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Ïåðø³ ï³ñëÿ Òâîðöÿ
Íàéêðàùèõ áóä³âåëüíèê³â ïðèâ³òàëè ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Все раїнсь ий День б дівельни а відзначили
столиці. Урочистості відб лися в палаці

"У раїна". Від імені Президента, прем'єр-мі-
ністра та спі ера із професійним святом сіх
привітав міністр ре іонально о розвит та
б дівництва Василь К йбіда. Для іменинни ів
вист пали Таїсія Повалій, Тарас Петринен о
та Оле сандр Пономарьов. Свят вання за-
вершили ф ршетом, на я ом висо опоса-
довці та ерівни и б дівельних підприємств
мо ли об оворити я дося нення, та і проб-
леми ал зі.

Ó÷îðà â Óêðà¿í³ â³äçíà÷èëè Äåíü áóä³âåëüíèêà. Ç ö³º¿
íàãîäè â Íàö³îíàëüíîìó ïàëàö³ “Óêðà¿íà” ó ï’ÿòíèöþ

îðãàí³çóâàëè ñâÿòî. Ïîñëóõàòè âèñòóïè óëþáëåíèõ âèêî-
íàâö³â çàïðîñèëè íå ëèøå êåð³âíèê³â áóä³âåëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ, à ³ çâè÷àéíèõ ïðàö³âíèê³â òà âåòåðàí³â ãàëóç³.

Êîíöåðòíà çàëà áóëà çàïîâíåíà ìàéæå ö³ëêîì. Ïðîãðà-
ìó â³äêðèâ õîð íàéá³ëüøî¿ áóä³âåëüíî¿ êîðïîðàö³¿ ñòîëè-
ö³ — ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä”, ÿêà, âëàñíå, ³ ñòàëà îäíèì ç îð-
ãàí³çàòîð³â çàõîäó. ²íøèì ãîëîâíèì ïàðòíåðîì ïðîâåäåí-
íÿ ñâÿòà âèñòóïèëà Óêðà¿íñüêà áóä³âåëüíà àñîö³àö³ÿ. Îä-
íàê ÷ëåíè ðàäè äèðåêòîð³â òà âëàñíèêè ñòîëè÷íèõ áóä³-
âåëüíèõ êîìïàí³é Ëåâ Ïàðöõàëàäçå (“XXI ñòîë³òòÿ”), ²ãîð
Áàëåíêî (“Ôóðøåò”), Íâåð Ìõèòàðÿí (“Ïîçíÿêèæèòëî-
áóä”) ó çàë³ òàê ³ íå ç’ÿâèëèñÿ.

Ï³ñëÿ çàïàëüíèõ óêðà¿íñüêèõ ï³ñåíü òà íàðîäíèõ òàí-
ö³â íà ñöåíó çàïðîñèëè ì³í³ñòðà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó
òà áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè Âàñèëÿ Êóéá³äó, ÿêèé, äî ñëîâà,
ñèä³â ïîðÿä ç ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ õîëäèíãó “Êè¿âì³ñüê-
áóä” Ïåòðîì Øèëþêîì. Àáè íå ïñóâàòè ñâÿòêîâîãî íà-
ñòðîþ, ïðîáëåìí³ ìîìåíòè ãàëóç³ ó ñâî¿é ïðîìîâ³ ì³í³ñòð
îìèíóâ.

“Óñå áóäå òàê, ÿê ñë³ä,— çàïåâíèâ Âàñèëü Êóéá³äà.—

Òîìó ùî áóä³âåëüíèêè — ì³öí³ ëþäè! Ò³ëüêè âîíè çâî-
äÿòü ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè, ùî ñòîÿòü â³êàìè!”

Ì³í³ñòð òàêîæ çà÷èòàâ ïðèâ³òàííÿ â³ä Ïðåçèäåíòà Â³ê-
òîðà Þùåíêà, ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Þë³¿ Òèìîøåíêî òà ñï³-
êåðà Àðñåí³ÿ ßöåíþêà.

Ïîò³ì äëÿ âèíóâàòö³â ñâÿòà ñï³âàëè Òàðàñ Ïåòðèíåí-
êî, Òåòÿíà Ãîðîáåöü, Òà¿ñ³ÿ Ïîâàë³é òà Îëåêñàíäð Ïî-
íîìàðüîâ. Îñòàíí³é ðîç÷óëèâ ïóáë³êó ç³çíàííÿì, ùî éî-
ãî ìàòè òàêîæ ïðàöþâàëà â áóä³âíèöòâ³. Ïîçà êîíöåðò-
íîþ ïðîãðàìîþ Îëåêñàíäð Ïîíîìàðüîâ çàñï³âàâ óëþá-
ëåíó ï³ñíþ ñâîº¿ íåíüêè — “Í³÷ ÿêà ì³ñÿ÷íà”, ïðè÷îìó
áåç ìóçè÷íîãî ñóïðîâîäó.

Ïî çàâåðøåíí³ óðî÷èñòîñòåé VIP-ãîñòåé çàïðîñèëè íà
ôóðøåò çà ó÷àñòþ ì³í³ñòðà òà êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ.
Òàì ãîñò³ óæå çäåá³ëüøîãî äèñêóòóâàëè, ÿê âèâåñòè ãà-
ëóçü ³ç êðèçè, ùî ñêëàëàñÿ ÷åðåç ï³äâèùåííÿ êðåäèòíèõ
â³äñîòêîâèõ ñòàâîê. ×åðåç îäèí òîñòè âèãîëîøóâàëè çà íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â — àáè ¿ì âèñòà÷èëî äóõó ç³áðàòèñÿ, ðîç-
â’ÿçàòè áàíê³âñüêó êðèçó òà óõâàëèòè çàêîí ïðî êîìïëåêñ-
íó çàáóäîâó ñòîëèö³
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Êè¿â ïîãàñèâ çîâí³øí³
îáë³ãàö³¿ íà ñóìó 
150 ìëí ãðí

Ñòîëèöÿ óñï³øíî òà ñâîº÷àñíî ïîãàñèëà
äåáþòí³ äëÿ ì³ñòà ï’ÿòèð³÷í³ çîâí³øí³ îáë³-
ãàö³¿ íà ñóìó 150 ìëí äîëàð³â ÑØÀ. Çà ñëî-
âàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñà Áàññà, òàêèì ÷èíîì Êè¿â ùå ðàç ï³ä-
òâåðäèâ ñïðîìîæí³ñòü òà ãîòîâí³ñòü ñâîº÷àñ-
íî òà â ïîâíîìó îáñÿç³ ðîçðàõîâóâàòèñÿ çà
áîðãîâèìè çîáîâ’ÿçàííÿìè ïåðåä ³íîçåìíè-
ìè êðåäèòîðàìè. “À ñàìå öå º óìîâîþ óñï³ø-
íîãî âèõîäó óêðà¿íñüêîãî åì³òåíòà íà çîâ-
í³øí³ òà âíóòð³øí³ ðèíêè êàï³òàëó ³ ïîäîâ-
æåííÿ ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíî¿ êðåäèòíî¿ ³ñ-
òîð³¿ ì³ñòà”,— çàçíà÷èâ ïàí Áàññ

Ó ì³ñüêîìó öåíòð³ ñåðöÿ
ïðîîïåðóâàëè 
400 õâîðèõ

Äî ê³íöÿ 2008-ãî â ì³ñüêîìó öåíòð³ ñåð-
öÿ ïëàíóþòü ïðîâåñòè ï³âòîðè òèñÿ÷³ îïå-
ðàö³é. Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà öüîãî ìåäè÷-
íîãî çàêëàäó Áîðèñà Òîäîðîâà, ò³ëüêè çà ÷î-
òèðè ì³ñÿö³ ðîáîòè, òîáòî ç êâ³òíÿ, òóò
çä³éñíåíî 400 õ³ðóðã³÷íèõ âòðó÷àíü. “Îêð³ì
öüîãî, â ïîë³êë³í³÷íîìó â³ää³ëåíí³ öåíòðó
îáñòåæåíî ïîíàä 2,5 òèñÿ÷³ ïàö³ºíò³â, ïðî-
âåäåíî 420 êîðîíàðîãðàô³é òà ïîíàä 100
ñòåíòóâàíü â³íöåâèõ ñóäèí”,— çàçíà÷èâ Áî-
ðèñ Òîäîðîâ. Â³í äîäàâ, ùî 70 â³äñîòê³â ïà-
ö³ºíò³â ì³ñüêîãî öåíòðó ñåðöÿ — êèÿíè,
ðåøòà º ìåøêàíöÿìè ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà-
¿íè. Íàãàäàºìî, ùî Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
öåíòð ñåðöÿ áóäóâàëè ïîíàä òðè ðîêè ³ ââå-
ëè â åêñïëóàòàö³þ â ãðóäí³ 2007-ãî. Öå óí³-
êàëüíèé ìåäè÷íèé çàêëàä, òàêèõ íåìàº íà
òåðåíàõ ÑÍÄ

Íîâà äîðîãà
ðîçâàíòàæèòü ì³ñòî 
â³ä çàòîð³â

Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, òðèâàþòü áó-
ä³âíèöòâî òà ðåêîíñòðóêö³ÿ âóëèö³ Çäîëáó-
í³âñüêî¿. “Öå ùå îäèí êðîê ì³ñüêî¿ âëàäè
ó áîðîòüá³ ç çàòîðàìè,— ïåðåêîíàíèé ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ.—
Àäæå çàïóñê îíîâëåíî¿ ìàã³ñòðàë³ ïîë³ï-
øèòü äîðîæíüî-òðàíñïîðòíó ³íôðàñòðóêòó-
ðó, óìîâè ïåðåñóâàííÿ àâòîìîá³ë³â, çíà÷íî
ðîçâàíòàæèòü äîðîãè ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³”. Çà éîãî ñëîâàìè, áóä³âíèöòâî ä³ëÿíîê
íà Çäîëáóí³âñüê³é òà êàï³òàëüíèé ðåìîíò
ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè äàñòü çìîãó âîä³ÿì íà
20 õâèëèí øâèäøå ä³ñòàâàòèñÿ ç Äí³ïðîâ-
ñüêî¿ Íàáåðåæíî¿ äî Õàðê³âñüêîãî øîñå,
îìèíàþ÷è Ëåí³íãðàäñüêó ïëîùó, ïðîñï. Áà-
æàíà òà øëÿõîïðîâ³ä íà Õàðê³âñüêîìó øî-
ñå, äå íàé÷àñò³øå óòâîðþþòüñÿ àâòîìîá³ëü-
í³ çàòîðè. “Ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü äîðî-
ãè ñòàíîâèòèìå 4000 àâòîìîá³ë³â çà ãîäè-
íó,— íàãîëîñèâ Äåíèñ Áàññ.— Ôàêòè÷íî æ
Çäîëáóí³âñüêà äóáëþâàòèìå ïðîñï. Âîçç’ºä-
íàííÿ”.

Íèí³ òóò çâîäÿòü ï³ùàíèé íàñèï, âñòàíîâ-
ëþþòü áîðòîâèé êàì³íü òà ïðîêëàäàþòü ³í-
æåíåðí³ ìåðåæ³ é äîùîâó êàíàë³çàö³þ. Íà-
ãàäàºìî, ùî çàãàëüíà äîâæèíà Çäîëáóí³â-
ñüêî¿ ñòàíîâèòü 3,5 ê³ëîìåòðà. Çàâåðøèòè
ðîáîòè ïëàíóþòü äî ãðóäíÿ 2009 ðîêó

Îë³ìï³éö³ ïîäÿêóâàëè
ñòîëè÷í³é âëàä³

Ïðåçèäåíò Íàö³îíàëüíîãî îë³ìï³éñüêîãî
êîì³òåòó Óêðà¿íè Ñåðã³é Áóáêà íàä³ñëàâ ëèñ-
òà ïåðøîìó çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñó Áàññó, â ÿêîìó âèñëîâèâ âäÿ÷í³ñòü çà
ñïðèÿííÿ â îðãàí³çàö³¿ óðî÷èñòî¿ öåðåìîí³¿
ïðîâîä³â ñïîðòñìåí³â íà ²ãðè XXIX Îë³ìï³-
àäè â Ïåê³í³. “Ðàçîì ìè ðîáèìî çíà÷íó
ñïðàâó. Àäæå ñàìå çàâäÿêè öüîìó çàõîäó êî-
æåí ç îë³ìï³éö³â çì³ã â³ä÷óòè ï³äòðèìêó
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó íàïåðåäîäí³ íàéâàæëè-
â³øèõ ñòàðò³â,— éäåòüñÿ ó ëèñò³ Ïðåçèäåí-
òà ÍÎÊ.— Ñïîä³âàþñÿ, ùî íàøà ñï³âïðàöÿ
çàðàäè óòâåðäæåííÿ îë³ìï³éñüêèõ ö³ííîñòåé
òà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ïðîäîâæèòüñÿ é
íàäàë³”

Ïî Âîëîñüê³é â îäèí á³ê
Ó ðåæèì³ îäíîñòîðîííüîãî ðóõó íà Ïîäîë³ ïðàöþâàòèìå 
12 âóëèöü
²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Учора місті побільшало на одн в лицю з одно-
стороннім р хом. Нею стала Волось а, що на По-
долі. Почато і інець в лиці виходять на Набе-
режно-Хрещатиць , я а б дні надто переванта-
жена. Тож водії змож ть омин ти затори, проїхав-
ши та им " оридором". На в'їзді і вздовж самої
в лиці встановлено зна и, що інформ ють про
дозволений напрямо перес вання. На перших
порах зорієнт ватися водіям допома атиме й пат-
р ль ДАІ. З одом районі ще 11 в лиць пере-
йд ть в та ий режим.

Çàäëÿ ïîë³ïøåííÿ òðàíñïîðòíî¿ ñèòóàö³¿ íà äîðîãàõ ì³ñòà ó
Êèºâ³ äàë³ çàïðîâàäæóþòü îäíîñòîðîíí³é ðóõ. Ç ó÷îðàøíüîãî
äíÿ âîä³¿ ðóõàòèìóòüñÿ ëèøå â îäíîìó íàïðÿìêó âóëèöåþ Âî-
ëîñüêîþ, ùî íà Ïîäîë³. Îáîìà ê³íöÿìè âîíà âèõîäèòü íà äî-
ñèòü çàâàíòàæåíó Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêó. Ó áóäí³ òóò ïîñò³é-
í³ çàòîðè. Â³äòàê “êîðèäîð” ïî Âîëîñüê³é ìàº äîñèòü ðîçðÿäè-
òè ñèòóàö³þ.

Çíàêè ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî íàïðÿìîê ðóõó âóëèöåþ âèâ³ñèëè
ùå íàïåðåäîäí³, òà äî çàïóñêó ¿õ çáåð³ãàëè ó ÷îõëàõ. Äî ñëîâà,
ùå â÷îðà äåÿê³ âîä³¿ äîçâîëÿëè ñîá³ ïðî¿õàòè Âîëîñüêîþ ³ ó ïðî-
òèëåæíèé á³ê, îñîáëèâî, çâåðòàþ÷è ç Íèæíüîãî Âàëó. Îäíàê
êîæí³ 15 õâèëèí âóëèöåþ êóðñóâàâ ïàòðóëü ÄÀ², ³ â öåé ÷àñ
ïîðóøóâàòè ïðàâèëà í³õòî íå íàâàæóâàâñÿ. Âèõ³äíîãî äíÿ òðàíñ-
ïîðòíèé ïîò³ê íà Âîëîñüê³é áóâ íå íàäòî íàñè÷åíèé, à âò³ì,
Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêîþ ðóõ ìàøèí íå çóïèíÿâñÿ. Âèùà àê-
òèâí³ñòü î÷³êóºòüñÿ âæå ñüîãîäí³. Õî÷à íà â’¿çä³ íà Âîëîñüêó
âñòàíîâëåíî ³íôîðìàö³éíèé çíàê ïðî îäíîñòîðîíí³é ðóõ, íà ïî-
÷àòêó íîâîââåäåííÿ òóò ñòîÿòèìóòü ³ ðåãóëþâàëüíèêè, ùîá ñïðÿ-
ìîâóâàòè íà Âîëîñüêó òèõ âîä³¿â, ÿê³ íå çíàëè ïðî çì³íè.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî á³ëüø³ñòü âîä³¿â ðàä³ ïîáà÷èòè íîâ³ çíà-
êè íà Ïîäîë³. “Öå äîáðå, ùî òóò áóäå îäíîñòîðîíí³é ðóõ. ß
÷àñòî òóò ¿æäæó. Ó áóäåíü âóëèö³ ïðîñòî çàáèò³. Ãàäàþ, ³íîä³
ë³ïøå íîðìàëüíî îá’¿õàòè äîâêîëà, í³æ ñòîÿòè ó çàòîð³”,— êà-
æå âîä³é Àíäð³é ×óâ³ëîâ.

Íåçàáàðîì â îäíîìó íàïðÿìêó ¿çäèòèìóòü ³ ïàðàëåëüíîþ Ïî-
÷àéíèíñüêîþ. Òàêèì ÷èíîì òðàíñïîðò çìîæå íåâïèííî öèð-
êóëþâàòè ïî êîëó, ÿê íà Ñàêñàãàíñüêîãî òà Æèëÿíñüê³é. Íà-
ãàäàºìî: ó ì³ñò³ íà îäíîá³÷íèé ðóõ ïåðåâåëè óæå ÷îòèðè âóëè-

ö³. Ìèíóëîãî æîâòíÿ — óæå çãàäàí³ Ñàêñàãàíñüêîãî òà Æè-
ëÿíñüêó, à ó íèí³øíüîìó òðàâí³ — âóëèö³ Àíòîíîâè÷à (êî-
ëèøíÿ Ãîðüêîãî) òà Âåëèêó Âàñèëüê³âñüêó (êîëèøíÿ ×åðâî-
íîàðì³éñüêà). Íà äâîõ îñòàíí³õ âèîêðåìèëè ùå é ñìóãó äëÿ
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Äî ñëîâà, òàêà ñìóãà ç’ÿâèòüñÿ íà óñ³õ
âóëèöÿõ ç îäíîñòîðîíí³ì ðóõîì, ÿêùî äîçâîëÿòü òåõí³÷í³ óìî-
âè. Çàãàëîì “îäíîá³÷êó” ïëàíóâàëè çà äâà ðîêè ââåñòè íà 61
âóëèö³.

Íà Ïîäîë³ æ îäíîñòîðîíí³ìè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ñòàíóòü 12
âóëèöü. Äî Âîëîñüêî¿ äîäàäóòüñÿ ²ëë³íñüêà, Ñêîâîðîäè, Ñïà-
ñüêà, Õîðèâà, ßðîñëàâñüêà, Ùåêàâèöüêà, Ââåäåíñüêà, Îáîëîí-
ñüêà, Þðê³âñüêà, Îëåí³âñüêà ³ çãàäàíà âèùå Ïî÷àéíèöüêà. Ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð “Êè¿âàâòîäîðó” Ãåîðã³é Ãë³íñüêèé ïîÿñ-
íþº ïåðøî÷åðãîâ³ñòü íîâîâåäåííÿ áóä³âíèöòâîì åñòàêàäè íà
Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüê³é: “Ìè âïðîâàäæóºìî îäíîñòîðîíí³é
ðóõ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè. Òàêèì ÷è-
íîì âäàºòüñÿ çá³ëüøèòè ïðîïóñêíó ñïðîìîæí³ñòü äîð³ã íà 30—50
â³äñîòê³â”

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Протя ом місяця Деснянсь о-
м районі мають вирішити долю
рин , розташовано о на прос-
пе ті Мая овсь о о, 26, відомо-
о в народі я "Фестивальний".
Йо о ерівництво план є облаш-
т вати на цьом місці пар ін .
Невдоволені підприємці зверн -
лися по допомо до Деснян-
сь ої райдержадміністрації, де
їм пообіцяли вивчити проблем .

Ðèíîê íà ïðîñïåêò³ Ìàÿêîâñüêîãî, 26
õî÷óòü ðîç³ãíàòè. Íà éîãî ì³ñö³ çàïëàíî-
âàíî ñïîðóäèòè àâòîñòîÿíêó. Óòâîðèâñÿ
áàçàð÷èê ñòèõ³éíî ùå â 1992 ðîö³, êîëè
ï³ñëÿ ðîçâàëó ÑÐÑÐ òèñÿ÷³ ëþäåé ïîçáó-
ëèñÿ ðîáîòè. Ñïî÷àòêó òóò ïðîäàâàëè ð³ç-
í³ òîâàðè ç ìàøèí. Çãîäîì ïîñòàâèëè
ñòîëè ï³ä çîíòàìè, à ç ÷àñîì ç’ÿâèëèñÿ
âïîðÿäêîâàí³ íàìåòè. Ï³äïðèºìåöü Îëåã
Êàòêîâ ïðàöþº òóò â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó.
Êàæå, ùî ç³ ñòèõ³éíîãî ðèíîê ïîñòóïî-
âî ïåðåòâîðèâñÿ íà ëåãàëüíèé.

“Áàçàð ó çðó÷íîìó ì³ñö³, íà íüîìó ïî-
ñò³éíî áàãàòî ëþäåé,— ðîçïîâ³â ïàí Êàò-
êîâ.— Äî òîãî æ ö³íè òóò çíà÷íî íèæ÷³,
í³æ ó ñóïåðìàðêåòàõ”. Ó ðàç³ ë³êâ³äàö³¿
ðèíêó áåç ðîáîòè çàëèøàòüñÿ ñîòí³ âëàñ-
íèê³â òîðãîâåëüíèõ íàìåò³â, ïðîäàâö³,
îõîðîíö³, ïðèáèðàëüíèêè. ßêùî âçÿòè äî
óâàãè ¿õí³ ñ³ì’¿, òî öèôðà ñÿãíå ï³âòîðè
òèñÿ÷³ îñ³á, çàïåâíÿº Îëåã Êàòêîâ.

Ó ï’ÿòíèöþ òîðãîâöÿì ñêàçàëè, ùîá
çâ³ëüíèëè ä³ëÿíêó. Òåðì³í çàê³í÷óºòüñÿ

ñüîãîäí³. Îäíàê ïîêèäàòè ñâî¿ ðîáî÷³ ì³ñ-
öÿ ëþäè íå çáèðàþòüñÿ. Ïðîäàâ÷èíÿ Çîÿ
Êàòàé çàïåâíÿº, ùî ï³äïðèºìö³ ñïðàâíî
ïëàòÿòü çà îðåíäó, ïîäàòêè, ÿêùî ïîòð³á-
íî, âèä³ëÿþòü êîøòè íà ï³äòðèìêó ðàéî-
íó, íà ïàéêè äëÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ, íà
áóä³âíèöòâî õðàìó.

“Ìè ãîòîâ³ ñàì³ âïîðÿäêóâàòè òåðèòî-
ð³þ, çàì³íèòè íåïðèãëÿäí³ íàìåòè íà ñó-
÷àñí³ ðîëåòè,— êàæå æ³íêà.— Ñâîãî ÷à-
ñó îá³öÿëè ïåðåñåëèòè íàñ ó íîâå ïðèì³-
ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñó “Ìàÿê”,
ùî ðîçòàøîâàíèé ïîðÿä. Àëå çãîäîì ïëî-
ù³, ïåðåäáà÷åí³ äëÿ ïðîäàæó ïðîäîâîëü-
÷èõ òîâàð³â, ïåðåäàëè êîìïàí³¿ “Ñìàê”.

Äðóãèé ³ òðåò³é ïîâåðõè òîðãîâåëüíîãî
êîìïëåêñó íå çìîãëè âì³ñòèòè âñ³õ îõî-
÷èõ, äî òîãî æ îðåíäíó ñòàâêó ç îá³öÿíèõ
$100 ï³äâèùèëè äî $300. Ïàí³ Êàòàé çà-
çíà÷èëà, ùî, àáè ï³äïðèºìöÿì äàëè çìî-
ãó, âîíè á îáëàøòóâàëè íà öüîìó ì³ñö³
íàéêðàùèé ó ì³ñò³ ðèíîê.

Îòðèìàâøè ó ï’ÿòíèöþ ïîïåðåäæåí-
íÿ, òîðãîâö³ îäðàçó âëàøòóâàëè ï³êåò á³-
ëÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Ï³ä
÷àñ çóñòð³÷³ ç ï³äïðèºìöÿìè ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ Þð³é Áóëãàêîâ ïîîá³öÿâ ðî-
ç³áðàòèñÿ ç ¿õí³ì ïèòàííÿì ïðîòÿãîì ì³-
ñÿöÿ

Òîðãîâöÿì ìàÿêíóëè
Íà ì³ñö³ ðèíêó “Ôåñòèâàëüíèé” õî÷óòü ïîáóäóâàòè ïàðê³íã

Однією з причин виселення рин "Фестивальний" називають засміченість території, тор овці
запевняють, що все прибер ть, аби лише з робочими місцями б ти

Односторонній р х на в лиці Волось ій, що на Подолі, розвантажить
Набережно-Хрещатиць , я а в одини пі простоює щодня
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Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Спроба р зинсь о о ря-
д силою поверн ти до
с лад держави Південн
Осетію захлин лася під
сеницями російсь их

тан ів. Підс м ом триден-
них боїв є сотні за иблих
і тисячі біженців. У Гр зії
запроваджено воєнний
стан, раїна от ється до
повномасштабної війни з
Росією та апелює до між-
народної спільноти. У ра-
їна отова надати Гр зії
політичн і манітарн
допомо . Проте дале о
не всі вітають втр чання
нашої держави.

Ó÷îðà ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî
ñïðîáà ñèëîâî¿ “ðå³íòåãðàö³¿” Ï³â-
äåííî¿ Îñåò³¿ äî ñêëàäó ãðóçèí-
ñüêî¿ äåðæàâè, ÿêó ïëàíóâàâ ïðî-
âåñòè ïðåçèäåíò Ãðóç³¿ Ìèõà¿ë Ñà-
àêàøâ³ë³, çàõëèíóëàñÿ. Ïîÿâà ðî-
ñ³éñüêèõ òàíê³â ó Öõ³íâàë³ çìóñè-
ëà ãðóçèíñüê³ ñèëè çàëèøèòè ì³ñ-
òî, ìàéæå ïîâí³ñòþ çðóéíîâàíå
ï³ñëÿ ÷èñëåííèõ îáñòð³ë³â ç îáîõ
ñòîð³í. Êîíôë³êò çàãðîæóº ïåðå-
ðîñòè â ïîâíîìàñøòàáíó â³éíó
ì³æ Ãðóç³ºþ òà Ðîñ³ºþ. Íàðàç³ ãà-
ðÿ÷èìè òî÷êàìè º âëàñíå Ï³âäåí-
íà Îñåò³ÿ òà Êîäîðñüêà óùåëè-
íà — òåðèòîð³ÿ Àáõàç³¿, ÿêó âæå
òðèâàëèé ÷àñ êîíòðîëþâàëè ãðó-
çèíñüê³ â³éñüêà. Ó Òá³ë³ñ³ î÷³êó-
þòü, ùî ðîñ³éñüê³ â³éñüêà íåçàáà-
ðîì ïî÷íóòü íàñòóï íà ãðóçèíñüêó
òåðèòîð³þ. Ó÷îðà íàñåëåííÿ çàëè-
øàëî ïðèêîðäîíí³ ðåã³îíè — Ïî-
ò³ é Çóãä³ä³, à ðîñ³éñüêà àâ³àö³ÿ

çàâäàëà áîìáîâîãî óäàðó ïî ãðó-
çèíñüêèõ ì³ñòàõ. Âëàäà ðåñïóáë³-
êè ïðèïóñêàº ïîâòîðåííÿ áîìáàð-
äóâàíü ³ ãîòóºòüñÿ äî ïîâíîìàñø-
òàáíî¿ â³éíè.

Òèì ÷àñîì ³ ðîñ³éñüêà, ³ ãðóçèí-
ñüêà âëàäà ðîçïàëþº ³ñòåð³þ â ï³ä-
êîíòðîëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿, óñï³øíî ìîá³ë³çóþ÷è
íàñåëåííÿ íà ï³äòðèìêó âëàñíèõ
ä³é. Ãðóçèíñüêà îïîçèö³ÿ, ÿêà íå-
ùîäàâíî ãîñòðî êðèòèêóâàëà óðÿä
çà ïðîâàë åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè,
íàðàç³ ö³ëêîì ï³äòðèìóº ä³¿ ïðå-
çèäåíòà Ìèõà¿ëà Ñààêàøâ³ë³. Àëå
òàêà ºäí³ñòü íàâðÿä ÷è äîïîìîæå
Ãðóç³¿ âèãðàòè â³äêðèòèé âîºííèé

êîíôë³êò ³ç Ðîñ³ºþ. ªäèíà íà-
ä³ÿ — íà âòðó÷àííÿ ç áîêó çàõ³ä-
íèõ êðà¿í. À âîíè ñòàâàòè íà çà-
õèñò Òá³ë³ñ³ íå ïîñï³øàþòü. Ñïî-
ëó÷åí³ Øòàòè çàÿâèëè, ùî ñòóð-
áîâàí³ “íåàäåêâàòíèì” çàñòîñó-
âàííÿì ñèëè ç áîêó Ðîñ³¿. Àëå, çà
äàíèìè àìåðèêàíñüêî¿ ïðåñè, â³é-
ñüêîâî¿ äîïîìîãè íå íàäàâàòè-
ìóòü. Áåççàïåðå÷íî íà á³ê Ãðóç³¿
ïîêè ùî ñòàëè äåÿê³ ðîñ³éñüê³
ïðàâîçàõèñíèêè, Óêðà¿íà òà íèç-
êà êðà¿í Öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè.
Ñïåö³àëüíèé ïðåäñòàâíèê Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè, çàñòóïíèê ì³í³ñ-
òðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè
Êîñòÿíòèí ªë³ñººâ çàÿâèâ, ùî

Êè¿â ãîòîâèé íàäàòè Ãðóç³¿ ãóìà-
í³òàðíó ³ ïîë³òè÷íó äîïîìîãó. Ïðî
â³éñüêîâó äîïîìîãó ïîêè ùî íå
éäåòüñÿ, íàòîì³ñòü Ðîñ³ÿ çâèíóâà-
÷óº íàøó äåðæàâó ó ïðîâîêóâàí-
í³ êîíôë³êòó. Íà äóìêó Êðåìëÿ,
ñàìå óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâ³ ïîñòàâ-
êè â Ãðóç³þ ñïðèÿëè “åòí³÷íèì
÷èñòêàì ³ ãðóçèíñüê³é ³íòåðâåíö³¿
â Ï³âäåííó Îñåò³þ”. Ïðåçèäåíò
ï³äêîíòðîëüíî¿ Ðîñ³¿ Àáõàç³¿ Ñåð-
ã³é Áàãàïø òàêîæ çàÿâèâ, ùî ìî-
ðàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñèòó-
àö³þ ó Ï³âäåíí³é Îñåò³¿ íåñóòü çà-
õ³äí³ êðà¿íè é Óêðà¿íà, ÿê³ ïîñòà-
÷àëè çáðîþ äî Ãðóç³¿.

Òèì ÷àñîì ðîëü Óêðà¿íè â êîí-
ôë³êò³ íåçàáàðîì ìîæå çíà÷íî
çðîñòè ÷åðåç ó÷àñòü ó áîéîâèõ ä³-
ÿõ êîðàáë³â ðîñ³éñüêîãî ×îðíî-
ìîðñüêîãî ôëîòó. Â ñóáîòó äåÿê³
ç íèõ çàëèøèëè Ñåâàñòîïîëü ³ âæå
ïðèáóëè äî ãðóçèíñüêèõ òåðèòîð³-
àëüíèõ âîä. Óêðà¿íñüêå ì³ñòî ìàº
âñ³ øàíñè ñòàòè áàçîþ ôëîòó,
ÿêèé áåðå ó÷àñòü ó âîºííèõ ä³ÿõ —
ç óñ³ìà â³äïîâ³äíèìè íàñë³äêàìè.
Ñõîæå, çîâí³øíüîïîë³òè÷íèé
êóðñ, ÿêèé ñïîâ³äóº Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî, íàðàç³
ïðîõîäèòü ñåðéîçíå âèïðîáóâàí-
íÿ íà ì³öí³ñòü. Íàãí³òàííÿ ³ñòåð³¿
â Ìîñêâ³ òà Òá³ë³ñ³ çàãíàëî Êè¿â
ó ãëóõèé êóò, âèéòè ç ÿêîãî áåç
ñóòòºâèõ åêîíîì³÷íèõ ³ ïîë³òè÷-
íèõ âòðàò áóäå äóæå íåïðîñòî

Êàâêàç çíîâó ïîêðèâñÿ êðîâ’þ
Â³éñüêîâèé êîíôë³êò ì³æ Ðîñ³ºþ òà Ãðóç³ºþ ñòàâ ñåðéîçíèì âèêëèêîì äëÿ Óêðà¿íè

Володимир КОРНІЛОВ, дире тор раїнсь ої філії Інстит т ра-
їн СНД:

— Конфлі т про ноз вали д же давно. Я на мене, пан Саа ашвілі та-
им чином нама ається спрово вати Росію на жорст і заходи, щоб ма-
ти додат овий, на йо о д м , ар мент тор ах із привод приєднання
Гр зії до НАТО. Та попри це, адаю, не останньою чер ою дії Саа ашвілі
проди товані бажанням щонайшвидше розібратися із вн трішньою опо-
зицією, отра, я ми бачили, має сил . І тепер обмеження свободи сло-
ва та запровадження воєнно о стан сприятим ть зміцненню позицій Са-
а ашвілі. Принаймні він та вважає. Те, що на почат б дь-я их бойових
дій поп лярність лідера, я ий до них вдався, зростає, не ви ли ає в ме-
не с мнівів. Безперечно, поп лярність Саа ашвілі Гр зії нині різ о зрос-
ла, особливо серед тих, хто налаштований ради ально. Проте після іль-
ох місяців боїв, оли почн ть надходити тр ни з тілами р зинів, йо о
поп лярність піде на спад.
У раїна має не айно припинити б дь-я війсь ово-технічн співпрацю

із Гр зією. Слід терміново, я що цьо о ще не зроблено, від ли ати з Гр -
зії війсь овосл жбовців, я их напередодні с ер вали Гр зію для я ихось
там війсь ових зборів, навчань чи ще чо ось, не зроз міло для чо о. Їх-
ньом життю сьо одні за рож є серйозна небезпе а. Та ож потрібно від-
мовитися від д м и пропон вати себе я миротворців, бо позиція У ра-
їни, на превели ий жаль, асоціюється із позицією Саа ашвілі. Б дь-я а
часть У раїни або її миротворців абхази й осетини сприйм ть я дії влас-
не Гр зії.

Віталій КУЛИК, дире тор Центр дослідження проблем рома-
дянсь о о с спільства:

Сталося те, що давно очі валося. Тбілісі неодноразово заявляв про по-
треб вирішення питання територіальної цілісності, а, з іншо о бо , Росія
не раз заявляла, що вирішення цьо о питання неможливе через реінте ра-
цію Південної Осетії до с лад Гр зії. Том сит ація, що с лалася, є за о-
номірністю відносин Гр зії, Росії і Південної Осетії. О рім то о, це б ло по-
в’язано з прис оренням інте рації Гр зії до НАТО. А ресія з бо Росії не-
одмінно мала б вплин ти на с епти ів стосовно Гр зії. За та их обставин
Гр зія все ж та и може отримати вхідний вито до ПДЧ вже р дні — я
захід для неможливлення в майб тньом та их інцидентів, тобто створен-
ня додат ових стрим вальних чинни ів для Росії на Південном Кав азі.
У раїні ж варто проаналіз вати і зробити я найшвидше інвентаризацію

власних інтересів ре іоні. Тобто визначитися, я і е ономічні інтереси є в
нас Гр зії, я ий товарообі між двома раїнами: чи є взаємні інвестиції
настіль и висо ими, щоб захищати їх політично й е ономічно? І ще треба
перевести формат двосторонніх відносин із мівсь о-родинних стос н-
ів двох президентів на рівень системної політи и, я а б рахов вала всі
ризи и і позитиви й неможливила б втрати е ономічні та політичні для
У раїни. Ідеться про те, що У раїна мала б створювати лімат довіри я
самій Гр зії, та і в Росії. Нама атися вист пати не часни ом онфлі т ,
не на боці одно о з них, а я сторона примирення — за припинення б дь-
я их воєнних дій і виведення б дь-я их російсь их і р зинсь их війсь о-
ви ів із зони онфлі т .

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

7 серпня
20.00 Президент Гр зії Михаїл

Саа ашвілі за ли ав розпочати
діало із Південною Осетією
б дь-я ом форматі. Він запро-
пон вав Росії б ти арантом за-
безпечення і збереження автоно-
мії осетинсь о о народ .
23.06 Гр зія розпочала обстріл

із вели о аліберних армат пів-
денно-осетинсь ою столиці Цхін-
валі та інших сіл респ блі и.
Команд вач р зинсь ими вій-
сь ами Мам а К рашвілі назвав
цю війсь ов операцію “наведен-
ням онстит ційно о лад в Пів-
денній Осетії”.

8 серпня
02.46 Гр зинсь і тан и з боями
війшли Цхінвалі.
09.09 Рада безпе и ООН, с ли-
ана на пропозицію Росії, відмо-
вилася зас дити втор нення Гр -
зії Південн Осетію і не хвали-
ла з привод онфлі т жодно о
рішення.
09.39 Гр зія заявила про бом-

бард вання своєї території літа-
ами ВПС Росії.
10.10 Михаїл Саа ашвілі зви-

н ватив Росію війсь овій а ре-
сії та о олосив за альн мобіліза-
цію резервістів.
11.20 США зажадали припини-

ти ровопролиття зоні онфлі -
т .
14.00 Президент Росії Дмитро

Медведєв пообіцяв по арати вин-
них смерті росіян в зоні онфлі -
т . Російсь а олона тан ів пере-
тн ла ордон з Південною Осе-
тією і вир шила до Цхінвалі.
15.14 Російсь і тан и війшли

до Цхінвалі.
23.19 Держсе ретар США Кон-

доліза Райз за ли ала Росію ви-
вести війсь а з Південної Осетії.
23.57 Російсь і літа и завдали
дар по р зинсь ом порт По-
ті й війсь овій базі в Сена і.

9 серпня
02.27 Др е засідання Ради

безпе и ООН завершилося. Не
прийнято жодно о рішення щодо
вре лювання онфлі т .
04.17 Гр зія від ли ала 1000

війсь ових з Іра , щоб пере и-
н ти їх зон онфлі т з Півден-
ною Осетією.
10.50 Російсь і війсь а повні-

стю витіснили р зинсь і із Цхін-
валі.
12.06 У Гр зії запроваджено

воєнний стан.
15.00 Джордж Б ш за ли ав

Росію припинити бомбард вання
Гр зії.
15.35 Абхазія розпочала війсь-
ов операцію проти Гр зії в Ко-
дорсь ій щелині.

10 серпня
05.19 Російсь а авіація бом-

бард вала тбілісь ий авіаб дівний
завод. Увесь день ВПС Росії бом-
бард вали територію Гр зії, зо -
рема о олиці Поті та З діді.
09.25 МВС Гр зії о олосило

про виведення війсь із Південної
Осетії.
10.23 До морсь о о ордон з

Гр зією підійшов фла ман Чорно-
морсь о о флот ра етний рей-
сер “Мос ва”.
11.41 МЗС Гр зії визнав, що

Цхінвалі переб ває під онтролем
російсь ої армії.
14.15МЗС Росії заявив про за-

ибель зоні р зинсь о-осетин-
сь о о онфлі т більше я двох
тисяч жителів Південної Осетії.

ХХРРООННІІККАА  ККООННФФЛЛІІККТТУУ

Ціною амбіцій політи ів є життя звичайних ромадян
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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 2120
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Іва RICH, співач а:
На цей момент хотілося б при-

дбати машин . Подобаються раси-
ві спортивні моделі. Але в мовах
перес вання в нашом місті, точні-
ше, зважаючи на постійні проб и,
навряд чи вийде поїздити на спор-
тивній машині, я перед сім ство-
рено дляшвид ості й острих відч т-
тів.

Володимир ЄШКІЛЄВ, пись-
менни :
Найближчим часом план ю при-

дбати літній білий остюм — щось
із тон ої т анини, бавовняної, щоб
проп с ала ба ато повітря. До

ньо о потрібно дібрати а сес -
ари — певно, ланцю із біло о зо-
лота, модні білі т флі... Далі пла-
н ю п вати автомобіль ольор
слонової іст и. Щодо мар и, то
мені подобаються дизайнерсь і рі-
шення Nissan чи BMW. BMW ош-
т є дорожче... ще дивитим ся. Та-
і найближчі плани на серпень-ве-
ресень.

Юрій ГОРБУНОВ, телевед -
чий:
Важ о с азати. Костюм доро ий!

Це я раз те, що мені потрібно, але
ще не вибрав, я ий саме. Лише
план ю!

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì 
ÿ õîò³â áè ïðèäáàòè...

Êèÿíàì íåìà 
âæå, êóäè 
ñêëàäàòè äîáðî
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Êâàðòèðó — 31,3 %
2. Àâòîìîá³ëü — 27 %
3. Ïîáóòîâó òåõí³êó — 18 %
4. Ìåáë³ — 15 %
5. Ïëÿøêó êåô³ðó — 8,2 %

Êëàñè÷íà îãîëåí³ñòü
Ó ãàëåðå¿ “Òðèïòèõ” â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà ðîá³ò
Áîðèñà Ô³ðöàêà

Íà â³äêðèòò³ âèñòàâêè Ô³ðöà-
êà, êð³ì õóäîæíèê³â, ìîæíà áóëî
çóñòð³òè ³ ê³íîøíèê³â, ³ òåàòðà-
ë³â, çîêðåìà ñöåíîãðàôà Àíäð³ÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à-Äî÷åâñüêîãî, ðå-
æèñåð³â Þð³ÿ Îäèíîêîãî òà Ñåð-
ã³ÿ Àðõèï÷óêà. Öåé ôàêò, íà ïåð-
øèé ïîãëÿä, ì³ã áè îçíà÷àòè, ùî
íàøà êè¿âñüêà ìèñòåöüêà ñï³ëü-
íîòà íàðåøò³ ðîáèòü ïåðø³ êðî-
êè äî ³íòåãðàö³¿. À âò³ì, õòî çíà-
éîìèé ç á³îãðàô³ºþ Ô³ðöàêà, ïî-
ÿñíèòü öå ³íàêøå: ó òâîð÷îñò³ õó-
äîæíèêà ïåðåòíóëèñÿ é ð³çí³ ãà-
ëóç³ ìèñòåöòâà, é ³íòåðåñè ìèòö³â.

Âèïóñêíèê Ëüâ³âñüêîãî ïîë³-
ãðàô³÷íîãî ³íñòèòóòó (â 1984 ðî-
ö³ çàê³í÷èâ êàôåäðó ïîë³ãðàô³÷-
íîãî äèçàéíó ³ êíèæêîâî¿ ãðàô³-

êè), Áîðèñ Ô³ðöàê óñå æèòòÿ ïðà-
öþº ÿê æèâîïèñåöü, ÿê ñöåíî-
ãðàô óñ³ëÿêèõ øîó-ïðîãðàì òà ÿê
õóäîæíèê ê³íîñòð³÷îê. Ó 2005-ìó
â³í áóâ îäíèì ³ç àâòîð³â äåêîðà-
ö³é äî óêðà¿íñüêîãî “ªâðîáà÷åí-
íÿ”, íà ð³ê ï³çí³øå îôîðìëþâàâ
öåðåìîí³þ íàãîðîäæåííÿ ë³òåðà-
òóðíîãî êîíêóðñó “Êîðîíàö³ÿ
ñëîâà”. Òîä³ æ ÿê õóäîæíèê ïðà-
öþâàâ íàä ô³ëüìîì Îêñàíè Áàé-
ðàê “Àâðîðà, àáî Ùî ñíèëîñÿ
ñïëÿ÷³é êðàñóí³”.

Óò³ì, òåïåð³øíÿ âèñòàâêà äîâå-
ëà, ùî ñàìå îáðàçîòâîð÷å ìèñòåö-
òâî ó øêàë³ ïð³îðèòåò³â Ô³ðöà-
êà — íà íàéâèù³é ñõîäèíö³. Äî
òîãî æ ñàì æèâîïèñåöü ç³çíàâñÿ,
ùî òåìà “Íþ” çàâæäè áóëà ³ º äëÿ

íüîãî íàéóëþáëåí³øîþ, îñê³ëüêè
“îá’ºäíóº æàíð ³ç ïîðòðåòîì”.

×àñòèíó ðåïðåçåíòîâàíèõ ó
“Òðèïòèõó” ðîá³ò, çîêðåìà ãðàô³-
êó, Ô³ðöàê ñòâîðþâàâ ó1990-õ ðî-
êàõ. Ïîëîòíà æ, âèêîíàí³ îë³é-
íîþ ôàðáîþ, ìàëþâàâ ïðîòÿãîì
öüîãî ðîêó ñïåö³àëüíî äëÿ âè-
ñòàâêè. Íàä íèìè àâòîð, ùî ìåø-
êàº â ñòîëèö³, ïðàöþâàâ ó Ëüâî-
â³. Êàæå, ùî òàì, áëèæ÷å äî áàòü-
ê³âùèíè, éîìó òâîðèòè çíà÷íî
ë³ïøå.

Êàðòèíè ïîºäíóþòü ñòèë³ñòèêó
ïîï-àðòó ç ïåâíîþ ïëàêàòí³ñòþ
çîáðàæåíü òà êëàñè÷íèìè êàíî-
íàìè ìàëþâàííÿ. Îãîëåí³ æ³íêè
çîáðàæåí³ ïåðåâàæíî ó òðàäèö³é-
íèõ äëÿ æèâîïèñó ïîçàõ: îäí³
ñòîÿòü, ñõîæ³ íà ñêóëüïòóðè àí-
òè÷íèõ áîãèíü, ³íø³ ëåæàòü ó ï³â-
îáåðòó, íàãàäóþ÷è ïèøíîò³ëèõ
êðàñóíü ³ç ïîëîòåí õóäîæíèê³â
Ðåíåñàíñó, — òàêèõ æå âåëè÷íèõ
òà íåïðèñòóïíèõ. À º é òàê³, äå
áîãèíü òðîõè ïðèçåìëþº ïîáóòî-
âå îòî÷åííÿ. Ñêàæ³ìî, íà êàðòè-
í³ “Òîðøåð” æ³íêà âìèêàº ëàì-
ïó â ðîçåòêó, íà ³íø³é — äàìà
â³äêëàëà â á³ê àëüáîì ³ çàñòèãëà
â çàäóìëèâ³é ïîç³. Ùî æ, êðàñ³ é
íàñïðàâä³ º ì³ñöå â êîæåí ÷àñ. ²
êîæíî¿ ìèò³
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Найближчим часом
я хотів би придбати...

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ïåðåâàæíî ñîíÿ÷íî. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³â-

äåííî-çàõ³äíèé, 1—3 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +28...+31°Ñ, âíî÷³
+18...+20°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +32°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +28...+33°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +30...+32°Ñ, âíî÷³
+21...+23°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +22...+24°Ñ, âíî÷³
+15...+17°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ñîíÿ÷íà ïîãîäà. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³ä-
íèé, 1—3 ì/ñ.Òåìïåðàòóðà âäåíü +27...+29°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Вистав а живопис і рафі и відомо о иївсь о о х -
дожни а Бориса Фірца а "Ню" об'єднала більше я де-
сято полотен автора. На ожном з них жіночі тіла,
вроди я их не мож ть затьмарити навіть дея і жанрові
мотиви зображень. Видно, автор хотів по азати, що
божественна врода навіть поб тових мовах не втра-
чає своєї чарівності.

О олені жін и на артинах Бориса Фірца а на ад ють пишнотілих рас нь із полотен митців Ренесанс
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