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УКРАЇНА ЗА ЗДОБУТИМИ НАГОРОДАМИ
ПОКИ ЩО ДЕСЯТА
П'ять із них найвищо о ґат н

ªâðîïåéñüêà ì³ëü óáèâàº 
êè¿âñüê³ êàøòàíè 
Óðàæåíî 700 òèñÿ÷ äåðåâ 

Çà ï³äðàõóíêàìè ôàõ³âö³â, íèí³ ó Êèºâ³
ïîíàä 9 ìëí äåðåâ. Ç íèõ 22 â³äñîòêè ñòà-
íîâëÿòü êàøòàíè. Âñ³ âîíè â³êîì â³ä 10
äî 70 ðîê³â. Îäíàê îñòàíí³ì ÷àñîì íàä
ãîëîâíèì ñèìâîëîì ñòîëèö³ íàâèñëà íå-
áåçïåêà. Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî äåíäðîëî-
ãà êîìóíàëüíîãî îá`ºäíàííÿ “Êè¿âçåëåí-
áóä” Îëåíè Âîëåâà÷, ìàéæå òðåòèíà ç
íèõ, òîáòî 600—700 òèñ. ðîñëèí, óðàæåí³
øê³äíèêîì. 

“Ïîøåñòü ó âèãëÿä³ ì³íóþ÷î¿ êàøòàíî-

âî¿ ìîë³ ïîòðàïèëà äî íàñ ³ç ªâðîïè ðîê³â
çî äâà òîìó, — ïîÿñíþº ïàí³ Âîëåâà÷. —
Ïàðàçèò øâèäêî àêë³ìàòèçóâàâñÿ â íàøèõ
óìîâàõ. Òîìó áîðîòèñÿ ç íèì íåëåãêî”. Âî-
íà äîäàº, ùî ì³ëü “ìåøêàº” ïåðåâàæíî â
ëèñò³ äåðåâ. Âîñåíè éîãî ïîòð³áíî áóäå íå
ò³ëüêè çãð³áàòè, à é âèâîçèòè íà ïîë³ãîí
äëÿ çíèùåííÿ. Òàêèé çàñ³á áîðîòüáè íå
ò³ëüêè åôåêòèâíèé, à é íåäîðîãèé. 

Äëÿ áîðîòüáè ç³ øê³äíèêîì âèêîðèñòîâó-
þòü ³ ñïåö³àëüíó ³í`ºêö³þ. Ïðîòå îäèí

“óêîë” äëÿ êàøòàíà îá³éäåòüñÿ â 1,5 òèñ ãðí.
“Òà íàâ³òü ï³ñëÿ öüîãî ãàðàíòóâàòè ïîâíå
îäóæàííÿ äåðåâà íå äîâîäèòüñÿ”, — ç³òõàº
Îëåíà Âîëåâà÷. 

Òèì ÷àñîì ôàõ³âö³ ðàäÿòü çåëåíáóä³âöÿì
çàñòîñîâóâàòè ð³çí³ á³îëîã³÷í³ ìåòîäè.
Íàïðèêëàä, ðîçâ³øóâàòè ôåðîìîíí³ ïàñò-
êè, ÿê³ îáìåæóþòü “íàðîäæóâàí³ñòü” ìîë³.
“Íå äîðîãî é îáðîáëÿòè äåðåâà ïåñòèöè-
äàìè. Îäíàê õ³ì³êàòè øê³äëèâ³ äëÿ ëþ-
äåé, òîìó â ìåæàõ ì³ñòà ìè ¿õ íå âèêîðèñ-
òîâóºìî, — äîäàëà ãîëîâíèé äåíäðîëîã.
– Öèì çàñîáîì îáðîáëÿºìî ïåðåâàæíî
ë³ñîïàðêîâó çîíó íà îêîëèöÿõ”. Îêð³ì
ìîë³, êàøòàíàì øêîäÿòü ³ âèõëîïí³ ãàçè
àâòîìîá³ë³â, îñîáëèâî ó ñïåêó. ×åðåç íèõ
ëèñòÿ â`ÿíå, ³ìóííà ñèñòåìà äåðåâà ñëàá-
øàº, ùî òàêàæ ìîæå ïðèçâåñòè äî ¿õíüî¿
çàãèáåë³. 

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ïàí³ Îëåíà,
ðÿòóâàòè êàøòàíè äîïîìàãàþòü ôàõ³âö³ îä-
íîãî ç ï³äðîçä³ë³â “Êè¿âçåëåíáóäó” — ì³ñü-
êî¿ ñòàíö³¿ çàõèñòó ðîñëèí. Õî÷à íà çàâàä³,
ÿê çàâæäè, ïîñòàº íåäîñòàòíº ô³íàíñóâàí-
íÿ. “Äëÿ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè íàì ïîòð³áíî

ïîíàä 200 òèñ. ãðí, — ñêàçàëà ïàí³ Âîëå-
âà÷. — Ìè æ îòðèìóºìî ì³çåð”. 

Ó òîìó, ùî ì³ëü º îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðè-
÷èí óøêîäæåííÿ êàøòàí³â, ïåðåêîíàíèé ³
íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ÊÌÄÀ
Âîëîäèìèð Òðîêîç. Â³í ââàæàº, ùî íà
æèòòºä³ÿëüí³ñòü äåðåâ âïëèâàþòü ð³çê³ ïåðå-
ïàäè ïîãîäè, çàáðóäíåíå ñåðåäîâèùå é
íàäì³ðíà ê³ëüê³ñòü àñôàëüòó, ÷åðåç ùî â
´ðóíò ïîòðàïëÿº íåäîñòàòíüî âîëîãè. À îñü
ñîëåé ïîòðàïëÿº â çåìëþ ó íàäëèøêó.  Ó
ðàéîíàõ ì³ñöåâ³ çåëåíáóä³âö³ âðÿòóâàòè êàø-
òàíè íàìàãàþòüñÿ âëàñíèìè ñèëàìè. Íàï-
ðèêëàä, íà Îáîëîí³ ïðàö³âíèêè ì³ñüêî¿
ñòàíö³¿ çàõèñòó ðîñëèí îáðîáëÿþòü äåðåâà
ñïåö³àëüíèìè ðîç÷èíàìè. “ßêùî â÷àñíî âè-
êîíàòè âñ³ îïåðàö³¿, òî ï³âðîêó ìîæíà íàâ³òü
íå âòðó÷àòèñÿ, áî äåðåâà ïî÷óâàþòüñÿ íîð-
ìàëüíî, — ïîÿñíèëà “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð
ÊÏ ç óòðèìàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáî-
ëîíñüêîãî ðàéîíó Ìàð³ÿ Êîâàëü÷óê. —
Ùîïðàâäà, íèí³øíüîãî ðîêó ñâî¿ êîðåêòè-
âè âíåñëà ñïåêà, ÿêà ñïðèÿº ïîøèðåííþ
ïîøåñò³”
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ 
"Õðåùàòèê" 

Із понад 2 млн аштанів, я і рост ть иївсь их пар ах, дворах та
вздовж ма істралей, наразі третина ражена мін ючою міллю. У сто-
лицю ш ідни потрапив із Європи. Зеленб дівці міста нама аються
боротися різними методами – біоло ічними та хімічними. Найефе -
тивнішим називають вивезення восени листя разом із міллю та спа-
лення йо о на полі онах. Допома ають і спеціальні “ оли”, одна
ошт ють вони по 1,5 тис. рн на ожне дерево. За підрах н ами
фахівців, для знищення ш ідни а Київзеленб д потрібно щонаймен-
ше 200 тис. рн.
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Ãîëîâíîìó 
äåðæàâíîìó ñâÿòó — 
âèñîêèé ð³âåíü

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé çàïåâíèâ, ùî ï³äãîòîâêà ñâÿò-
êóâàííÿ Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè éäå ïîâ-
íèì õîäîì, à ñàì³ óðî÷èñòîñò³ â³äáóäóòüñÿ
íà íàéâèùîìó ð³âí³. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº
ïðåñ-ñëóæáà ÊÌÄÀ.

“Êè¿â çàâæäè â³ä³ãðàâàâ êëþ÷îâó ðîëü ó
ñòàíîâëåíí³ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ é ñóâå-
ðåí³òåòó. Òîìó çàâäàííÿ ñòîëè÷íî¿ âëàäè äî-
êëàñòè âñ³õ çóñèëü, ùîá ãîëîâíå äåðæàâíå
ñâÿòî â³äáóëîñÿ íà âèñîêîìó ð³âí³”,— çàÿâèâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

“Êè¿â îá’ºäíàâ ãðîìàäÿí ³ç óñ³õ êóòî÷ê³â
êðà¿íè ó ïðàãíåíí³ áà÷èòè Óêðà¿íó ñèëü-
íîþ é íåçàëåæíîþ äåðæàâîþ. Àäæå íåçà-
ëåæí³ñòü — öå ñàìîäîñòàòí³ñòü. Êè¿â ïî-
êàçóº ã³äíèé ïðèêëàä ðåøò³ óêðà¿íñüêèõ
ì³ñò. Çàâäÿêè ðåêîðäíîìó áþäæåòó ñòîëè-
ö³ çíà÷íèìè òåìïàìè ðîçâèâàþòü ì³ñüêó
³íôðàñòðóêòóðó, âèêîíóþòü áåçë³÷ ñîö³àëü-
íèõ ïðîãðàì, ÿê³ ñïðèÿþòü ï³äâèùåííþ
ÿêîñò³ æèòòÿ êèÿí. Óïåâíåíèé, ùî ïðè-
êëàä Êèºâà ñòàíå ðóø³éíîþ ñèëîþ äëÿ ðîç-
âèòêó âñ³õ íàñåëåíèõ ïóíêò³â Óêðà¿íè çà-
äëÿ çì³öíåííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
é ïîë³ïøåííÿ äîáðîáóòó ãðîìàäÿí êðà-
¿íè”,— ï³äêðåñëèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà.

Ìåð Êèºâà çàçíà÷èâ, ùî çã³äíî ç ðîçïî-
ðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ, ó ñâÿòêîâ³ äí³ ó ñòîëèö³
â³äáóäåòüñÿ áàãàòî êóëüòóðíèõ ³ ðîçâàæàëü-
íèõ çàõîä³â.

“Öüîãî ðîêó â³äáóäåòüñÿ Ì³æíàðîäíèé
ôåñòèâàëü ìèñòåöòâ, âñåóêðà¿íñüêà âèñòàâêà,
áåçë³÷ êîíöåðòíèõ ïðîãðàì íà ð³çíèõ ìàé-
äàí÷èêàõ. Êóëüì³íàö³ºþ ñòàíå ñâÿòêîâèé
êîíöåðò íà Õðåùàòèêó òà ôåºðâåðê”,— ïî-
â³äîìèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

“Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ó
ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ç Ñåêðåòàð³àòîì Ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè é ì³í³ñòåðñòâàìè âæèëà âñ³õ ïî-
òð³áíèõ çàõîä³â, ùîá öüîãî ðîêó óðî÷èñòîñò³
ç íàãîäè Äíÿ íàðîäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåð-
æàâè ñòàëè íåçàáóòí³ìè, à ãîñò³ ñòîëèö³ âñ³ì
ñåðöåì â³ä÷óëè ãîñòèíí³ñòü êèÿí òà êðàñó é
âåëè÷ Êèºâà”,— çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé

Íà äîïîìîãó ïîòåðï³ëèì 
â³ä ïîâåí³ ïî¿äóòü 
27 áåçðîá³òíèõ

Ñòîëè÷íèõ áåçðîá³òíèõ, ÿê³ çàõîò³ëè äî-
ïîìîãòè â ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ïîâåí³ ó çàõ³ä-
íèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè, ïîá³ëüøàëî. Íàðàç³
íà òàê³ ðîáîòè çãîëîñèëîñÿ 27 ëþäåé. Ïðî
öå “Õðåùàòèê” ïîâ³äîìèëè ó Êè¿âñüêîìó
ì³ñüêîìó öåíòð³ çàéíÿòîñò³. Ôàõ³âö³ öåíòðó
çàïåâíèëè, ùî ïðàöÿ íå áóäå ïîâ’ÿçàíà ç ðè-
çèêîì äëÿ æèòòÿ. Îäíàê ÷èì ñàìå çàéìàòè-
ìóòüñÿ äîáðîâîëüö³, íàðàç³ íåâ³äîìî. Ïàðà-
ëåëüíî ðàéîíè ì³ñòà ïðîäîâæóþòü íàäñèëà-
òè ïîñòðàæäàëèì ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó. Òàê,
ï³äïðèºìö³, ùî ïðàöþþòü íà ðèíêàõ Îáî-
ëîíñüêîãî ðàéîíó, ç³áðàëè 4 òîííè ïðîäóê-
ò³â. Ùå íà ÷âåðòü ì³ëüéîíà ãðèâåíü çàêóïè-
ëè ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿, âçóòòÿ òà îäÿãó. Íàïåðå-
äîäí³ âèõ³äíèõ, ó ï’ÿòíèöþ, ï’ÿòü ìàøèí ç
ãóìàí³òàðíîþ äîïîìîãîþ â³äïðàâèâ ³ Ãîëî-
ñ³¿âñüêèé ðàéîí

“Ðèâ’ºð³” íå äîçâîëèëè
ñòàòè âèùîþ

Äî áîðîòüáè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç êîíòðîëþ çà áëàãîóñò-
ðîºì ç íåçàêîííèìè áàíåðàìè òà ùèòàìè ó ì³ñò³ äîëó÷èëàñÿ
Ñï³ëêà ï³äïðèºìñòâ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè. Ãðîìàäñüêå îá’ºäíàí-
íÿ ìîí³òîðèòèìå ñòîëè÷í³ ðåêëàìîíîñ³¿, âèÿâëÿòèìå íåçàêîí-
í³ àáî çàíåäáàí³ ùèòêè é ïîäàâàòè ³íôîðìàö³þ äî ÃÓ.

“ª âåëè÷åçíà ïð³ðâà ì³æ òèìè, õòî ïëàòèòü ãðîø³ ó ì³ñöåâèé
áþäæåò, ñòåæèòü çà çîâí³øí³ì âèãëÿäîì ðåêëàìíèõ íîñ³¿â, ³
òèìè îïåðàòîðàìè, ÿê³ âñòàíîâëþþòü ùèòè áåç äîçâîëó. Íèí³
çàêîíí³ ðåêëàì³ñòè òà âëàäí³ ñòðóêòóðè ìàþòü ñï³ëüí³ ³íòåðå-
ñè”,— ââàæàº ãîëîâà Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè Ñï³ëêè ï³äïðèºìñòâ
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè Áîãäàí Äóáîâèê. Â³í äîäàâ, ùî çà ìèíó-
ëèé òèæäåíü ¿õí³ ñïåö³àë³ñòè óæå âèÿâèëè ìàéæå 250 íåçàêîí-
íèõ ùèòê³â òà ïåðåäàëè ïåðøèé ñïèñîê ïîðóøíèê³â ó ÊÌÄÀ.

“Ç ïî÷àòêó ëèïíÿ ìè äåìîíòóâàëè 168 ðåêëàìíèõ ùèòê³â,
ìàºìî çàÿâîê ùå íà 30. Óïîðàºìîñÿ ç íèìè äî ê³íöÿ òèæíÿ.
Ìè ðàä³ ñï³âïðàö³ ³ç ñï³ëêîþ. Öå ñïðèÿòèìå áîðîòüá³ ç íåëå-
ãàëüíîþ ðåêëàìîþ”,— êàæå ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç îðãàí³çà-
ö³éíèõ ïèòàíü ÃÓ ç êîíòðîëþ íàä áëàãîóñòðîºì Ñåìåí Òèìî-
øåíêî.

Íàãàäàºìî, ùî àêòèâíó áîðîòüáó ³ç íåëåãàëüíî âñòàíîâëåíè-
ìè ðåêëàìíèìè ùèòêàìè ó ñòîëèö³ ðîçïî÷àëè ïîíàä ð³ê òîìó.
Ïàðàëåëüíî äåìîíòóþòü ÌÀÔè. Íà îáèäâà âèäè ðîá³ò ç³ ñòî-
ëè÷íîãî áþäæåòó âèä³ëåíî ìàéæå 1 ìëí ãðí. Äî ïî÷àòêó áî-
ðîòüáè ç íåëåãàëàìè íà ðåêëàìíîìó ðèíêó ì³ñüêà ñêàðáíèöÿ
âòðà÷àëà âòðè÷³ á³ëüøå. Ñêàæ³ìî, îäèí á³ëáîðä ùîì³ñÿöÿ ïðè-
íîñèòü âëàñíèêîâ³ äî 5 òèñ. ãðí. Ðîçòàøóâàííÿ ðåêëàìè ôîð-
ìàòîì 3 õ 6 ìåòð³â êîøòóº â³ä 3 500 òèñ. ãðí. Ó Êèºâ³ çàä³ÿíî
27 â³äñîòê³â ³ç 79 òèñ. ðåêëàìíèõ ïëîù êðà¿íè

Ùèòîâèé çàõèñò
Ëåãàëüí³ ðåêëàì³ñòè çàõèùàòèìóòü âëàñíèé á³çíåñ ðàçîì 
³ç âëàäîþ
Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ, Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

До боротьби з неза онною ре ламою місті до-
л чилася Спіл а підприємств зовнішньої ре лами.
Вона допома атиме Головном правлінню з он-
тролю за бла о строєм виявляти неле альних біз-
несменів, я і встановлюють банери, одна не
платять подат ів до місь о о бюджет . За остан-
ній місяць сл жба правління демонт вала та від-
правила на штрафмайданчи 168 щит ів. Пред-
ставни и спіл и же передали до КМДА перелі
іще 250.

×åðåç áðàê çåìë³ çàáóäîâíèêè íàìàãàþòüñÿ çá³ëüøóâàòè
âèñîòí³ñòü îá’ºêò³â
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Містоб дівна рада не затверди-
ла від ори ований прое т б дів-
ництва отельно-офісно о ом-
пле с "Рив'єра" на Подолі. Роз-
робни и хотіли збільшити повер-
ховість та розмістити на орі
"технічні приміщення". Фахівці
вист пили проти, бо запідозри-
ли, що додат ові площі перетво-
ряться на омфортабельні номе-
ри. Врахов ючи бра землі під
заб дов в столиці, інвестор
особливо й не прихов вав своїх
мер антильних планів.

Íèí³ íà âóëèö³ Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî,
3—17, ùî â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ñòîëè-
ö³, òðèâàº áóä³âíèöòâî äðóãî¿ ÷åðãè ãî-
òåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó “Ðèâ’ºðà”.
Ïðàâîðó÷ â³ä ôóí³êóëåðó âæå âèñî÷³º ï’ÿ-
òèïîâåðõîâèé 4-ç³ðêîâèé ãîòåëü. Ïðîåêò
ñïîðóäæåííÿ äðóãî¿ ÷àñòèíè êîìïëåêñó
çàòâåðäèëè ùå ó êâ³òí³.

Îäíàê íà îñòàííüîìó çàñ³äàíí³ ì³ñòî-
áóä³âíî¿ ðàäè çàáóäîâíèêè ïðåäñòàâèëè
íîâèé ïðîåêò, â³äêîðèãîâàíèé. Âîíè
çá³ëüøèëè ïîâåðõîâ³ñòü, çàïëàíóâàâøè
íàãîð³ òåõí³÷í³ ïðèì³ùåííÿ. Çà ñëîâàìè
ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà áóä³âë³ Âîëîäèìè-
ðà ßöêà, â äîáóäîâ³ çáèðàþòüñÿ îáëàø-
òóâàòè âåíòèëÿö³éí³, êîíäèö³îíåðè, ³í-
æåíåðí³ ïðèì³ùåííÿ.

Îäíàê äàëåêî íå âñ³ì àðõ³òåêòîðàì ñïî-
äîáàëàñÿ ³äåÿ çì³íè ïðîåêòó. Çîêðåìà
çîä÷èé ßíîø Â³ã ïåðåêîíàíèé, ùî íåçà-
áàðîì “òåõí³÷í³ ïðèì³ùåííÿ” ïåðåòâî-
ðÿòü íà êîìôîðòàáåëüí³ íîìåðè.

“×îìó ìè ïîâèíí³ ðîçãëÿäàòè íàðî-
ùåííÿ ïîâåðõîâîñò³ áóä³âë³ â ³ñòîðè÷íî-
ìó öåíòð³ ì³ñòà, à íå íàâïàêè, ùîäî éî-

ãî çíèæåííÿ?” — ïîö³êàâèâñÿ â³í. Êîëå-
ãà ïàíà Â³ãà Â³êòîð Ñóäîðã³í òàêîæ ââà-
æàº, ùî ÷åðåç ï³äâèùåííÿ âèñîòíîñò³
çîâí³øí³é âèãëÿä àðõ³òåêòóðíîãî àíñàìá-
ëþ ç³ïñóºòüñÿ. Äî òîãî æ ïîòð³áíî ðîçä³-
ëèòè ôóíêö³¿ ãîòåëþ é îô³ñó, ÿê³ íå ìî-
æóòü ³ñíóâàòè â îäíîìó ïðîñòîð³, à ïî-
âèíí³ ìàòè îêðåì³ âõîäè òà âèõîäè. Ãî-
ëîâíèé àðõ³òåêòîð Êèºâà Âàñèëü Ïðè-
ñÿæíþê ââàæàº, ùî ãîòåëü ïîòð³áíî çà-
âåðøèòè, íàñàìïåðåä ïîäáàâøè íå ïðî
ïîâåðõîâ³ñòü, à ï³øîõ³äíó òà òðàíñïîðòó
ñõåìó.

Òèì ÷àñîì çàìîâíèêè áóä³âíèöòâà ç
ôàõ³âöÿìè íå çãîäí³. Ï³ä ÷àñ äèñêóñ³¿ âî-
íè âèêðèëè ñâî¿ ìåðêàíòèëüí³ íàì³ðè.
“Âðàõîâóþ÷è ñêëàäíó ñèòóàö³þ íà çå-
ìåëüíîìó ðèíêó, ³íâåñòîðè çìóøåí³ ï³ä-
âèùóâàòè ïîâåðõîâ³ñòü,— ñêàçàâ Ìàêñèì
Êàë³í³í, äèðåêòîð ÒÎÂ “Åïîõà-Ê”.—
Ò³ëüêè òàê ñîá³âàðò³ñòü çåìë³ çà îäèí

êâàäðàòíèé ìåòð âäàºòüñÿ çìåíøèòè”. Ó
ñê³ëüêè êîìïàí³¿ îá³éäåòüñÿ áóä³âíèöòâî
ãîòåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó, ³íâåñòîð
ñïðîãíîçóâàòè íå ìîæå. “Öüîãî ñüîãîäí³
òî÷íî í³õòî íå çíàº, íàñàìïåðåä ÷åðåç ³í-
ôëÿö³þ,— ïîÿñíèâ ïàí Êàë³í³í.— Ïåð-
øî÷åðãîâî ïåðåäáà÷àëîñÿ, ùî îäèí êâàä-
ðàòíèé ìåòð êîøòóâàòèìå $2—2,5 òèñ.

Ç òèì, ùî ÷åðåç áðàê çåìë³ äîâîäèòü-
ñÿ ðîçøèðþâàòèñÿ íå âçäîâæ, à âãîðó,
ïåðåêîíàí³ é ³íø³ çàáóäîâíèêè. “Ïðî-
éøîâøè “òåðíèñòèé øëÿõ” óçãîäæåííÿ
äîêóìåíòàö³¿, ï³äðàõóâàâøè, ó ñê³ëüêè âñå
öå îá³éäåòüñÿ, ³íâåñòîð çìóøåíèé â³äøó-
êîâóâàòè äîäàòêîâ³ øëÿõè îòðèìàííÿ
ïðèáóòêó,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” ïðå-
çèäåíò ³íøî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ áóä³âíî¿ êîì-
ïàí³¿ ²ãîð Í³êîíîâ.— Çâ³ñíî, ùî íàäòî
âèñîêî íå çàâæäè ãàðíî. Ïîð³âíÿéòå áà-
ãàòîïîâåðõîâ³ ìîíñòðè â Êèòà¿ ç íåâèñî-
êèìè ñïîðóäàìè â öåíòð³ Ïàðèæà”

Готельний омпле с “Рив’єра”, перший орп с я о о ледь не зр йн вав Ф ні лер,
хоч ть зробити ще вищим

Неза онні ре ламні щити зноситим ть ще швидше.
Крім Головно о правління з онтролю за бла о строєм,
пор шни ів ш атиме ще й Спіл а підприємств зовнішньої ре лами
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Збройне протистояння
між Росією та Гр зією по-
ставило Південн Осетію
на меж манітарної а-
тастрофи. Невизнана рес-
п блі а стала ареною бо-
йових дій, але фа тично
позбавлена права олос
під час вирішення її май-
б тньо о. Представни
Південної Осетії Ахсарбе
КОЧІЄВ розповів "Хреща-
ти " про позицію осетин-
сь ої сторони та про при-
чини, що призвели до за-
острення сит ації на Кав-
азі.

— Âè ïîâíîâàæíèé ïðåäñòàâíèê
Ï³âäåííî¿ Îñåò³¿ â Óêðà¿í³. Õòî âàì
íàäàâ òàêèé ñòàòóñ ³ ÷è âèçíàº éî-
ãî óêðà¿íñüêà âëàäà?

— ª â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ
ïðåçèäåíòà Ï³âäåííî¿ Îñåò³¿ â³ä 7
ñåðïíÿ 1996 ðîêó ïðî ìîº ïðèçíà-
÷åííÿ. Ó íàñ º òàêîæ ïîâíîâàæí³
ïðåäñòàâíèêè â Ðîñ³¿, Àáõàç³¿. Ùî-
ïðàâäà, óêðà¿íñüêà âëàäà íå âèçíàº
ìîãî ñòàòóñó. Îäíàê ãàäàþ, ùî öå
ñïðàâà ìàéáóòíüîãî. Ìè äîìàãà-
ºìîñÿ âèçíàííÿ. Àäæå â Óêðà¿í³
ïðîæèâàº ïðèáëèçíî ñ³ì òèñÿ÷
îñåòèí³â. Çîêðåìà, îñåòèíîì º é
íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Åëüáðóñ
Òåäåºâ.

— Ïðåäñòàâíèêè Ï³âäåííî¿ Îñå-
ò³¿ çâèíóâà÷óþòü îñîáèñòî ïðåçèäåí-
òà Ãðóç³¿ Ìèõà¿ëà Ñààêàøâ³ë³ ó ðîç-
â’ÿçàíí³ â³éíè. Ïðîòå êîíôë³êò ì³æ
îñåòèíàìè ³ ãðóçèíàìè áóâ ³ ðàí³øå.
ßê³ ïåðøîâèòîêè êîíôë³êòó?

— Ñïðàâä³, êîíôë³êò ïî÷àâñÿ ùå
ó 20-ò³ ðîêè XX ñòîð³÷÷ÿ. Òîä³ ìåí-
øîâèñòñüêà Ãðóç³ÿ íàìàãàëàñÿ çà-
õîïèòè òåðèòîð³þ Ï³âäåííî¿ Îñå-
ò³¿. Òàêå â³äáóâàºòüñÿ ³ íèí³. Çà âå-
ëèêèì ðàõóíêîì òå, ùî ñüîãîäí³
â³äáóâàºòüñÿ â Ãðóç³¿, íå º í³ äåìî-
êðàò³ºþ, í³ ïàðòîêðàò³ºþ. Öå º åò-
íîêðàò³ÿ. Òîáòî ïåâíà íàö³ÿ îãî-
ëîñèëà ñåáå ïðàâëÿ÷îþ ³ ìîíî-

ïîëüíîþ é ïðèâëàñíþº ñîá³ ïðà-
âî äàâèòè, ïðèãí³÷óâàòè òà çíèùó-
âàòè âñ³ íàö³îíàëüí³ ìåíøèíè íà
“ñâî¿é” òåðèòîð³¿. Ö³ºþ õâîðîáîþ
êåð³âíèöòâî Ãðóç³¿ áåçïåðåðâíî
õâîð³º ç ê³íöÿ 80-õ ðîê³â XX ñòî-
ð³÷÷ÿ, êîëè äî âëàäè ïðèéøîâ Çâ³-
àä Ãàìñàõóðä³ÿ. Íèí³ åñòàôåòó
Ãàìñàõóðä³¿ ïåðåéíÿâ éîãî ÿñêðà-
âèé ïîñë³äîâíèê Ìèõà¿ë Ñààêàø-
â³ë³.

— ßê ââàæàºòå, ÿêùî Ìèõà¿ë Ñà-

àêàøâ³ë³ ï³äå ç ïîñàäè, ïðîáëåìó
ðîçâ’ÿæóòü?

— Íà ñüîãîäí³ í³. Àäæå òîä³ ç
îòî÷åííÿ Ñààêàøâ³ë³ ïðîñòî âèáå-
ðóòü ³íøîãî òàêîãî æ ïðåçèäåíòà,
ÿêèé ïðîâàäèòèìå òàêèé ñàìèé
êóðñ. Íàñïðàâä³ äëÿ çì³íè ïîë³òè-
êè ìàº â³äáóòèñÿ çì³íà âñüîãî êå-
ð³âíîãî ñêëàäó Ãðóç³¿.

— Àëå æ íèí³ öå íåìîæëèâî. Êå-
ð³âíèöòâî Ãðóç³¿ çàÿâëÿº, ùî é äàë³
êîðèñòóºòüñÿ ï³äòðèìêîþ íàðîäó.

— Öÿ ï³äòðèìêà íàðàç³ òðèìàº-
òüñÿ íà òîòàëüí³é ³íôîðìàö³éí³é
ïðîïàãàíä³ é ï³äòðèìö³ Çàõîäó. Íà-
ñïðàâä³ æ ïàí Ñààêàøâ³ë³ íå äàâ
ñâîºìó íàðîäó í³ äåìîêðàòè÷íèõ
çì³í, í³ ðîáîòè, í³ íàâ³òü õë³áà. Ñà-
ìå òîìó éîìó ïîòð³áåí êîíôë³êò ³ç
Ï³âäåííîþ Îñåò³ºþ, àáè ïîêàçàòè
ãðîìàäÿíàì êðà¿íè, ùî ó Ãðóç³¿ º
çîâí³øí³é âîðîã — Ðîñ³ÿ ³ âíóò-
ð³øí³ âîðîãè — îñåòèíè é àáõàçè.
Ñààêàøâ³ë³ íå äóìàº ïðî òå, ùîá
ñ³ñòè çà ñò³ë ïåðåãîâîð³â. Õî÷à ðà-
í³øå íà Êàâêàç³ áóëî òàê, ùî çáè-
ðàëàñÿ ðàäà ñòàð³éøèí ³ ïèòàííÿ
âèð³øóâàëè. Ñüîãîäí³ æ í³õòî í³-
êîãî íå ÷óº. Í³õòî íå ïîÿñíþº, çà
ùî âáèòî äâ³ òèñÿ÷³ îñåòèí³â. Íà-
òîì³ñòü Ñààêàøâ³ë³ óïåâíåíèé ó
ñâî¿é ìåñ³àíñüê³é ðîë³. Ùîïðàâäà,
âæå íàðàç³ ìîæå ïîòðàïèòè ï³ä ñóä
çà ëþäîæåðñòâî.

— Âè íå äóìàºòå, ùî ðîçâ’ÿçàí-
íþ ïðîáëåì íà Êàâêàç³ çàâàæàþòü
ùå é çîâí³øí³ ÷èííèêè — Çàõ³ä ³
Ðîñ³ÿ?

— Ðîëü Çàõîäó é Ðîñ³¿ ó êàâêàçü-
êîìó ðåã³îí³ çîâñ³ì ð³çíà. Çà ñïðè-
ÿííÿ Ðîñ³¿ â ÷àñè ÑÐÑÐ íàö³é
áëèæ÷èõ, àí³æ îñåòèíè é ãðóçèíè
âçàãàë³ íå ³ñíóâàëî. Áóëî çàðåºñ-
òðîâàíî 40 òèñÿ÷ çì³øàíèõ øëþ-
á³â. Ïðîòå ç ðîçïàäîì Ðàäÿíñüêî-
ãî Ñîþçó íà òåðèòîð³¿ Ãðóç³¿ çàïà-
íóâàëî ãàñëî: “Ãðóç³ÿ äëÿ ãðó-
çèí³â”. Àëå ï³ñëÿ òðàãåä³¿, ÿêó â÷è-
íèâ Ìèõà¿ë Ñààêàøâ³ë³, í³õòî í³-
êîëè íå çìóñèòü îñåòèí³â ³ àáõàç³â
æèòè ðàçîì ³ç ãðóçèíàìè.

— Ùî, íà âàøó äóìêó, çìóñèëî
Ìèõà¿ëà Ñààêàøâ³ë³ ï³òè íà çàãîñ-
òðåííÿ êîíôë³êòó?

— Ó Ãðóç³¿ º äâà øëÿõè âñòóïè-
òè äî ÍÀÒÎ, çã³äíî ç âèìîãàìè
Àëüÿíñó. Ïåðøèé âàð³àíò — ï³ä-
êîðèòè Ï³âäåííó Îñåò³þ é Àáõà-
ç³þ. Äðóãèé øëÿõ — âèçíàòè ¿õ íå-
çàëåæí³ñòü. Íàðàç³ â³äáóëàñÿ ñïðî-
áà ïðîòÿãíóòè ïåðøèé âàð³àíò.
Ïðè÷îìó ïàí Ñààêàøâ³ë³ íå ãðå-
áóâàâ íàâ³òü òèì, ùîá ï³òè íà çíè-
ùåííÿ îêðåìîãî íàðîäó. Íàâ³òü áåç
ïðîãîëîøåííÿ â³éíè, â äåíü ïî-
÷àòêó Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð.

— Âè êàæåòå ïðî âàð³àíò íåçà-
ëåæíîñò³ Ï³âäåííî¿ Îñåò³¿. Ïðîòå
öåé âàð³àíò º äîâîë³ ñêëàäíèì äëÿ
êðà¿íè, çàòèñíåíî¿ ì³æ Ãðóç³ºþ é
Ðîñ³ºþ. Âè ñïîä³âàºòåñÿ íà ï³äòðèì-
êó Ðîñ³¿?

— Áåçóìîâíî. Ñüîãîäí³ Ðîñ³ÿ äî-
ïîìàãàº Ï³âäåíí³é Îñåò³¿. Ãðóç³ÿ
çà 19 ðîê³â íå âêëàëà æîäíî¿ êî-
ï³éêè â ðåñïóáë³êó. Æîäíîìó ãðî-
ìàäÿíèíó Ï³âäåííî¿ Îñåò³¿ íå âè-
ïëàòèëà ïåíñ³¿ ÷è çàðïëàòè. Íàòî-
ì³ñòü çàâäÿêè ðîñ³éñüêèì ïàñïîð-
òàì ìåøêàíö³ Ï³âäåííî¿ Îñåò³¿
îäåðæàëè ðîáîòó é çàðîá³òíó ïëà-
òó. Ñàìå Ðîñ³ÿ âèïëà÷óº ï³âäåí-
íèì îñåòèíàì ïåíñ³¿. Òîáòî, íà â³ä-
ì³íó â³ä ãðóçèíñüêèõ ÷è çàõ³äíèõ
ðîçãëàãîëüñòâóâàíü, Ðîñ³ÿ íàì íà-
äàëà åêîíîì³÷íó, ñîö³àëüíó, à íè-
í³ é â³éñüêîâó äîïîìîãó.

— À ÷îìó, íà âàøó äóìêó, Ðîñ³ÿ
íàäàº òàêó çíà÷íó ï³äòðèìêó Ï³â-
äåíí³é Îñåò³¿?

— Íèí³ ïðèáëèçíî 90 % ï³âäåí-
íèõ îñåòèí³â ìàþòü ðîñ³éñüêå ãðî-
ìàäÿíñòâî. Êð³ì òîãî, ³ñòîðè÷íî
ñêëàëîñÿ, ùî Îñåò³ÿ çàâæäè áóëà
ôîðïîñòîì Ðîñ³¿ íà Êàâêàç³. Íà
Ï³âí³÷íîìó Êàâêàç³ ðàí³øå õðèñ-
òèÿíñüêà ñï³ëüíîòà áóëà ëèøå
îñåòèíñüêîþ. Â 1774 ðîö³ Îñåò³ÿ
ñòîÿëà ïåðåä âèáîðîì: øóêàòè
âëàñíèé øëÿõ ÷è ï³òè ç Ðîñ³ºþ.
Ùå òîä³ ìè âèáðàëè ñï³ëüíèé
øëÿõ ³ç Ðîñ³ºþ.

— Òåïåð Îñåò³ÿ â ñèëó ³ñòîðè÷-
íèõ îáñòàâèí ðîçä³ëåíà íà Ï³âí³÷íó
é Ï³âäåííó. ×è ìîæëèâèé âàð³àíò,
ùî Îñåò³ÿ çíîâó ñòàíå ºäèíîþ?

— Îñåò³ÿ ìàº áóòè ºäèíîþ. Íàñ
øòó÷íî ðîçä³ëèëè â óãîäó Ãðóç³¿.
Ï³âí³÷íà Îñåò³ÿ íèí³ çíàõîäèòüñÿ
ó ñêëàä³ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Òîæ
ìè íå âèêëþ÷àºìî, ÿê ò³ëüêè Ï³â-
í³÷íà é Ï³âäåííà ÷àñòèíè ñòàíóòü
ºäèíèì ö³ëèì, âîíè áóäóòü ó ñêëà-
ä³ Ðîñ³¿

Розмовляв
Єв еній ДИКИЙ,

“Хрещати ”

P.S. “Хрещати ” запрош є інші
сторони онфлі т висловити свою
позицію на шпальтах видання.

Àõñàðáåê ÊÎ×²ªÂ: “Í³õòî í³êîëè 
íå çìóñèòü îñåòèí³â ³ àáõàç³â 
æèòè ðàçîì ³ç ãðóçèíàìè”
Ïîâíîâàæíèé ïðåäñòàâíèê Ðåñïóáë³êè Ï³âäåííà Îñåò³ÿ â Óêðà¿í³ 
ââàæàº ä³¿ Ãðóç³¿ åòíîöèäîì 
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“Ðóêà Ìîñêâè” ñõîïèëà Þë³þ Òèìîøåíêî

Ó ä³ÿõ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Þë³¿
Òèìîøåíêî º îçíàêè äåðæàâíî¿
çðàäè é ïîë³òè÷íî¿ êîðóïö³¿. Ïðî
öå ó÷îðà çàÿâèâ çàñòóïíèê ãëàâè
Ñåêðåòàð³àòó Ïðåçèäåíòà Àíäð³é
Êèñëèíñüêèé. Çà íàÿâíîþ ó íüî-
ãî ³íôîðìàö³ºþ, êåð³âíèöòâî Ðî-
ñ³¿ ç îñîáëèâîþ óâàãîþ ðîçãëÿäàº
ð³øåííÿ ùîäî ï³äòðèìêè ïàí³

Òèìîøåíêî íà âèáîðàõ ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè ï³ñëÿ âèêîíàííÿ óìîâ
ùîäî ïàñèâíî¿ ïîçèö³¿ ïðåì’ºðà
òà ¿¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè ó êîíôë³êò³
ç Ãðóç³ºþ. Êîîðäèíàö³ÿ ïðîåêòó
“Âèáîðè-2010” í³áèòî ïîêëàäåíà
íà ñòâîðåíèé ó Ìîñêâ³ öåíòð íà
÷îë³ ç Â³êòîðîì Ìåäâåä÷óêîì, à
íà éîãî ðåàë³çàö³þ âæå çàðåçåðâî-

âàíî  ì³ëüÿðä äîëàð³â ÑØÀ. Ïðè-
íàéìí³ òàêèìè äàíèìè âîëîä³º
ïàí Êèñëèíñüêèé. Ñåðåä òèõ, õòî
ïðàöþâàòèìå íà ïåðåìîãó ïàí³
Òèìîøåíêî, ñîðàòíèê Ïðåçèäåí-
òà íàçâàâ Ñåðã³ÿ Êëþºâà, Ãðèãî-
ð³ÿ Ñóðê³ñà òà Îëåêñàíäðà Çàäî-
ðîæíîãî. “Ïåðåáóâàþ÷è ³ç íàé-
áëèæ÷èì îòî÷åííÿì íà Ñàðäèí³¿,
Òèìîøåíêî ñêëèêàº ï³ä ñâî¿ çíà-
ìåíà “â÷îðàøí³õ”, ÿê³ ïðàãíóòü
ðåâàíøó íà ÷îë³ ç Ìåäâåä÷óêîì.
Íåùîäàâíî çà îñîáèñòèì çàïðî-
øåííÿì Òèìîøåíêî äî íèõ ïðè-
ºäíàâñÿ ³ Êó÷ìà, ïðèëåò³âøè â ñó-
áîòó íà Ñàðäèí³þ”, — íàãîëîñèâ
ïðåäñòàâíèê Ñåêðåòàð³àòó. Âæå
íåçàáàðîì òàì î÷³êóþòü, ùî íî-
âîñòâîðåíèé øòàá ïî÷íå ä³ÿòè.
“Ïî÷åðê ³ ìåòîäè ö³º¿ êîìïàí³¿
ìè äóæå äîáðå âèâ÷èëè â 2004 ðî-
ö³. Òîìó íå ìàº äèâóâàòè òå, ÿê-

ùî ìè ñòàíåìî ñâ³äêàìè ðîçãíóç-
äàíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ êàìïàí³¿,
ïîòîêó áðåõí³ òà øóìîâèõ åôåê-
ò³â íà êøòàëò íîâî¿ ïîë³òè÷íî¿
ðåôîðìè ÷è ñïðîá ³ìï³÷ìåíòó
Ïðåçèäåíòà”,— çàÿâèâ ïàí Êèñ-
ëèíñüêèé. ªäèíà íàä³ÿ Ñåêðåòà-
ð³àòó — ïðàâîîõîðîíö³, ÿê³ ìàþòü
äàòè ïðàâîâó îö³íêó ä³ÿì ïðåì’-
ºðà. “Ìè ïåðåäàºìî íàÿâí³ ìàòå-
ð³àëè äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â
äëÿ äåòàëüíîãî âèâ÷åííÿ”, — ïî-
îá³öÿâ ïàí Êèñëèíñüêèé.

Ô³ãóðàíòè ñïðàâè â÷îðà ¿¿ íå
êîìåíòóâàëè. Þë³ÿ Òèìîøåíêî
é äîñ³ ïåðåáóâàº çà êîðäîíîì. À
³íø³ ó÷àñíèêè ñêàíäàëó âîë³þòü
â³äìîâ÷óâàòèñÿ. Òàê, Îëåêñàíäð
Çàäîðîæí³é, ÿêèé ñâîãî ÷àñó áóâ
ïðåäñòàâíèêîì Ëåîí³äà Êó÷ìè ó
ïàðëàìåíò³, à íèí³ ðàäíèê ïàí³
Òèìîøåíêî, íàãîëîñèâ, ùî êî-

ìåíòóâàòè ïîä³áí³ âèñëîâè íå
çáèðàºòüñÿ ³ âçàãàë³ ïðàöþº íå íà
Ñàðäèí³¿, à â Êèºâ³. Íàòîì³ñòü
íàðîäí³ äåïóòàòè â³ä ÁÞÒ ó ïåð-
ñïåêòèâè ö³º¿ ñïðàâè íå â³ðÿòü.
Ä³¿ æ ïðåì’ºðà ââàæàþòü ïðà-
âèëüíèìè. Íà äóìêó Âàëåð³ÿ Ïè-
ñàðåíêà, çàÿâè ç Áàíêîâî¿ ëèøå
äåìîíñòðóþòü, ùî ïðåì’ºð ä³º ó
ïðàâèëüíîìó íàïðÿìêó ³ çàõèùàº
íàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè. À éîãî êî-
ëåãà Âîëîäèìèð ßâîð³âñüêèé ïå-
ðåêîíàíèé, ùî Ñåêðåòàð³àò Ïðå-
çèäåíòà ðîáèòü âåëèê³ äóðîù³.
“Àëå ö³ äóðîù³ ï³äóòü íà êîðèñòü
Þë³¿ Òèìîøåíêî. Áóäü-ÿêà áàáó-
ñÿ â ñåë³, ÿêà íå ï³äòðèìóº ïðåì’-
ºðà, ïî÷óâøè, ùî Þë³þ Òèìî-
øåíêî ïðèòÿãàþòü äî â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ çà çðàäó íàö³îíàëüíèõ
³íòåðåñ³â, â³äðàçó ïî÷íå ¿¿ ï³äòðè-
ìóâàòè”, — ðåçþìóâàâ äåïóòàò

×èííîãî ïðåì’ºðà çâèíóâàòèëè ó äåðæàâí³é çðàä³
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Учора з бо Се ретаріат Президента прол нали зви-
н вачення на адрес прем'єр-міністра Юлії Тимошен о.
Лідера БЮТ звин вач ють намірах піти на з овір з
Кремлем із метою ви рати президентсь і вибори. Те-
пер оцін звин ваченням мають дати правоохоронці.
Проте БЮТ заяви з Бан ової не наля али. Там пере о-
нані, що прем'єр лише збільш ватиме власн підтрим-

серед населення.
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ÑÊ “Êðåäî-Êëàñèê” îö³íþº
îáñÿã ñâî¿õ âèïëàò 
ïîñòðàæäàëèì 
â³ä ïîâåí³ â 13,4 ìëí ãðí

“Ç 23 äî 28 ëèïíÿ öüîãî ðîêó äî íàñ íà-
ä³éøëî 30 çàÿâ ùîäî çàïîä³ÿíèõ çáèòê³â. Çà-
ãàëüíà ñóìà çàÿâè 13 ìëí 405 òèñ. 987 ãðè-
âåíü”,— ïîâ³äîìèëà ïðåäñòàâíèê Ñòðàõîâî¿
êîìïàí³¿ “Êðåäî-Êëàñèê” (Êè¿â).

Çà ¿¿ ñëîâàìè, çàÿâè ïðî â³äøêîäóâàííÿ
çáèòê³â íàä³éøëè ³ç Çàêàðïàòñüêî¿, Â³ííèöü-
êî¿, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿, Òåðíîï³ëüñüêî¿ é
Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñòåé. ²ç Çàêàðïàòñüêî¿ îá-
ëàñò³ íàä³éøëà 1 çàÿâà; ïðîãíîçîâàíà ñóìà
â³äøêîäóâàííÿ — 347, 296 òèñ. ãðí. Ç Â³í-
íèöüêî¿ îáëàñò³ — 3 çàÿâè; ïðîãíîçîâàíà ñó-
ìà â³äøêîäóâàííÿ — 130 òèñ. ãðí. Ç ²âàíî-
Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ — 16 çàÿâ, ïðîãíîçî-
âàíà ñóìà â³äøêîäóâàííÿ — 6,702 387 ìëí
ãðí. ²ç ×åðí³âåöüêî¿ îáëàñò³ — 9 çàÿâ, ïðîã-
íîçîâàíà ñóìà â³äøêîäóâàííÿ — 6, 216 311
ìëí ãðí. ²ç Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ — 1 çàÿâà,
ïðîãíîçîâàíà ñóìà â³äøêîäóâàííÿ — 10 òèñ.
ãðèâåíü. ßê ïîâ³äîìëÿëîñÿ ðàí³øå, 23-28
ëèïíÿ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà, Ëüâ³âñüêà, Òåð-
íîï³ëüñüêà, Çàêàðïàòñüêà, ×åðí³âåöüêà é
Â³ííèöüêà îáëàñò³ ïîñòðàæäàëè â³ä ïîâåí³.
Â³äïîâ³äí³ òåðèòîð³¿ ïðîãîëîøåí³ çîíàìè
íàäçâè÷àéíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿.

Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ “Êðåäî-Êëàñèê” çàñíî-
âàíà â 1994 ðîö³ é çàðåºñòðîâàíà ó ôîðì³ çà-
êðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà, ñïåö³àë³-
çóºòüñÿ íà ðèçèêîâîìó ñòðàõóâàíí³. Íèí³
àâñòð³éñüêà UNIQA Group êîíòðîëþº ìàé-
æå 35% àêö³é ÑÊ “Êðåäî-Êëàñèê”

У раїнсь і новини

Âàðò³ñòü çåìë³ â Êè¿âñüê³é
îáëàñò³ çðîñëà

ßê ñòàëî â³äîìî â÷îðà, çà ïåð³îä ç 11 äî
17 ñåðïíÿ âàðò³ñòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä êî-
òåäæíó çàáóäîâó (àíàë³ç ïðîâîäÿòü ëèøå äëÿ
ä³ëÿíîê ï³ä ³íäèâ³äóàëüíå æèòëîâå áóä³âíèö-
òâî, íå âêëþ÷àþ÷è çåìë³ ç ³íøèì ö³ëüîâèì
ïðèçíà÷åííÿì) â Êè¿âñüêîìó ðåã³îí³ çðîñëà,
â ìåæàõ 0,14% ($9) äî 6 643 äîëàðà çà îäíó
ñîòêó. Òàê, çà äàíèìè êîìïàí³¿ SV Develop-
ment, íàéá³ëüøå çðîñòàííÿ (íà $11) â³äáóëî-
ñÿ â Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîìó, Áðîâàðñüêî-
ìó, Âàñèëüê³âñüêîìó òà Âèøãîðîäñüêîìó
ðàéîíàõ. Âîäíî÷àñ, â Êàãàðëèöüêîìó ðàéî-
í³ âàðò³ñòü ñîòêè çðîñëà ëèøå íà $2

Денис СВІЙСЬКИЙ, “Хрещати ”

Àåðîïîðò “Êè¿â” 
â³äðåìîíòóþòü äî 2011 ðîêó

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Ì³æíàðîäíèé
àåðîïîðò “Êè¿â” (Æóëÿíè) ³ ï³äïðèºìñòâî ç
áóä³âíèöòâà òà ðåìîíòó äîð³ã “Ï³âäåíçàõ³äø-
ëÿõáóä” (Â³ííèöÿ) äîìîâèëèñÿ ïðî êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò çë³òíî¿ ñìóãè àåðîïîðòó, ðóë³â-
íèõ äîð³æîê, ì³ñöü ñòîÿíîê ïîâ³òðÿíèõ ñóäåí
³ ïåðîíó. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Ñåðã³é Í³-
ê³ôîðîâ. Òàêîæ ï³äïðèºìñòâî äîìîâèëîñÿ ç
êîìïàí³ºþ AFL impex (×åõ³ÿ) ïðî çàì³íó ñâ³ò-
ëîñèãíàëüíîãî îáëàäíàííÿ â àåðîïîðòó. Íà
äóìêó ïàíà Í³ê³ôîðîâà, çàãàëüíà âàðò³ñòü âè-
êîíàííÿ öèõ ðîá³ò ñòàíîâèòü ìàéæå 136 ìëí
ãðí. Â³í çàçíà÷èâ, ùî ö³ êîøòè ï³äïðèºìñòâî
ðîçðàõîâóº îäåðæàòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. ßê
ïîâ³äîìëÿëè ðàí³øå, ó ëèïí³ “Ì³æíàðîäíèé
àåðîïîðò “Êè¿â” (Æóëÿíè) îãîëîñèâ òåíäåð
íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò øòó÷íî¿ çë³òíî¿ ñìó-
ãè, ðóë³âíèõ äîð³æîê, ì³ñöü ñòîÿíîê ïîâ³òðÿ-
íèõ ñóäåí, ïåðîíó àåðîïîðòó òà òåíäåð íà çà-
ì³íó ñâ³òëîñèãíàëüíîãî îáëàäíàííÿ. Êè¿â-
ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³ÿ ïðîãíîçóº çàâåðøåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ àåðîïîðòó “Êè¿â” äî 2011 ðîêó

У раїнсь і новини

Ñòîëè÷í³ îðåíäàòîðè
ïðÿìóþòü ó ñóïóòíèêè
Âèíàéìàòè æèòëî ó ïåðåäì³ñò³ âäâ³÷³ âèã³äí³øå
Íàòàë³ÿ ÌÎÄÅÍÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Через висо вартість оренди
вартир Київ про рає містам-с -
п тни ам. Столичні власни и
житла, я і зви ли до значних цін
та орот их стро ів о пності,
не бажають зниж вати цифри
онтра тах, том вартиранти
переїжджають до Борисполя,
Вишнево о та Броварів.

Îðåíäàòîðè æèòëà âñå ÷àñò³øå íàäàþòü
ïåðåâàãó æèòëó â ì³ñòàõ-ñóïóòíèêàõ Êèºâà.
Â³öå-ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿ ñïåö³àë³ñò³â ç íå-
ðóõîìîñò³ Óêðà¿íè Â³êòîð Íºñ³í ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó”, ùî íàéìàòè êâàðòèðè ó Áðî-
âàðàõ, Âèøíåâîìó ÷è Áîðèñïîë³ ó 1,5 — 2
ðàçè äåøåâøå, à òðàíñïîðòíà ³íôðàñòðóê-
òóðà àêòèâíî ðîçâèâàºòüñÿ. Ïðî öå ñâ³ä-
÷èòü ³ ïðîïîçèö³ÿ íà ñïåö³àë³çîâàíèõ ñàé-
òàõ. Ì³í³ìàëüí³ æ ö³íè íà îðåíäó êè¿âñüêèõ
êâàðòèð åêîíîì-êëàñó íèí³ ñÿãàþòü $450-
500, òîä³ ÿê ó ïåðåäì³ñò³ ùå ìîæíà çíàéòè
æèòëî çà $300-450. Ãîëîâíà ïðè÷èíà â³ä-
ïëèâó îðåíäàòîð³â ç³ ñòîëèö³ ó òîìó, ùî íà
ðèíêó íèçüêèé ïëàò³æîñïðîìîæíèé ïîïèò.
Ñàìå çíåö³íåííÿ äîëàðà, íà äóìêó åêñïåð-
ò³â, íàéá³ëüøå íàøêîäèëî é îðåíäàòîðàì,
³ îðåíäîäàâöÿì. Ò³, õòî ï³âðîêó-ð³ê òîìó ì³ã
äîçâîëèòè ñîá³ íàéìàòè êâàðòèðó, ñüîãîäí³
ìóñÿòü øóêàòè ³íøèé âàð³àíò.

Ïðîòå çíàéòè éîãî ìàéæå íåìîæëèâî,
ïîïðè çá³ëüøåííÿ ïðîïîçèö³é íà ðèíêó.
“Ñïåêóëÿíòè, ÿê³ ìàþòü ïî ê³ëüêà êâàð-
òèð ó Êèºâ³, íå ìîæóòü íà ñüîãîäí³ ¿õ ðå-
àë³çóâàòè, àäæå ðèíîê êóï³âë³-ïðîäàæó
çóïèíèâñÿ. Ùîá îòðèìóâàòè õî÷à á
ÿêèéñü ïðèáóòîê, âîíè ïîñòóïîâî âèêè-
äàþòü ¿õ íà ðèíîê îðåíäè. Òîæ êîíêóðåí-
ö³ÿ íà íüîìó çðîñëà ðàçîì ³ç ïðîïîçè-
ö³ºþ”,— ñòâåðäæóº åêñïåðò êîìïàí³¿ SV
Development Ñåðã³é Êîñòèöüêèé.

Íàéá³ëüøèì ïîïèòîì òðàäèö³éíî êîðèñ-
òóþòüñÿ êâàðòèðè åêîíîì-êëàñó, îäíîê³ì-
íàòí³. Äâî-, à îñîáëèâî òðèê³ìíàòí³ îñåë³
çàâæäè çäàòè âàæ÷å, òîìó áàãàòî âëàñíèê³â
çà÷èíÿþòü “çàéâ³” ê³ìíàòè ³ çäàþòü ¿õ ÿê
îäíîê³ìíàòí³, ïðîòå é öå íå ïðèâàáëþº
îðåíäàòîð³â.

Çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ Êîñòèöüêîãî, ãî-
ëîâíà ïðè÷èíà â³äïëèâó îõî÷èõ íàéíÿ-
òè æèòëî — â íåîá´ðóíòîâàí³é ö³íîâ³é
ïîë³òèö³ êè¿âñüêèõ îðåíäîäàâö³â. “Ëþ-
äè, ÿê³ çäàþòü êâàðòèðè, çàçâè÷àé êå-
ðóþòüñÿ ëèøå ïðèíöèïîì ïîð³âíÿëüíî-
ãî àíàë³çó”,— êàæå â³í. Âàðò³ñòü îðåí-
äè â ñòîëèö³ âæå ê³ëüêà ðîê³â òîìó âè-
éøëà íà ð³âåíü ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í,
ïðîòå ñòðîê îêóïíîñò³ áóâ çíà÷íî êîðîò-
øèé. “Ñÿãíóâøè ºâðîïåéñüêèõ ö³í, ìè
ïî÷àëè íàáëèæàòèñÿ ³ äî ºâðîïåéñüêèõ
ñòðîê³â îêóïíîñò³, êîëè êâàðòèðà îêó-
ïîâóºòüñÿ íå çà 2-3 ðîêè, à çà 10. À íå
âñ³ öèì çàäîâîëåí³”,— ïîÿñíèâ “Õðå-

ùàòèêó” åêñïåðò êîìïàí³¿ SV Develop-
ment.

Ðàçîì ³ç òèì Â³êòîð Íºñ³í ñòâåðäæóº,
ùî ³íîä³ âëàñíèêè çãîäí³ çäàâàòè êâàðòè-
ðó íà 5-7 â³äñîòê³â äåøåâøå, àáè îðåíäà-
òîð áóâ ïîðÿäíèì òà â÷àñíî ïëàòèâ çà æèò-
ëî àáî æ âíîñèâ ÷èìàëó ïåðåäïëàòó. À âò³ì,
â³í ïðîãíîçóº, ùî ç 1 âåðåñíÿ ñåðåäíÿ âàð-
ò³ñòü îðåíäè êâàðòèð ìîæå òðàäèö³éíî ï³ä-
âèùèñÿ âíàñë³äîê íàïëèâó ñòóäåíò³â, õî-
÷à öå ïîäîðîæ÷àííÿ íå áóäå çíà÷íèì ÷å-
ðåç âåëèêó ïðîïîçèö³þ íà ðèíêó òà êîí-
êóðåíö³þ ³ç ì³ñòàìè-ñóïóòíèêàìè

“Хрещати ” продовж є слід вати
за подіями

Орендатори все частіше надають перева житл в містах-с п тни ах Києва

Правління та оле тив

холдин ової омпанії “Київмісь б д”

з с мом сповіщає, що на 70 році життя

померла б вший оловний лі ар медично о

на ово-пра тично о об’єднання “Медб д”

ГОЛЬЦОВА Тетяна Сер іївна

і висловлюють либо е співч ття рідним

та близь им по ійної.

Адміністрація

Ìåõàí³çì ñòðàõóâàííÿ
ìàéíà íàáëèçèòü Óêðà¿íó
äî ñâ³òîâèõ ñòàíäàðò³â
äîâ³âøè äî áàíêðóòñòâà íåâåëèê³ êîìïàí³¿

Ó÷îðà ïðåäñòàâíèêè â³ò÷èçíÿíîãî ðèí-
êó ñòðàõóâàííÿ çàÿâèëè, ùî ââåäåííÿ îáî-
â’ÿçêîâîãî ñòðàõóâàííÿ íåðóõîìîñò³ â³ä
ñòèõ³éíèõ ëèõ ïðèçâåäå äî ïåðåðîçïîä³ëó
ðèíêó òàêèõ ïîñëóã ³ áàíêðóòñòâà íåâåëè-
êèõ êîìïàí³é. Çà ñëîâàìè åêñ-ãîëîâè
ïðàâë³ííÿ ÇÀÒ “ÑÊ “Îðàíòà-Æèòòÿ” Â³ê-
òîðà Àäàìîâè÷à, íàðàç³ âîíè é òàê ô³íàí-
ñîâî îáòÿæåí³ ÷åðåç áàíê³âñüêó êðèçó ³ íå

ìîæóòü ïîêðèâàòè çáèòêè ñâî¿ì êë³ºíòàì.
“ßêùî æ óâåäóòü îáîâ’ÿçêîâå ñòðàõóâàí-
íÿ íåðóõîìîñò³, âîíè ïðîñòî çáàíêðóò³-
þòü. Êð³ì òîãî, ÷åðåç àäì³í³ñòðàòèâíå ââå-
äåííÿ ìåõàí³çìó ñòðàõóâàííÿ íåðóõîìî-
ñò³ ñë³ä î÷³êóâàòè ñóäîâèõ ïîçîâ³â ïðîòè
Óêðà¿íè ç áîêó ³íîçåìíèõ ô³íàíñîâèõ óñ-
òàíîâ. Îñê³ëüêè Óêðà¿íà º ÷ëåíîì ÑÎÒ,
áóäü-ÿêå àäì³í³ñòðàòèâíå ðåãóëþâàííÿ

öüîãî ðèíêó íåïðèïóñòèìå”,— çàÿâèâ
“Õðåùàòèêó” Â³êòîð Àäàìîâè÷.

Ç³ ñâîãî áîêó, â Ë³ç³ ñòðàõîâèõ
îðãàí³çàö³é Óêðà¿íè (ËÑÎÓ) ñïðîñòîâó-
þòü çàÿâè ïðî ëîá³þâàííÿ ³íòåðåñ³â “ñâî-
¿õ” ñòðàõîâèõ êîìïàí³é ³ í³áèòî âèã³ä-
í³ñòü îáîâ’ÿçêîâîãî ñòðàõóâàííÿ âåëèêèì
ÑÊ. “Ìåõàí³çì ñòðàõóâàííÿ ìàéíà ïðà-
öþº óñï³øíî â óñüîìó ñâ³ò³, é çàïðîïî-
íîâàíèé ïàðëàìåíòîâ³ òà óðÿäó çàêîíî-
ïðîåêò çìîæå ïîë³ïøèòè äîëþ ãðîìàäÿí,
ÿêèì çàãðîæóº âòðàòà ìàéíà ÷åðåç ñòè-
õ³þ”,— íàãîëîñèâ “Õðåùàòèêó” äèðåê-
òîð Öåíòðó ñòðàõîâîãî ïðàâà ËÑÎÓ
Îëåêñàíäð Çàëºòîâ. “Çâèíóâà÷åííÿ, áó-
ö³ìòî ïîòóæí³ ÑÊ çàö³êàâëåí³ â òàêîìó
âèä³ ñòðàõóâàííÿ, ÿâíî ïåðåá³ëüøåí³ ³ º
âèÿâîì íåäîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿ êîì-
ïàí³é, ÿê³ çàéìàþòü íåçíà÷íèé ñåãìåíò
íà â³ò÷èçíÿíîìó ðèíêó”,— ïåðåêîíàíèé
äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñòðàõóâàííÿ ÀÑÊ
“Ñêàðáíèöÿ” Òàðàñ Êîïîòü

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Я стало відомо "Хрещати ", обов'яз ове страх вання нер хомості
від стихії може створити перед мови для бан р тства низ и неве-
ли их омпаній У раїни. На д м е спертів, введення обов'яз ово-
о страх вання нер хомості ви ідне вели им страховим омпаніям,
я і пролобіюють потрібні прое ти рішень та отрим ватим ть над-
приб т и. Зі сво о бо , звин вачені на олош ють, що обов'яз ове
страх вання нер хомо о майна спішно запрацює в У раїні, я і в
інших раїнах світ .
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Åëüáðóñ ÒÅÄÅªÂ, 
îë³ìï³éñüêèé ÷åìï³îí Àô³í-2004, 
ñï³âïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿ ñïîðòèâíî¿ 
áîðîòüáè, ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Îë³ìï³éñüêà çá³ðíà Óêðà¿íè ó Ïåê³í³ òâî-
ðèòü äèâà! Óÿâ³òü ñîá³, ùî â íàø³é êðà¿í³ çà
îñòàíí³ 20 ðîê³â íå çáóäîâàíî æîäíîãî ñïîð-
òèâíîãî êîìïëåêñó, â æàõëèâîìó ñòàí³ çíà-
õîäÿòüñÿ äèòÿ÷î-þíàöüê³ ñïîðòèâí³ øêîëè.
Òðåíåðè çà ñâîþ êîï³òêó ïðàöþ îòðèìóþòü
ì³çåðíó çàðïëàòíþ, à óêðà¿íö³ â Êèòà¿ ñåðåä
íàéêðàùèõ. Â³ò÷èçíÿí³ ñïîðòñìåíè çàâîéî-
âóþòü îë³ìï³éñüê³ ìåäàë³ íà ãîëîìó åíòóç³-
àçì³. Öå íàéòàëàíîâèò³ø³ ëþäè â Óêðà¿í³.
Êîæíîãî âå÷îðà î 22.30 çà ì³ñöåâèì ÷àñîì
ìè âøàíîâóºìî íàøèõ àòëåò³â â îë³ìï³éñüêî-
ìó ñåëèù³. Íà öüîìó çàõîä³ â àòìîñôåð³ äîá-
ðîçè÷ëèâîñò³ ñïîðòñìåíè ïðèéìàþòü ïîçäî-
ðîâëåííÿ â³ä êåð³âíèöòâà ÍÎÊ Óêðà¿íè òà
áëèçüêèõ ëþäåé, ðîçïîâ³äàþòü, ùî â³ä÷óâà-
ëè ó õâèëèíè ñâîãî òð³óìôó, ä³ëÿòüñÿ ïëà-
íàìè íà ìàéáóòíº. Ç îñîáèñòîãî äîñâ³äó
çíàþ, ùî íàéïðèºìí³øå — öå ïî÷óòè ãîëîñ
ð³äíèõ.

Óò³ì, ñïî÷àòêó â Ïåê³í³ áóëî íå äî ðàäî-
ù³â, àäæå óêðà¿íñüê³ îë³ìï³éö³ ïî÷àëè çäî-
áóâàòè çîëîò³ ìåäàë³ íå îäðàçó. Ñèìâîë³÷íî,
ùî ïåðøèìè ëàñò³âêàìè, ÿê³ ïðèíåñëè íà-
ø³é êîìàíä³ “çîëîòî”, ñòàëè ïðåäñòàâíèö³
ïðåêðàñíî¿ ñòàò³ — æ³íî÷à êîìàíäà ôåõòó-
âàëüíèöü Âàäèìà Ãóòöàéòà. À âæå ïîò³ì ïî-
÷èí ìîëîäèõ ñèìïàòè÷íèõ “ìóøêåòåðîê”
ï³äòðèìàëè óêðà¿íñüê³ ñòð³ëüö³. Äóæå ñóìó-
âàâ, êîëè ïðåäñòàâíèöÿ â³ëüíî¿ áîðîòüáè
²ðèíà Ìåðëåí³ çäîáóëà ëèøå áðîíçîâó ìå-
äàëü. Öå íå òîé ðåçóëüòàò, íà ÿêèé ìè î÷³-
êóâàëè. ²ðèíà çîáîâ’ÿçàíà áóëà âèãðàòè îë³ì-
ï³éñüêå “çîëîòî”. Âò³ì, ê³ëüêà òàêòè÷íèõ ïî-
ìèëîê, ³ ÿê ðåçóëüòàò — òðåòº ì³ñöå.

Ó Ïåê³í³ ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ. Âñþäè â³ä÷ó-
âàºòüñÿ, ùî êðà¿íà æèâå ñâÿòîì ñïîðòó. Íà-
â³òü íåáåñíà êàíöåëÿð³ÿ âèð³øèëà ï³ä³ãðàòè
ñïîðòñìåíàì, ó¿äëèâà ñïåêà â³äñòóïèëà, ÷àñ-
òåíüêî êðàïàº äîù. Îðãàí³çàö³ÿ çìàãàíü —
íà íàéâèùîìó ð³âí³. Âçàãàë³ êèòàéö³ — öå
÷åìí³, ïðèâ³òí³ ëþäè, ÿê³ ãîòîâ³ íà ðóêàõ íî-
ñèòè ó÷àñíèê³â òà ãîñòåé Îë³ìï³àäè. Øêîäà
ëèøå, ùî ìåí³ âñå ùå í³ÿê íå âäàºòüñÿ ïî-
çíàéîìèòèñÿ ç ³ñòîðè÷íèìè ïàì’ÿòêàìè ì³ñ-
òà, àäæå âåñü ÷àñ ïðîâîäæó ó òðåíóâàëüí³é
çàë³ ç êîìàíäîþ áîðö³â.

Ùîäî óêðà¿íñüêî¿ áîãàòèðñüêî¿ äðóæèíè,
òî íèí³ ó çá³ðí³é ï³ä³áðàâñÿ áîºçäàòíèé êî-
ëåêòèâ. Ïàíóº ÷óäîâèé ì³êðîêë³ìàò, òîìó ÷å-
êàòèìåìî â³ä íàøèõ ñïîðòñìåí³â óñï³øíîãî
âèñòóïó. Âñ³ õëîïö³ ìîæóòü ï³äíåñòè ïðèºì-
íèé ñþðïðèç. Õî÷à áóäå íåëåãêî. Àäæå ó íà-
øèõ ãîëîâíèõ ñóïåðíèê³â — ðîñ³ÿí, àìåðè-
êàíö³â òà ³ðàíö³â — ³íôðàñòðóêòóðà â³ëüíî¿
áîðîòüáè ðîçâèâàºòüñÿ øâèäøèìè òåìïàìè,
àí³æ â Óêðà¿í³. Âò³ì, ÿ â³ðþ â óêðà¿íñüêó
êîìàíäó. Äëÿ êîæíîãî ñïîðòñìåíà Îë³ìï³-
àäà — íàéçàïîâ³òí³øà ìð³ÿ. Ùîá ðåàë³çóâà-
òè öþ ìð³þ é äîñÿãòè ïåðåìîãè, ïîòð³áíî áà-
ãàòî é íàïîëåãëèâî ïðàöþâàòè
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Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

На літніх Олімпійсь их і рах в
Пе іні вчора б в десятий зма-
альний день. Спортсмени розі-
рали вісімнадцять омпле тів
на ород дев'яти видах спорт ,
але вже нині, за сім алендар-
них діб до завершення оловних
зма ань чотириріччя, можна смі-
ливо онстат вати — за іль іс-
тю золотих медалей вели пе-
рева матим ть осподарі зма-
ань.

Çá³ðíà Êèòàþ ìàëà ïåðåâàãó ùå äî
ïî÷àòêó Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð, òàê ÿê âè-
ñòàâèëà ñïîðòñìåí³â ó âñ³õ âèäàõ ñïîð-
òó áåç ïîïåðåäíüîãî â³äáîðó. Àëå íå öå
ñòàëî ãîëîâíèì òð³óìôîì ïðåäñòàâíè-
ê³â Ï³äíåáåñíî¿ ó Ïåê³í³. Êèòàéö³ ïðî-
âåëè òèòàí³÷íó ðîáîòó, âêëàëè ó ï³äãî-
òîâêó ñïîðòñìåí³â âåëè÷åçí³ êîøòè,
çìîãëè çíà÷íî ï³äòÿãíóòèñÿ ó òèõ âèäàõ
ñïîðòó, äå áëèñêó÷èõ ðåçóëüòàò³â çà
îñòàíí³ ðîêè íå ïîêàçóâàëè, à ïðî ïàò-
ð³îòèçì ³ ëþáîâ äî ñâîº¿ êðà¿íè ö³º¿ íà-
ö³¿ ìîæíà ñêëàäàòè ëåãåíäè. Çâ³ñíî, ç³-
ãðàâ ñâîþ ðîëü ³ ìàòåð³àëüíèé ôàêòîð —
âîëîäàð³ çîëîòèõ ìåäàëåé, îêð³ì âåëè-
êèõ ïî÷åñòåé ³ âñåíàðîäíî¿ ñëàâè, ïî-
ïîâíÿòü ñâî¿ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè íà
ì³ëüéîí äîëàð³â, ç ÿêèõ íå â³çüìóòü
æîäíîãî öåíòà ïîäàòê³â.

×îòèðíàäöÿòü íàãîðîä, ç ÿêèõ ï’ÿòü
íàéâèùîãî ´àòóíêó, ï³ñëÿ äåñÿòè äí³â —
÷è ìîãëè ïðèõèëüíèêè óêðà¿íñüêîãî
ñïîðòó ìð³ÿòè ïðî òàêèé ðåçóëüòàò ï³ñ-
ëÿ â³äâåðòî íå çîâñ³ì âäàëîãî ñòàðòó íà
Îë³ìï³àä³. Ëèøå íà ÷åòâåðòèé äåíü çìà-
ãàíü, 12 ñåðïíÿ, “ñèíüî-æîâòà äðóæè-
íà” çäîáóëà ïåðøó áðîíçîâó íàãîðîäó,
ÿêó çàâîþâàâ äçþäî¿ñò Ðîìàí Ãîíòþê.
Íàéãîëîâí³øå, ïî÷àòîê áóëî ïîêëàäå-
íî. Ïðî öå â³í ñêàçàâ ï³ñëÿ ñóòè÷êè çà
òðåòº ì³ñöå: “Â³ä÷óâàþ, ùî òåïåð ñïðà-
âè ï³äóòü íàáàãàòî êðàùå é ó ³íøèõ
óêðà¿íñüêèõ ñïîðòñìåí³â”.

Ãîíòþê, ÿê ó âîäó äèâèâñÿ. Íàñòóïíî-
ãî äíÿ ñêàðáíè÷êà çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ïî-
ïîâíèëàñÿ ùå íà òðè áðîíçîâ³ íàãîðîäè.
Òåïåð íå âèñòà÷àëî ëèøå ëîêàëüí³øîãî
óñï³õó — ïåðåìîæíîãî. ² â³í íàðåøò³ íà-
ñòàâ ó ìèíóëèé ÷åòâåð! Ïîñòàðàëàñÿ æ³-
íî÷à ôåõòóâàëüíà êîìàíäà øàáë³ñòîê,
ÿêà ó âèð³øàëüíîìó ïîºäèíêó ëèøå íà
îäèí óêîë âèÿâèëàñÿ ñèëüí³øîþ çà ãîñ-
ïîäàðîê çìàãàíü.

Ó íàñòóïí³ òðè äí³ Îë³ìï³àäè íàø³
ñïîðòñìåíè âñå ÷àñò³øå ñâÿòêóâàëè —
äåâ’ÿòü óêðà¿íñüêèõ ñïîðòñìåí³â ï³äí³-
ìàëèñÿ íà ï’ºäåñòàë ïîøàíè, ïðè÷îìó
÷îòèðè çàâîéîâàí³ ìåäàë³ âèÿâèëèñÿ âè-
ùîãî ´àòóíêó. Â³äçíà÷èìî, ùî âñ³ ö³ çî-
ëîò³ ìåäàë³ — Àðòóðà Àéâàçÿíà, Â³êòîðà
Ðóáàíà, Îëåêñàíäðà Ïåòð³âà é Íàòàë³¿

Äîáðèíñüêî¿, ïåðåä ïî÷àòêîì ²ãîð ìàëî
õòî ïðîãíîçóâàâ, àëå òèì ³ ïðåêðàñíèé
ñïîðò çà éîãî íåñïîä³âàíêè é ñåíñàö³¿.

Ó÷îðà, 18 ñåðïíÿ, íà 15 ãîäèíó çà êè-
¿âñüêèì ÷àñîì íà Îë³ìï³àä³ â Ïåê³í³ áó-
ëî ðîç³ãðàíî ñ³ì êîìïëåêò³â íàãîðîä.
Ïðèºìíî, ùî îäíà ç íèõ ä³ñòàëàñÿ óêðà-
¿íñüêîìó ñïîðòñìåíó. Ã³ìíàñò Îëåêñàíäð
Âîðîáéîâ çàê³í÷èâ òðåò³ì âïðàâè íà ê³ëü-
öÿõ, ïîñòóïèâøèñü ëèøå ãîñïîäàðÿì
çìàãàíü ßíã Âåþ òà ×åíü ²á³íó. Ùå äâ³
íàø³ ïðåäñòàâíèö³ — âåëîñèïåäèñòêà Ëå-
ñÿ Êàë³òîâñüêà (òðåêîâà ãîíêà çà î÷êà-
ìè) òà ã³ìíàñòêà Àíàñòàñ³ÿ Êîâàëü (âïðà-
âè íà áðóñàõ) — çóïèíèëèñÿ çà äâà êðî-
êè â³ä ìåäàëåé, ïîñ³âøè ï’ÿò³ ì³ñöÿ.

Îë³ìï³éñüêà çá³ðíà Óêðà¿íè ñõîæå íà-
áðàëà ðîçãîíó ³, ñïîä³âàòèìåìîñÿ, íà
öüîìó íå çóïèíèòüñÿ, áî ðåçåðâè äëÿ
çäîáóòòÿ íàãîðîä ó íàñ ùå º. Â ïåðøó
÷åðãó, öå ñòîñóºòüñÿ ïðåäñòàâíèê³â ÷î-
ëîâ³÷î¿ â³ëüíî¿ áîðîòüáè, áîêñó, ëåãêî¿
àòëåòèêè. Â îñòàíí³é äåíü çìàãàíü ñïî-
ä³âàòèìåìîñÿ íà âäàëèé âèñòóï ïðèìè
ñâ³òîâî¿ õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè Àííè
Áåçñîíîâî¿.

Íà âñ³õ òðüîõ ïîïåðåäí³õ ë³òí³õ Îë³ì-
ï³éñüêèõ ³ãðàõ, â ÿêèõ áðàëà ó÷àñòü íå-
çàëåæíà Óêðà¿íà, íàøèì ñïîðòñìåíàì
âäàâàëîñÿ çàâîþâàòè 23 êîìïëåêòè ìå-
äàëåé. Êîæíîãî ðàçó — ð³çíî¿ êàòåãî-
ð³¿. Òàê, â àìåðèêàíñüê³é Àòëàíò³ ó 1996
ðîö³ äî íàøî¿ ñêàðáíè÷êè ïîêëàëè 9
çîëîòèõ, 2 ñð³áíèõ òà 12 áðîíçîâèõ íà-
ãîðîä. Ó àâñòðàë³éñüêîìó Ñ³äíå¿-2000 —
3 çîëîòèõ, 10 ñð³áíèõ òà 10 áðîíçîâèõ.
Ó ãðåöüêèõ Àô³íàõ-2004 — 9 çîëîòèõ, 5
ñð³áíèõ òà 9 áðîíçîâèõ. Ñòèìóë ïîáè-
òè ðåçóëüòàò çà ê³ëüê³ñòþ çäîáóòèõ íà-
ãîðîä ó íàøèõ ñïîðòñìåí³â º, â òîìó
÷èñë³ é ìàòåð³àëüíèé. Çà ê³ëüêà äí³â äî
â³äêðèòòÿ çìàãàíü íà ïîçà÷åðãîâîìó çà-
ñ³äàíí³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
óõâàëèëè ð³øåííÿ ïðî çá³ëüøåííÿ âè-
íàãîðîä ÷åìï³îíàì òà ïðèçåðàì Îë³ì-
ï³éñüêèõ ³ãîð. Çà çîëîòó ìåäàëü ïåðåìî-
æåöü â³äòåïåð îòðèìóâàòèìå 700 òèñÿ÷
ãðèâåíü çàì³ñòü 500 òèñÿ÷, ñð³áíà íàãî-
ðîäà ïðèíåñå ¿¿ âîëîäàðþ 500 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü, à îë³ìï³éñüêó áðîíçó äåðæàâà â³ä-
çíà÷èòü ñóìîþ ó 350 òèñÿ÷

Медальний залі Олімпіади
(двадцять ращих на 15 один
за иївсь им часом 18 серпня):

Óêðà¿íà çà çäîáóòèìè 
íàãîðîäàìè ïîêè ùî äåñÿòà
Ï’ÿòü ³ç íèõ íàéâèùîãî ´àòóíêó

Місце Країна “Золото” “Срібло” “Бронза” Всьо о

1 Китай 37 14 14 65

2 США 19 22 25 66

3 Вели обританія 12 7 8 27

4 Австралія 11 10 12 33

5 Німеччина 9 6 7 22

6 Корея 8 9 5 22

7 Японія 8 5 7 20

8 Росія 7 12 12 31

9 Італія 6 6 6 18

10 УКРАЇНА 5 3 7 15

11 Франція 4 9 13 26

12 Р м нія 4 1 3 8

13 Нідерланди 3 5 4 12

14 Іспанія 3 3 2 8

15 Словаччина 3 1 0 4

16 Польща 2 3 1 6

17 Чехія 2 3 0 5

18 Ямай а 2 2 0 4

19 Канада 2 1 4 7

20 Данія 2 1 3 6

20 Нова Зеландія 2 1 3 6

20 КНДР 2 1 3 6

“Золото”

Жін и

Фехт вання (шабля, о-
мандні зма ання) — Олена
ХОМРОВА, Галина ПУНДИК,
Оль а ХАРЛАН, Оль а ЖОВ-
НІР

Ле а атлети а (семибор-
ство) — Наталія ДОБРИН-
СЬКА

Чолові и
Фехт вання (індивід альні

зма ання) — Ві тор РУБАН

К льова стрільба ( винтів-
а, 50 метрів положенні ле-
жачи) — Арт р АЙВАЗЯН

К льова стрільба (швид іс-
ний пістолет) — Оле сандр
ПЕТРІВ

“Срібло”

Жін и
Важ а атлети а (ва ова а-

те орія понад 75 ) — Оль а
КОРОБКА

Ле а атлети а (семибор-
ство) — Людмила БЛОНСЬКА

Чолові и
К льова стрільба (мало алі-

берна винтів а, 50 м з трьох
положень) — Юрій СУХОРУКОВ

“Бронза”

Жін и
Важ а атлети а (ва ова а-

те орія до 69 ) — Наталія ДА-
ВИДОВА

Вільна боротьба (ва ова а-
те орія до 48 ) — Ірина МЕР-
ЛЕНІ

Велотре (індивід альна он-
а переслід вання) — Леся КА-
ЛІТОВСЬКА

Чолові и
Дзюдо (ва ова ате орія до

81 ) — Роман ГОНТЮК

Стриб и вод (синхронні
стриб и, трамплін, 3 м, чоло-
ві и) — Ілля КВАША/Оле сій
ПРИГОРОВ

Гре о-римсь а боротьба
(ва ова ате орія до 66 ) —
Армен ВАДАНЯН

Спортивна імнасти а ( іль-
ця) — Оле сандр ВОРОБЙОВ

Усі медалі збірної У раїни
на літніх Олімпійсь их і рах в Пе іні

(станом на 15 один за иївсь им часом 18 серпня)
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Трі мф є олімпійсь а чемпіон а,
раїнсь а семибор а Наталія Добринсь а
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Âàäèì ÐÓÄÅÍÊÎ: “Ìóçèêà íå ìîæå 
ðîçâèâàòèñÿ îêðåìî â³ä óìîâ æèòòÿ”

— Îñòàíí³ì ÷àñîì ó ìóçè÷íèõ
êîëàõ ãîâîðÿòü ïðî òå, ùî íåìàº
ìàñøòàáíèõ ô³ãóð ñåðåä ìîëîäèõ
ï³àí³ñò³â, çîêðåìà ïðî êîìåðö³àë³-
çàö³þ âèêîíàâñüêîãî ìèñòåöòâà. ßê
âè öå ïðîêîìåíòóºòå?

— Ìåí³ ñêëàäíî ïîãîäèòèñÿ ç
òèì, áóö³ìòî ó ôîðòåï³àííîìó
âèêîíàâñòâ³ íèí³ êðèçà. Âñå çà-
ëåæèòü â³ä òîãî, â ÿêîìó â³ö³ òà
íà ÿê³é ñòàä³¿ ðîçâèòêó ïåðåáó-
âàº òîé ÷è òîé ï³àí³ñò. Ñêàæ³-
ìî, Ð³õòåð ÷è ¥³ëºëüñ ó ñòóäåíò-
ñüê³ ðîêè ãðàëè, ì’ÿêî êàæó÷è,
³íàêøå, í³æ ó çð³ëîìó â³ö³. Íå
ñêàæó, ùî ôîðòåï³àííå ìèñòåö-
òâî ñüîãîäí³ çóáîæ³ëî. Àäæå
ìàºìî òàêèõ ìàñøòàáíèõ âèêî-
íàâö³â, ÿê Ðàäî Ëóïó, Ãðèãîð³é
Ñîêîëîâ, Ìèõàéëî Ïëåòíüîâ,
Ìàðòà Àðãåð³õ. Ìîæëèâî, ïðîñ-
òî ðàí³øå ìè áà÷èëè é ñëóõàëè
çíà÷íî ìåíøå òàëàíîâèòèõ âè-
êîíàâö³â, êîòð³ ïðîðèâàëèñÿ
êð³çü íåñê³í÷åíí³ ïîë³òè÷í³ ïå-
ðåøêîäè. À òåïåð êîðäîíè â³ä-
êðèò³, ï³àí³ñò³â áåçë³÷. Öå é ðî-
áèòü ñëóõà÷à êàïðèçí³øèì. Ùî-
äî êîìåðö³àë³çàö³¿ ìóçè÷íîãî
ìèñòåöòâà, òî, ïî-ïåðøå, ãðîø³
í³õòî íå â³äì³íÿâ, à ïî-äðóãå,
ñêëàäíî ïîð³âíþâàòè îáñòàâè-
íè ñüîãîäåííÿ é ìèíóëîãî ñòî-
ë³òòÿ. Ìóçèêà ñàìà ïî ñîá³ —
äèâîâèæíà, àëå âîíà íå ìîæå
ðîçâèâàòèñÿ îêðåìî â³ä æèòòÿ,
êîòðå äèêòóº ñâî¿ óìîâè.

— Ñïîñòåð³ãàþ÷è çà ìîëîäèìè
âèêîíàâöÿìè, ìîæåòå âèîêðåìèòè
ïåâí³ òåíäåíö³¿ âèêîíàâñòâà?

— Öå, çâè÷àéíî, íå ïðîñòî.
Àäæå êîæåí ï³àí³ñò — ³íäèâ³äó-
àëüí³ñòü. Õî÷à ìîæó íàçâàòè îä-
íó íåãàòèâíó ÿê³ñòü, ïðèòàìàí-
íó ñüîãîäí³ áàãàòüîì: áðàê áàçî-
âî¿ øêîëè. Öå íå ëèøå ïèòàííÿ
òåõíîëîã³¿, à é åñòåòè÷íå âèõî-
âàííÿ â ö³ëîìó. Àäæå íà õèñò-
êîìó ôóíäàìåíò³ ñïîðóäà, ÿê â³-
äîìî, äîâãî íå ñòî¿òü. Òóò ÿ çãî-
äåí ç òèì, ùî íèí³ íåìàº ìàéñ-
òð³â, êîòð³ á óì³ëè ãðàìîòíî çà-
êëàäàòè öåé ôóíäàìåíò. Òîìó
âàæêî óÿâèòè, â ÿêîìó ñòàí³
îïèíèòüñÿ ôîðòåï³àííå âèêî-
íàâñòâî ÷åðåç ÿêèõîñü ê³ëüêà äå-
ñÿòê³â ë³ò. Íà æàëü, óæå ñüîãî-
äí³ ÷èìàëî ëþäåé çìóøåí³ çàé-
ìàòèñÿ ìóçèêîþ íå çàðàäè íå¿
ñàìî¿, à çàäëÿ çàðîá³òêó, á³ãàòè
ç êîíêóðñó íà êîíêóðñ ç îäíè-
ìè é òèìè ïðîãðàìàìè. Öå íå
ìîæå íå ïîçíà÷èòèñÿ íà ìàé-
áóòíüîìó âèêîíàâöÿ.

— Òîáòî âè ââàæàºòå, ùî ñüîãî-
äí³ ó ìîëîäèõ âèêîíàâö³â íåìàº ïî-
òðåáè âåñòè “ñïîðòèâíå” æèòòÿ?

— Æèòòºâ³ îáñòàâèíè ñêëàäàþ-
òüñÿ òàê, ùî áàãàòüîì ìóçèêàí-
òàì êîíêóðñè ïîòð³áí³, ÿê ïîâ³ò-
ðÿ. Áåç íèõ ïðîñòî íåìîæëèâî
âèéòè íà ì³æíàðîäíó àðåíó. Âî-
íè äàþòü çìîãó ãðàòè â íàéêðà-
ùèõ çàëàõ, ³ç íàéêðàùèìè îðêåñ-

òðàìè, ñï³âïðàöþâàòè ç ïðîâ³ä-
íèìè àãåíòñòâàìè. Ïðèíàéìí³ â
íàø³é êðà¿í³ çàÿâèòè ïðî ñåáå
ÿêîñü ³íàêøå ïðàêòè÷íî íåìîæ-
ëèâî. Êð³ì òîãî, äëÿ áàãàòüîõ öå
ùå é íå çàéâà íàãîäà çàðîáèòè.
Çðåøòîþ áóâàþòü âèíÿòêè. Ïðè-
ì³ðîì, â³äîìèé ï³àí³ñò ªâãåí³é
Ê³ñ³í äîñèòü ðàíî âèéøîâ íà âè-
ñîêó îðá³òó ³ âæå íå â³ä÷óâàâ ïî-
òðåáè â êîíêóðñàõ.

— Ñüîãîäí³ â ìóçè÷íîìó ñâ³ò³ ïî-
ïóëÿðí³ ìàéñòåð-êëàñè. Ïðîòå äå-
ÿê³ àâòîðèòåòè íå ðàç ñòàâèëè ï³ä
ñóìí³â öåé âèä îñâ³òè.

— Ùîäî êîðèñò³ ÷è øêîäè â³ä
ìàéñòåð-êëàñ³â, òî, ãàäàþ, í³ òî-
ãî, í³ ³íøîãî öÿ ìîäíà íèí³ ïðàê-
òèêà íå ïðèíîñèòü. Çâ³ñíî, äî òà-
êèõ çàíÿòü íå ñë³ä ñòàâèòèñÿ ÿê äî
ïåâíî¿ øêîëè, ââàæàþ÷è, áóö³ì-
òî òåáå óñüîãî íàâ÷àòü çà ê³ëüêà
äí³â ÷è òèæí³â. Ïîçèòèâíèé ìî-
ìåíò ïîëÿãàº ëèøå ó çíàéîìñòâ³
ìîëîäîãî âèêîíàâöÿ ç ð³çíèìè
òî÷êàìè çîðó. Àëå öå æîäíèì ÷è-
íîì íå ìîæå çàì³íèòè ñòàö³îíàð-
íîãî íàâ÷àííÿ â ïðîôåñîðà, êîò-
ðèé ïîñò³éíî çàéìàºòüñÿ ç ó÷íåì.

— ×è íå ââàæàºòå, ùî ðåïåðòó-
àðíèé ä³àïàçîí ñó÷àñíîãî ï³àí³ñòà
îáìåæåíèé?

— ßê íà ìåíå, öå — ïèòàííÿ
ñìàê³â, àëå àæ í³ÿê íå îçíàêà íå-
îñâ³÷åíîñò³, ÿê ÷îìóñü ââàæàþòü.
Äëÿ ìåíå, ÿê ³ äëÿ áàãàòüîõ, íàé-
áëèæ÷èé ðîìàíòè÷íèé ïëàñò ìó-
çèêè. Ëþáèòåë³ æ ñòàðîâèííèõ ÷è
ñó÷àñíèõ òâîð³â âëàøòîâóþòü ñâî¿
ôåñòèâàë³, êîíöåðòè. Òîìó ÿ íå
ââàæàþ, ùî êîæåí àðòèñò çî-
áîâ’ÿçàíèé îõîïëþâàòè ó ñâîºìó
ðåïåðòóàð³ âåñü ³ñòîðè÷íèé çð³ç
ìóçè÷íî¿ ë³òåðàòóðè

Розмовляв
Андрій МЕРХЕЛЬ,

спеціально для “Хрещати а”

Ñóëòàí ðîäîì 
ç Óêðà¿íè
Áåíþê ³ç Õîñò³êîºâèì 
óêðà¿í³çóþòü òóðê³â

Êîìïàí³ÿ Áåíþê ³ Õîñò³êîºâ
ÿâíî ïðåòåíäóº íà çâàííÿ íàö³î-
íàëüíîãî áðåíäó. Ê³ëüêà ðîê³â òî-
ìó ñïåö³àëüíî äî ãîëîâíîãî ïàò-
ð³îòè÷íîãî ñâÿòà êðà¿íè âîíè
ïðåäñòàâèëè ðîê-îïåðó “Á³ëà âî-
ðîíà”. Òóò ïîëåì³êà íàâêîëî àê-
òóàëüíèõ ïèòàíü âëàäè ðîçãîðòàº-
òüñÿ íà òë³ ³ñòîð³¿ ïðî ëåãåíäàð-
íó Æàííó Ä’Àðê. Òåïåð àêòîðè
âçÿëèñÿ çà “Çàïîðîæöÿ” Ñåìåíà
Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî. Õîñò³êî-
ºâ, ðåæèñåð âèñòàâè, âèñòóïèòü ó
ðîë³ ñóëòàíà, à Áåíþê ç³ãðàº êî-
çàêà. Ïåòðî Ìàãà íàïèñàâ íîâó
âåðñ³þ òåêñòó, êîìïîçèòîðè æ,
Ðîìàí Ñóðæà òà ²âàí Íåáåñíèé,

çðîáèëè ñó÷àñíå àðàíæóâàííÿ.
Ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íà âèñòàâà ìà-
òèìå íàçâó “Çàäóíàºöü çà ïîðî-
ãîì”. Çàäóíàºöü — öå òîé ñàìèé
êîçàê-çàïîðîæåöü. Ïðîñòî àâòî-
ðè õîò³ëè íàãîëîñèòè íà òîìó, ùî
â³í ïåðåäóñ³ì º âèãíàíöåì, êîò-
ðèé õî÷å ïîâåðíóòèñÿ íà Áàòü-
ê³âùèíó. À òàêîæ ïîêàçàòè, ùî
ïàòð³îòèçì ïðîêèäàºòüñÿ â óêðà-
¿íö³â ëèøå äàëåêî â³ä äîìó.

Íà ïîñòàíîâêó íàäèõíóâ ñï³ëü-
íèé ïîõ³ä àêòîð³â ó íàø ð³äíèé
îïåðíèé òåàòð. Ïîøòîâõîì, õî÷à
öå é äèâíî, ñòàâ òîé ìîìåíò ó ñþ-
æåò³ îïåðè, äå Êàðàñü ïðèõîäèòü
ç ïàëàöó ñóëòàíà íàï³äïèòêó: ï³-

äîçð³ëèì âèäàâñÿ ¿ì ïîòÿã ìóñóëü-
ìàíèíà äî àëêîãîëþ. “Ìè çãàäà-
ëè Ðîêñîëàíó,— ðîçïîâ³äàº Õîñ-
ò³êîºâ.— À â íå¿, ÿê â³äîìî, áóëî
áàãàòî ä³òåé â³ä ñóëòàíà. Òîæ ïî-
äóìàëè, ùî Ìàõìóä ²² ³ç “Çàïî-
ðîæöÿ çà Äóíàºì” ö³ëêîì ìîæå
áóòè ¿õí³ì íàùàäêîì. Çâåðíóëèñÿ

äî ³ñòîðèê³â, ³ âîíè ï³äòâåðäèëè
íàøå ïðèïóùåííÿ. Òîáòî ³ñòîðè÷-
íà â³ðîã³äí³ñòü çáåð³ãàºòüñÿ”.

Ùî æ, îðèã³íàëüíèé íàïðÿìîê
äóìîê ïîñòàíîâíèê³â, ìàáóòü, ï³-
äå ò³ëüêè íà êîðèñòü õðåñòîìà-
ò³éí³é ³ñòîð³¿, ïîñèëèâøè ¿¿ ãó-
ìîðèñòè÷íèé á³ê. Äî òîãî æ ó

ðîçïîâ³ä³ ïðî Êàðàñÿ, éîãî äðó-
æèíó Îäàðêó (Íàòàëÿ Ñóìñüêà) ³
ñóëòàíà ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ ïåðñî-
íàæ³, íàïðèêëàä, ñèí ñóëòàíà
(²ãîð Ðóáàøê³í). Õòîçíà, ìîæå, é
ó íüîãî ï³ä ê³íåöü âèñòàâè ïðî-
êèíåòüñÿ ëþáîâ äî êðàþ ñâî¿õ
ïðàùóð³â

Ãàííà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Бо дан Беню і Анатолій Хості оєв на День Незалежно-
сті У раїни от ють чер ов театральн прем'єр . Цьо-
о раз на сцені театр імені Лесі У раїн и зір ова па-
ра обі рає сюжет опери Г ла а-Артемовсь о о "Запо-
рожець за Д наєм". Переіна шивши назв , автори змі-
нили й центральн олізію спе та лю. За їхньою вер-
сією, т рець ий с лтан том охоче випиває із оза ом,
бо має раїнсь е оріння.

У новій виставі Анатолій Хості оєв зі рає роль т рець о о с лтана, я ий співає раїнсь их пісень і охоче випиває
з Карасем, ероєм Бо дана Беню а
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Вадим Р ден о, яс равий представни російсь ої фор-
тепіанної ш оли,— частий ість на сцені столичної фі-
лармонії. Він сти стати любленцем иївсь их мело-
манів. І навіть розпалі "мертво о" сезон щоро
з'являється в Києві — я ви ладач "Літньої м зичної
а адемії", системи майстер- ласів, що їх традиційно
проводять на базі м зично о чилища імені Глієра.
Після одно о із занять маестро по одився дати інтер-
в'ю для "Хрещати а".
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.Києва

ви�ли�ає�Гапонен�а�І�оря�Арсеновича,�Голов-

ню�Андрія�Гри�оровича,�К�рилова�Сер�ія�Ана-

толійовича���я�ості�відповідачів�по�цивільній

справі�№�2-2812/08�за�позовом�Колесні�ової

Аделіни�Андріївни�до�Гапонен�а�І�оря�Арсено-

вича,� Головні�Андрія�Гри�оровича,�К�рилова

Сер�ія�Анатолійовича�про�відш�од�вання�ма-

теріальної�та�моральної�ш�оди���с�дове�засі-

дання�на�21.09.2008р.�о�14.30.�Адреса�с�д�:

м.�Київ,�в�л.�Тимошен�а,�2-Є,��аб.�18,�с�ддя

Борисова�О.В.

У�разі�неяв�и�та�неповідомлення�с�д��про

причини� неяв�и� в� с�дове� засідання,� справа

б�де�роз�лян�та�за�Вашої�відс�тності�за�наяв-

ними���справі�до�азами�відповідно�до�ст.�169

ЦПК�У�раїни.

С�ддя�О.В.�Борисова

Апеляційний�с�д�м.�Києва повідомляє,�що�роз�ляд�справи�за�апеляційною�с�ар�ою�Завер-

ховсь�о�о�Оле�а�Васильовича�на�рішення�Солом’янсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�від�6�берез-

ня�2008�ро�����справі�за�позовом�Короп�С.�П.�до�Заверховсь�о�о�О.�В.�в�своїх�інтересах�та�в�ін-

тересах� неповнолітньої�Заверховсь�ої�А.�О.,�Маринча�а�В.�М.,�М�зири�Н.�О.,� треті� особи�Со-

лом’янсь�а�РДА�м.�Києва,�приватні�нотарі�си�Воловичен�о�В.�В.,�Ні�іфорова�Л.В.�про�визнання

недійсним�дор�чення,�до�овор����півлі-продаж�,��с�нення�переш�од�в��орист�ванні�власністю�та

виселення�відб�деться���приміщенні�Апеляційно�о�с�д��м.�Києва�(в�л.�Солом’янсь�а,�2А)�17�ве-

ресня�2008�ро���об�11.30.�Учасни�и�справи�зобов’язані�повідомити�с�д�про�причини�неяв�и���с�-

дове�засідання.�У�разі�неяв�и�їх�без�поважних�причин,�справа�б�де�роз�лян�та�за�їх�відс�тності.

С�ддя�О.П.�Касьян

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва ви�ли�ає�Р�ч���Володимира�Ві�торовича,

я�ом�� необхідно� 23.09.2008� ро��� о� 10.00� з’явитися� до�Оболонсь�о�о� районно�о� с�д��

м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�о,�2-Є,��аб.�16�в�я�ості�відповідача�для��часті

�� роз�ляді� цивільної� справи� за� позовом�ЗАТ�КБ� “ПриватБан�”� до�Р�ч�и�Володимира

Ві�торовича�про�стя�нення�забор�ованості.

Наслід�и� неяв�и� в� с�дове� засідання� особи,� я�а� бере� �часть� �� справі,� передбачені�

ст.ст.�169,�170�ЦПК�У�раїни,�ст.�185-3�КпАП�У�раїни.

С�ддя�Л.П.�С�ш�о

Громадянці�К�зьмен�о�Надії�Оле�сандрівні,�місце�проживання:�м.�Київ,�в�л.�Де�абристів,�9,��в.

75,�необхідно�28.08.2008�ро���з’явитись�на�10.40�до�Дарниць�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва:

м.Київ,�в�л.�Севастопольсь�а,�7/13,��аб.�10,�для��часті���с�довом��засіданні�по�цивільній�справі

за�позовом�К�зьмен�о�Анни�Петрівни�про�встановлення�поряд����орист�вання�жилим�приміщенням.

Наслід�ами� неяв�и�б�де� проведення� з’яс�вання� обставин� �� справі� на� підставі� до�азів,� про

подання�я�их�б�ло�заявлено�під�час�попередньо�о�с�дово�о�засідання.�

С�ддя�Щасна�Т.В.

Вiдмiнити�всi�довiреностi,�оформленi�на�розпорядження�влас-

ностi�Петровсь�ої�Алiни�Ар�адiвни.�Подробицi�можна�дiзнатись

��департаментi�Нотарiат��та�ре�iстрації�адво�атсь�их�об’єднань

Мiнiстерства�юстицiї�У�раїни.

Громадянин��Жест�ов��Оле���Борисович��необхідно�28�серпня�2008�ро���з’явитись�об�17.00

до�Оболонсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен�а,�2-Є,��аб.�22,

для��часті���роз�ляді�по�с�ті�цивільної�справи�за�позовом�Кирпосен�а�О.О.�до�Жест�ова�О.Б.�про

розірвання�до�овор��та�стя�нення�ш�оди.�Наслід�ом�неяв�и�б�де�роз�ляд�справи�за�відс�тності

відповідача�Жест�ова�Оле�а�Борисовича.�У�разі�неяв�и�відповідачі�зобов’язані�повідомити�с�д�про

причини�неяв�и.�

С�ддя�С.А.�Вол�ов

Дніпровсь�ий�районний�с�д�м.�Києва повідомляє�відповідача�Кіща�а�Юрія�Бо�дановича,�я�ий

меш�ав�та�б�в�зареєстрований�в�м.�Києві,�б�л.�Верховної�Ради,�22-б,��в.16,�знятий�з�реєстрацій-

но�о�облі���за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Земляч�и,�1,��в.�152,�про�те,�що�с�довий�роз�ляд�справи�за

позовом�Кисло�о�Дениса�Ві�торовича�до�Кіща�а�Юрія�Бо�дановича�про�стя�нення�бор���за�до�о-

вором�завдат���призначено�на�29.08.08р.�на�8.10�в�приміщенні�Дніпровсь�о�о�районно�о�с�д��

м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Сер�ієн�а,�3,��аб.�37.

Яв�а�в�с�дове�засідання�обов’яз�ова.�У�випад���неяв�и�відповідача�с�дове�засідання�відб�де-

ться���йо�о�відс�тність.�

С�ддя�Т.І.�Горбань

Дарниць�ий� районний� с�д�м.� Києва ви�ли�ає�Кач�сова�Василя�Валентиновича� �� я�ості

відповідача� (останнє�відоме�місце�проживання� :м.Київ,�просп.�Бажана�24\1,��в�180� )���с�дове

засідання�за�позовом�Чернявсь�о�о�Івана�Юрійовича�про�відш�од�вання�ш�оди�заподіяної�внаслідо�

ДТП� .Засідання� відб�деться� 11.09.2008� р� о� 12.00� �� приміщенні�Дарниць�о�о� районно�о� с�д��

м.�Києва�за�адресою:�в�л.�Севастопольсь�а�14,��аб.�4,�зал�5.�Внаслідо��вашої�чер�ової�неяв�и

справ��б�де�роз�лян�то���Ваш��відс�тність�.�З�матеріалами�вищезаначених�справ�Ви�або�Ваш

представни��може�ознайомитись���приміщенні�с�д��,�маючи�при�собі�паспорт�та\або�довіренність.

Голова�Леонтю��Л.К.

Біден�о�Валерій�Дмитрович�ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�з�роз�ляд��цивільної�справи�за

позовом�Біден�о�Тетяни�Петрівни,�Біден�а�Сер�ія�Валерійовича,�Біден�а�Андрія�Валерійовича,

Біден�а�Дмитра�Валерійовича�про�визнання�особи�та�ою,�що�втратила�право��орист�вання�житлом

на�09.30�06.10.2008�ро���в�Шевчен�івсь�ий�районний� с�д�м.� Києва (�04053,�м.�Київ,� в�л.

Смирнова-Ласточ�іна,�10-Б,��аб.�22,�с�ддя�Білош�ап�О.В.).

З�оп�блі��ванням�о�олошення�про�ви�ли�,�відповідач�вважається�повідомленим�про�час�та�день

роз�ляд��справи�і���випад���неяв�и�справа�може�б�ти�роз�лян�та�за�відс�тності�відповідача.

С�ддя�Білош�ап�О.В.

Гороскоп киянина 
на 19 серпня
Події�дня�є�визначальним�фа�тором�на�майб�тнє,�по�аз�ючи�на

я�их�життєвих�темах�вам�потрібно�с�онцентр�вати��ва���в�перш�

чер��.� Бажання� віддалитися� від� мирсь�о�о,� зан�ритися� �� свій

вн�трішній�світ�є�нормальним.�Сьо�одні�ми�живемо�д�шею,�і�я�що

вона�освітлена��бла�одатним�сяйвом,�не�фізичним�ент�зіазмом,

а�силою�д�мо��та�поч�ттів,�ми�здатні�привабити�саме�те,�що�нам

потрібно�на�даном��етапі�розвит��.�Мрійте�і�ні�о�о�не�сл�хайте,

що�це�ш�одить.�Нині�це�в�рай�потрібно!

ОВНИ,� розслабтеся,� посл�хайте� �ласичні� мелодії,� помедит�йте� під

наснажлив��“м�зи��”�природи.�Щебет�пташо�,�дзюрчання�води,�дзиж-

чання�бджіл�подар�ють�вам�незба�ненне�задоволення.�І��мрійте,�мрійте,

мрійте...�В�цьом��році�це�найліпший�спосіб��ер�вати�долею.�Бажано�від-

відати�Божий�храм.

ТЕЛЬЦІ,�не�б�дьте�холодним�айсбер�ом.�Станьте�ніжним�ла�ідним�те-

лят�ом�—�і�диво�відб�деться...�Ви�привабите�справжніх�др�зів,�без��от-

рих���цьом��році�щасливих�можливостей�не�бачити,�я��власних�в�х.

БЛИЗНЯТА,�навіть�я�що�ви�с�ромно���блитиметеся���своєм��робочо-

м���нізді,��ни�аючи�мозолити�очі�шеф�,�доля�ор�аніз�є�ваш��з�стріч�міс-

тичним�чином.�А�надалі�події�роз�ортатим�ться�за�сценарієм,�що�зорі-

єнт�є�на�правильний�шлях�професійної�самореалізації.�

РАКИ,�почитайте�філософсь���літерат�р�,�поспіл��йтеся�з�людьми,�я�і

в�д�ховно-��льт�рном��розвит���наба�ато�вище�вас�і�залюб�и�поділять-

ся�своїми�надбаннями...�До�слова,�дале�о�ходити�не�треба,�з�стріти�ви

їх�можете���себе�в�робочом��офісі.�Ваша�щаслива��“провідна�зоря”�в�цьо-

м��році�—�місце�роботи�й�тр�довий��оле�тив.�

ЛЕВИ,� з� партнерами� (шлюбними,� діловими)� ви� пов’язані� альпініст-

сь�им�мот�з�ом�матеральних�приб�т�ів.�Тож��оли�займаєтеся��омерцій-

ною�діяльністю,�чиніть�порядно,�не�ховайте�нічо�о�в�“занач��”,�спільні��ро-

ші�—�то�наріжний��амінь�взаємин.�Розба�атієте�лише�разом,�натхненно

працюючи�і�довіряючи�один�одном�.

ДІВИ,�проп�стіть�вперед�ділових�партнерів,�це�добре,�що�вони�рв�ть-

ся�“в�бій”.�До�и�ви�пере�лянете�мин�ле,�попрацюєте�над�помил�ами,�во-

ни�перемож�ть�і�з�вами�бла�ородно�поділяться�лаврами...та�трофеями.

ТЕРЕЗИ, робочий��оле�тив�—�це�зла�оджений�ор�анізм,�а�ви�йо�о�не-

від’ємна��літина,�що�має�ф�н�ціон�вати�в��нісон,�тон�о�відч�ваючи�най-

менший�дисбаланс,�особливо�психоло�ічний.�Майб�тнє��ар’єри�залежить

саме�від�цьо�о.�

СКОРПІОНИ,�дивіться�на�світ�очима��охання,�саме�тоді���вас�проб�-

дяться�таланти�митця.�Бо�в�цьом��році,���ди�б�ви�не�пот�н�лися,�в�б�дь-

я�ій�справі�потрібен�творчий�підхід.�

СТРІЛЬЦІ,�випити�солод���чаш��сердечно�о�щастя�ви�спроможні�ли-

ше�завдя�и�підтрим�и��родини,�бать�ів,�власном��сімейном��бла�опо-

л�ччю...�А�на��ар’єрні�педалі�не�д�же�натис�айте,�хіба�що�з�метою�заро-

бити��роші�та�інвест�вати�їх���доброб�т.

КОЗОРОГИ,�я��ви�поч�ваєтеся�в�ролі�інтеле�т�ально�о�центр�?�Ч�до-

во?..�Отже,�сподіваємося,�що�ті,�хто�переб�ває�в�роз�мово-летар�ійній

�омі,�просн�ться...�І�це�стане�вашим�найбільшим�дося�ненням.

ВОДОЛІЇ,�повно�ровне,�ці�аве,�насичене�життя�—�це�абсолютна�не-

залежність�від�ч�жих�фінансів,��апризів,�претензій,�дорі�ань...�Приємний

шелест�власнор�ч�зароблених�бан�нот,�я�і�можна�витрачати���ди�зама-

неться.�Та��в�чом��справа?...�Ви�самостійно�здатні�стати��овалем�сво�о

щастя.�Бажання�є?�Тоді�дерзайте!�

РИБИ, із��ласичної�поради:�“Краще�в��ор��не�йти,�а�ліпше�її�обійти”

вам�дозволяється�зробити�винято�.�Ви�новатор-першопрохідни��цьо�о

ро���всюди,�поставили�мет��—�тор�йте�шлях�вперед,�не�нехт�ючи�на-

віть�б�льдозерними�методами��

Під�от�вала�Любов�ШЕХМАТОВА,�астроло�

� Посвідчення� особи,� я�а� постраждала� внаслідо�� чорнобильсь�ої� �атастрофи,

�ате�орія�1, серія�А, № 073305�та�в�лад���№�155393�на�ім’я�Кр�лєвсь�о�о�Сер�ія

Афанасійовича�вважати�недійсними.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате�орія�2, серія�А, № 331591�на�ім’я�Васильєва

Валерія�Дмитровича�вважати�недійсним.

� Посвідчення� особи,� я�а� постраждала� внаслідо�� чорнобильсь�ої� �атастрофи,

�ате�орія� 1, серія� А, № 034940� та� в�лад���№�053510� на� ім’я�Міщ��а�Сер�ія

Прохоровича�вважати�недійсними.
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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 2155
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Мирослава СВИСТОВИЧ, е ономіст:
— Я не співаю, лише підспів ю. Моя мама співала в

хорі ч довим сопрано, і я з дитинства зроз міла, що в
мене немає та их даних. Остання народна пісня, я
підспів вала,— “Очі дівочі”.

Павло КАЧУР, ви онавчий дире тор альянс
“Нова енер ія У раїни”, е с- бернатор С мсь ої
області:
— Ін оли співаю. Востаннє це б ло нещодавно,

Хорватії. Під час з стрічі хорватів з раїнцями. Ми
влашт вали та собі імпровізован презентацію ра-

їнсь их пісень і співали їх ба ато. Остання б ла, я що
не помиляюсь, “Черемшина”.

Ві тор ЛИСИЦЬКИЙ, радни олови правління
“Приватбан ”:
— Без мовно, люблю народні пісні, і останню пам’-

ятаю д же добре. Бо в неділю з стрічався з найдорож-
чою людиною. Це мій он чо , я ом нещодавно випов-
нилося півро . Ми помітили, що хлопчи реа є на рит-
мічні, озаць і пісні. І я йом вчора співав “Ой на орі та
й женці жн ть”. Йо о тато тримав на р ав, а я марши-
р вав, пританцьов вав, навіть по аз вав, я женці жн ть.

ßêó íàðîäíó ï³ñíþ 
âè ñï³âàëè âîñòàííº?

Êîðîëü ï³ñí³
Àíàòîë³é Àâä³ºâñüêèé â³äñâÿòêóâàâ 75-ð³÷÷ÿ

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Дире тор, х дожній е-
рівни та оловний дири-
ент славетно о народно-
о хор імені Гри орія Ве-
рьов и вважає хорове
мистецтво енетичним
одом раїнців. На йо о
д м , не вчити раїн-
сь их дітей спів — все
одно, що йти проти мен-
тальної с тності.

Àíàòîë³é Àâä³ºâñüêèé îäèí ³ç
òèõ â³ò÷èçíÿíèõ ìóçèêàíò³â, êîò-
ð³ ôàêòè÷íî â³äêðèëè Óêðà¿íó
ñâ³òîâ³ ÷åðåç ðåïðåçåíòàö³þ íà-

ðîäíî¿ ï³ñí³. Íåâèïàäêîâî îñü
óæå ìàéæå 60 ðîê³â, òîáòî ç ÷à-
ñó çàñíóâàííÿ, Çàñëóæåíèé àêà-
äåì³÷íèé óêðà¿íñüêèé íàðîäíèé
õîð ³ìåí³ Ãðèãîð³ÿ Âåðüîâêè,
êîòðèé ìàåñòðî Àâä³ºâñüêèé
î÷îëþº ³ç 1966-ãî, çà êîðäîíîì
íàçèâàþòü ñèìâîëîì ÷è â³çèò³â-
êîþ Óêðà¿íè. Ïðè÷îìó íå çàâäÿ-
êè ãîïàêó òà øàðîâàðàì, ÿê ÷ó-
äîì çáåðåæåí³é àðõà¿ö³, åêçîòè-
ö³ ëåäü íå íàï³âäèêî¿ êðà¿íè, à
ñàìå ÷åðåç âèñîêó ïðîôåñ³éí³ñòü,
âèêîíàâñüêó êóëüòóðó. Çà ñëîâà-
ìè Àâä³ºâñüêîãî, ñåêðåò òàêîãî
óñï³õó ïîâ’ÿçàíèé íå ò³ëüêè ç
òðàäèö³ºþ òà äîáðîþ øêîëîþ
õîðîâîãî ìèñòåöòâà â Óêðà¿í³.
Áàãàòî â ÷îìó óñï³õîì çàâäÿ÷ó-
þòü ñàìå ãåíåòè÷í³é ñï³âó÷îñò³
íàö³¿, êîòðó äèðèãåíò, ñêèäàºòü-

ñÿ íà òå, àæ í³ÿê íå ñõèëüíèé
ââàæàòè ÷åðãîâèì êðàñèâèì íà-
ö³îíàëüíèì ì³ôîì. Ïåðåäóñ³ì öå
ðåàëüíà îñîáëèâ³ñòü óêðà¿íñüêî-
ãî åòíîñó. Î÷åâèäíî, òîìó ìà-
åñòðî òàê òóðáóº ñüîãîäí³øíÿ
òåíäåíö³ÿ, ñêàçàòè á, äî ïðèì³-
òèâ³çàö³¿ ñï³âó â øîó-á³çíåñ³,
ÿêèé â³í íàçèâàº ñóðîãàòîì ìó-
çè÷íîãî ìèñòåöòâà.

À âò³ì, ñóäÿ÷è ³ç çíà÷íî îìî-
ëîäæåíîãî õîðó, ùî ç³áðàâñÿ â
ïîíåä³ëîê ó ñòîëè÷íîìó Áóäèíêó
íàö³îíàëüíèõ òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â
Óêðà¿íè çàäëÿ óðî÷èñòîãî ïðèâ³-
òàííÿ ïàíà Àâä³ºâñüêîãî ç 75-ð³÷-
÷ÿì, ïðåñòèæó àêàäåì³÷íîãî ñï³-
âó â íàéáëèæ÷³ ðîê³â ç 25 òî÷íî
í³ùî íå çàãðîæóº. À îïòèì³çìó òà
åíåðã³¿ þâ³ëÿðà, äóìàºòüñÿ, âèñòà-
÷èòü ùå íà äîâøå

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ñîíÿ÷íî. Áåç îïàä³â. Â³òåð çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåì-

ïåðàòóðà âäåíü +25...+27°Ñ, âíî÷³ +17...+20°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðè-
ìó äî +32°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +28...+30°Ñ; íà
ñõîä³ êðà¿íè +33...+35°Ñ, âíî÷³ +22...+24°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ
ì³ñöÿìè +23...+26°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ñîíÿ÷íà ïîãîäà. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â, ëèøå âíî÷³
ìîæëèâèé äîù. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.

Òåìïåðàòóðà âäåíü +26...+28°Ñ, âíî÷³ +17...+19°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Анатолій Авдієвсь ий отрим вав подар н и та віти від оле і др зів, а сам заряджав сіх власним оптимізмом
та невичерпною енер ією

Ô
îò
î 
Ï
àâ
ëà
 Ï

À
Ù
ÅÍ

Ê
À


