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Çóñòð³÷ íà Äí³ïð³
Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ â³äçíà÷àº 1020-ð³÷÷ÿ Õðåùåííÿ Ðóñ³

Ìèíóëî¿ ñóáîòè ó Êèºâ³ ðîçïî÷àëèñÿ çà-
õîäè ç â³äçíà÷åííÿ þâ³ëåþ (1020-ð³÷÷ÿ)
Äíÿ õðåùåííÿ Ðóñ³ ó 988 ðîö³ êíÿçåì Âî-
ëîäèìèðîì Âåëèêèì (1000-ë³òòÿ Õðåùåí-

íÿ â³äçíà÷àëîñÿ ó Ìîñêâ³). Ç ö³º¿ íàãîäè
â óêðà¿íñüê³é ñòîëèö³ ç³áðàëèñÿ ïðåäñòàâ-
íèöüê³ äåëåãàö³¿ ç óñüîãî ïðàâîñëàâíîãî
ñâ³òó. Âäðóãå íà óêðà¿íñüê³é çåìë³ òà âïåð-

øå Êè¿â ó ñàí³ Âñåëåíñüêîãî Ïàòð³àðõà
â³äâ³äàâ Âàðôîëîì³é I (ðàí³øå â³í çóñòð³-
÷àâñÿ ³ç Ìîñêîâñüêèì Ïàòð³àðõîì Àëåêñ³-
ºì â Îäåñ³ 1997 ðîêó). Ó ï’ÿòíèöþ Ïðå-
çèäåíò Â³êòîð Þùåíêî âëàøòóâàâ Êîí-
ñòàíòèíîïîëüñüêîìó Ïàòð³àðõó çóñòð³÷ íà
íàéâèùîìó ð³âí³ çà ó÷àñò³ ïî÷åñíî¿ âàðòè.
Á³ëÿ òðàïà ë³òàêà Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî
Ïàòð³àðõà ðàçîì ³ç Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè
çóñòð³â ïåðøèé çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè Äåíèñ Áàññ.

Ïîïðè ïåâí³ òðèâîæí³ î÷³êóâàííÿ ïà-
ëîìíèê³â, Âñåëåíñüêèé Ïàòð³àðõ óñï³ø-
íî âèñâÿòèâ ó ñóáîòó äçâîíè ³ Çîëîò³ Âðà-
òà ó Ñîô³¿, â³äñëóæèâ ó í³é óðî÷èñòó Ë³-
òóðã³þ, â³äáóâ óðî÷èñò³ çàõîäè íà ïëîù³
ïåðåä Ñîô³ºþ, äå ðàçîì ³ç Ïðåçèäåíòîì
çâåðíóâñÿ äî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, òà ïà-
íàõèäó á³ëÿ ïàì’ÿòíîãî çíàêó æåðòâàì Ãî-
ëîäîìîðó. Ó íåä³ëþ âæå äâà ïàòð³àðõè

Âñåëåíñüêèé ³ Ìîñêîâñüêèé ñï³ëüíî â³ä-
ñëóæèëè óðî÷èñòó Ë³òóðã³þ íà Âîëîäè-
ìèðñüê³é ã³ðö³ á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà êíÿçþ Âî-
ëîäèìèðó äëÿ ïîíàä 15 òèñÿ÷ â³ðÿí.

Ïðîòå íàéá³ëüøå ïàëîìíèê³â äî Êèºâà
î÷³êóþòü ñàìå ñüîãîäí³, íà äåíü Ñâÿòîãî
Ð³âíîàïîñòîëüíîãî Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà.
Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèâ ãîëîâà
ì³æíàðîäíî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ “Äåíü
õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³”, íàðîäíèé äå-
ïóòóò Âàñèëü Ãîðáàëü. Çàãàëîì äåïóòàò çà-
äîâîëåíèé ïåðåá³ãîì ñâÿòêóâàííÿ, àëå øî-
êîâàíèé “áåçïðåöåäåíòíèìè çàõîäàìè áåç-
ïåêè”, ÿêèõ âæèâàº âëàäà. Âò³ì, ó Êèºâ³
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñóòòºâå çìåíøåííÿ ê³ëüêî-
ñò³ çëî÷èí³â. Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ äåð-
æàâíî¿ îõîðîíè Âàëåð³é Ãåëåòåé â³äçíà-
÷èâ âèñîêèé ð³âåíü çàãàëüíîãî ãðîìàä-
ñüêîãî ïîðÿäêó.

За інчення на 2-й стор.
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Вселенсь ий Патріарх Варфоломій І на Київсь ій землі вперше

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ, 
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні передбачають найбільший поті паломни ів на свят вання
1020-ї річниці Хрещення Р сі Києві. Вперше це свято відзначається
на та ом висо ом рівні в раїнсь ій столиці за часті двох патріар-
хів Константинопольсь о о Варфоломія І та Мос овсь о о Але сія,
стос н и я их, за свідченням представни ів УПЦ (МП), досі б ли не
настіль и тісними. Київсь а з стріч провідних православних цер ов-
них діячів за сприяння Президента У раїни Ві тора Ющен а
по лала почато діало на найвищом цер овном рівні
про подолання роз ол православ'ї.
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Êèÿíè äîëó÷àòüñÿ 
äî "33 õâèëèí" çãàäóâàííÿ
æåðòâ Ãîëîäîìîðó

Ç âåðåñíÿ çà ³í³ö³àòèâîþ Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè ðîçïî÷íåòüñÿ àêö³ÿ "33 õâèëèíè",
ïðèóðî÷åíà äî 75-õ ðîêîâèí Ãîëîäîìîðó
1932-1933 ðîê³â. Ó ñòîëèö³, ÿê ³ â ðåøò³ âå-
ëèêèõ ì³ñò Óêðà¿íè, ùîâèõ³äíèõ á³ëÿ ïàì'-
ÿòíèõ çíàê³â æåðòâàì Ãîëîäîìîðó çãàäóâà-
òèìóòü ³ìåíà çàãèáëèõ. Óïðîäîâæ 33 õâè-
ëèí ÷ëåíè ìîëîä³æíèõ îðãàí³çàö³é çà÷èòó-
âàòèìóòü ðîçä³ëè ç ðåã³îíàëüíî¿ Êíèãè
ïàì'ÿò³. Ï³ä ÷àñ ÷èòàííÿ ëóíàòèìóòü óäàðè
äçâîí³â, à íà ì³ñö³ çáîðó ëþäåé, îêð³ì íà-
ö³îíàëüíîãî ïðàïîðó, áóäå ïëàêàò ³ç íàïè-
ñîì "Óêðà¿íà ïàì'ÿòàº". Ó Êèºâ³ àêö³ÿ "33
õâèëèíè" â³äáóâàòèìåòüñÿ íà Ìèõàéë³âñüê³é
ïëîù³. Ïëàíóþòü âñòàíîâèòè âåëèêèé åê-
ðàí, íà ÿêîìó äåìîíñòðóâàòèìóòü äîêóìåí-
òàëüí³ êàäðè Ãîëîäîìîðó. Çàê³í÷èòüñÿ àê-
ö³ÿ 22 ëèñòîïàäà, êîëè âñÿ êðà¿íà çàïàëèòü
ñâ³÷êè ñêîðáîòè

"Äåì³¿âñüêà" îçäîáëåíà 
íà 60 â³äñîòê³â

Ïðàêòè÷íî ãîòîâà íîâà ñòàíö³ÿ ìåòðî "Äå-
ì³¿âñüêà". Â³äêðèþòü ¿¿ äî Äíÿ Íåçàëåæíî-
ñò³ Óêðà¿íè. Íà ñüîãîäí³ 300 ïðàö³âíèê³â
îçäîáëþþòü ïëàòôîðìè òà ñò³íè ìàðìóðîì
³ ãðàí³òîì. Óæå íèí³ àðõ³òåêòóðí³ ðîáîòè íà
ñòàíö³¿ âèêîíàí³ íà 60 â³äñîòê³â. Ïðîòå ï³ñ-
ëÿ óðî÷èñòîãî â³äêðèòòÿ êèÿíè ùå íå ìàòè-
ìóòü çìîãè íåþ êîðèñòóâàòèñÿ. Ó ðîáîòó
ñòàíö³þ çàïóñòÿòü ðàçîì ³ç äâîìà ³íøèìè ç
"òåðåìê³âñüêîãî òð³î" — "Ãîëîñ³¿âñüêîþ" òà
"Âàñèëüê³âñüêîþ". Íàãàäàºìî, óñ³ òðè ñòàí-
ö³¿ ìåòðî ìàþòü áóòè ãîòîâ³ äî ê³íöÿ öüîãî
ðîêó. ²ç 1,65 ìëðä ãðí âèä³ëåíèõ öüîãîð³÷ íà
¿õíº áóä³âíèöòâî, ïîëîâèíà êîøò³â óæå îñ-
âîºíà

Âøàíóþòü Àðòåì³ÿ Âåäåëÿ
Ïàì'ÿòíèé çíàê íà ÷åñòü âèäàòíîãî óêðà-

¿íñüêîãî êîìïîçèòîðà òà äèðèãåíòà ç’ÿâèòü-
ñÿ íà ôàñàä³ áóäèíêó ¹ 6 íà âóëèö³ Áðàò-
ñüê³é. Àðòåì³é Âåäåëü íàðîäèâñÿ íà Ïîäî-
ë³, ³ ÿêðàç íà ðîç³ ñó÷àñíèõ âóëèö³ Áðàòñüêî¿
òà Àíäð³¿âñüêî¿ ñòîÿëà õàòà éîãî ñ³ì’¿. "Òóò
Âåäåëü æèâ äî 1788 ðîêó òà ùå äâà ïåð³îäè
äåùî çãîäîì. Òóò â³í ³ ïîìåð. Äîøêà, ùî ìè
¿¿ âñòàíîâèìî, áóäå çíàêîì íàëåæíî¿ øàíè
é â³÷íî¿ ïàì’ÿò³ ïðî ëþäèíó âåëèêîãî òàëàí-
òó",— ñêàçàâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òà-
ë³é Æóðàâñüêèé

Êè¿â áóäå 
íàéçåëåí³øèì

Ì³ñüêà âëàäà âïåðòî áîðåòüñÿ çà ñòàòóñ Êè-
ºâà ÿê íàéçåëåí³øî¿ ñòîëèö³. ßê ïîâ³äîìè-
ëè ó ÊÏ "Êè¿âçåëåíáóä", ëèøå çà ïåðøå ï³â-
ð³÷÷ÿ ó ì³ñò³ âèñàäèëè 9 òèñ. 954 äåðåâà, 30
òèñ. 555 êóù³â, 8 òèñ. 467 êâ³òîê òà âëàøòó-
âàëè 133,7 ãà ãàçîí³â. Íàòîì³ñòü âèâåçëè 
6 òèñ. êóáîìåòð³â ñì³òòÿ ³ ë³êâ³äóâàëè 90 ñì³ò-
òºçâàëèù. Âèêîñèëè 4 òèñ. ãà ãàçîí³â. Ùîá
óñÿ öÿ çåëåíü íå ç³â'ÿëà ï³ä ïàëþ÷èì ñîí-
öåì, ¿¿ ïîëèâàþòü ³ç 54 ñïåö³àëüíèõ ìàøèí.
Ó öåíòðàëüíèõ ïàðêàõ îáëàøòîâàíî àâòîìà-
òè÷í³ ñèñòåìè çðîøåííÿ. Íàãàäàºìî, ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³äïèñàâ
ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî çàõîäè ç îçåëåíåííÿ ì³ñ-
òà. Â³äïîâ³äíî äî íüîãî, ðîçðîáëåíà ïðîãðà-
ìà íà 2008-2012 ðîêè, ùî ïåðåäáà÷àº ðåêîí-
ñòðóêö³þ òà ðåìîíò 49 ïàðê³â òà 84 ñêâåð³â
ñòîëèö³

Óêðà¿íñüêà Ãåëüñ³íñüêà
ñï³ëêà â³äñâÿòêóº 20-ð³÷÷ÿ

Ó ñåðïí³ â ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ óðî÷èñòî-
ñò³ ç íàãîäè 20-¿ ð³÷íèö³ ç ÷àñó çàñíóâàííÿ
Óêðà¿íñüêî¿ Ãåëüñ³íñüêî¿ ñï³ëêè. Öÿ â³äîìà
ïðàâîçàõèñíà îðãàí³çàö³ÿ àêòèâíî çàõèùàëà
ïðàâà òà ñâîáîäè óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí ó
÷àñè ðàäÿíñüêîãî ðåæèìó. Ó ¿¿ ëàâàõ ïîáó-
âàëî ÷èìàëî âèäàòíèõ óêðà¿íñüêèõ ïîë³òè-
ê³â òà ãðîìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â. 20 ñåðïíÿ ó Êè-
¿âñüêîìó ì³ñüêîìó áóäèíêó â÷èòåëÿ â³äáó-
äåòüñÿ þâ³ëåéíà êîíôåðåíö³ÿ. Íàñòóïíîãî
äíÿ â Óêðà¿íñüêîìó äîì³ ïðîéäóòü óðî÷èñ-
ò³ çáîðè. Äî þâ³ëåþ ïëàíóþòü âèäàòè êíèæ-
êó òà ïðåçåíòóâàòè äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì
ïðî ä³ÿëüí³ñòü ÓÃÑ

Çóñòð³÷ íà Äí³ïð³

Êè¿â îòðèìàâ ³íâåñòèö³éíó ïðîïîçèö³þ
â³ä ²íòåðêîíòèíåíòàëüíî¿ Êîìåðö³éíî¿
Êîðïîðàö³¿ (ÑØÀ) ùîäî áóä³âíèöòâà
ñèñòåìè íàäçåìíîãî ìîíîðåéêîâîãî ïà-
ñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó íàä àâòîìàã³ñ-
òðàëÿìè. Ïðî öå éøëîñÿ íà çóñòð³÷³ ïåð-
øîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñà
Áàññà òà ïðåçèäåíòà êîìïàí³¿ Åêðàìà
Ì³ëëåðà ó ï'ÿòíèöþ. Çàïðîïîíîâàíèé
ïðîåêò âàðò³ñòþ ïîíàä 1 ì³ëüÿðä äîëàð³â
ãîòîâ³ ñòîâ³äñîòêîâî ïðîô³íàíñóâàòè ñà-
ì³ ³í³ö³àòîðè.

Ïðîòå, çà ñëîâàìè Äåíèñà Áàññà, äîñÿã-
íóò³ äîìîâëåíîñò³ ìîæíà ââàæàòè ëèøå

ïîïåðåäí³ìè. "Öå ö³êàâî òèì, ùî çíà÷í³
çàòðàòè ìîæíà ïåðåêëàñòè íà ïëå÷³ ³í-
âåñòîðà. Ìè ïîãîäèëè ñòâîðèòè ñïåö³àëü-
íó ðîáî÷ó ãðóïó, ÿêà âèâ÷èòü äîñâ³ä âïðî-
âàäæåííÿ ìîíîðåéêîâèõ ñèñòåì â ³íøèõ
ì³ñòàõ. Âðàõîâóþ÷è ïðîáëåìè òðàô³êó,
³äåÿ, çâè÷àéíî, ïðèæèëàñÿ á ó Êèºâ³",—
ñêàçàâ Äåíèñ Áàññ.

Àâòîðè ïðîåêòó ï³äêðåñëþþòü, ùî îñ-
ê³ëüêè íàçåìíèé òðàíñïîðò ðóõàºòüñÿ
íàä âóëèöÿìè, íåìàº ïîòðåáè çóïèíÿ-
òèñÿ ó çàòîðàõ. Êð³ì òîãî, â³í º åêîëî-
ã³÷íî áåçïå÷íèì, àäæå ïðàöþº íà åëåê-
òðè÷íîìó æèâëåíí³ ³ ïåðåñóâàºòüñÿ ìàé-

æå áåçøóìíî. Ìîæå ðîçâèâàòè øâèä-
ê³ñòü äî 70 êì/ãîä.

"Òàê³ çàë³çíèö³ º ó Êà¿ð³, Òîê³î òà Ñ³-
åòë³. Âîíè ïðèíîñÿòü ì³ñòàì çíà÷íèé
ïðèáóòîê. Êîìïàí³ÿ ïðàöþº óæå 20 ðî-
ê³â",— ñòâåðäæóº ïàí Ì³ëëåð. Äîäàº, ùî
éîãî ïðîåêòè ðåàë³çóþòü é ó êðà¿íàõ êî-
ëèøíüîãî ÑÐÑÐ, çîêðåìà â Àëìà-Àòè
(Êàçàõñòàí).

Òèì ÷àñîì, äîêè ìîæëèâîñò³ íàäçåì-
íîãî òðàíñïîðòó ëèøå âèâ÷àþòü, ì³ñüêà
âëàäà âæå ìàº ïðîåêò ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷-
êè. "Íèí³ ìè ïðàöþºìî íàä ï³âí³÷íèì
ê³ëüöåì çàë³çíèöü ì³ñòà. Ìîâà éäå ïðî
ì³ñüêó åëåêòðè÷êó, ÿêó ïëàíóºìî ïóñòè-
òè ïî ï³âí³÷íîìó ê³ëüöþ â³ä Òðîºùèíè íà
ïðàâèé áåðåã ñïî÷àòêó äî Ñâÿòîøèíà, ïî-
ò³ì çàìêíóòè ê³ëüöå ï³âäåííèì ï³âêîëîì
òà ïóñòèòè â³ä Ñâÿòîøèíà ÷åðåç âîêçàë íà
Òðîºùèíó. Òàêèé ïðîåêò òàêîæ ìîãëè á
áóäóâàòè ç óðàõóâàííÿì ìîíîðåëüñîâî¿
òåõíîëîã³¿. Ìè âæå âèä³ëèëè êîøòè íà
ïðèäáàííÿ ïåðøî¿ ñó÷àñíî¿ åëåêòðè÷êè,
ÿêó ïðåçåíòóºìî ïðîòÿãîì ðîêó. Íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ïðèäáàºìî 10 òàêèõ åëåê-
òðè÷îê ³ çàïóñòèìî ïåðøèé ðåæèì ê³ëü-
öÿ",— ïîîá³öÿâ íàîñòàíîê Äåíèñ Áàññ

Вселенсь ий Патріарх Варфоломій І висвятив дзвони злато лавої Софії
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Åêîìîíîðåéêà
Íîâèé âèä òðàíñïîðòó ó ñòîëèö³ õî÷óòü ïîáóäóâàòè çà $1 ìëðä
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Інтер онтинентальна Комерційна Корпорація (США) запропон вала
столичній владі створити надземний монорей овий транспорт. Пре-
зидент омпанії Е рам Міллер п'ятницю з стрівся з першим за-
ст пни ом олови КМДА Денисом Бассом. Перший запевняв, що
отовий в ласти прое т понад 1 мільярд доларів. Пан Басс,
своєю чер ою, заці авився пропозицією, одна вважає, що вона
потреб є детально о вивчення спеціальною омісією. Наразі ж
Києві реалізов ватим ть прое т місь ої еле трич и.

За інчення. Почато на 1-й стор.

²íòðèãè â³çèòó ïåðøî¿ îñî-
áè ïðàâîñëàâíîãî ñâ³òó Âàð-
ôîëîì³ÿ ² äî óêðà¿íñüêî¿ ñòî-
ëèö³ äîäàëè çàÿâè äåÿêèõ
óêðà¿íñüêèõ ñâÿùåíèê³â, ÿê³
ïðîãíîçóâàëè ìîæëèâ³ñòü ï³ä-
ïîðÿäêóâàííÿ ÓÏÖ (ÊÏ) ³
ÓÀÏÖ Êîíñòàíòèíîïîëüñüêî-
ìó Ïàòð³àðõîâ³ — ñòâîðåííÿ
"ï³ä øóìîê" äâîõ ïàðàëåëüíèõ
êàíîí³÷íèõ öåðêîâ ð³çíîãî
ï³äïîðÿäêóâàííÿ (Ìîñêîâ-
ñüêîãî ³ Êîíñòàíòèíîïîëü-
ñüêîãî ïàòð³àðõàò³â). Ïðîòå
ñàì Âàðôîëîì³é ² íàãîëîñèâ
íà ïîòðåá³ îá'ºäíàííÿ âñ³õ
ïðàâîñëàâíèõ â³ðíèõ Óêðà¿íè
³... âèñâÿòèâ ó÷îðà Ïðåäñòàâ-
íèöòâî Âñåëåíñüêî¿ Öåðêâè ó
Êèºâ³. "Öåðêâà-Ìàòè ìàº íå
ò³ëüêè ïðàâî, à é îáîâ'ÿçîê
ï³äòðèìóâàòè â ìåæàõ óñòàëå-
íî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ òðàäèö³¿
áóäü-ÿêó êîíñòðóêòèâíó ³ ïåð-
ñïåêòèâíó ïðîïîçèö³þ, ÿêà á
ÿêíàéøâèäøå ë³êâ³äîâóâàëà
íåáåçïå÷í³ ïîä³ëè â öåðêîâ-

íîìó ò³ë³, "ùîá çëî íå ñòàëî
á³ëüøèì" äëÿ Ñâÿòî¿ Öåðêâè
â Óêðà¿í³ ³ öåðêâè âçàãàë³",—
çàçíà÷èâ Âñåëåíñüêèé Ïàòð³-
àðõ ó çâåðíåíí³ äî óêðà¿íñüêî-
ãî íàðîäó.

²íòðèãà ñïàëà ï³ñëÿ ñï³ëüíî-
ãî áîãîñëóæ³ííÿ íà Âîëîäè-
ìèðñüê³é ã³ðö³. Êîíñòàíòèíî-
ïîëüñüêèé ã³ñòü âèêîíàâ ³ "ïðå-
çèäåíòñüêó ïðîãðàìó" â³çèòó, ³
êàíîí³÷íî öåðêîâíó, â³äñëó-
æèâøè ñï³ëüíó Ë³òóðã³þ ç
Àëåêñ³ºì á³ëÿ ïàì'ÿòíèêà Âî-
ëîäèìèðó ³ ïàíàõèäó íà Ìè-
õàéë³âñüê³é ïëîù³ á³ëÿ ïàì'ÿò-
íèêà æåðòâàì Ãîëîäîìîðó, äå
áóëè òàêîæ ïðèñóòí³ íåáàæàí³
(äëÿ ÓÏÖ ÌÏ) ³ºðàðõè ÓÃÊÖ,
ÓÏÖ ÊÏ ³ ÓÀÏÖ.

Ñõîæå äèïëîìàòè÷íèé òà-
ëàíò Âàðôîëîì³ÿ ² äîçâîëÿº
éîìó ñòàòè òèì ì³ñòêîì, ÿêèé
ìîæå çàáåçïå÷èòè ä³àëîã ì³æ
³ºðàðõàìè ïðàâîñëàâíèõ Öåð-
êîâ. Ïðèíàéìí³ íå ã³ðøèé,
í³æ ó Ïðåçèäåíòà, êîòðèé çâ³â
íà ñï³ëüíîìó áîãîñëóæ³íí³

äâîõ ïàòð³àðõ³â. "Â³äáóëàñÿ çó-
ñòð³÷ ïàòð³àðõ³â (Ìîñêîâñüêî-
ãî ³ Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî),
âîíè ñï³ëüíî â³äñëóæèòè óðî-
÷èñò³ Ë³òóðã³¿. Íàÿâíà ñï³ëüíà
ïîçèö³ÿ îáîõ ùîäî ïîäîëàííÿ
ðîçêîëó, îá'ºäíàííÿ óêðà¿í-
ñüêî¿ öåðêâè",— çàçíà÷èâ
"Õðåùàòèêó" êåð³âíèê â³ää³ëó
çîâí³øí³õ öåðêîâíèõ çâ'ÿçê³â
ÓÏÖ (ÌÏ) àðõ³ìàíäðèò Êè-
ðèëî Ãîâîðóí.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð
Þùåíêî àêòèâíî äåìîíñòðó-
âàâ áàæàííÿ äî îá'ºäíàííÿ
âñ³õ óêðà¿íñüêèõ öåðêîâ â ºäè-
íó Öåðêâó, õî÷à âèñëîâëþâàâ-
ñÿ ùîðàçó äîñòàòíüî îáåðåæ-
íî. Íà çóñòð³÷³ ç³ Âñåëåíñüêèì
Ïàòð³àðõîì ïàí Þùåíêî âè-
ñëîâèâ íàä³þ íà ñòâîðåííÿ â
Óêðà¿í³ ïîì³ñíî¿ Öåðêâè òà
ïîïðîñèâ ó Âñåëåíñüêîãî Ïàò-
ð³àðõà Âàðôîëîì³ÿ I áëàãîñëî-
âåííÿ. "ß â³ðþ â òå, ùî áóäü-
ÿê³ ïîä³ëè óêðà¿íñüêèõ â³ðó-
þ÷èõ — íåäîâãîâ³÷í³. ß â³ðþ
â òå, ùî ÿê Áîæèé äàð, ÿê ³ñ-

òîðè÷íà ïðàâäà òà ñïðàâåäëè-
â³ñòü â Óêðà¿í³ ïîñòàíå íàö³î-
íàëüíà ïîì³ñíà Öåðêâà",— çà-
çíà÷èâ óêðà¿íñüêèé Ïðåçè-
äåíò ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé íà
Ñîô³éñüê³é ïëîù³ ó ñóáîòó.

Îêð³ì òîãî, Â³êòîð Þùåí-
êî ï³äïèñàâ Óêàç ïðî ñâÿòêó-
âàííÿ â íàø³é êðà¿í³ Äíÿ õðå-
ùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³-Óêðà-
¿íè. Öå ñâÿòî ùîð³÷íî â³äçíà-
÷àòèìóòü 28 ëèïíÿ. "Öå äóæå
ãàðíèé ïî÷àòîê òàêî¿ òðàäè-
ö³¿, àäæå íàøà äåðæàâà ôàê-
òè÷íî âïåðøå ïðîâîäèòü äó-
õîâíå ñâÿòî òàêîãî ð³âíÿ, ³, íà
ìîþ äóìêó, âñå îðãàí³çîâàíî
íà äóæå âèñîêîìó ð³âí³. Ñàìå
ñâÿòêóâàííÿ äàëî ïîçèòèâíèé
³ìïóëüñ óòâîðåííþ ºäèíî¿ ïî-
ì³ñíî¿ Öåðêâè",— çàçíà÷èâ
"Õðåùàòèêó" êåð³âíèê êàíöå-
ëÿð³¿ ïàòð³àðøî¿ êóð³¿ ÓÃÊÖ
îòåöü Îëåêñà Ïåòð³â

Іван РИБАЛКО,
Єв еній ДИКИЙ,

"Хрещати "
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ОВНИ
На вашом життєвом шлях з’являться вірні товари-

ші. Це посланці долі, вони допомож ть реаліз ватися в
др жном оле тиві, пронизаном д хом рівності, бра-
терства, спільних по лядів, інтересів, де немає місця
для еґоїзм . Заб дьте про особист перева , поводь-
теся с ромно, не хиз йтеся, ваше о ет вання драт ва-
тиме, сіятиме розбрат. Особисте щастя — це не з оран-
ня в б рхливій пристрасті, а союз, сцементований ви-
со ими д ховними цінностями, ідеалами, альтр їзмом.
Що саме і посприяє розвою природних обдар вань.

ТЕЛЬЦІ
Сл жбові перт рбації є небесним приписом, отож зо-

середьтеся на професійних справах, поставте ар’єр
на перше місце, іна ше домашній поб т засмо че вас,
а цьо о доп с ати не можна. Нині вас доля спрямов є
в сфер діяльності, де потрібно реаліз вати фахове по-
ли ання. Не пані йте, а радо з стрічайте зміни!

БЛИЗНЮКИ
Не вихваляйтеся роз мом та ер дицією, присл хай-

теся, що аж ть інші. Тоді елементарні істини, отрі
б ли під зам ом, почн ть від риватися, я азці. Ви
пом дрішаєте, продемонстр вавши ба ато ранність
особистості. Дивіться на світ не через мі рос оп по-
б тово о сьо одення, а філософсь ий ра рс. З висо-
ти все видніше, вимальов ються перспе тиви для
прийняття правильних рішень. Бажано попрям вати в
дале і раї, там шансів значно більше.

РАКИ
Робіть став на творчі, інтеле т альні, енер етичні,

матеріальні рес рси ділових (шлюбних) партнерів, ни-
ні вони презентабельні й впливові. А за рах но влас-
них апіталів бажаної мети не дося ти, отож с ладайте
все в спільн с арбнич , об’єдн йте творчі, фінансові
напрацювання, тіль и разом вам по силі недосяжні вер-
шини. І, борони вас Боже, сваритися через роші.

ЛЕВИ
Ви ризи єте стати жертвою еґоїстично о самоствер-

дження. Не форс йте події, хапаючись за ділове (шлюб-
не) ермо, самом наміченої цілі не дося ти. Тіль и в
парі з любленими партнерами, а на роботі з досвід-
ченими діловими омпаньйонами вам сміхнеться фор-

т на! Йдіть на пост п и, б дьте та товні й омпроміс-
ні, навчайтеся від оп вати ори інальне зерно, а впер-
тості та амбіціям — зась!

ДІВИ
Досить жити ілюзіями! Ви повинні дося ти дос она-

лості в б дь-я ій справі, шліф йте тр дов майстер-
ність, відпрацьов йте висо і техноло ії, пра ніть стати
фахівцем висо о о лас !

ТЕРЕЗИ
У ваше серце ось-ось пост ає вели е охання. При о-

т йтеся до з стрічі з висо ою остею, б дьте всеозбро-
єнні, бо це поч ття дале осяжне.

СКОРПІОНИ
Домашня арена — місце для роз ортання доленосних

подій, том не відвертайте ва на сл жбові справи.
Престиж та тр дові перемо и потрібні не на роботі, а
під сімейним дахом.

СТРІЛЬЦІ
Навчайтеся с різь, життя — вища ш ола, де почерп-

нете знання, я их не навчить жоден ВНЗ. Вбирайте, мов
б а, те, що підносить дійсність. Це вас зробить юни-

ми, завзятими й чарівними.

КОЗОРОГИ
Нама айтеся правильно оцінити себе, розрах йте свої

рес рси і постарайтеся зваж вати всі “плюси” і “мін -
си” реальності, в я потрібно в ладати сили, тоді от-
римаєте ма симальний приб то .

ВОДОЛІЇ
Беріть ініціатив в р и і дійте! Ви повинні б ти с різь

на білом оні, захоплювати, запалювати, пробивати
неприст пні стіни. Вірні соратни и допомож ть всьо-
м , оловне — врахов вати їхні інтереси.

РИБИ
Розслабтеся і пливіть за течією. У цьом ольфстри-

мі відновите сили, зміцните здоров’я, а тр дові наван-
таження зведіть до мінім м й розпрощайтеся з роллю
робочої оняч и.

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (ç 25 äî 31 ëèïíÿ )

Заст пни начальни а Головно о правління
з питань ре лами — начальни а правління
ре лами на транспорті ом нальної власності

м. Києва

Основні обов’яз и:

* Реалізація державної політи и в сфері ре ламної діяльно-

сті;

* Забезпечення розвит сфері ре ламної діяльності;

* Здійснення онтролю та облі ре лами на транспорті о-

м нальної власності м. Києва;

* Опрацювання е ономічних та ор анізаційних питань діяль-

ності правління.

Вимо и:

* Повна вища освіта відповідно о професійно о спрям ван-

ня за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра або спеціаліс-

та.

* Післядипломна освіта сфері правління: ма істр держав-

но о правління за відповідною спеціалізацією.

* Стаж роботи за фахом державній сл жбі на подібних по-

садах не менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом не менше 5

ро ів.

* Вільне орист вання ПК.

* Вільне володіння раїнсь ою мовою.

Особисті я ості:

* Аналітичні здібності, системне мислення.

* Пра нення до професійно о рост , висо а працездатність

та відданість роботі.

* Відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, чесність,

порядність, ом ні абельність, міння працювати в оманді.

* Висо а ви онавча дисципліна.

Умови праці:

* Гідна оплата праці, премії, доплати за ран и, надбав и за

висл ро ів на державній сл жбі.

* Підвищений розмір пенсії.

* Оплач вана відп ст а тривалістю 30 алендарних днів.

* Адреса майб тньо о місця роботи: м. Київ,

в л. М. Коцюбинсь о о, 12-А.

До менти необхідно подавати за адресою: 01044,

м. Київ, в л. Басейна,1/2-а, . 102 (kuts@kma. gov. ua)

до 25 серпня 2008 ро .

Телефон для довідо : +38 044 234 40 98, 278 43 50

Начальни правління взаємодії з с дами,
правоохоронними ор анами

та ор анами юстиції

Основні обов’яз и:

* Ор анізов є взаємодію ор анів місцевої ви онавчої влади міс-

та Києва з с дами, правоохоронними ор анами та ор анами юсти-

ції, адво ат ри, про рат ри, правління державної с дової адмі-

ністрації м. Києві;

* Ор анізов є забезпечення ромадсь о о поряд . Громадсь ої

безпе и. Боротьби зі злочинністю та ор пцією, а та ож додержан-

ням прав, свобод людини і ромадянина, захист життя та здоров’я

особи;

* Сприяє діяльності с дів, правоохоронних ор анів та ор анів юс-

тиції.

Вимо и:

* Повна вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за

освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра або спеціаліста.

* Післядипломна освіта сфері правління: ма істр державно о

правління за відповідною спеціалізацією.

* Стаж роботи за фахом державній сл жбі на подібних посадах

не менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом не менше 5 ро ів.

* Вільне орист вання ПК.

* Вільне володіння раїнсь ою мовою.

Особисті я ості:

* Аналітичні здібності, системне мислення.

* Пра нення до професійно о рост , висо а працездатність та

відданість роботі.

* Відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, чесність,

порядність, ом ні абельність, міння працювати в оманді.

* Висо а ви онавча дисципліна.

Умови праці:

* Гідна оплата праці, премії, доплати за ран и, надбав и за ви-

сл ро ів на державній сл жбі.

* Підвищений розмір пенсії.

* Оплач вана відп ст а тривалістю 30 алендарних днів.

* Адреса майб тньо о місця роботи: 01044, м. Київ,

в л. Басейна,1/2-а.

До менти необхідно подавати за адресою: 01044,

м. Київ, в л. Басейна,1/2-а, . 102 (kuts@kma. gov. ua)

до 25 серпня 2008 ро .

Телефон для довідо : +38 044 234 40 98, 278 43 50.

Начальни Головно о правління онтролю
за бла о строєм міста Києва

Основні обов’яз и:

* В межах своєї омпетенції здійснює онтроль, за дотримання встановлено о по-

ряд тримання і е спл атації об’є тів місь ої інфрастр т ри, правомірності їхньо о

розміщення та бла о строю території;

* Стежить за дотриманням нормативно о санітарно-технічно о стан територій, б -

дівель, спор д, інженерних мереж, елементів зовнішньо о бла о строю міста, б дівель-

них і дорожніх робіт, а та ож вжиття відповідних заходів щодо с нення недолі ів;

* Ор анізація робіт, пов’язаних з про ладанням, ремонтом і переобладнанням під-

земних інженерних ом ні ацій, б дівництвом і ремонтом шляхів та проведенням бла-

о строю і озеленення територій;

* Контролю дотримання встановлено о чинними нормативними а тами поряд е с-

пл атації та тримання підприємствами, становами, ор анізаціями, незалежно від

форм власності, об’є тів зовнішньо о бла о строю та інфрастр т ри міста;

* Реаліз є заходи щодо тримання належном санітарно-технічном стані терито-

рій, б дівель і спор д, незалежно від форм власності, том числі пам’ято історії,

льт ри і архіте т ри тощо.

Вимо и:

* Вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним

рівнем ма істра або спеціаліста.

* Післядипломна освіта сфері правління: ма істр державно о правління за від-

повідною спеціалізацією.

* Стаж роботи за фахом державній сл жбі на подібних посадах не менше 1 ро

або стаж роботи за фахом не менше 3 ро ів.

* Вільне орист вання ПК.

* Вільне володіння раїнсь ою мовою.

Особисті я ості:

* Аналітичні здібності, системне мислення.

* Пра нення до професійно о рост , висо а працездатність та відданість роботі.

* Відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, чесність, порядність, ом ні а-

бельність, міння працювати в оманді.

* Висо а ви онавча дисципліна.

* Готовність працювати понаднормово та напр женом ритмі.

Умови праці:

* Гідна оплата праці, премії, доплати за ран и, надбав и за висл ро ів на дер-

жавній сл жбі.

* Підвищений розмір пенсії.

* Оплач вана відп ст а тривалістю 30 алендарних днів.

* Адреса майб тньо о місця роботи: 01032, м. Київ-32, в л. Са са ансь о-

о, 143

До менти необхідно подавати за адресою: 01044, м. Київ, в л. Басей-

на,1/2-а, . 102 (kuts@kma. gov. ua) до 25 серпня 2008 ро .

Телефон для довідо : +38 044 234 40 98, 278 43 50.
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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 1936
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Василь ГОРБАЛЬ, народний
деп тат:
— Насправді, Києві ба ато та-
их шматоч ів землі. Я нещодавно
поб вав на Тр хановом острові і
мав на од про лятися певних
місцях. Видно, що до ба атьох із
них р а осподаря не доходила
давно. Це свідчить про проблем
цільово о призначення і ви орис-
тання Тр ханово о острова. Мене
це вражає, адже навряд чи можна
це місце ви ористов вати для сі-
мейно о відпочин . Дитин навіть
недале о страшно відп стити!

Анжелі а АНДРІЄВСЬКА,
співач а, засл жена артист а
У раїни:
— Хрещати і Майдан. Там о-

лись б ло озяче болото, страш-
не місце. Коли про лююся Май-
даном, відч ваю холодо по хреб-

т — неприємне місце. В Києві ба-
ато енер етично сильних місць,
я і дозволяють роз ритися д ші,
наб ти стан спо ою: Голосіїв-
сь ий, Броварсь ий ліс, Володи-
мирсь а ір а... Це від риті енер-
етичні анали зі Всесвітом, й там,
де є храми, — Софійсь ий собор,
Лавра тощо.

Олена ЗАТОЛОКІНА, телеве-
д ча:
— Ж ів острів. Колись, при а-

д ю, незвичною б ла місцина, на
я ій розташов вався Зелений те-
атр. Є та і місця на Подолі, де зна-
ходяться зр йновані б дин и, в
я их ніхто не живе і бі ають з раї
ди их соба . Це я ісь містичні те-
риторії, я і нині заб дов ють. А не-
подалі в лиці Андріївсь ої є фа -
т ри, біля я их можна знімати
фільми жахів!

Íàéäèê³øå ì³ñöå 
â Êèºâ³:

Анатолій МАТВІЄНКО, народний деп тат:
— Я б в дитинстві повним. Др зі називали навіть

П зь від слова "п затий". У четвертом ласі за охав-
ся дівчин , але ос іль и б в не д же симпатичним,
роз мів, що вона мене не сприймає. І почав займати-
ся спортом. Прийшов 5-м ласі дитяч спортивн
ш ол з ф тбол , відтоді став ращим всіх видах
спорт . Займався бас етболом, ф тболом, ле ою ат-
лети ою, бі ом ( люблені дистанції — 400 і 800 м), на-
віть списа метн в найдалі! Брав часть навіть рес-
п блі ансь их зма аннях і чемпіонатах, б в зарахова-
ним до д блів львівсь их "Карпат".

Ві тор АНІСІМОВ, дизайнер:
— Я навчався війсь овом Інстит ті фіз льт ри.

Б в чемпіоном Ленін радсь о о воєнно о о р , а по-
тім — і Київсь о о. Зма ання б ли з офіцерсь о о ба-

атоборства. Я й досі ре лярно раю ф тбол — чо-
тири рази на тиждень разом із др зями.

Андрій БЛАГУН, часни рт "Тарта ":
— Усе життя займаюся спортом. З дзюдо маю др -

ий дорослий розряд, бо сом, щоправда, займаюся
без розряд , плаванням, фехт ванням на шпа ах. А
нині бі аю в ф тбол і ходж тренажерний зал, щоб
підтрим вати форм .

DJ ЗЛАТА, діджей:
— Не мож с азати, що б ли дося нення. Я просто

займаюся спортом — наразі бо сом-аеробі ою ро ів
же півтора. Проб вала займатися різними е стре-
мальними видами спорт — "вей ом" (один із водних
видів спорт ), віндсерфін ом, різними роли ами... Але
я ом сь одном вид не надаю перева .

ßê³ âè ìàëè 
ñïîðòèâí³ äîñÿãíåííÿ?

Êèÿíè ââàæàþòü
Âåðõîâíó Ðàäó
íàéäèê³øèì
ì³ñöåì ó ì³ñò³
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Âåðõîâíà ðàäà — 25 %
2. Ëèñà ãîðà — 23 %
3. Æóê³â îñòð³â — 20 %
4. Êàáì³í — 18 %
5. Ãîëîñ³¿âñüêèé ë³ñ — 14 %

Ìàìà Áëîõ³íà 
ïðîáèëàñÿ ó ñïîðò, 
ÿê ìîâèòüñÿ, ç íóëÿ
Ó 90 ðîê³â Êàòåðèíà Àäàìåíêî ïðàöþº 
íà êàôåäð³ ô³çêóëüòóðè
²ãîð ÑÂÀ×²É
"Õðåùàòèê"

З Катериною Адамен о в
дитинстві не займалися
тренери. Проте вже в
15 ро ів дівчина перемо -
ла марафонсь ом забі-

серед дорослих Ки-
єві. Через іль а ро ів
молода спортсмен а же
чемпіон СРСР. У 1952 ро-
ці через ва ітність вона не
змо ла взяти часті в
Олімпійсь их і рах Гель-
сін і, зате неї народився
син — Оле Блохін. Цьо о
ро матері ф тболіста
ювілей — 90 ро ів. Одна
вона і досі працює на а-
федрі фіз льт ри столич-
но о ВУЗ .

Íàâ÷àþ÷èñü ó ñ³ëüñüê³é øêîë³
íà Êè¿âùèí³, Êàòåðèíà Àäàìåíêî
íå íàäòî ö³êàâèëàñÿ ô³çêóëüòóðîþ.
Ïðîòå, âñòóïèâøè ï³ñëÿ 7 êëàñó äî
ôàáðè÷íî-çàâîäñüêîãî ó÷èëèùà ó
ñòîëèö³, òàìòåøí³é ô³çðóê ïîáà-
÷èâ ó ä³â÷èíè íåàáèÿêèé ïîòåí-
ö³àë ³ îäðàçó çàëó÷èâ ¿¿ äî á³ãó.

Ó 15-ð³÷íîìó â³ö³ ¿¿ "âèñòàâèëè"
íà ìàðàôîíñüêèé çàá³ã ðàçîì ³ç
äîðîñëèìè. Íà äèñòàíö³¿ â³ä Áåñ-
ñàðàáêè äî òîä³ "×åðâîíîãî ñòà-
ä³îíó" Êàòåðèíà Àäàìåíêî âèïå-
ðåäèëà âñ³õ ³ îäðàçó ïîòðàïèëà â
ïîëå çîðó ñïîðòèâíèõ òðåíåð³â
åë³òè. Ä³â÷èíó çàëó÷èëè äî òðåíó-
âàíü òà ñîòåíü çìàãàíü.

Ìîëîäà ñïîðòñìåíêà 86 ðàç³â ïî-
ë³ïøóâàëà ðåêîðäè Óêðà¿íè â çàá³-
ãàõ íà ð³çí³ äèñòàíö³¿, á³ãó ç áàð'-
ºðàìè. Âîíà äðóãîþ â ÑÐÑÐ ïðî-
á³ãëà ñòîìåòð³âêó øâèäøå 12 ñå-
êóíä. 1940 ðîêó ó 22-ð³÷íîìó â³ö³
Êàòåðèíà Àäàìåíêî ñòàëà ÷åìï³-
îíêîþ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.

Íà öåé ÷àñ ñïîðòñìåíêà âæå
áóëà îäðóæåíîþ ³ ìàëà ñèíà. Áó-
ëà â³éíà. ×îëîâ³êà çàáðàëè íà
ôðîíò. Ïàí³ Àäàìåíêî ïåðå¿õàëà
ç äèòèíîþ äî Êóðñüêî¿ îáëàñò³
Ðîñ³¿, äå ïðàöþâàëà ó êîëãîñï³.
Äî Êèºâà âîíà ïîâåðíóëàñü îäðà-
çó ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ñòîëèö³ â³ä
ôàøèñò³â ó 1944-ìó âæå ó ñòàòó-
ñ³ âäîâè. Äëÿ ï³äòðèìêè áîéîâî-
ãî äóõó àðì³¿, ñïîðòñìåíêó ïðè-
çâàëè äî àðì³¿. Ñàìå òàì âîíà ïî-
çíàéîìèëàñÿ ç Âîëîäèìèðîì
Áëîõ³íèì, çà ÿêîãî çãîäîì âè-
éøëà çàì³æ.

Ó 1952 ðîö³ çá³ðíà ÑÐÑÐ âïåð-
øå áðàëà ó÷àñòü â Îë³ìï³éñüêèõ
³ãðàõ ó Ãåëüñ³íê³. Òóäè ìàëà ¿õà-
òè é Êàòåðèíà Àäàìåíêî. Ïðî-
òå æ³íêà ä³çíàëàñÿ, ùî âàã³òíà,
é â³äìîâèëàñÿ â³ä çìàãàíü. Çãî-
äîì íàðîäèâñÿ ñèí Îëåã. "ß íå

øêîäóþ, ùî íå ïî¿õàëà íà Îë³ì-
ï³àäó, íå ðîçäóìóþ, ÷è ìîãëà á
ñòàòè òàì ÷åìï³îíêîþ. Ó ñïîðò³
ÿ ïî÷èíàëà ç í³÷îãî ³ äîñÿãëà ÷è-
ìàëî. Àëå ì³é ñèí — öå ùå á³ëü-
øà ãîðä³ñòü",— çàïåâíÿº ïàí³
Êàòåðèíà. Ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ
äðóãî¿ äèòèíè âîíà ï³øëà âèêëà-
äàòè ô³çêóëüòóðó â íèí³ Êè¿â-
ñüêîìó óí³âåðñèòåò³ áóä³âíèöòâà
³ àðõ³òåêòóðè. Ïðàöþº òóò ³ äî-
ñ³. "Ï³ñëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ, ïðà-
öþþ ìåòîäèñòîì. Ìîãëà á òðå-
íóâàòè, àëå íå õî÷ó, ùîá íà â³ê
âêàçóâàëè",— êàæå ïàí³ Àäàìåí-
êî. Îêð³ì ñïîðòèâíèõ, ìàº ðå-
êîðäè é æèòòºâ³ — 50 ðîê³â ðî-
áîòè â óí³âåðñèòåò³, 65 ðîê³â
ùàñëèâîãî ñ³ìåéíîãî æèòòÿ ³ äâà
ñèíè — îäèí ïðîôåñîð õ³ì³¿, à
³íøèé â³äîìèé â óñüîìó ñâ³ò³
ôóòáîë³ñò
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Найбільш дике місце в Києві

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ñîíÿ÷íà ïîãîäà. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé,

3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +24...+26°Ñ, âíî÷³ +15...+17°Ñ; íà
óçáåðåææ³ Êðèìó äî +26°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+25...+27°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +22...+25°Ñ, âíî÷³ +18...+20°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +21...+23°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—
9 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +25...+27°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Матір Оле а Блохіна Катерина Адамен о аже, що син, заради я о о вона
сво о час відмовилася від зма ань, — її найбільша ордість
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