáì³íó áîðîòèñÿ ç åêîíî-
ì³÷íèìè ïðîáëåìàìè”,— ââàæàº
ïîë³òîëîã Âàäèì Êàðàñüîâ. Õî-
÷à íàâ³òü òàêèé àðãóìåíò íàâðÿä
÷è ïðèçóïèíèòü ïàä³ííÿ ðåéòèí-
ãó Þë³¿ Òèìîøåíêî. Ìàáóòü,
â³ä÷óâàþ÷è áåçâèõ³äí³ñòü ñèòó-
àö³¿, ë³äåðêà ÁÞÒ íàâ³òü íàçâà-
ëà íàñòóïíèé òèæäåíü “îñòàí-
í³ì ðîáî÷èì òèæíåì Âåðõîâíî¿
Ðàäè”. Îäíàê, çíàõîäÿ÷è âîðîã³â
ñåðåä äåïóòàò³â ïîìàðàí÷åâî¿
á³ëüøîñò³, ïàí³ Òèìîøåíêî
çðåøòîþ ìîæå ïðîñòî çðóáàòè
“ñó÷îê”, íà ÿêîìó ñàìà æ ³ ñè-
äèòü
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Ì³æíàðîäí³ ë³òí³ äèòÿ÷³ çìàãàííÿ â³äáóäóòüñÿ ï³ä ïàòðîíàòîì ñòîëè÷íî¿ âëàäè

Ó Êèºâ³ çìàãàþòüñÿ þí³ îë³ìï³éö³
ç 13 ì³ñò-ãåðî¿â
Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У четвер поряд із олов-
ним входом до меморі-
ально о омпле с “На-
ціональний м зей історії
Вели ої Вітчизняної війни
1941—1945 ро ів” відб -
лося рочисте від риття
29-тих дитячих олімпій-
сь их і ор. Позма атися
до Києва приїхали понад
500 юних спортсменів з
У раїни, Росії та Білор сі,
я і представляють 13
міст- ероїв. Нинішній за-
хід, ініціатором я о о є
столична держадміністра-
ція, присвятили 65-й річ-
ниці визволення Києва.
Фініш є ж дитяча олімпі-
ада 8 липня.

Ðîçïî÷àëèñÿ 29-ò³ ë³òí³ äèòÿ÷³
îë³ìï³éñüê³ ³ãðè ñâÿòêîâèì ïàðà-
äîì íà ãîëîâí³é ïëîù³ ìåìîð³-
àëüíîãî êîìïëåêñó “Íàö³îíàëü-
íèé ìóçåé ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè 1941—1945 ðîê³â”.
Ï³ä çâóêè â³éñüêîâîãî äóõîâîãî
îðêåñòðó 520 þíèõ ñïîðòñìåí³â
³ç Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³ ïðîé-
øëèñÿ óðî÷èñòèì ìàðøåì. Äî
Êèºâà âïåðøå ïðè¿õàëè êîìàíäè
ç òðüîõ äåðæàâ-ïåðåìîæíèöü ó
Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³, ÿê³
ïðåäñòàâëÿþòü 13 ì³ñò-ãåðî¿â,
çîêðåìà Êè¿â, Ìîñêâó, Òóëó,

Ì³íñüê, Ñìîëåíñüê, Áðåñò. Ä³òè
çìàãàòèìóòüñÿ ç ð³çíèõ âèä³â
ñïîðòó — áàñêåòáîëó, ôóòáîëó,
òåí³ñó, ëåãêî¿ àòëåòèêè, õóäîæ-
íüî¿ ã³ìíàñòèêè.

Ïåðåä þíèìè ñïîðòñìåíàìè
âèñòóïèëè ó÷àñíèêè áîéîâèõ
ä³é, Ãåðî¿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.
Ïðèñóòí³ õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ
âøàíóâàëè ïàì’ÿòü çàãèáëèõ ó

ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ï³ñ-
ëÿ òðàäèö³éíîãî ì³í³-ñàëþòó â
íåáî âèïóñòèëè äåñÿòêè ð³çíî-
êîëüîðîâèõ êóëüîê. Ó ñâÿòêîâî-
ìó êîíöåðò³ âçÿëè ó÷àñòü ôîëüê-
ëîðí³ êîëåêòèâè òà þí³ ã³ìíàñ-
òè ç äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâ-
íèõ øê³ë ñòîëèö³.

Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â äè-
òÿ÷èõ îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð, Êè¿â

óïåðøå ïðèéìàº òàê³ â³äïîâ³-
äàëüí³ çìàãàííÿ. Âîíè òðèâàòè-
ìóòü ó ñòîëèö³ äî 8 ëèïíÿ íà áà-
ç³ Ðåñïóáë³êàíñüêîãî âèùîãî
ó÷èëèùà ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà
ñïåö³àë³çîâàíî¿ äèòÿ÷î-þíàöüêî¿
ñïîðòèâíî¿ øêîëè Îë³ìï³éñüêî-
ãî ðåçåðâó “Àòëåò”. Ñàìå òóò â³ä-
áóäóòüñÿ ôóòáîëüí³ òà ëåãêîàò-
ëåòè÷í³ òóðí³ðè. Íèí³øí³ çìà-

ãàííÿ âèð³øèëè ïðèñâÿòèòè 65-
ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä í³-
ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíè-
ê³â. Âîíè â³äáóâàþòüñÿ ï³ä ïàò-
ðîíàòîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà é ³í³-
ö³þâàëà ¿õ ïðîâåäåííÿ â ñòîëè-
ö³. Íà äóìêó îðãàí³çàòîð³â, ãî-
ëîâíîþ ìåòîþ ³ãîð º ï³äòðèìàí-
íÿ ³ ðîçâèòîê ïàòð³îòèçìó, ñï³â-
ïðàö³ ì³æ äåðæàâàìè-ïîáðàòè-
ìàìè.

Ïåðåä ó÷àñíèêàìè çìàãàíü âè-
ñòóïèâ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Â³í ïðèâ³-
òàâ ìîëîäèõ ñïîðòñìåí³â ³ âåòå-
ðàí³â. “Çìàãàííÿ òðèâàþòü ç
2002-ãî,— çàçíà÷èâ â³í.— Ó ïî-
ïåðåäí³ ðîêè âîíè â³äáóâàëèñÿ â
Ìîñêâ³, àëå öüîãî ðàçó ñòîëè÷-
íà âëàäà çàïðîïîíóâàëà îðãàí³-
çóâàòè ¿õ â íàøîìó ì³ñò³”. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, ïîðàäèâøèñü ³ç âå-
òåðàíàìè, íàñòóïíîãî ðîêó âè-
ð³øèëè ïðîâåñòè äèòÿ÷³ îë³ìï³é-
ñüê³ ³ãðè â Îäåñ³, à çãîäîì â ³í-
øèõ ì³ñòàõ-ãåðîÿõ, ðîçòàøîâà-
íèõ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, Á³ëî-
ðóñ³ òà Ðîñ³¿.

Óñ³ ó÷àñíèêè çìàãàíü ³ç ïåð-
øèõ õâèëèí áóëè íàëàøòîâàí³
íà ïåðåìîãó. “Öå ïåðøà â ìî-
ºìó æèòò³ îë³ìï³àäà,— ðîçïîâ³â
ãðàâåöü ìîñêîâñüêî¿ ôóòáîëüíî¿
êîìàíäè Ìàêñèì Ñàâøåí-
ñüêèé.— Ñïîä³âàþñÿ, íàøà
êîìàíäà áóäå ñåðåä ë³äåð³â”. Â³í
äîäàâ, ùî, îêð³ì çìàãàíü, ó÷àñ-
íèêè ìàþòü ïðåêðàñíó íàãîäó
ïîñï³ëêóâàòèñÿ ³ç ñóïåðíèêàìè
ç ³íøèõ ì³ñò, îçíàéîìèòèñÿ ç
âèçíà÷íèìè ïàì’ÿòêàìè Êè-
ºâà

Íà ì³ñö³ ãèáåë³ Àñêîëüäà 
çâåäóòü êàïëè÷êó
Ìèíóëîãî òèæíÿ â Ã³äðîïàðêó âøàíóâàëè çàãèáëîãî 1126 ðîê³â òîìó 
ñâÿòîãî êíÿçÿ

Íà ë³òí³é ïåð³îä äëÿ áàãàòüîõ êèÿí Ã³ä-
ðîïàðê ñòàº ñïðàâæí³ì öåíòðîì â³äïî÷èí-
êó. Ùîäíÿ òèñÿ÷³ ëþäåé ïðè¿çäÿòü ñþäè
ïîçàñìàãàòè íà ïëÿæ³, ïîêàòàòèñÿ íà àò-
ðàêö³îíàõ. ² ìàëî õòî çäîãàäóºòüñÿ, ùî çîâ-
ñ³ì ïîðó÷ ðîçòàøîâàíà îäíà ç íàéá³ëüøèõ
ñâÿòèíü Óêðà¿íè. Ñåðåä ïðè÷èí òîãî — ³
òå, ùî öå ì³ñöå ìàéæå ïðèõîâàíå â³ä ñòî-
ðîííüîãî îêà. Ïåðåéøîâøè Âåíåö³àí-
ñüêèé ì³ñò, çà ìåòð³â 400 íàòðàïëÿºø íà
íåâåëèêó ãàëÿâèíó ñåðåä êóù³â. Ó ¿¿ öåí-
òð³ ñòî¿òü äåðåâ’ÿíèé õðåñò. Òóò 4 ëèïíÿ
882 ðîêó áóëî âáèòî êè¿âñüêîãî êíÿçÿ Àñ-
êîëüäà — îäíîãî ç íàéâåëè÷í³øèõ òîãî÷àñ-
íèõ ïðàâèòåë³â ³ ïåðøîãî óêðà¿íñüêîãî
ñâÿòîãî.

ßê ðîçïîâ³äàþòü ³ñòîðèêè, ïåð³îä ïðàâ-
ë³ííÿ Àñêîëüäà ñòàâ ÷àñîì ðîçêâ³òó Êè¿â-
ñüêî¿ Ðóñ³. Ùîá çàõèñòèòè ³íòåðåñè êè¿â-
ñüêèõ êóïö³â, Àñêîëüä ³ç íàéá³ëüøèì íà
òîé ÷àñ ôëîòîì ó ªâðîï³ äâ³÷³ éøîâ íà Â³-

çàíò³þ. ²ìïåðàòîð âèð³øèâ çäàòèñÿ ³ çàïðî-
ñèâ Àñêîëüäà äëÿ ïåðåìîâèí ó õðàì. “Ó ñî-
áîð³ Àñêîëüä ðàïòîì îñë³ï. Éîìó ñêàçàëè,
ùî ç³ð ïîâåðíåòüñÿ, ÿêùî â³í ïðèéìå õðå-
ùåííÿ. Òàê ³ ñòàëîñÿ”,— ðîçïîâ³â ãîëîâà
Òîâàðèñòâà ñâÿòîãî Àñêîëüäà Ïàâëî Æóê.
Ïîâåðíóâøèñÿ äî Êèºâà, êíÿçü ïî÷àâ çâî-
äèòè öåðêâè é íàâåðòàòè äî íîâî¿ â³ðè ³í-
øèõ ëþäåé. Àñêîëüä ïîøèðþâàâ õðèñòè-
ÿíñòâî íà Ðóñ³, äîêè 882 ðîêó éîãî ï³ä-
ñòóïíî âáèâ Îëåã. ×åðåç ïëóòàíèíó â ³ñ-
òîð³¿ ñüîãîäí³ íåáàãàòî óêðà¿íö³â çíàþòü
ïðî ñâîãî ïåðøîãî õðèñòèÿíèíà. Îäíàê ó
2000 ðîö³ êíÿçÿ Àñêîëüäà êàíîí³çóâàëè, ³
â³í ñòàâ ïåðøèì ñâÿòèì Óêðà¿íè.

Ó ï’ÿòíèöþ íà ðîêîâèíè çàãèáåë³ êè¿â-
ñüêîãî ïðàâèòåëÿ ç³áðàëîñÿ ê³ëüêà äåñÿò-
ê³â ëþäåé. Âøàíóâàòè êíÿçÿ òà ïîñëóõàòè
ñâÿòó ë³òóðã³þ ïðèøëè êîçàêè ðåºñòðîâî-
ãî êîçàöòâà, ÷ëåíè Òîâàðèñòâà ñâÿòîãî Àñ-
êîëüäà, äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè

³ ïðîñòî ñâ³äîì³ ãîðîäÿíè. Áîãîñëóæ³ííÿ
íà öüîìó ì³ñö³ ïðîâîäÿòü óæå 10 ðîê³â,
â³äêîëè â 1998-ìó âñòàíîâèëè õðåñò. Ëþ-
äè õî÷óòü ïîáóäóâàòè òóò íåâåëèêó êàïëè-
öþ, à ïîêè ùî øóêàþòü ñïîíñîðà. “Ïî-
òð³áíî Àðñåíàëüíó ïëîùó, íà ÿê³é êîëèñü

ñòîÿâ ïàëàö êíÿçÿ, ïåðåéìåíóâàòè íà Àñ-
êîëüäîâó. Ãàðìàòó ïîäàðóâàòè Êîìóí³ñ-
òè÷í³é ïàðò³¿, à çàì³ñòü íå¿ ïîñòàâèòè
ïàì’ÿòíèê êè¿âñüêîìó ïðàâèòåëþ. Â³í
ã³äíèé, ùîá ïðî íüîãî ïàì’ÿòàëè”,— ââà-
æàº êðàºçíàâåöü Ïàâëèíà Êèðèëåíêî

Перед юними олімпійцями вист пили імнаст и з дитячо-юнаць их спортивних ш іл столиці
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На місці за ибелі нязя Ас ольда в Гідропар відсл жили свят літ р ію

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

У п’ятницю жителі столиці вшан вали пам'ять иївсь о о нязя Ас-
ольда. 4 липня 882 ро йо о б ло вбито на території нинішньо о
Гідропар . Сьо одні це місце відвід ють лише ті, хто добре знає іс-
торію і те, що Ас ольд — перший християни і святий Київсь ої Р сі.
На місці йо о смерті же 10 ро ів стоїть хрест. У майб тньом т т хо-
ч ть поб д вати аплицю.
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Âäàëèé áàëàíñ ì³æ ñþæåòîì 
òà ïàðòèòóðîþ
Â Îïåðí³é ñòóä³¿ êîíñåðâàòîð³¿ ïîêàçàëè ïðåì’ºðó “Àëåêî” Ñåðã³ÿ Ðàõìàí³íîâà
Îëåêñàíäðà ÁÎÐÈÑÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Кривав п ш інсь історію з
життя ци ан Сер ій Рахмані-
нов представив оперном
жанрі я свою дипломн ро-
бот . Одноа тна опера б ла
написана дев’ятнадцятиріч-
ним автором за сімнадцять
днів. Першою постанов ою
"Але о" Києві 18 жовтня
1893 ро дири вав сам
омпозитор. Це б ла історич-
на подія, адже знаний піаніст
та омпозитор перше вист -
пив дири ентсь ом ам-
пл а.

Îñòàíí³ì ÷àñîì îïåðíèé æàíð ó
ñòîëèö³ àêòèâíî ïîøèðþºòüñÿ íà àëü-
òåðíàòèâí³ ñöåí³÷í³ ìàéäàí÷èêè.
Êîíñåðâàòèâíà ïîë³òèêà Íàö³îíàëü-
íî¿ îïåðè, ÿê íå äèâíî, ñòâîðþº áëà-
ãîäàòíèé ́ ðóíò äëÿ óñï³õó òà ðåçîíàí-
ñó ñâ³æèõ ïðîåêò³â ïîçà ¿¿ ñò³íàìè.
×îãî âàðòèé, ñêàæ³ìî, àáîíåìåíò
“Âåëè÷ îïåðè” Íàö³îíàëüíî¿ ô³ëàð-
ìîí³¿. Ñêðîìíó ëåïòó ó öåé ïðîöåñ
âíîñèòü ³ Îïåðíà ñòóä³ÿ êîíñåðâàòî-
ð³¿. Ñïåöèô³êà ö³º¿ ñöåíè ïîâ’ÿçàíà ç
áàãàòüìà ôàêòîðàìè. Ïîêàçîâî òå, ùî
òóò ãðàº â îñíîâíîìó ìîëîäü, ÿêà ñòà-
á³ëüíî çàáåçïå÷óº, ñêàçàòè á, òâîð÷å
áðîä³ííÿ â êîëåêòèâ³. Â ðåçóëüòàò³ ÿê
ì³í³ìóì äâà ñïåêòàêë³ óïðîäîâæ ñå-
çîíó ïîêàçóþòü çð³ëèé, êîíêóðåíòî-
çäàòíèé õóäîæí³é ïðîäóêò.

Íåäàâíÿ ïðåì’ºðà “Àëåêî” îäíà ç
òàêèõ. Íàñàìïåðåä, ðàõìàí³íîâñüêî-
ìó øåäåâðîâ³ ïîùàñòèëî ç ïîñòàíî-
âíèêàìè. ßê ãîâîðèâ Áîðèñ Ïîêðîâ-
ñüêèé, ìåòð òà íåçàïåðå÷íèé àâòîðè-
òåò îïåðíî¿ ðåæèñóðè, ñïðàâæí³é ìó-
çè÷íèé ñïåêòàêëü ïîòðåáóº ³äåàëüíî-
ãî âçàºìîðîçóì³ííÿ ì³æ äèðèãåíòîì
òà ðåæèñåðîì. Ó êè¿âñüê³é ïðåì’ºð³
“Àëåêî” ³ç öèìè äâîìà ðîëÿìè áëèñ-
êó÷å ñïðàâèëàñü îäíà ëþäèíà, Â³êòî-
ð³ÿ Ðàöþê (îáèäâ³ ñïåö³àëüíîñò³ º ¿¿
ïðîôåñ³éíèì íàäáàííÿì).

ßêùî çãàäàòè ïðîòèñòîÿííÿ äðàìè
³ ìóçèêè, òî ñïåêòàêëü Â³êòîð³¿ Ðà-
öþê — öå, áåçóìîâíî, ìóçèêà. Ñöå-

í³÷íà ä³ÿ òóò ³ñíóº íàñò³ëüêè, íàñê³ëü-
êè âîíà ïîâèííà ñïðèÿòè íàéïîâí³-
øîìó ðîçêðèòòþ òà çâó÷àííþ ïàðòè-
òóðè îïåðè. Õàðàêòåðí³ñòü ñïåêòàêëþ
â òîìó, ùî îïåðíà óìîâí³ñòü òóò ïðè-
ñóòíÿ ó ñâîºìó íàéêðàùîìó ïðîÿâ³.
Àêòîðñüêà ãðà íå ïðåòåíäóº íà ìåòî-
äèêó Ñòàí³ñëàâñüêîãî, àëå ðåæèñåð
ðîçñòàâèâ åôåêòèâí³ àêöåíòè, êîòð³
ñòàþòü ïåâíèì äîï³íãîì äëÿ ñöåí³÷-
íîãî ðÿäó: êðèâàâà ïëÿìà íà á³ë³é ñî-
ðî÷ö³ Àëåêî ïåðåêðèâàº âñþ òüìÿí³ñòü
ñöåí³÷íèõ äåêîðàö³é, ëþáîâíî-åðî-
òè÷í³ îá³éìè Çåìô³ðè ç ìîëîäèì öè-
ãàíîì ëåäü íå âèõîäÿòü çà ðàìêè
óìîâíîñò³, ðåâ³ííÿ çðàäæåíîãî Àëåêî
çà åêñïðåñ³ºþ äàº ôîðó éîãî æ êðè-
âàâ³é ïëÿì³. Âñå æ ïðèñòðàñò³ òà äðà-
ìà ðåâíîù³â íå âèõîäÿòü ³ç áåðåã³â.
²íàêøèìè ñëîâàìè, áàëàíñ ì³æ ñþæå-
òîì òà ïàðòèòóðîþ Â³êòîð³ºþ Ðàöþê
áóâ çíàéäåíèé.

Àêòîðñüêèé êàñòèíã äëÿ ïîñòàíî-
âêè “Àëåêî” äîñèòü âäàëèé. Îëåíà
Òîêàð ó ðîë³ Çåìô³ðè ñïðàâä³ íå áî¿-
òüñÿ í³ íîæà, í³ âîãíþ. Äëÿ ñòóäåíò-
êè äðóãîãî êóðñó òàêå âèêîíàííÿ —
öå áåçóìîâíèé óñï³õ. Êîæåí çâóê â ¿¿
ïàðò³¿ íàïîâíåíèé ÿêùî íå êîêåò-
ñòâîì, òî ïðèñòðàñòþ ÷è ïðåçèð-
ñòâîì. Õî÷à ìîëîäà àðòèñòêà ìàº é
àêòîðñüêèé õèñò. Îáðàç Çåìô³ðè
ñòâîðþâàâñÿ, ïåðø çà âñå, çàâäÿêè ¿¿
âîêàëüí³é îáäàðîâàíîñò³. Äîñèòü íå-
çâè÷íèì âèäàâñÿ Àëåêî (²ãîð ªâäî-
êèìåíêî). Ìîæëèâî, â éîãî îáðàç³
äåùî íå âèñòà÷àëî “ñèâèíè”, çð³ëî-
ñò³ ãåðîÿ, àäæå öÿ ïðîáëåìà º îäí³ºþ
ç îñíîâíèõ, âðàõîâóþ÷è, ùî ñóïåð-
íèê Àëåêî — áåç³ìåííèé ìîëîäèé
öèãàí. Ïðîòå ªâäîêèìåíêî òàê íàòó-
ðàëüíî ðèäàâ, ùî ñòàëî ñòðàøíî çà
àðòèñòêó Òîêàð, êîòðó Àëåêî-ªâäî-
êèìåíêî çà ñþæåòîì ìàâ çàð³çàòè. Öÿ
æ ó÷àñòü î÷³êóâàëà é êîõàíöÿ Çåìô³-
ðè, ìîëîäîãî öèãàíà. Éîãî ñï³âàâ
Äìèòðî Ôîùàíêà, ñïðàâåäëèâî îð³-
ºíòóþ÷èñü íà òèïîâèé îáðàç ë³ðè÷-
íîãî ãåðîÿ. Ðîìàí Ñìîëÿð ó ðîë³ ñòà-
ðîãî öèãàíà òà Îëåíà Ç³í÷åíêî (ñòà-
ðà öèãàíêà) îðãàí³÷íî âïèñàëè â ëþ-
áîâíèé òðèêóòíèê ñâî¿õ ãåðî¿â äðó-
ãîãî ïëàíó. Õîð äî éîãî ÷åñò³ áóâ íå
ñóö³ëüíîþ íåðóõîìîþ ìàñîþ, à ïî-
ì³òíî ñòàðàâñÿ íàáëèçèòèñÿ äî òàêî¿
ìàñè, ïðî ÿêó êàæóòü: “öèãàíè ÿê öè-
ãàíè”

Â³ðøîâàí³ ðå÷îâèíè
Ïîåç³ÿ Îëåãà Ðîìàíåíêà — öå êðèê ëþäèíè, ÿê³é áîëèòü

Êíèæêà ì³ñòèòü ÿê ñòàð³, òàê ³
íîâ³, ùå íå äðóêîâàí³ òåêñòè.
Ïðîòå ³ â îñòàíí³õ ïîåò ëèøàº-
òüñÿ â³ðíèì ñîá³, çáåð³ãàþ÷è îñî-
áëèâ³ îçíàêè ñâîº¿ ïîåòèêè, ÿê³
âèð³çíÿþòü éîãî ç-ïîì³æ äåñÿò-
ê³â ³ (÷îãî òàì?) ñîòåíü ìîëîäèõ
àâòîð³â, ùî íå ãðåáóþòü â³ðøîâè-
ìè âïðàâàìè.

ßêùî íàâ÷åíèé çà Ðîëàíîì

Áàðòîì ìîëîäèé ìèòåöü íàñë³-
äóº ïðèíöèï “ñìåðò³ àâòîðà”,
áîÿ÷èñü âæèòè ó ñâî¿õ äåìîí-
ñòðàòèâíî â³äñòîðîíåíèõ âåðë³á-
ðàõ ñëîâî “ÿ” òà âèÿâèòè áîäàé
ÿê³ñü îçíàêè æèâî¿ åìîö³¿, òî
Îëåã Ðîìàíåíêî, íàâïàêè: â³í —
àâòîð, ÿêèé ñàìîóòâåðäæóºòüñÿ
(÷àñîì íàâ³òü àãðåñèâíî é åïà-
òàæíî) ó ñâîºìó áóòò³, äîêîð³í-

íî ïåðåæèâàþ÷è ðåàëüí³ñòü ³ â³ä-
ãóêóþ÷èñü íà íå¿ âñ³ì ñâî¿ì ºñ-
òâîì. Àâòîðñüêå “ÿ” ó êíèæö³
÷àñîì âèäàºòüñÿ ã³ïåðáîë³çîâà-
íèì, à éîãî ñåíòåíö³¿ — àìá³ò-
íèìè: àâòîð íà÷åáòî íàìàãàºòü-
ñÿ äîð³âíÿòèñÿ äî ñàìîãî Ãîñïî-
äà (“â³ð ó ìåíå, ÿê ó Áîãà”), à
ñâîþ ÷åðíåòêó ïðèð³âíÿòè äî
Ñâÿòîãî Ïèñüìà.

Ïðîòå òàêå âðàæåííÿ ïîâåðõî-
âå. Àäæå ïîðó÷ ³ç óñâ³äîìëåííÿì
ñâîº¿ áîãîð³âíî¿ âåëè÷³ ë³ðè÷íå
“ÿ” ñòâåðäæóº é âëàñíó íèö³ñòü
(“ß ìåòóøíÿ ìåòóøåíü”; “Òè óñ-
â³äîìèø áðóä ³ çëèäí³. Òè ïîðî-
ñÿ”; “Ïðèñÿãàþñÿ, ì³é äó÷å, ÿ á
ñòð³ëÿâ òàêèõ, ÿê ÿ”).

Äåÿê³ òåêñòè Ðîìàíåíêà íàãà-
äóþòü ñïîâ³ä³ ñàäèñòà (íàéêîëî-
ðèòí³øèì ïðèêëàäîì º “Ïîåìà
ó â³ðøàõ”). Îäíàê ï³ñëÿ óâàæí³-
øîãî ïðî÷èòàííÿ çá³ðêè ÷èòà÷
çíîâó ñï³éìàº ñåáå íà ïîâåðõî-

âîñò³ ìèìîâ³ëüíèõ âðàæåíü. Íà-
ñïðàâä³ çà íà÷åáòî àãðåñèâíèìè
³ ì³çàíòðîï³÷íèìè ðÿäêàìè õî-
âàºòüñÿ çàãîñòðåíà ÷óòëèâ³ñòü äî
÷óæîãî áîëþ, ùèðå ïåðåæèâàí-
íÿ äóø³, ÿêà çàêëèêàº: “Íå áèé-
òå ä³òåé”, çíàº, ùî “òàê ñóìíî
âáèâàòè ìåòåëèê³â”, ³ ïëà÷å â³ä
òîãî, “ùî õòîñü øòðèêàº ¿¿ îá-
ðàç ³ ïîäîáó äåñü â ³íø³é ï³âêó-
ë³ Âñåñâ³òó”. Îëåã Ðîìàíåíêî íå
áî¿òüñÿ áóòè çâèíóâà÷åíèì ó ðî-
ìàíòè÷íîñò³ íàñòðî¿â — ³ ñàìå
öèì ñòàº ö³êàâèì ÷èòà÷åâ³.

Íå áî¿òüñÿ ïîåò ³ ëàìàòè óñòà-
ëåí³ ìîâí³ ïðàâèëà: éîãî â³ëüíå
ïîâîäæåííÿ ç ìîâîþ áàëàíñóº
íà ìåæ³ ç áåçãðàìîòí³ñòþ. Ïåâ-
íî, ÿêèéñü ë³íãâ³ñò ï³ñëÿ ïðî÷è-
òàííÿ ïåðøîãî æ òåêñòó îáóðèâ-
ñÿ á. Àëå ìè çíàºìî, ùî Îëåã
Ðîìàíåíêî — ô³ëîëîã çà îñâ³-
òîþ. Òîæ éîãî ñâîºð³äí³ ìîâí³
“íåïðàâèëüíîñò³” (“êîð³âêà áî-

æà÷à”, “í³ ò³í³ ëþäèí”, “ê³ëüìè
ìàã³÷íèìè”, “ò³ëüêè íå çàòóæ”)
º îðãàí³÷íèì âåðáàëüíèì âèðà-
æåííÿì îò³º¿ àâòîðñüêî¿ ö³ë³ñíî-
ñò³, ÿêà ââàæàº çà ìîæëèâå íå
ï³äêîðÿòèñÿ ìîâ³, à íàâïàêè,
ï³äïîðÿäêîâóâàòè ¿¿ ñîá³.

Äî åêñïåðèìåíò³â ïîåò âäàºòü-
ñÿ ³ â öàðèí³ ðèòìó (òåêñòè “Íå
áóäó äóìàòè ïðî ìàéáóòíº...”,
“Øàíîâíå íàóêîâå òîâàðèñòâî!”
òîùî)

Ïîåç³ÿ Ðîìàíåíêà — íåñïî-
ê³éíà, íåâðîòè÷íà, íåçàòèøíà,
íåçðó÷íà. Öå êðèê ëþäèíè, ÿê³é
áîëèòü. Àäæå êîëè êðè÷èø, íå
äóìàºø ïðî òå, ÷è º ïðàâèëü-
íîþ ñèíòàêñè÷íà áóäîâà òâîãî
ðå÷åííÿ ³ ãðàìàòè÷í³ ôîðìè
ñë³â ó íüîìó. Òâîÿ ºäèíà ìåòà —
áóòè ïî÷óòèì. Äëÿ Ðîìàíåíêà —
öå ùå é ä³ñòàòèñÿ äî ñàìîãî äíà
äóø³ ³ ¿¿ ãëèáèííèõ ðå÷îâèí, ç
ÿêèõ çðîáëåíî êîæíîãî ç íàñ

Câ³òëàíà ÁÎÃÄÀÍ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Читачеві, я ий ці авиться с часною раїнсь ою поезі-

єю, ім’я Оле а Романен а відоме за двома ниж ами,

я і сво о час вивели автора мейнстрім молодо о

літпроцес : "Абстиненція" (Львів, 2003) та "Злочин І а-

ра" (Київ, 2004). Цьо о ро поет надр вав видав-

ництві "Фа т" ще одн — найсолідніш за оформлен-

ням збір під назвою "Речовини".

Олена То ар ролі Земфіри справді не боїться ні ножа, ні во ню
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У Міс У раїни-2008 Ірини Ж равсь ої с лалися теплі товарись і стос н и з вихованцями Київсь о о місь о о прит л

Ñüîãîäí³ íàðîäíèé äåïóòàò 
â³ä áëîêó ÍÓ – ÍÑ 
²âàí ÇÀªÖÜ 
ñâÿòêóº 56-ð³÷÷ÿ 
З на оди дня народження свої вітання шле
народний деп тат від Партії ре іонів Вадим
КОЛЕСНІЧЕНКО:

Я побажаю Іванові Оле сандрович завжди знаходити омпроміси та
онсенс си я зі своїми товаришами, та і опонентами. А та ож зич пан
Іван дося н ти бажано о – здоб ття національно о с веренітет , єднання
У раїни та її процвітання!

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß²ðèíà Æóðàâñüêà
îï³êóºòüñÿ ä³òüìè 
³ç ñòîëè÷íîãî ïðèòóëêó
Ó ðîçâàæàëüíî-òîðãîâîìó öåíòð³ “Àëàää³í” 
Ì³ñ Óêðà¿íà-2008 êàòàëàñÿ ç ï³äë³òêàìè 
íà êîâçàíàõ

Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ó ï’ÿòíèöþ â òîðãîâåëüíîìó
öåíòð³ “Àëàää³í” Ì³ñ Óêðà¿íà-2008
²ðèíà Æóðàâñüêà çóñòð³ëàñÿ ç âè-
õîâàíöÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ñèðîòèíöÿ. Ðàçîì ³ç ä³òüìè âîíà
êàòàëàñÿ íà êîâçàíàõ. Çãîäîì, âè-
ïðîáóâàâøè øòó÷íå ïîêðèòòÿ êàò-
êà, ä³òëàõè “çàâîéîâóâàëè” âåðøè-
íè íà òðåíóâàëüí³é ñêåë³ äëÿ àëü-
ï³í³ñò³â. Íàñòóïíîãî ðàçó Ì³ñ
Óêðà¿íà-2008 ïîîá³öÿëà ïîâåñòè
ï³äë³òê³â äî îäíîãî ç³ ñòîëè÷íèõ
ê³íîòåàòð³â.

Íå âñ³ì âèïàäàº ùàñëèâà íàãî-
äà çáëèçüêà ïîáà÷èòè ñïðàâæíþ
Ì³ñ Óêðà¿íè, à òèì ïà÷å ïîñï³ë-
êóâàòèñÿ ç íåþ. À îñü âèõîâàíö³
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïðèòóëêó ìè-
íóëî¿ ï’ÿòíèö³ íàâ³òü ïîêàòàëèñÿ
íà êîâçàíàõ ³ç ïåðåìîæíèöåþ êîí-
êóðñó Ì³ñ Óêðà¿íà-2008 ²ðèíîþ
Æóðàâñüêîþ. Ìàëî õòî ³ç çàïðî-
øåíèõ ìàëþê³â äî öüîãî ìàâ íà-
ãîäó ïðî¿õàòèñÿ íà êîâçàíö³ âë³ò-
êó, òèì ïà÷å â òàêîìó ïðåñòèæíî-

ìó ì³ñö³ ÿê òîðãîâåëüíèé öåíòð
“Àëàää³í”. Âðàõîâóþ÷è, ùî òàê³
çóñòð³÷³ â³äáóâàþòüñÿ âæå íå âïåð-
øå, ²ðèíà Æóðàâñüêà çíàº îñîáèñ-
òî ìàéæå êîæíó äèòèíó ç öüîãî
ïðèòóëêó.

Ó ïðèçíà÷åíèé ÷àñ êðàñóíÿ âæå
÷åêàëà íà ìàëåíüêèõ ãîñòåé. Ï³ä-
ë³òêè øâèäêî çàïîëîíèëè ðîçäÿ-
ãàëüíþ ³ ïî÷àëè îáèðàòè ï³äõîæ³
êîâçàíè, ä³â÷àòà — á³ë³, õëîïö³ —
÷îðí³. À çà ê³ëüêà õâèëèí ãàì³ðëè-
âà þðáà âæå “ë³òàëà” íà êîâçàíö³.
“ß íå âïåðøå çóñòð³÷àþñÿ ç ìàëå-
÷åþ, ÷àñòî ïðè¿æäæàþ äî íèõ ó ñè-
ðîòèíåöü ³ òîìó âñòèãëà ¿õ óñ³õ ïî-
ëþáèòè”,— ïîä³ëèëàñÿ âðàæåííÿ-
ìè ²ðèíà Æóðàâñüêà.

Íà çóñòð³÷ öüîãî äíÿ ïðèéøëî
äâàäöÿòåðî âèõîâàíö³â ³ç ðåàá³ë³òà-
ö³éíî¿ ãðóïè, ÿêó â³äêðèëè òîð³ê ó
æîâòí³. “Öå ä³òè ³ç äåâ³àíòíîþ ïî-
âåä³íêîþ, ÿêèõ çíàéøëè íà âóëè-
ö³. ² òåïåð ïðîòÿãîì äåâ’ÿòè ì³ñÿ-
ö³â âîíè ïðîõîäèòèìóòü ðåàá³ë³òà-
ö³þ â íàøîìó ïðèòóëêó,— ðîçïî-
â³ëà çàâ³äóþ÷à ñèðîòèíöÿ ²ðèíà
Äóâàíñüêà.— Çãîäîì ïëàíóºìî ïî-

âåðíóòè ¿õ äî ðîäèí àáî âëàøòó-
ºìî ó íîâ³ ñ³ì’¿”. Âîíà äîäàëà, ùî
äëÿ ï³äë³òê³â ùîòèæíÿ îðãàí³çîâó-
þòü êóëüòóðíó ïðîãðàìó.

Ïîïðè âñ³ òðóäíîù³ ³ íåãàðàçäè
ó æèòò³, ä³òè âñå îäíî âèãëÿäàëè
æèòòºðàä³ñíèìè òà âåñåëèìè. Âè-
õîâàòåëüêà ëåäü óñòèãàëà çà âñ³ìà
íàãëÿäàòè. “Ìèíóëîãî ðàçó ìè êà-
òàëèñÿ íà êàòêó, ùî â Àêàäåìì³ñ-
òå÷êó, òàì ë³ä êðàùèé, áî ñïðàâæ-
í³é, à íå øòó÷íèé. Àëå âñå îäíî
âñ³ì äîáðå ³ âåñåëî”,— ðîçïîâ³ëà
÷îðíîøê³ðà Àñÿ. Âîíà äîäàëà, ùî,
îêð³ì ²ðèíè Æóðàâñüêî¿, äî íèõ
÷àñòî ïðè¿çäÿòü ³ç êîíöåðòàìè ç³ð-
êè åñòðàäè òà òåëåáà÷åííÿ, çîêðå-
ìà: Ìàð³÷êà Áóðìàêà, Dj Light,
Quest Pistols.

Óò³ì, øòó÷íèé êàòîê íå äóæå
ðîç÷àðóâàâ ä³òëàõ³â, ÷åðåç ï³âãîäè-
íè âîíè âæå ïåðåáðàëèñÿ íà øòó÷-
íó ñêàëó äëÿ àëüï³í³ñò³â, äå õëîï-
ö³ ïî ÷åðç³ íàìàãàëèñÿ äîñÿãòè ¿¿
âåðøèíè. ²ðèíà Æóðàâñüêà ïîîá³-
öÿëà, ùî íàñòóïíîãî ðàçó çáèðàº-
òüñÿ ïîâåñòè ä³òåé äî îäíîãî ³ç ñòî-
ëè÷íèõ ê³íîòåàòð³â
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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”   
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Андрій ДОМАНСЬКИЙ, теле-
вед чий:
— Правильно! Краще не в

Дніпрі, том що вода залишає
бажати ращо о, і не під товщею
води, а на Дніпрі, ви ористов ючи
ч дові засоби! Можна запливати
т ди, ди не долітає птах, за
визначенням Го оля, п ст вати,
танцювати, ловити риб – золот ,
щоб ви он вала бажання!..
Можна дивится в вод і бачити
себе расиво о, идати амінці…
Я одесит, там є філіал Дніпра –
Чорне море, де л нає постійно:
не запливати за б й и, б й и
штовхаємо перед собою!..

Світлана СОРОКІНА, ди-
зайнер апелюш ів:
— Це д же індивід ально!

Молоді люди не мож ть сидіти на
одном місці і засма ати. Я сама
люблю р х, подорожі, отрим вати
нов інформацію, о лядати
історичні місця, дивовижні
ландшафти… Я що ж людина
д же стомилася на роботі, не
відпочивала дов о (в мене теж

б ли та і періоди в житті), вона
я мед за – харась на пляж і
лежить. У ожної людини, звісно,
свої життєві періоди. Моя дача
знаходиться на воді, на Десні. Там
є сад, за я им до лядаю, поливаю
йо о. Моє хобі – ландшафтний
дизайн, том й е сперимент ю в
сад . Вліт це справжній рай, в
я ом і проводж свій вільний час.
На мою д м , раще відпочивати
наших широтах, не потрібно

їхати з раїни. Сфер відпочин
і т ризм раїні саме
розвивають!

Вадим ГЛАДЧУК, олова ВО
“Молодь — надія У раїни”:
— Я люблю відпочивати,

виїжджаючи на природ , на б дь-
я річ , не лише Дніпро.
Най раще, на мою д м ,
посидіти біля води, по рати
волейбол, посмажити шашли и.
Ми та ож розмовляємо на різні
політичні теми, об оворюємо
останні події з др зями, зо рема
й ж рналістами. Але, звісно,
ожний відпочиває по-своєм !

Íàéêðàùèé â³äïî÷èíîê 
íà Äí³ïð³:

Павло ГУДІМОВ, м зи ант:
— У моєм житті досвід плавання на ораблі б в ли-

ше раз. Тоді ми разом з др ом Андрієм Алферовим
ходили на двомісній яхті під пар сом на не либо о-
м лимані. Б ло не страшно, навпа и медно: під
час повно о штилю ми дійшли до середини лиман ,
і назад довелося просто ви рібати. Нині я біля ерма
ціло о льт рно о холдин «Г дімов прое т», під час
плавання я о о б ває і вітер, і штиль. Головне для
апітана – вірити те, що робиш, і не б ти пацю ом,
що ті ає з орабля. А та ож роз міти, ди пливеш.
Я хоч приплисти в льт рн розвинен раїн У -
раїн .

Сніжана ЄГОРОВА, телевед ча:
— Переважно плавала лише на про лян ових а-

терах. Насправді воліла б б ти або пасажиром vip- ла-

с , або апітаном морсь ої яхти чи пар сної ре ати.
Я водний зна , люблю вод та близь е з нею спіл -
вання. Для апітана ж, на мою д м , важливо насам-
перед нордичний хара тер, ріш чість, витрим а та
сміливість. Вода вима ає з одно о бо стихійно о, а
з іншо о – прод мано о підход .

Василь ПРИСЯЖНЮК, начальни оловно о п-
равління містоб дівництва, архіте т ри та ди-
зайн місь о о середовища КМДА:
— Вза алі хотів би б ти не апітаном, а моря ом.

Вмію плавати на човні-плос одонці, б ло це ро ів
п’ятдесят том . Кер вав би пар сни ом, це
найці авіший для мене водний вид транспорт . Ос-
новне для апітана, я і для б дь-я о о ерманича, —
знати власн справ та напрямо , ди вести ора-
бель.

Êàï³òàíîì ÿêîãî êîðàáëÿ 
âè õîò³ëè á áóòè? 

Êèÿíè ëþáëÿòü
ð³÷í³ êîðàáëèêè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî 
îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí

1. Êàòàòèñÿ íà êîðàáë³ äëÿ ïðîãóëÿíîê - 30%
2. Õîäèòè íà ïëÿæ - 25%
3. Ëîâèòè ðèáó ó ÷îâí³ - 17%
4. Ñèä³òè â êàôå íàä Äí³ïðîì - 15%
5. Êàòàòèñÿ íà âîäíèõ àòðàêö³îíàõ - 14%

Êàï³òàí äí³ïðîâñüêîãî
ïëàâàííÿ
Â³êòîð Ëóêàøåâè÷ 46 ðîê³â âîäèòü ïàñàæèðñüê³
ñóäíà íà Äí³ïð³
Îëüãà ÇÀÉÖÅÂÀ
“Õðåùàòèê”

Учора столиця відзначала
День Дніпра. У апітана
Ві тора Л ашевича, я ий
майже півстоліття провів
за шт рвалом иївсь их
с ден, і свято — б день.
І не лише вчора: рі рі ,
день день апітан р-
с є вздовж сієї а ваторії
Дніпра. А домів ою нази-
ває свій теплохід "Мос-
вич-1", я им ерм є вже
20 ро ів.

Ìàéæå ï³âñòîë³òòÿ, à ÿêùî áó-
òè òî÷íèì, òî 47-é ð³ê, Â³êòîð
Ëóêàøåâè÷ áîðîçíèòü äí³ïðîâ-
ñüê³ ïðîñòîðè. ×îòèðè äåñÿòêè ç
íèõ â³í º êàï³òàíîì ñóäåí Êè¿â-
ñüêîãî ð³÷êîâîãî ïîðòó. Íèí³ â
éîãî ðîçïîðÿäæåíí³ òåïëîõ³ä
“Ìîñêâè÷-1”, ÿêèé îòðèìàâ 20
ðîê³â òîìó. À äî öüîãî áàãàòî ñó-
äåí ïîì³íÿâ: “Ãîâåðëà”, “Êðèì”,
“Áîé÷åíêî”.

“Ó ñóäíîïëàâñòâ³ ÿ ç 14 ðîê³â,
— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” êàï³-
òàí.— Ï³ñëÿ ñåìè êëàñ³â øêîëè
âñòóïèâ äî ñòîëè÷íîãî ð³÷êîâîãî
òåõí³êóìó. Çàê³í÷èâøè íàâ÷àííÿ,
îäðàçó ï³øîâ ïðàöþâàòè ó Êè¿â-
ñüêèé ð³÷êîâèé ïîðò”.

Ïî÷èíàâ ³ç òðàíçèòó íà âàíòàæ-
íèõ òåïëîõîäàõ. Íà ïàñàæèðñüêèõ
ñóäíàõ óæå 41 ð³ê òðóäèòüñÿ. Çà
÷àñ³â Ñîþçó õîäèâ ó ïàñàæèðñüê³
ðåéñè. Â 1986-ìó ïîáóâàâ ³ â ×îð-
íîáèë³. “Òàì áóëà ñïåöèô³÷íà
ñëóæáà”,— ïðèãàäóº ïàí Ëóêàøå-
âè÷.

Íèí³ “Ìîñêâè÷-1” ïðàöþº íà
ñïåöçàìîâëåííÿ. Íàéá³ëüøå äî-
âîäèòüñÿ êóðñóâàòè â³ä Êèºâà äî
Õåðñîíà. “Ïåðåâîçèìî â³ä ãëàâè
äåðæàâè äî çâè÷àéíèõ ëþäåé”,—
ðîçïîâ³äàº êàï³òàí. Ïëàâàâ ³ ç êî-
ëèøí³ì ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè
Ëåîí³äîì Êðàâ÷óêîì. À âò³ì, äëÿ
íüîãî íå ìàº çíà÷åííÿ, êîãî ñà-
ìå âåçå: âñ³, õòî ñòóïèâ íà ñóä-
íî,— éîãî ïàñàæèðè. ² ïîÿñíþº:

“Àäæå äîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äàòè çà
êîæíîãî, êîãî âçÿâ íà áîðò”.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ëóêàøåâè÷à,
òðèâàë³ñòü ïî¿çäêè “Ìîñêâè÷à-
1” çàëåæèòü â³ä çàìîâíèêà: ìîæ-
íà é íà ãîäèíó âèéòè, à ìîæíà
é íà ê³ëüêà ä³á. Íåùîäàâíî ïî-
äîðîæóâàëè 10 äí³â — äî Õåðñî-
íà é íàçàä. Ñàì êàï³òàí òóò æå,
íà ñóäí³, é æèâå, àäæå ïðàöþº ç
êîìàíäîþ ö³ëèé ð³ê. “Ìîñêâè÷-
1” — ºäèíèé ó ïîðòó ïàñàæèð-
ñüêèé òåïëîõ³ä ëüîäîâîãî êëàñó.
Òîæ õîäÿòü ïî Äí³ïðó ³ âçèìêó.

“Òóò ìîÿ äðóãà äîì³âêà, òî÷í³-
øå, ïåðøà,— ñì³ºòüñÿ Â³êòîð Ëó-
êàøåâè÷.— ²íêîëè í³êîëè ïî ñâ³-
æó ãàçåòó íà áåðåã ç³éòè. Çà óñ-
òàâîì, ÿ âçàãàë³ íå ìàþ ïðàâà çà-
ëèøàòè ñóäíî, àäæå ïîâèíåí çà-
áåçïå÷óâàòè éîãî æèòòºä³ÿëü-
í³ñòü”.

À âò³ì, óäîìà, êàæå, éîãî ðî-
çóì³þòü: êóäè ïîä³íåøñÿ — ôëîò
º ôëîò. Áàòüêîâèìè ñòîïàìè ï³-
øëè é ä³òè. Íèí³ ç êàï³òàíîì Ëó-
êàøåâè÷åì íà áîðòó òåïëîõîäà
ïðàöþþòü éîãî ñèí òà äî÷êà
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Найкращий відпочинок на
Дніпрі:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð

ï³âäåííèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 1—3 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +23...+28°Ñ, âíî÷³ +15...+19°Ñ; íà óçáåðåææ³
Êðèìó äî +28°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +26...+28°Ñ;
íà ñõîä³ êðà¿íè +23...+25°Ñ, âíî÷³ +17...+19°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè +23...+28°Ñ, âíî÷³ +15...+18°Ñ. 

Íà Êè¿âùèí³ ïåðåâàæíî áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé,
ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 1—3 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü  +25...+27°Ñ,
âíî÷³ +15...+18°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Капітан Ві тор Л ашевич більш частин життя провів на воді
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