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ЗАРОБИТИ НА ВІЙНІ
У раїна отова продовжити постачання
зброї до Гр зії
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В АНТАРКТИДІ ПРОПОНУЮТЬ
ЗАНУРЕННЯ ПІД ЛЬОДОВИКИ
Поїзд а обійдеться 8 тисяч доларів

Ïåðøîêëàñíèé ïîäàðóíîê
Ìåð³ÿ äàðóº ä³òÿì â³ñ³ì íîâèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Чотири дитсадоч и та чотири ш оли запрацю-
вали сьо одні в Києві. Два з цих за ладів
спор дили оштом інвесторів, зведення інших
фінанс вали з місь о о бюджет . За алом ни-
нішньо о ро зі столичної с арбниці на по-
треби освітян передбачено майже 2,5 млрд
рн — на 700 млн більше, ніж 2007-м . Пер-
шо о вересня 22 тисячі иївсь их першо лас-
ни ів отримають подар но від столичної
влади щоденни и, ниж и про У раїн , альбо-
ми для малювання. Мер Києва Леонід Черно-
вець ий особисто візьме часть від ритті
ре онстр йованої спеціалізованої ш оли
№ 107 та нещодавно зведено о дитячо о сад-
а № 222.

Ñüîãîäí³ ó ñòîëèö³ ñòàðòóº íîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê. Ï³ñ-
ëÿ ë³òí³õ êàí³êóë óñ³ ì³ñüê³ øêîëè ãîòîâ³ ïðèéíÿòè ïîíàä
220 òèñÿ÷ ó÷í³â. Óïåðøå äçâîíèê ïðîëóíàº äëÿ 22 òèñÿ÷
øêîëÿð³â. Â³ä ñòîëè÷íî¿ âëàäè âñ³ âîíè îòðèìàþòü ùîäåí-
íèêè ïåðøîêëàñíèêà, êíèæêè ïðî Óêðà¿íó, çîøèòè é àëü-
áîìè äëÿ ìàëþâàííÿ. Ïðî òå, ÿê êè¿âñüê³ îñâ³òÿíè ï³äãî-
òóâàëèñÿ äî ñåçîíó 2008—2009, éøëîñÿ â ï’ÿòíèöþ ï³ä ÷àñ
ðîçøèðåíîãî çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ ÊÌÄÀ.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³
íàóêè Ë³ë³¿ Ãðèíåâè÷, íèí³øíüîãî ðîêó äî ïåðøîãî âåðåñ-
íÿ áóä³âåëüíèêè êîøòîì ì³ñòà ââåëè â åêñïëóàòàö³þ äâà
äîøê³ëüíèõ òà ÷îòèðè çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äè. Îêð³ì òîãî, çàâäÿêè ô³íàíñóâàííþ ³íâåñòîð³â â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ïîáóäóâàëè ùå äâà äèòñàäêè. “Óñ³ øêî-
ëè, ÿê³ â³ä÷èíÿòü äâåð³ íèí³øíüî¿ îñåí³, ìàñøòàáíî ðå-
êîíñòðóþâàëè òà äîáóäóâàëè, àäæå ¿õí³é â³ê ïåðåâèùóº 50
ðîê³â,— äîäàëà ïàí³ Ãðèíåâè÷.— Òåïåð òàì ìîæå íàâ÷à-
òèñÿ á³ëüøå ó÷í³â, óñ³ êëàñè, ñïîðòèâí³ çàëè, á³áë³îòåêè
òà ¿äàëüí³ îñíàùåíî ïî-ñó÷àñíîìó”.

Ïîðó÷ ç³ ñïåö³àë³çîâàíîþ øêîëîþ ¹ 115, ùî â Ñîëî-
ì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Êàâêàçüê³é, 10, äíÿìè óðî÷èñ-
òî â³äêðèþòü 25-ìåòðîâèé áàñåéí, ÿêèé â³äâ³äóâàòèìóòü ³ ó÷-
í³ ñóñ³äí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. ßê ðîçïîâ³ëà ïàí³ Ãðèíå-
âè÷, íà æàëü, ó ñòîëèö³ º ùå ÷èìàëî øê³ë, êîòðèì óæå çà
70, º é òàê³, ÿêèì âèïîâíèëîñÿ ïî 100 ðîê³â. “Òà é áàãàòî
ìîëîäøèõ øê³ë ïîòðåáóþòü êàï³òàëüíèõ ðåìîíò³â, çàì³íè ôà-
ñàä³â,— çàçíà÷èëà âîíà.— ßêùî Êè¿âðàäà çàòâåðäèòü ñïåö³-
àëüíó ïðîãðàìó ³ âèä³ëèòü ïîòð³áíó ñóìó, âäàñòüñÿ ïîñòóïî-
âî îíîâèòè ö³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè”. Çà ñëîâàìè Ë³ë³¿ Ãðèíå-
âè÷, ó 2008 ðîö³ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íà îñâ³òó ïåðåäáà÷åíî
ìàéæå 2,5 ìëðä ãðí, ùî íà 700 ìëí á³ëüøå, í³æ òîð³ê.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàãî-
ëîñèâ, ùî ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ÃÓ îñâ³òè ³ íàóêè ìàº
ï³äãîòóâàòè ïðîãðàìó áóä³âíèöòâà ³ ðåêîíñòðóêö³¿ øê³ë.
“Ò³ëüêè òîä³ ÿ çìîæó ïðåäñòàâèòè äîêóìåíò íà ðîçãëÿä äå-
ïóòàò³â Êè¿âðàäè,— ïîâ³äîìèâ ìåð.— Öå ïèòàííÿ ïîòð³á-
íî âèð³øóâàòè, àäæå, õî÷ ÿê öå äèâíî, äåÿê³ øêîëè â ñòî-
ëèö³ ùå é äîñ³ îïàëþþòü âóã³ëëÿì”. Â³í äîäàâ, ùî îêðå-
ìî ôàõ³âö³ ìàþòü ï³äãîòóâàòè òðèð³÷íó ïðîãðàìó ô³íàíñó-
âàííÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü ðåêîíñòðóêö³¿
ïåðøî÷åðãîâî. Ïàðàëåëüíî ðîçðîáëÿòèìóòü ïðîãðàìó îíîâ-
ëåííÿ çàíåäáàíèõ øê³ëüíèõ ñòàä³îí³â.

Íèí³ ìåð â³äâ³äàº ê³ëüêà íîâèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, çîê-
ðåìà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé â³äêðèº ðåêîíñòðóéîâàíó ñïåö³à-
ë³çîâàíó øêîëó ¹ 107 íà âóëèö³ Ââåäåíñüê³é, 35 ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ òà íåùîäàâíî çâåäåíèé äèòÿ÷èé ñàäîê ¹ 222
íà Ìèëîñëàâñüê³é, 12-á ó Äåñíÿíñüêîìó
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Малень і ияни знають — столична влада т рб ється про їхні потреби системно та фахово. З ожним ро ом збільш є іль ість ш іл
та рошей на освіт
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Ïðèâ³òàííÿ Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî 
ç Äíåì çíàíü

Äîðîã³ ó÷í³, â÷èòåë³ é áàòüêè!
Ñüîãîäí³ äëÿ âñ³õ âàñ õâèëþþ÷èé ³ íåçà-

áóòí³é äåíü.
Äëÿ ïåðøîêëàñíèê³â öåé äåíü ñòàíå îñî-

áëèâèì. Âîíè çðîáëÿòü ïåðøèé êðîê äî ö³-
êàâîãî øê³ëüíîãî æèòòÿ, ñïîâíåíîãî íåçà-
áóòí³õ âðàæåíü, íåéìîâ³ðíèõ â³äêðèòò³â, íî-
âèõ çíàéîìñòâ.

Äëÿ îäèíàäöÿòèêëàñíèê³â öåé íàâ÷àëüíèé
ð³ê ñòàíå îñòàíí³ì. Áåðåæ³òü ó ñâî¿é ïàì’ÿò³
øê³ëüí³ ðîêè, ÿê íåîö³íåííèé äàðóíîê äî-
ë³, òà îáðàç ó÷èòåëÿ, ÿêèé íàâ÷àº êîæíîãî ç
âàñ íå ëèøå ÷èòàòè ³ ïèñàòè, à é îñíîâàì
âåëèêî¿ íàóêè — æèòòþ.

Ó âñ³ ÷àñè îñâ³÷åíó ëþäèíó ïîâàæàëè. Íà-
â÷àííÿ — öå ïðèõîâàíèé ñêàðá, öå ñâ³ò çíàíü
ïðî ëþäåé òà ¿õíº îòî÷åííÿ. Òîæ óñ³ì ó÷íÿì
òðåáà íàâ÷àòèñÿ, ùîá çíàòè, ä³ÿòè, æèòè.

Ùèðà âäÿ÷í³ñòü âàì, øàíîâí³ ïåäàãîãè, çà
ñàìîâ³ääàíó ïðàöþ, çà áåçäîãàííå âèêîíàííÿ
òàêî¿ â³äïîâ³äàëüíî¿ ì³ñ³¿, ÿê âèõîâàííÿ íîâèõ
ïîêîë³íü. Àäæå ñàìå âè ñïðèÿºòå ôîðìóâàí-
íþ þíèõ îñîáèñòîñòåé, â³ä ÿêèõ çàëåæèòü íà-
øå ìàéáóòíº, çàâòðàøí³é äåíü íàøî¿ ñòîëèö³.

Óñï³õ³â Âàì!
З пова ою,

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

“Êè¿âåíåðãî” âèáà÷èëîñÿ 
çà íåñïðàâæí³ êâèòàíö³¿

Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÀÊ “Êè¿âåíåðãî” Ñåð-
ã³é Ò³òåíêî âèáà÷èâñÿ ïåðåä êèÿíàìè çà íå-
ïðîäóìàí³ ä³¿ ùîäî îáë³êó åëåêòðîåíåðã³¿.
Â³í çàïåâíèâ, ùî æîäíó îñåëþ íå â³äð³æóòü
â³ä åëåêòðîïîñòà÷àííÿ. “Ïî÷èíàþ÷è ç ïî-
íåä³ëêà, êîæåí äåíü ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ ðîç-
ãëÿäàòèìå êîæíå îêðåìå çâåðíåííÿ òà ñêàð-
ãó êîæíîãî ìåøêàíöÿ. Í³ ïåíñ³îíåð, í³ ³í-
âàë³ä ìîæå íå õâèëþâàòèñÿ ç öüîãî ïðèâî-
äó — ìè ä³éäåìî äî êîæíî¿ êâàðòèðè, äî
êîæíîãî àáîíåíòà òà ðîçãëÿíåìî âñ³ ïèòàí-
íÿ íà ì³ñö³”,— äîäàâ â³í. Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé, êîìåíòóþ÷è ä³¿ “Êè¿âåíåðãî”, çà-
çíà÷èâ, ùî õî÷ íàì³ðè é áóëè õîðîøèìè,
ïðîòå âèêîíàííÿ — æàõëèâå. Â³äòàê â³í äàâ
ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ êîìïàí³¿
âèáà÷èòèñÿ ïåðåä êèÿíàìè ó ïðÿìîìó åô³-
ð³ òåëåêàíàëó “Êè¿â”. Îêð³ì öüîãî, íà çâî-
ðîò³ êâèòàíö³¿ ç³ ñïëàòè çà åëåêòðîåíåðã³þ
ìàº áóòè ùå é ïèñüìîâå âèáà÷åííÿ

Íà îçåð³ Ï³äá³ðíà 
äåìîíòóâàëè 
íåçàêîííèé çåìñíàðÿä

²íñïåêòîðè Äåðæåêî³íñïåêö³¿ Êèºâà ðàçîì
³ç ì³ë³ö³îíåðàìè Äàðíèöüêîãî ðàéîíó çíÿëè
÷åðãîâèé íåçàêîííèé çåìñíàðÿä íà îçåð³
Ï³äá³ðíà. ×îòèðè ì³ñÿö³ ïîñï³ëü áåç áóäü-
ÿêèõ äîçâîë³â ³ç âîäîéìèùà â³äáèðàëè ï³-
ñîê. Ãëèáèíà îçåðà â îêðåìèõ ì³ñöÿõ çðîñ-
ëà ç 3 äî 9 ìåòð³â. ×åðåç äîáóâí³ ðîáîòè çðóé-
íîâàíî áåðåãè, à çåëåí³ íàñàäæåííÿ íàâêðó-
ãè çíèùåíî. Äåðæ³íñïåêòîð Äåðæàâíî¿ åêî-
ëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ Êèºâà Ñåðã³é Ïàâëåíêî
ï³äòâåðäèâ, ùî çåìñíàðÿä âñòàíîâëåíî íà
îçåð³ íåçàêîííî. “Âëàñíèê íàðàç³ óíèêàº çó-
ñòð³÷³ ç íàìè ³ íå ìàº æîäíîãî äîçâîëó ÷è
ïîãîäæåííÿ íà âèäîáóâàííÿ òóò ï³ñêó òà ïðî-
âåäåííÿ ðîá³ò”,— ñêàçàâ ïàí Ïàâëåíêî

Êîäîâà ñòîÿíêà
Ïàðêóâàëüí³ òàëîíè ìàòèìóòü 8 ð³âí³â çàõèñòó
Âàëåð³ÿ ßÊÎÂÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні на столичних стоян ах
почали ви ористов вати пар -
вальні талони ново о зраз а.
Вони не стали дорожчі, одна
я існіші — підробити їх б де
пра тично неможливо. Крім "та-
лонно о" варіант пар вання,
все більшої поп лярності серед
столичних водіїв наб ває мо-
більне. З введенням посл и в
травні вона привабила же п'ять
тисяч орист вачів.

Ó ïåðøèé äåíü îñåí³ ïàðêóâàëüí³ ìàé-
äàí÷èêè çàïðàöþâàëè ïî-íîâîìó. Â³äñüî-
ãîäí³ ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” ââîäèòü
óäîñêîíàëåí³ òàëîíè äëÿ ïàðêóâàííÿ —
íà ãîäèíó ³ íà ö³ëèé äåíü. “Âîíè ìàþòü
ê³ëüêà ð³âí³â çàõèñòó ³ âèãîòîâëåí³ ç óðà-
õóâàííÿì äîäàòêîâèõ âèìîã. Çà äîïîìî-
ãîþ ïîêðàùåííÿ ïðîãðàìè ïàðêóâàííÿ ó

ñòîëèö³, íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó ñóòòº-
âî çá³ëüøèëèñÿ. Ìè é ó ïîäàëüøîìó ïëà-
íóºìî ïîë³ïøóâàòè öþ ñèñòåìó, çàñòîñî-
âóþ÷è ºâðîïåéñüêèé äîñâ³ä”,— ðîçïîâ³â
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ.

Íà âèãëÿä òàëîíè í³÷èì íå â³äð³çíÿþ-
òüñÿ â³ä ïîïåðåäí³õ, ïðîòå ìàþòü 8 ð³â-
í³â çàõèñòó. “Êîëè ââîäèëè öþ ñèñòåìó,
ìè ðîçóì³ëè, ùî ðîçðàõóíêîâ³ ïàïåðè
òðåáà áóäå ïåð³îäè÷íî óäîñêîíàëþâàòè,
òîìó ùî ç ÷àñîì óñå ìîæíà íàâ÷èòèñÿ
ôàëüñèô³êóâàòè. Íèí³ âæå çàïóñòèëè â
îá³ã íîâó ïàðò³þ â ì³ñò³ ó òî÷êè ïðîäà-
æó ³ â³äíèí³ ñèñòåìà çàïðàöþº áåç ïåðå-
øêîä”,— ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð “Êè¿âòðàíñ-
ïàðêñåðâ³ñ” Îëåíà Ïîë³ùóê. Âîíà òàêîæ
äîäàëà, ùî ó ïðîäàæ íàä³éøëî ê³ëüêà äå-
ñÿòê³â òèñÿ÷ íîâèõ òàëîí³â. Âîíè ìàòè-
ìóòü ñïåö³àëüíó ôàðáó íà îêðåìèõ ñâî¿õ
ä³ëÿíêàõ, ÿêà ï³ä ÷àñ êñåðîêîï³þâàííÿ
çíèêàº. Âèãîòîâèòè ï³äðîáêó áóäå íåìîæ-
ëèâî.

Äèðåêòîð ÊÏ “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”
Îëåíà Ïîë³ùóê ïîâ³äîìèëà “Õðåùàòè-
êó”, ùî ñòàðèìè òàëîíàìè ìîæíà áóäå

êîðèñòóâàòèñÿ ùå äâà òèæí³, äîêè íîâ³
çðàçêè ó ïîâíîìó îáñÿç³ íå íàä³éäóòü ó
ïðîäàæ.

Íàãàäàºìî, ùî íîâå ïàðêóâàííÿ çàïðî-
âàäèëè ïîíàä ð³ê òîìó ³ ç òîãî ÷àñó ïðè-
áóòêè â³ä íüîãî äî ì³ñüêîãî áþäæåòó
çá³ëüøèëèñÿ ìàéæå ó 10 ðàç³â. Íîâà ñèñ-
òåìà ïåðåäáà÷àº ðîçïîä³ë ì³ñòà íà òðè
çîíè: ÷åðâîíó — öåíòðàëüíó (7 ãðí\ãîä),
æîâòó — (5 ãðí\ãîä) òà çåëåíó — (3 ãðí\-
ãîä). Ó ðàç³, ÿêùî ÷àñ ïàðêóâàííÿ âè÷åð-
ïàíî, ñïåö³àëüíà ñëóæáà áëîêóº êîëåñà
àâòî. Çí³ìàþòü áëîê³ðàòîðè ëèøå ï³ñëÿ
ñïëàòè øòðàôó ó 100 ãðí.

Òàêîæ ³ç òðàâíÿ ó ñòîëèö³ çàïðîâàäè-
ëè ìîá³ëüíå ïàðêóâàííÿ. Íà ñüîãîäí³ ïî-
ñëóãîþ êîðèñòóþòüñÿ ïîíàä 5 òèñÿ÷
âëàñíèê³â àâò³âîê. Âïðîâàäæåí³ ñèñòåìè
ïàðêóâàííÿ âèêîðèñòîâóþòü ó áàãàòüîõ
ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ: ²ñïàí³¿, Ãîëëàí-
ä³¿, Ô³íëÿíä³¿, Ôðàíö³¿ òà ×åõ³¿. Íàðàç³
îïëàòà çà ïàðêóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà
äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíèõ àâòîìàò³â ïî-
áëèçó ñòîÿíîê, ùî äðóêóþòü êâèòàíö³¿.
Ïàðêóâàëüíå ì³ñöå êîøòóº íå ìåíøå 2,5
ºâðî çà ãîäèíó

Çà ÷àñ ñâîãî ³ñíóâàííÿ, ç
2004 ðîêó, ôàõ³âö³ ñòîëè÷íî¿
àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè
“Êè¿âñüêà ñëóæáà ïîðÿòóíêó”
ïîíàä 4500 ðàç³â âòðó÷àëèñÿ ó
íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿. Çàâäÿêè
îïåðàòèâíèì ä³ÿì áóëî âðÿòî-
âàíî 411 ëþäñüêèõ æèòò³â.

“Ò³ëüêè áîºïðèïàñ³â ÷àñ³â
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè
çíåøêîäæåíî 547,— çàçíà÷èâ
ï³ä ÷àñ ï’ÿòíè÷íî¿ êîëåã³¿ ó
ñòîëè÷í³é ì³ñüêäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é Â³òàë³é
Ïøåíè÷íèé.— Íàðàç³ ó øòà-
ò³ ïðàöþþòü 84 ðÿòóâàëüíè-
êè, ÿê³ ìàþòü ó ñâîºìó ðîç-
ïîðÿäæåíí³ ø³ñòü îïåðàòèâ-
íèõ àâòî, îñíàùåíèõ óñ³ì ïî-
òð³áíèì: ³íñòðóìåíòàìè, íà-
äóâíèìè ÷îâíàìè, òðàíê³íãî-
âîþ ñèñòåìîþ çâ’ÿçêó, âîäî-
ëàçíèì ñïîðÿäæåííÿì. À ùå
º ïîòóæí³ êàíàë³çàö³éí³ òà
äèçåëüí³ íàñîñè, åëåêòðî-
ñòàíö³¿”.

Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Ïøå-
íè÷íîãî, ôàõ³âö³ ðÿòóâàëüíî¿

ñëóæáè ïîñò³éíî ïðîâîäÿòü
íàâ÷àííÿ â ðàéîíàõ, íà ï³ä-
ïðèºìñòâàõ, ó øêîëàõ. Çà
ñïðèÿííÿ ÃÓ ç ïèòàíü íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ÊÌÄÀ
íåùîäàâíî ââåäåíî ºäèíèé â
Óêðà¿í³ ïîñ³áíèê äëÿ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â. Â³òàë³é
Ïøåíè÷íèé ðîçïîâ³â, ùî
á³éö³â ðÿòóâàëüíèõ ï³äðîçä³-
ë³â çàëó÷àþòü ³ äî ïðîâåäåí-
íÿ ìàñîâèõ äåðæàâíèõ òà
ì³ñüêèõ çàõîä³â — â³çèò³â
ãëàâ ³íîçåìíèõ äåðæàâ, ñâÿò.
“Íàðàç³ íàñ íàéá³ëüøå íåïî-
êî¿òü òå, ùî â ì³ñò³ íåìàº ë³-
âîáåðåæíîãî â³ää³ëåííÿ,
àäæå ÷åðåç ïðîáêè ä³ñòàòèñÿ
íà âèêëèê ñòàº äåäàë³ ñêëàä-

í³øå,— ðîçïîâ³â ïàí Ïøå-
íè÷íèé.— Öå ñòàëî îñîáëè-
âî ïîì³òíî çàâäÿêè ÷èñëåí-
íèì äçâ³íêàì êèÿí äî ñàll-
öåíòðó”. Â³í äîäàâ, ùî ðÿ-
òóâàëüí³ ï³äðîçä³ëè ïîòðåáó-
þòü äîäàòêîâî äâà àâòî ç
ïîâíèì îñíàùåííÿì ³ ñïåö-
îáëàäíàííÿì, ïóíêò çàïðàâ-
êè äèõàëüíèõ àïàðàò³â êèñ-
íåì òà õ³ì³÷íèì ïîãëèíà÷åì.
Êîøòóþòü âîíè 6 ìëí ãðí.
Äëÿ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àíü ðÿ-
òóâàëüíèêè ïðîñÿòü âèä³ëèòè
¿ì ïîë³ãîí.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ
Ãîëóá÷åíêà, äëÿ òðèì³ëüéîí-
íîãî ì³ñòà äóæå âàæëèâî ìà-

òè ô³ë³¿ ñëóæáè ïîðÿòóíêó â
êîæíîìó ç ðàéîí³â, ùîá áóòè
íàáëèæåíèìè äî ì³ñöü, äå âè-
íèêëè íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿.
“Äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó
ïîòð³áíî â³äêðèòè ë³âîáåðåæ-
íå â³ää³ëåííÿ ñëóæáè, à íà-
ñòóïíîãî — êóïèòè ãåë³êîï-
òåð”,— çàçíà÷èâ ïàí Ãîëóá-
÷åíêî. Â³í äîäàâ, ùî äëÿ ïðè-
äáàííÿ ãâèíòîêðèëî¿ ìàøèíè
â 2009-ìó ïîòð³áíî ïåðåäáà-
÷èòè â áþäæåò³ 40 ìëí ãðí, òà
ùå 15 ìëí ãðí äëÿ çàêóï³âë³
³íøîãî îáëàäíàííÿ. Ùîäî íà-
â÷àëüíîãî ïîë³ãîíà, òî ñïî-
÷àòêó ïîòð³áíî çíàéòè äëÿ
íüîãî ìàéäàí÷èê ³ âëàäíàòè
âñ³ çåìåëüí³ ïèòàííÿ”

Ñòîëè÷í³ ðÿòóâàëüíèêè
ë³òàòèìóòü íà ãåë³êîïòåð³
òà ìàòèìóòü ô³ë³¿ ó êîæíîìó ðàéîí³
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Уже наст пно о ро
столичні рят вальни и
змож ть орист ватися
елі оптером. Для цьо о
з місь о о бюджет пла-
н ють виділити
40 млн рн. О рім то о,
в Києві мають від рити
лівобережне відділення
"Київсь ої сл жби поря-
т н ", а з одом створи-
ти філії в ожном райо-
ні. Рят вальни и мріють
ще й про спеціальний
полі он для проведення
навчань, але для цьо о
спочат потрібно вирі-
шити питання із земле-
відведенням.

На відпрацьов ванні "тера т " в метро рят вальни и “Київсь ої сл жби порят н ”
по азали най ращі рез льтати
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Çàðîáèòè íà â³éí³
Óêðà¿íà ãîòîâà ïðîäîâæèòè ïîñòà÷àííÿ çáðî¿ äî Ãðóç³¿
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю ерівництво
онцерн "У рспеце с-
порт" визнало, що має
намір і надалі постачати
до Гр зії озброєння.
Очільни и омпанії запев-
няють, що діють межах
за он і переправляють
лише зброю оборонно о
призначення. Я з'яс вав
"Хрещати ", серед цієї
"зброї оборони" тан и,
елі оптери, літа и. У ра-
їна наразі є найбільшим
постачальни ом різнома-
нітної зброї до цієї ав-
азь ої раїни. Та а пози-
ція приносить нам непо а-
ні е ономічні дивіденди.
Але навряд чи сприяє ми-
р в ре іоні.

ßê çàïåâíèâ ó ï’ÿòíèöþ êåð³â-
íèê êîìïàí³¿ “Óêðñïåöåêñïîðò”
Ñåðã³é Áîíäàð÷óê, óñÿ â³éñüêîâà
ïðîäóêö³ÿ, ÿêà íàäõîäèëà äî Òá³-
ë³ñ³, ïîâ’ÿçàíà ç îáîðîíîþ, à íå ç
íàïàäîì. Â³í ñïðîñòóâàâ çàêèäè
íà àäðåñó Êèºâà â ïîñòà÷àíí³ äî
Ãðóç³¿ ñèñòåì çàëïîâîãî âîãíþ
“Ãðàä”, ç ÿêèõ í³áèòî îáñòð³ëþâà-
ëè ï³âäåííî-îñåòèíñüêó ñòîëèöþ
Öõ³íâàë³. 

Óêðà¿íà íåïîãàíî çàðîáëÿº íà
ïîñòàâêàõ çáðî¿. Òîæ ÿêùî ãðó-
çèíñüêà ñòîðîíà ³ íàäàë³ áóäå çà-
ö³êàâëåíà â îòðèìàíí³ ïðîäóêö³¿
ç Óêðà¿íè, â³ò÷èçíÿí³ ôàõ³âö³ ãî-
òîâ³ äî ñï³âïðàö³, çàÿâèâ Ñåðã³é
Áîíäàð÷óê. Â³í ïîâ³äîìèâ, ùî
Óêðà¿íà íå ïîðóøóâàëà æîäíèõ
ì³æíàðîäíèõ çàáîðîí ³ ïðàâèë ï³ä
÷àñ öèõ îïåðàö³é. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, äî Ãðóç³¿ ç Óêðà¿íè íàäõîäè-
ëè ïåðåâàæíî ñèñòåìè çàõèñòó â³ä
âèñîêîòî÷íî¿ çáðî¿ òà ñèñòåìè ðà-
ä³îëîêàö³¿. Ïðè÷îìó, çàïåâíÿþòü
â “Óêðñïåöåêñïîðò³”, âèíÿòêîâî
íà êîìåðö³éíèõ çàñàäàõ. Íàçèâà-
òè ñóìè, çà ÿê³ áóëî ïðîäàíî óêðà-
¿íñüêó òåõí³êó, êåð³âíèê êîìïàí³¿

â³äìîâèâñÿ, ïîñëàâøèñÿ íà êî-
ìåðö³éíó òàºìíèöþ, ³ âîäíî÷àñ
ïåðåêîíóâàâ, ùî ïðî “áðîñîâ³” ö³-
íè òóò íå éäåòüñÿ. “Í³êîëè òàêî-
ãî íå áóëî ³ íå áóäå”,— çàÿâèâ
Ñåðã³é Áîíäàð÷óê “Õðåùàòèêó”.

Òå, ùî Óêðà¿íà íå ïîðóøóâàëà
çàêîí³â, ïîñòà÷àþ÷è çáðîþ äî
Ãðóç³¿, âèçíàº ³ ñâ³òîâå ñï³âòîâà-
ðèñòâî. Îäíàê òàì ïðî ñóòî îáî-
ðîííèé õàðàêòåð ïîñòàâîê âîë³-
þòü íå ãîâîðèòè. Òîð³ê, çã³äíî ç
äàíèìè çâ³òó ÎÎÍ, Ãðóç³ÿ ³ìïîð-
òóâàëà 74 òàíêè, 6 îäèíèöü áðî-
íåòåõí³êè, 9 âåëèêîêàë³áåðíèõ
àðòèëåð³éñüêèõ ñèñòåì, 8 ë³òàê³â,
10,8 òèñÿ÷³ ðàêåò ³ ïóñêîâèõ óñ-

òàíîâîê, à òàêîæ 28,8 òèñÿ÷³ îäè-
íèöü âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿. Ç öüî-
ãî ïåðåë³êó Óêðà¿íà ïîâí³ñòþ çà-
áåçïå÷èëà ïîñòà÷àííÿ âñ³õ òàí-
ê³â, áðîíåòåõí³êè é ë³òàê³â. Â
2007 ðîö³ Óêðà¿íà åêñïîðòóâàëà
äî Ãðóç³¿ 5 àðòèëåð³éñüêèõ ñèñ-
òåì, 495 ðàêåò ³ ïóñêîâèõ óñòàíî-
âîê, à òàêîæ 19 964 îäèíèö³ âîã-
íåïàëüíî¿ çáðî¿. Êð³ì òîãî, çáðîþ
ç Óêðà¿íè äî Ãðóç³¿ ïåðåïðàâëÿ-
ëè 2005 ³ 2006 ðîêó. Òàê, çà ðî-
ñ³éñüêèìè äàíèìè, Ãðóç³ÿ â 2005
ðîö³ îòðèìàëà ç Óêðà¿íè 31 òàíê.

Òå, ùî éäåòüñÿ äàëåêî íå ïðî
çáðîþ äëÿ çàõèñòó, ï³äòâåðäæóþòü
³ ñëîâà êîëèøíüîãî ì³í³ñòðà îáî-

ðîíè Àíàòîë³ÿ Ãðèöåíêà. Â³í âè-
çíàâ, ùî Óêðà¿íà ïðîäàâàëà ö³é
êðà¿í³ çåí³òíî-ðàêåòí³ êîìïëåêñè
òèïó “Îñà”, “Áóê”, ïåâíó ê³ëüê³ñòü
ãåë³êîïòåð³â (Ì³-8, Ì³-24), òàíêè,
áîéîâ³ ìàøèíè, ñòð³ëåöüêó çáðîþ.
Çà âñå öå íàøà êðà¿íà îòðèìàëà
÷èìàëó ñóìó ãðîøåé. Çà äàíèìè
åêñïåðò³â, éäåòüñÿ ïðî ê³ëüêà ì³ëü-
ÿðä³â ãðèâåíü. Çðîçóì³òè, ùî, âè-
òðà÷àþ÷è òàê³ êîøòè, á³äíà êàâ-
êàçüêà êðà¿íà âèêîðèñòîâóâàòèìå
çáðîþ íå íà ïàðàäàõ, áóëî íåâàæ-
êî. Ïðîòå êîìåðö³éí³ äîâîäè âè-
ÿâèëèñÿ ñèëüí³øèìè çà ïîòðåáó
íå äîïóñòèòè ðîçïàëåííÿ ãàðÿ÷î¿
òî÷êè á³ëÿ âëàñíèõ êîðäîí³â.

Ñõîæå, ïåðåâàæàòèìóòü âîíè é
íàäàë³. Òåïåð, ï³ñëÿ ãðóçèíñüêî-
ðîñ³éñüêîãî êîíôë³êòó, óêðà¿í-
ñüêèõ çáðîÿð³â çíîâó ÷åêàþòü íà
Êàâêàç³. Á³ëüøó ÷àñòèíó ïðèäáà-
íî¿ ó íàñ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè çíè-
ùèëè ðîñ³ÿíè. Ìèõà¿ë Ñààêàøâ³-
ë³ íå ïðèõîâóº, ùî çáèðàºòüñÿ
â³äíîâëþâàòè â³éñüêîâó ïîòóãó
ñâîº¿ äåðæàâè. Òîæ ïîêè Ðîñ³ÿ
íàêà÷óâàòèìå Êàâêàç çáðîºþ ç
âëàñíîãî áîêó, Óêðà¿íà äîïîìà-
ãàòèìå ðîáèòè öå ç ³íøîãî. Çâ³ñ-
íî, òàêà ïîçèö³ÿ ìîæå ïðèíåñòè
íàì íåïîãàí³ åêîíîì³÷í³ äèâ³äåí-
äè. Àëå íàâðÿä ÷è ñïðèÿòèìå ìè-
ðó â ðåã³îí³

Ï³âîñòð³â ðîçáðàòó
Êðèì ñòàº çàðó÷íèêîì áîðîòüáè ì³æ Çàõîäîì ³ Ðîñ³ºþ

Òå, ùî Óêðà¿íà ìîæå ñòàòè
÷åðãîâîþ ì³øåííþ “ðîñ³éñüêî¿
àãðåñ³¿”, ïî÷àëè ãîâîðèòè îäðàçó
ï³ñëÿ çàãîñòðåííÿ êîíôë³êòó íà
Êàâêàç³. Ïðè÷îìó íå â³ò÷èçíÿí³
ðàäèêàëüí³ ïîë³òèêè, à ö³ëêîì
ïîâàæí³ çàõ³äí³ äèïëîìàòè é åêñ-
ïåðòè. “Óêðà¿íà ìîæå ñòàòè íà-
ñòóïíîþ ï³ñëÿ Ãðóç³¿ ì³øåííþ
ðîñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿”,— çàÿâèâ â ³í-
òåðâ’þ æóðíàëó “Time” ðàäíèê

ïðåçèäåíòà ÑØÀ Çá³ãíºâ Áæå-
ç³íñüêèé. “Óêðà¿íà òà Ìîëäîâà
ìîæóòü ñòàòè íàñòóïíèìè ö³ëÿ-
ìè Ðîñ³¿”,— êàæå ³ ì³í³ñòð çà-
êîðäîííèõ ñïðàâ Ôðàíö³¿ Áåð-
íàðä Êóøíåð. Ñóïåðå÷íîñò³ ç
Óêðà¿íîþ, íà äóìêó äèïëîìàòà,
ìîæóòü âèíèêíóòè äîâêîëà Êðè-
ìó.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ³ â Óêðà¿í³, ³ íà
ñàìîìó ï³âîñòðîâ³ ö³ëêîì äîñòàò-

íüî ñèë, ÿê³ ãîòîâ³ äî òàêîãî ðîç-
âèòêó ïîä³é. Ãîëîâà êðèìñüêî-òà-
òàðñüêîãî ìåäæë³ñó Ìóñòàôà
Äæàì³ëºâ ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòè-
êó”, ùî íà òåðèòîð³¿ Êðèìó äî 17
òèñÿ÷ óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí îò-
ðèìàëè ðîñ³éñüê³ ïàñïîðòè. “Ñà-
ìå öåé ïðèâ³ä âèêîðèñòàëà Ðîñ³ÿ
äëÿ âòîðãíåííÿ ó Ãðóç³þ. Òèì ïà-
÷å, ùî äåÿê³ ðîñ³éñüê³ ïîë³òèêè
ïðÿìî çàÿâëÿþòü: Êðèì — öå ðî-
ñ³éñüêà çåìëÿ. Äî òîãî æ ðîñ³-
ÿíàì íàâ³òü â³éñüê òóäè ââîäèòè
íå ïîòð³áíî. Àäæå ×îðíîìîð-
ñüêèé ôëîò ÐÔ ì³ñòèòüñÿ ïðÿìî
íà òåðèòîð³¿ àâòîíîì³¿”,— íàãî-
ëîñèâ Ìóñòàôà Äæàì³ëºâ “Õðå-
ùàòèêó”. Ïðî àêòèâíå íàäàííÿ
ðîñ³éñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà êðèì-
÷àíàì òàêîæ çàÿâèëà ïîñîë Óêðà-
¿íè â Ñëîâà÷÷èí³, êîëèøíÿ ó÷àñ-
íèöÿ ïåðåãîâîð³â ç ïèòàíü ×Ô
²ííà Îãí³âåöü. Îáèäâà ïîë³òèêè
íàïîëÿãàþòü, ùî íàäàííÿ ðîñ³é-

ñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà â Êðèìó ìî-
æå çðåøòîþ ïðèçâåñòè äî â³ä-
îêðåìëåííÿ àâòîíîì³¿ â³ä Óêðà-
¿íè.

Ñàì³ êðèì÷àíè âèð³øóâàòè â³ä-
íîñèíè ç Êèºâîì çà êàâêàçüêèì
ñöåíàð³ºì íå õî÷óòü. Â öüîìó ïå-
ðåêîíàíèé ãåíäèðåêòîð ²íñòèòó-
òó âèâ÷åííÿ Ðîñ³¿ Àíäð³é Áë³íîâ.
“Êðèì äîâîë³ ëîÿëüíèé äî óêðà-
¿íñüêî¿ âëàäè. Íåïîãàíî ñïëà÷óº
ïîäàòêè äî äåðæàâíîãî áþäæåòó.
Óêðà¿íö³ òóäè ¿çäÿòü â³äïî÷èâàòè.
Òàì íå ñòð³ëÿþòü. Âëàäó òàì ìàº
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â. Òîáòî Êðèì íà-
ðàç³ íå º ãàðÿ÷îþ òî÷êîþ”,— çà-
ÿâèâ â³í “Õðåùàòèêó”. Ðîçáóðõó-
âàííÿ æ òåìè Êðèìó ïàí Áë³íîâ
ïîâ’ÿçóº ç³ øòó÷íî çàêèíóòîþ ó
â³ò÷èçíÿíå ñóñï³ëüñòâî ³íôîðìà-
ö³éíîþ áîìáîþ.

Êîëèøí³é êåð³âíèê Êðèìó
Ëåîí³ä Ãðà÷ íàòîì³ñòü ââàæàº, ùî
ìåòà òàêèõ çàõîä³â — íàãí³òàííÿ

àíòèðîñ³éñüêî¿ ³ñòåð³¿ òà ïðèñêî-
ðåííÿ âñòóïó Óêðà¿íè äî ÍÀÒÎ.
“Êðèì ìàº ñò³éêó àíòèíàòîâñüêó
ïîçèö³þ. Îäíàê àíòèíàòîâñüêó
ïîçèö³þ çîâñ³ì íå ñë³ä ââàæàòè
ñåïàðàòèñòñüêîþ. Ãàñëàìè æ íà
êøòàëò “Óêðà¿íà íàñòóïíà” íà-
ìàãàþòüñÿ ðîçäìóõàòè àíòèðîñ³é-
ñüê³ íàñòðî¿, àáè íàðåøò³ âòÿãòè
Óêðà¿íó â Àëüÿíñ”,— ðîçïîâ³â â³í
“Õðåùàòèêó”.

Ó ï’ÿòíèöþ â ³íòåðâ’þ í³ìåöü-
êèì æóðíàë³ñòàì ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Ðîñ³¿ Âîëîäèìèð Ïóò³í ñïðîáó-
âàâ äåùî âãàìóâàòè ïðèñòðàñò³,
çàïåâíèâøè, ùî Êðèì íå º ñï³ð-
íîþ òåðèòîð³ºþ. “Ðîñ³ÿ äàâíî âè-
çíàëà êîðäîíè ñüîãîäí³øíüî¿
Óêðà¿íè”,— íàãàäàâ â³í, ïîîá³-
öÿâøè íå âòðó÷àòèñÿ ó ðîçâ’ÿçàí-
íÿ ì³æíàö³îíàëüíèõ ïðîáëåì ï³â-
îñòðîâà. Àëå ñóìí³âíî, ùî öÿ çà-
ÿâà çàñïîêî¿òü ðîçáóðõàí³ åìîö³¿
ïîë³òèê³â

²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Одним із доволі несподіваних наслід ів війни на Кав-
азі стало на нітання напр ження нав оло римсь ої
автономії. У раїнсь і та за ордонні політи и наразі а -
тивно об оворюють можливість повторення південно-
осетинсь о о сценарію в Крим . Чи можливий саме
та ий розвито подій на півострові та ом ви ідно
розб рх вати раїнсь е с спільство, спроб вав з'яс -
вати "Хрещати ".
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Цей підбитий р зинсь ий тан мі б ти зроблений в У раїні
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ВВ ІІ ДД   АА ВВ ТТ ОО РР АА

Ìèñòåöòâî
ö³íóâàòè é
îö³íþâàòè
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Ó ñâîºìó æèòò³
ÿ ëèøå ðàç íàâà-
æèëàñü óêðàñòè.
Öå òðàïèëîñÿ â
îäí³é ³ç ì³ñüêèõ
ïîë³êë³í³ê, äå ìà-
ëà â³äáóòè ïðè-
éîì ó ë³êàðÿ.
Âòîìëåíà áåçê³-
íå÷íîþ ÷åðãîþ, â
êîðèäîð³ ñóñ³ä-
íüîãî â³ää³ëåííÿ
ÿ íàòðàïèëà íà
êíèæêîâó øàôó, äå íà ïîëèö³ ñòîÿëè íåäáà-
ëî âèñòðîºí³ â ðÿä ³ç äåñÿòîê êíèæîê, ïåðå-
âàæíî, ïîïóëÿðíèõ ìåäè÷íèõ. Ñåðåä íèõ, íà
ì³é ïðåâåëèêèé ïîäèâ, áóâ “Áëÿøàíèé áà-
ðàáàí” ¥þíòåðà ¥ðàññà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ.
Êíèæêà íå ñêàçàòè, ùîá ð³äê³ñíà (ê³ëüêà ðî-
ê³â òîìó â îäíîìó ç êè¿âñüêèõ âèäàâíèöòâ
âèéøîâ íàâ³òü ¿¿ óêðà¿íñüêèé âàð³àíò). Òà
äîñèòü òîãî, ùî öå — íå Êîåëüéî é íå Ìó-
ðàêàì³. ² íàâ³òü íå Óìáåðòî Åêî. ² õî÷à ãî-
ëîâíèé ãåðîé íàéêðàùîãî òâîðó ¥ðàññà ïà-
ö³ºíò ïñèõ³àòðè÷íî¿ ë³êàðí³, ÿêèé âðàæàº
òâåðåç³ñòþ ìèñëåííÿ òà ðîçñóäëèâ³ñòþ, ÿ âñå
æ íå ìîãëà çáàãíóòè, ÷îìó öÿ êíèæêà òóò.
ßê ³ ïðèïóñòèòè, ùî êîëè-íåáóäü ÷è¿ñü äáàé-
ëèâ³ ðóêè áîäàé çìåòóòü ³ç íå¿ ïèë.

Òîæ çàëèøèòè ðîìàí ¥ðàññà ñàì íà ñàì â
òîìó, ÷îìóñü áåçëþäíîìó êîðèäîð³ ÿ íå ìîã-
ëà.

Äîðîãîþ äîäîìó â ìî¿é óÿâ³ âèìàëüîâóâà-
ëàñÿ áóðõëèâà åïîïåÿ, ïîâ’ÿçàíà ç êàðíèì
ðîçøóêîì çíèêëî¿ êíèæêè â³äîìîãî í³ìåöü-
êîãî ïèñüìåííèêà. ßê ìåíå çíåíàöüêà àðåø-
òîâóþòü, äîïèòóþòü, âåäóòü äî ñóäó, äå â
ÿêîñò³ îïîíåíò³â óêðà¿íñüê³ ´ðàññîçíàâö³, ÿê
â³äñèëàþòü äî òþðåìíî¿ êàìåðè ³ çàáîðîíÿ-
þòü ÷èòàòè. Ó ïåðøó ÷åðãó, çâ³ñíî, ðîìàíè
¥þíòåðà ¥ðàññà.

Äîáðå, ùî çóñòð³ëà òîãî äíÿ ïèñüìåííèêà
Ñàøêà ²ðâàíöÿ, êîòðèé òðîõè çàñïîêî¿â ìîº,
ïðàâäó ñêàçàòè, íå÷èñòå ñóìë³ííÿ. Âèÿâèëî-
ñÿ, ùî çâàæèòèñü íà ºäèíó íà ñâîºìó â³êó
êðàä³æêó éîãî òåæ êîëèñü çìóñèëà óëþáëå-
íà êíèæêà, ùî ãèá³ëà â ÿêîìóñü çàáóòîìó
Áîãîì ³ ëþäüìè ì³ñö³.

Ï³çí³øå, ÷èòàþ÷è åñå¿ òà îñîáèñò³ ùîäåí-
íèêè ïèñüìåííèê³â, ÿ çàóâàæèëà äèâíó çàêî-
íîì³ðí³ñòü: ëåäü íå êîæåí ³ç íèõ ó ñâîºìó
æèòò³ âêðàâ áîäàé îäíó êíèæêó. Çâ³ñíî, ¿¿ ïðî-
÷èòàëè â³ä ïî÷àòêó é äî ê³íöÿ. ², â îêðåìèõ
âèïàäêàõ, ïîöóïëåíà êíèãà íàâ³òü äîêîð³ííî
çì³íèëà òâîð÷ó ñâ³äîì³ñòü ïèñüìåííèêà.

Òåïåð ìèñòåöüê³ òâîðè òàê íå êðàäóòü. Òîá-
òî ç âåëèêî¿ ëþáîâ³. Ìèñòåöòâî íàðåøò³ îö³-
íèëè íå ëèøå ìèñòåöòâîçíàâö³ é êðèòèêè,
à çâè÷àéí³ îáèâàòåë³, ñïåêóëÿíòè, á³çíåñìå-
íè, îë³ãàðõè òà ³íø³ êðóò³¿. ² õóäîæíèêè, ùîá
òàì õòî íå ãîâîðèâ, ïîòàé ò³øàòüñÿ ç òîãî.
Âò³ì, îö³íèëè æ íå ìèñòåöòâî ÿê ³äåþ, à ëè-
øå ìàòåð³àë, ñèðîâèíó, ç ÿêîãî âîíî çðîá-
ëåíå. Àáî æ îñÿãíóëè åêîíîì³÷íó ö³íí³ñòü
òàêèõ ïîíÿòü ÿê áðåíä, ³ì’ÿ, ³ì³äæ.

Àáñóðäíî äóìàòè, ùî òîé, õòî ïîòÿãíóâ ç
Îäåñüêîãî ìóçåþ øåäåâð Êàðàâàäæî “Ïî-
ö³ëóíîê ²óäè”,— ïðèñòðàñíèé ïðèõèëüíèê
òâîð÷îñò³ âåëèêîãî ³òàë³éñüêîãî õóäîæíèêà.

Òàê ñàìî íà¿âíî ïðèïóñêàòè, ùî ³ìåííîþ
øàáëåþ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, ïîëü-
ñüêîþ “êàðàáåëåþ” ÕVII ñòîð³÷÷ÿ, ùî ñâî-
ãî ÷àñó çíèêëà (ùîïðàâäà, êàæóòü, ïîâåð-
íóëàñÿ) ç Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêîãî ³ñòî-
ðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà, ÿêèéñü áî-
æåâ³ëüíèé õîò³â ïîïîâíèòè ñâîþ àíòèêâà-
ðíó êîëåêö³þ.

² íå ïîâ³ðþ, ùî óí³êàëüíå ïðèæèòòºâå âè-
äàííÿ êíèãè Í³êîëàÿ Êîïåðí³êà “Î âðàùå-
íèè íåáåñíûõ ñôåð” ç àðõ³âó Íàö³îíàëüíî¿
á³áë³îòåêè Óêðà¿íè ³ìåí³ Âåðíàäñüêîãî ïî-
öóïèëè ñàìå äëÿ òîãî, ùîá ïðî÷èòàòè.

Îö³íèòè ìèñòåöòâî é óì³òè ö³íóâàòè éî-
ãî — äàëåêî íå îäíå é òå ñàìå. ² âæå çîâñ³ì
³íøå — ëþáèòè éîãî.

À ñâ³é-÷óæèé “Áëÿøàíèé áàðàáàí” ¥þí-
òåðà ¥ðàññà ÿ ïðè íàãîä³ ïîâåðíó òóäè, äå
âçÿëà. Õòîçíà, ìîæå, êîëè-íåáóäü, ÿê éîãî
çíîâó çíàéäóòü, â³í çì³íèòü ÷èºñü æèòòÿ

Ïîöóïèëè ñêóëüïòóðè
Â³êòîðà Ñèäîðåíêà
Òâîðè ìèñòåöòâà â Óêðà¿í³ ïðîäîâæóþòü ïðèâåðòàòè óâàãó çëîä³¿â

Óïåðøå àâòîðñüêèé ïðîåêò, ³íñòàëÿö³ÿ
“Äåïåðñîíàë³çàö³ÿ” Â³êòîðà Ñèäîðåíêà,
ïðîòÿãîì òèæíÿ áóëî ïðåäñòàâëåíî á³ëÿ
ïàì’ÿòíèêà Êàçèìèðó Ìàëåâè÷ó íà îä-

íîéìåíí³é àëå¿, ùî íà âóëèö³ Âîëîäèìè-
ðî-Ëèá³äñüê³é. Äî ð³çíîêîëüîðîâèõ
ñêóëüïòóð ó âèãëÿä³ ÷îëîâ³÷ê³â çàââèøêè
ïðèáëèçíî äâà ç ïîëîâèíîþ ìåòðè ïðè-

õîäèëè ôîòîãðàôóâàòèñÿ, ïðîñòî äèâèëè-
ñÿ òà îáãîâîðþâàëè ¿õ. Íàéá³ëüøå, ùî
ìîãëè äîçâîëèòè ñîá³ ì³ñöåâ³ õóë³ãàíè —
öå âñòðîìèòè â ðîçêðèòèé ðîò êîòðîãîñü
³ç ã³ïñîâèõ ³ñòîò çåëåíèé àáðèêîñ.

Ïîò³ì ñêóëüïòóðè ïåðåíåñëè íà âóëèöþ
Ùîðñà, 44. Íà â³äì³íó â³ä “ëàâîê-ãðàô³ê³â”
õóäîæíèö³ Æàííè Êàäèðîâî¿, òàêîæ ïðå-
çåíòîâàíèõ ó ðàìêàõ ïðîåêòó “Ì³ñòî — òå-
ðèòîð³ÿ ìèñòåöòâà” ³ ôàêòè÷íî ïîäàðîâà-
íèõ Êèºâó, ðîáîòè Ñèäîðåíêà ìàëè ïðî-
ñòîÿòè ïðîñòî íåáà íå á³ëüøå ÿê òèæäåíü.
Îäíàê çðàíêó, íàñòóïíîãî æ äíÿ ï³ñëÿ ïðè-
âåçåííÿ, ¿õ íà ì³ñö³ íå âèÿâèëè. Éìîâ³ð-
íî, êðàä³æêà ñòàëàñÿ âíî÷³. Çëîâìèñíèê³â
ïîêè ùî íå çíàéäåíî. Ïðîòå, çà ïåðåá³ãîì
ïîä³é ïèëüíî ñë³äêóº “Õðåùàòèê”

Ще іль а днів том цю територію при рашали с льпт ри Ві тора Сидорен а, тепер від них лишилися тіль и сліди

Людмила БЕРЕЗНИЦЬКА, президент Міжнародної арт-ф н-
дації “Ейдос”:
— У нашій пра тиці та ий інцидент стався перше. Але саме про-

е том “Місто — територія мистецтва” ми хотіли ви ли ати ма си-
мальний інтерес с спільства. Я бачимо, цей інтерес вели ий —
я що с льпт ри в рали. Тобто, о рім с то х дожньої, естетичної
цінності, мистець і твори “оцінили” ще й з е ономічної точ и зор
(с льпт ри з іпс висотою понад 2 метри справді д же доро і).
З іншо о бо , фа т радіж и с льпт р не означає, що їх мають
намір продати. Вироби зареєстровано, вони мають авторсь і пра-
ва, тобто винести їх на офіційний рино фа тично нереально. Їх мож-
на хіба що поставити вдома, в сад . Звісно, ми діятимемо відпо-
відно до за он , вже вед ть розслід вання. У нас по и що не на-
ла оджено механізм охорони мистець их творів п блічном прос-
торі. І, на жаль, бра є вн трішньої, особистої льт ри. Сам же ав-
тор, х дожни Ві тор Сидорен о, при нічений, але водночас і я о-
юсь мірою втішений: я що мистець і твори рад ть, отже, вони чо-
ось варті.

Оле сій ТИТАРЕНКО, мистецтвознавець:
— Ві тор Сидорен о — х дожни зі світовим іменем. Йо о робо-

ти виставляли на Венеціансь ом бієнале. А це для х дожни а я
Олімпійсь і і ри для спортсмена. Тобто їхній часни автоматично
стає світовою зір ою. Том роботи Сидорен а ошт ють д же до-
ро о. Їх можна добре продати. Офіційно, звісно, ні, а ось приват-
ним чином — та , десь Конч -Засп . Тобто, я що с льпт ри Си-
дорен а поц пили, то, швидше за все, за навод ою. Зрештою, не
без то о, що це просто в личне х лі анство.

Павло ГУДІМОВ, дире тор “Я-Галерея”:
— Я то та расти с льпт ри? Це ж треба б ло приїхати ма-

шиною вночі, з інстр ментами, бо ж с льпт ри б ли при ріплені
до асфальт , іль а людей мали їх завантажити. Усе це ви лядає,
щонайменше, медно. Я що хтось поц пив, то, я адаю, задля то-
о, щоб поставити їх себе в садоч . Головне, щоб це не б в де-
шевий PR.

Аліса ЛОЖКІНА, дире тор арт-прое тів Київсь о о Медіа
Холдин :
— Про цей при рий випадо ми дізналися постфа т м. Але, я

одні з ор анізаторів прое т , не можемо стояти осторонь. Ми про-
пон вали провести а цію на території Лаври. І хоч це я оюсь мі-
рою не відповідало онцепції Public Art, та, з іншо о бо , б ла б
арантія, що с льпт ри б д ть захищені від варварів.

Оле сандр СОЛОВЙОВ, ратор PinchukArtCentre:
— Однозначно це варварство і без льт рність. Але мені, чесно
аж чи, дивно. Я матеріал с льпт ри нічо о не важать. Адже це
не мідь, не бронза, а іпс, матеріал сам по собі дешевий, до то о
ж, йо о ле о розбити під час вантаження, напри лад. Найімовір-
ніше, зловмисни и спо силися яс равістю, ефе тністю фі р, щоб
при расити, с ажімо, чийсь особня . Я не вірю, що причиною ста-
ло ім’я Ві тора Сидорен а. Випад и радіжо мистець их творів
останнім часом не рід ість. З одно о бо , це ніби й позитивна хви-
ля, мовляв, нарешті люди почали роз міти, що й мистецтво стано-
вить цінність. Але з іншо о — та е “визнання” мистецтва мене осо-
бисто не тішить. Це передовсім ди ість.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

У ніч з 26 на 27 серпня за адресою Щорса, 44 б ло в радено
7 с льпт р авторства Ві тора Сидорен а. Роботи відомо о раїн-
сь о о х дожни а, часни а 50- о Венеціансь о о бієнале, виставля-
ли в рам ах прое т "Місто — територія мистецтва" (див. "Хреща-
ти " за 28.08.2008). На адаємо, що цей прое т ор аніз вали Міжна-
родна арт-ф ндація "Ейдос" та ОТР Bank, Київсь ий Медіа Холдин і
Головне правління льт ри та мистецтв КМДА. Злочинців
розш є міліція, але рез льтатів по и що немає.
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Â Àíòàðêòèä³ ïðîïîíóþòü 
çàíóðåííÿ ï³ä ëüîäîâèêè
Ïî¿çäêà îá³éäåòüñÿ ó 8 òèñÿ÷ äîëàð³â
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Матери Антар тида, я ий
збері ає вели іль ість
прісних вод Земної лі
та величезні запаси о-
рисних опалин, і досі
прихов є ба ато се ретів.
Вічні льоди, різноманіття
пін вінів і тюленів та
ришталево чисте повітря
приваблюють ба ато т -
ристів. Хоча через висо
вартість п тів и відвідати
"бать івщин льодови ів"
може дале о не ожен, ті,
хто наважаться, не по-
жал ють. Т ристам про-
пон ють пірн ти під льо-
дови , а е с рсії прово-
дять полярни и.

Íàñàìïåðåä Àíòàðêòèäà óí³-
êàëüíà ñâî¿ìè ïðèðîäíèìè îñî-
áëèâîñòÿìè. Òàêèõ ñïåöèô³÷íèõ
òà ñóâîðèõ óìîâ æèòòÿ íåìàº í³-
äå. Ðîçòàøîâàíèé øîñòèé ìàòå-
ðèê â ðàéîí³ Ï³âäåííîãî ïîëþñà
³ º íàé³çîëüîâàí³øèì. Ìàéæå
âåñü êîíòèíåíò âäâ³÷³ á³ëüøèé çà
Àâñòðàë³þ ³ çíàõîäèòüñÿ âñåðåäè-
í³ Ï³âäåííîãî ïîëÿðíîãî êîëà. Çà
ïîëþñ õîëîäó ïîòðàïèâ ëèøå Àí-
òàðêòè÷íèé ï³âîñòð³â. Òîìó òóò ³
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íàéá³ëüøå çàëå-
äåí³ííÿ ñóø³ — òîâùèíîþ â³ä 
2 äî 4 ê³ëîìåòð³â.

Освоєння
Південної Землі

Ã³ïîòåçè ïðî ³ñíóâàííÿ øîñòî-
ãî ìàòåðèêà ç’ÿâèëèñÿ ùå äî éî-
ãî íàóêîâîãî â³äêðèòòÿ. Êîíòè-
íåíò íà ï³âäí³ çåìë³ ìàº âð³âíî-
âàæóâàòè ñï³ââ³äíîøåííÿ ñóø³ òà
ìîðÿ â ï³âí³÷í³é òà ï³âäåíí³é ï³â-
êóëÿõ, ñïðàâåäëèâî ââàæàëè â÷å-
í³. Âæå ç XVII ñòîð³÷÷ÿ êîðàáë³
âèõîäèëè íà ïîøóê òàºìíè÷î¿
Ï³âäåííî¿ Çåìë³ (Terra
Australius — òàê íàé÷àñò³øå ïî-
çíà÷àëè ¿¿ íà ìàïàõ). Íàéáëèæ÷å
äî êîíòèíåíòó ï³ä³éøîâ àíãë³é-
ñüêèé ìîðåïëàâåöü Äæåéìñ Êóê
âñåðåäèí³ XVIII ñòîð³÷÷ÿ, â³ä-
êðèâøè ñóáàíòàðêòè÷í³ îñòðîâè.
Ïîáà÷èâøè íåãîñòèííó çåìëþ,
ïðèðå÷åíó íà â³÷íèé õîëîä, äî-
ñë³äíèê íå ðèçèêíóâ ï³òè äàë³.

Åêñïåäèö³ÿ ðîñ³éñüêèõ â÷åíèõ
Áåë³íãàóçåíà òà Ëàçàðºâà íà ïî-
÷àòêó XIX ñòîð³÷÷ÿ ä³ñòàëàñÿ ñà-
ìîãî ìàòåðèêà ³ ç íå¿, âëàñíå,
ñòàðòóâàëî â³äêðèòòÿ òà îñâîºí-
íÿ êîíòèíåíòó. À ç çèì³âë³ àíã-
ë³éñüêî¿ åêñïåäèö³¿ íà ÷îë³ ç íîð-
âåæöåì Êàðñòåíîì Áîðõãðåâ³í-
êîì ó 1899 — 1900 ðîêàõ ðîçïî-
÷àâñÿ ïåð³îä ö³ëîð³÷íèõ äîñë³-
äæåíü Àíòàðêòèäè.

Öåé ã³ãàíòñüêèé íàêîïè÷óâà÷
ëüîäó àêóìóëþº ïðèáëèçíî 80%
óñ³õ ïð³ñíèõ âîä Çåìíî¿ êóë³. ßê-
áè êðèãà ðîçòàíóëà, ð³âåíü Ñâ³-
òîâîãî îêåàíó ï³äíÿâñÿ á íà 60
ìåòð³â. Íà òåðèòîð³¿ Àíòàðêòèäè
çíàõîäèòüñÿ Ñâ³òîâèé ïîëþñ õî-
ëîäó, à òàêîæ ïîëþñ ñîíÿ÷íî¿ ðà-
ä³àö³¿. Ïîïðè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ð³-
äèíè æèòòÿ — âîäè — ðîñëèííèé
òà òâàðèííèé ñâ³ò íà ìàòåðèêó
äóæå á³äíèé. Öå ñïðàâæíÿ êðè-
æàíà ïóñòåëÿ.

Íèí³ Àíòàðêòèêà ïðåäñòàâëÿº
ïåðåäóñ³ì íàóêîâèé ³íòåðåñ äëÿ

á³ëüøîñò³ ñâ³òîâèõ äåðæàâ. Ñàìå
òàì äîñë³äæóþòü ãëîáàëüí³ ïðîá-
ëåìè îçîíîâî¿ ä³ðè òà çì³íè êë³-
ìàòó. Êð³ì òîãî, çà ïðîãíîçàìè,
ï³ä ëüîäîì ïðèõîâàí³ áàãàò³ ðî-
äîâèùà êîðèñíèõ êîïàëèí — 107
ì³ëüÿðä³â òîíí íàôòè òà 15
òðèëüéîí³â êóáîìåòð³â ãàçó. Âàð-
òî çàóâàæèòè, ùî Àíòàðêòèäà —
ºäèíèé êîíòèíåíò ìèðó òà íà-
óêè. Òóò çàáîðîíåí³ áóäü-ÿêà
çáðîÿ òà â³éñüêîâ³ äîñë³äæåííÿ —
ëèøå íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü. Ñï³â-
æèòòÿ ÷èñëåííèõ ïîëÿðíèõ ñòàí-
ö³é ðåãóëþº Àíòàðêòè÷íà óãîäà,
óêëàäåíà â 1961 ðîö³.

Е зотичний т ризм
Біло о онтинент

Ìàíäð³âêà äî îäí³º¿ ç îñòàíí³õ
äèêèõ ì³ñöèí ïëàíåòè ùîðîêó
ñòàº âñå ïîïóëÿðí³øîþ ñåðåä òó-
ðèñò³â. Ëèøå ó 2006 ðîö³ ìàòå-
ðèê â³äâ³äàëè ìàéæå 40 òèñÿ÷ ëþ-
äåé. Ïåðåâàæíî öå øóêà÷³ ïðè-
ãîä òà ºâðîïåéö³ ë³òíüîãî â³êó,
ùî íà ïåíñ³¿, êîòð³ ìàíäðóþòü äî
ð³çíèõ êóòî÷ê³â ñâ³òó. Íàéïîïó-
ëÿðí³øèì âèäîì àíòàðêòè÷íîãî
òóðèçìó º ìîðñüê³ êðó¿çè âçäîâæ
Àíòàðêòè÷íîãî ï³âîñòðîâà ³ç ïîð-
ò³â Óøóàéà (Âîãíåííà Çåìëÿ, Àð-
ãåíòèíà) àáî Ïóíòà-Àðåíàñ (×è-
ë³). Âëàñíå, ç ×èë³ ÷è Àðãåíòèíè
çà ê³ëüêà ä³á ³ ìîæíà ä³ñòàòèñÿ
äî Àíòàðêòèäè. Ï³ä ÷àñ êðó¿çó
ïðàêòèêóþòü ìîðñüê³ ïðîãóëÿí-
êè íà íàäóâíèõ ÷îâíàõ íà êøòàëò
“Çîä³àêà”, âèñàäêè ³ ïðîãóëÿíêè
íà â³ëüíèõ â³ä ëüîäó ïðèáåðåæíèõ
ä³ëÿíêàõ, ïîõîäè íà ëèæàõ òà ñí³-
ãîõîäàõ, ôîòî- òà â³äåîçéîìêè
êîëîí³é ï³íãâ³í³â, ìîðñüêèõ òþ-
ëåí³â òîùî. Ïðîòå, âçÿòè ùîñü
íà çãàäêó íå âäàñòüñÿ: â ðåã³îí³
çàáîðîíåíî âèâîçèòè îïóäàëà òà
ÿéöÿ ï³íãâ³í³â, øêóðè ìîðñüêèõ
ëåîïàðä³â òà ³íøèõ ìîðñüêèõ òâà-
ðèí.

Ðîçïîâñþäæåí³ ïîäîðîæ³ íà
ïðèâàòíèõ ÿõòàõ òà äàéâ³íã. Îñî-
áëèâî åêçîòè÷íèì ââàæàþòü çà-
íóðåííÿ ï³ä ë³ä øåëüôîâèõ ëüî-
äîâèê³â ÷è âíóòð³øí³õ îçåð. Ï³ä-
âîäíå ïëàâàííÿ ãëèáèíàìè Àí-
òàðêòèêè ìîæóòü çä³éñíèòè ëè-
øå äîñâ³ä÷åí³ òóðèñòè, ÿê³ ìàþòü

êëàñèô³êàö³þ “âîäîëàç-ðÿòóâàëü-
íèê” àáî ïðèíàéìí³ 100 çàðåºñ-
òðîâàíèõ çàíóðåíü. Ïîäîðîæ äî
êðà¿íè ëüîäó òà õîëîäó ïðîïîíó-
þòü ³ óêðà¿íñüê³ òóðîïåðàòîðè.
Äåñÿòèäåííà åêñïåäèö³ÿ êîøòó-
âàòèìå ïðèáëèçíî 7 — 8 òèñÿ÷
äîëàð³â, à òðèäåííèé êðó¿ç — â³ä
òèñÿ÷³ äîëàð³â. Îäíîäåííèé òóð ³ç
ïåðåëüîòîì, ùî äîçâîëèòü ïîáà-
÷èòè Á³ëèé êîíòèíåíò çãîðè,
îá³éäåòüñÿ â 3 òèñÿ÷³ äîëàð³â. Òó-
ðèñòè÷íèé ñåçîí â Àíòàðêòèäó
îáìåæåíèé ïåð³îäîì “àíòàðêòè÷-
íîãî ë³òà” — ç ëèñòîïàäà äî áå-
ðåçíÿ, êîëè îêåàí íå âêðèòèé
ëüîäàìè òà ïîæâàâëåíå æèòòÿ
òâàðèí. Îñê³ëüêè í³õòî íå ìàº
ïðàâà íà òåðèòîð³þ êîíòèíåíòó,
â³çà äëÿ éîãî â³äâ³äèí íå ïîòð³á-
íà. Òà çàêîðäîííèé ïàñïîðò çíà-
äîáèòüñÿ â ïîðòàõ òèõ êðà¿í, â
ÿêèõ ñóäíî çóïèíÿòèìåòüñÿ íà
øëÿõó äî Àíòàðêòèäè.

Îêðåìó ö³êàâ³ñòü äëÿ â³äâ³äóâà-
÷³â ñòàíîâëÿòü ïîëÿðí³ ñòàíö³¿,
ãîñòèíí³ ìåøêàíö³ ÿêèõ ïðîâî-
äÿòü äëÿ äîïèòëèâèõ åêñêóðñ³¿.
Îäí³ºþ ç íèõ º é óêðà¿íñüêà
ñòàíö³ÿ “Àêàäåì³ê Âåðíàäñüêèé”,
íàéñòàð³øà ñòàíö³ÿ â ðàéîí³ Àí-
òàðêòè÷íîãî ï³âîñòðîâà. Ïîïå-

ðåäí³ ãîñïîäàð³ ñòàíö³¿, òîä³ ùå
“Ôàðàäåé”, áðèòàíö³, ñàìå íà í³é
çðîáèëè â³äêðèòòÿ “îçîíîâî¿ ä³ð-
êè” íàä Àíòàðêòèäîþ. Íèí³ íà
ñòàíö³¿ çíàõîäèòüñÿ âæå 14 óêðà-
¿íñüêà åêñïåäèö³ÿ, ùî ïðîäîâæóº
íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ, çîêðåìà â
ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íîìó, á³îðå-
ñóðñíîìó òà ìåäèêî-ô³ç³îëîã³÷-
íîìó íàïðÿìêàõ. ßê ðîçïîâ³â
“Õðåùàòèêó” äèðåêòîð Íàö³î-
íàëüíîãî àíòàðêòè÷íîãî öåíòðó
ÌÎÍ Óêðà¿íè Âàëåð³é Ëèòâèíîâ,
ó÷åí³ âæå ìàþòü ö³íí³ ðåçóëüòà-
òè: ñòâîðåííÿ ìîäåë³ ãëîáàëüíî-
ãî êë³ìàòó òà éîãî ñêëàäîâèõ, â³ä-
êðèòòÿ óí³êàëüíèõ ì³êðîîðãàí³ç-
ì³â, ÿê³ î÷èùóþòü ñò³÷í³ âîäè â³ä
âàæêèõ ìåòàë³â òà ïåðåðîáëþþòü
õàð÷îâ³ â³äõîäè. Äëÿ åôåêòèâí³-
øî¿ ðîáîòè ñòàíö³ÿ ïîòðåáóº
âëàñíîãî ñóäíà.

Äîñë³äíèêè ïåðåáóâàþòü íà
ñòàíö³¿ ö³ëèé ð³ê. Îäíèì ³ç çèìó-
âàëüíèê³â áóâ ãîëîâà ã³äðîìåòåî-
ðîëîã³÷íîãî öåíòðó Àçîâñüêîãî òà
×îðíîãî ìîð³â Â³êòîð Ñèòîâ. Â³í
ïîä³ëèâñÿ ç “Õðåùàòèêîì” àçà-
ìè âèæèâàííÿ â Àíòàðêòèä³.
Òåìïåðàòóðà òóò íàâ³òü âë³òêó ñÿ-
ãàº 20-30 ãðàäóñ³â íèæ÷å íóëÿ,
ùî ÷åðåç âîëîã³ñòü êë³ìàòó ïåðå-
íîñèòüñÿ ÿê óñ³ ì³íóñ ï’ÿòäåñÿò.
Òîæ âàæëèâî íå ëèøå òåïëî îäÿ-
ãàòèñÿ, à é çàõèùàòè øê³ðó îá-
ëè÷÷ÿ, ùî ìîæå âðàç îáïåêòèñÿ.
²íøó íåáåçïåêó ñòàíîâèòü àêòèâ-
í³ñòü óëüòðàô³îëåòó òà êîíöåí-
òðàö³ÿ îçîíó. Çáåðåãòè î÷³ çäîðî-
âèìè äîïîìîæóòü ëèøå çàõèñí³
îêóëÿðè.

Òèì ÷àñîì êðèøòàëåâî ÷èñòå
ïîâ³òðÿ òà â³äñóòí³ñòü â³ðóñ³â óñó-
âàº ìîæëèâ³ñòü çàõâîð³òè. Ï³ñëÿ
òðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ íà êîí-
òèíåíò³, ïîò³ì ó ì³ñüêèõ óìîâàõ
ïîëÿðíèêè ëåãêî ï³äõîïëþþòü
íàâ³òü íàéìåíøó çàñòóäó. ßê òó-
ðèñòè, òàê ³ äîñë³äíèêè ìàþòü
îáîâ’ÿçêîâî äîòðèìóâàòèñÿ ïðà-
âèë áåçïåêè: òðàïëÿëèñÿ âèïàä-
êè ïðîâàëþâàííÿ ï³ä ë³ä. Òâàðè-
íè, ùî íàñåëÿþòü Àíòàðêòèäó,—
êóð³ïêè, ï³íãâ³íè, òþëåí³, ìîð-
ñüê³ ¿æàêè — ö³ëêîì äðóæåëþá-
í³. Õèæàêè, òàê³ ÿê êàñàòêà òà
ëåîïàðäîâèé òþëåíü, ïîëþþòü
ëèøå â âîä³. Ïðîòå âëàñíå òóðèñ-
òè ñòàíîâëÿòü çàãðîçó äëÿ Àí-
òàðêòèäè, âïåâíåíèé çàñòóïíèê
äèðåêòîðà ç ïèòàíü íàóêè ³ òåõ-
í³êè àíòàðêòè÷íîãî íàóêîâîãî
öåíòðó ÌÎÍó Âîëîäèìèð Âà-
ùåíêî. Ëþäèíà ïðèíîñèòü ñòî-

ðîíí³ êîíòèíåíòó áàêòåð³¿ òà õâî-
ðîáè, òîæ ïèòàííÿ, ðîçøèðþâà-
òè ÷è ñêîðî÷óâàòè òóðèñòè÷íå ïà-
ëîìíèöòâî äî Àíòàðêòèäè, ãîñ-
òðî äèñêóòóºòüñÿ.

Антар тид
поп ляриз ють
в У раїні

Ó âåðåñí³ ï³ä åã³äîþ Íàö³î-
íàëüíîãî àíòàðêòè÷íîãî íàóêî-
âîãî öåíòðó ÌÎÍ Óêðà¿íè ðîç-
ïî÷èíàºòüñÿ ïðîãðàìà “Terra
Antarctica — ìàòåðèê íîâèõ
çíàíü”. Óêðà¿íà íå ëèøå ïðèñóò-
íÿ íà êðèæàíîìó êîíòèíåíò³, àëå
é Àíòàðêòèêà ç’ÿâèëàñÿ â óêðà¿í-
ñüêîìó ñåãìåíò³ âñåñâ³òíüî¿ ìåðå-
æ³. Íà ïîðòàë³ antarctida. com. ua
äîïèòëèâ³ óêðà¿íö³ çíàéäóòü â³-
äîìîñò³ ïðî Àíòàðêòèêó. Îçíà-
éîìëÿòüñÿ ç íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñ-
òþ åêñïåäèö³é òà ¿¿ ó÷àñíèêàìè,
ïîáà÷àòü ôîòî- òà â³äåîìàòåð³àëè
çàãàäêîâîãî êîíòèíåíòó. Êð³ì òî-
ãî, êîæåí çìîæå ïîñòàâèòè çàïè-
òàííÿ ïîëÿðíèêàì íà ôîðóì³, à
òàêîæ ïî÷èòàòè áëîã — ñïîãàäè
³ âðàæåííÿ ó÷àñíèê³â åêñïåäèö³¿
áåçïîñåðåäíüî ç Àíòàðêòèêè.
Åêñïåäèö³éíèêè íå ëèøå çàé-
ìàþòüñÿ äîñë³äæåííÿìè, àëå é
ô³êñóþòü Àíòàðêòèêó òà ñâîº
æèòòÿ íà ëüîäîâèõ ïðîñòîðàõ íà
êàìåðó. Ç öèõ óí³êàëüíèõ ïë³âîê
óæå ñòâîðþþòü íèçêó íàóêîâî-
ïîïóëÿðíèõ ô³ëüì³â “Terra
Antarctica — ìàòåðèê íîâèõ
çíàíü”. Ç äîêóìåíòàëüíèõ ï³âãî-
äèííèõ ñòð³÷îê, ùî ïîêàçóâàòè-
ìóòü íà òåëåáà÷åíí³, ãëÿäà÷³ ä³ç-
íàþòüñÿ, ÷îìó ñàìå Àíòàðêòèäà
âïëèâàº íà êë³ìàò óñ³º¿ ïëàíåòè,
÷è áóëà Àíòàðêòè÷íà öèâ³ë³çàö³ÿ,
ùî ÷åêàº ëþäñòâî ó ãëèáèíàõ îçå-
ðà “Âîñòîê” ï³ä 4-ê³ëîìåòðîâèì
êðèæàíèì ùèòîì, ÿêèé âèãëÿä
ìàº Àíòàðêòèêà òà õòî ¿¿ ìåøêàí-
ö³, ÿê æèâóòü ïîëÿðíèêè ó öüî-
ìó íåãîñòèííîìó äî ëþäåé ðåã³î-
í³. ²ñòîð³þ äîñë³äæåíü Àíòàðêòè-
äè óêðà¿íñüêèìè íàóêîâöÿìè íå-
âäîâç³ êèÿíè ïîáà÷àòü íà âëàñí³
î÷³. Äîñë³äíèêè ïðèâîçÿòü ³ç ñî-
áîþ íà Áàòüê³âùèíó ð³çíîìàí³ò-
í³ ïðåäìåòè — ñâ³äêè îïàíóâàí-
íÿ ëüîäÿíîãî êîíòèíåíòó. Ç öèõ
åêñïîíàò³â — òåõí³êè, äîêóìåí-
ò³â, ôîòîãðàô³é — ³ ôîðìóþòü êî-
ëåêö³þ äëÿ Àíòàðêòè÷íîãî ìó-
çåþ, ùî íåçàáàðîì â³äêðèþòü ó
ñòîëèö³

Гостинні полярни и Антар тиди, я і жив ть на на ових станціях майже рі ,
радо проводять е с рсії остям та ор анізов ють з стрічі з “меш анцями”
онтинент

Крижані либи, в я их збері ається 80 відсот ів запасів прісної води, під собою прихов ють 107 мільярдів тонн нафти
та 15 трильйонів бометрів аз
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×åêàþ 
³ “Äèíàìî”, 
³ “Øàõòàð” 
ó 1/8 Ë³ãè
÷åìï³îí³â

Ñòåôàí ÐÅØÊÎ
çàñëóæåíèé ìàéñòåð ñïîðòó

Ãðà “Äèíàìî” ³ “Øàõòàðÿ” â òðåòüîìó â³äá³ðêî-
âîìó ðàóíä³ Ë³ãè ÷åìï³îí³â íàâ³òü íå çäèâóâàëà, à
ñòàëà ïðèºìíîþ íåñïîä³âàíêîþ, òàê ÿê ñóïåðíè-
êè — ìîñêîâñüêèé “Ñïàðòàê” ³ çàãðåáñüêå “Äèíà-
ìî” — âèÿâèëèñÿ çíà÷íî ñëàáê³øèìè çà êðàù³ ôóò-
áîëüí³ êëóáè Óêðà¿íè. ×îìó öå ñòàëîñÿ, çàïèòàííÿ
äî êåð³âíèöòâà ñóïåðíèê³â ãðàíä³â óêðà¿íñüêîãî ôóò-
áîëó.

Â³ä ïðîòèñòîÿííÿ “Äèíàìî” ç³ “Ñïàðòàêîì” î÷³-
êóâàâ ñóïåðñïåêòàêëÿ, à îòðèìàâ ïîáèòòÿ íåìîâëÿ-
òè. Ùî âèòâîðÿëè ç ôóòáîë³ñòàìè “íàðîäíî¿”
êîìàíäè êèÿíè,— íå âêëàäóºòüñÿ â æîäíó ãîëîâó!
Íå äèâíî, ùî ï³ñëÿ ïåðøî¿, äîìàøíüî¿ ïîðàçêè â³ä-
ïðàâèëè ó â³äñòàâêó ãîëîâíîãî òðåíåðà “÷åðâîíî-á³-
ëèõ” Ñòàí³ñëàâà ×åð÷åñîâà. Äóìàþ, ùî òàêà æ äî-
ëÿ ï³ñëÿ êè¿âñüêîãî ô³àñêî çîâñ³ì ñêîðî ñï³òêàº ³
âèêîíóþ÷îãî îáîâ’ÿçêè íàñòàâíèêà “Ñïàðòàêà” ²ãî-
ðÿ Ëåäÿõîâà. Òèì ïà÷å, ùî êåð³âíèöòâî ðîñ³éñüêî-
ãî êëóáó ó øâèäêîìó ïîðÿäêó çàéíÿòå ïîøóêîì ³íî-
çåìíîãî ôàõ³âöÿ.

“Øàõòàð” íå ìàâ ïðàâà íå ïðîõîäèòè çàãðåáñüêå
“Äèíàìî”, áî çà êëàñîì öåé êëóá äóæå ïîñòóïàºòü-
ñÿ ã³ðíèêàì. ßê êàæóòü, ñòàëîñÿ òàê, ÿê ³ ãàäàëîñÿ,
à ñàìå: âïåâíåíèìè ïåðåìîãàìè ã³ðíèê³â ó êîæíî-
ìó ç ïîºäèíê³â.

Ùîäî æåðåáêóâàííÿ ãðóïîâîãî òóðí³ðó Ë³ãè ÷åì-
ï³îí³â, òî âîíî, íà ì³é ïîãëÿä, áóëî ñïðèÿòëèâèì
äëÿ îáîõ óêðà¿íñüêèõ êëóá³â.

Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ “Øàõòàðÿ”, ÿêîìó, îêð³ì
“Áàðñåëîíè”, äî ãðóïè ïîòðàïèëè êîìàíäè, ÿê³ ö³ë-
êîì ðåàëüíî çàëèøèòè çà ðàìêàìè çìàãàíü — ïîð-
òóãàëüñüêèé “Ñïîðò³íã” ³ øâåéöàðñüêèé “Áàçåëü”.

Ó “Äèíàìî” ñóïåðíèêè íàáàãàòî ñèëüí³ø³ — ÷î-
ãî âàðòèé ëèøå ëîíäîíñüêèé “Àðñåíàë”, êîìïàí³þ
ÿêîìó ñêëàëè àâòîðèòåòí³ ïîðòóãàëüñüêèé “Ïîðòó”
³ òóðåöüêèé “Ôåíåðáàõ÷å”. Àëå íåïåðåìîæíèõ êî-
ìàíä, ÿê â³äîìî, íå áóâàº.

ßê áè òàì íå áóëî, â³ðþ â îäíå — îáèäâà óêðà-
¿íñüê³ êëóáè ñïðîìîæí³ çàê³í÷èòè ãðóïîâèé òóðí³ð
Ë³ãè ÷åìï³îí³â ñåðåä ïåðøèõ äâîõ êîìàíä ³ âèéòè
äî 1/8 ô³íàëó. ß òà âè öüîãî ¿ì ³ ïîáàæàºìî

Ñâîþ ñüîìó ïåðåìîãó â ì³æñåçîíí³ (ó
äåñÿòè ìàò÷àõ) õîêå¿ñòè “Ñîêîëà” ó
ïåðø³é ãð³ ç “Ìåòàëóðãîì” çäîáóëè íå
áåç çóñèëü. Óæå íà äðóã³é õâèëèí³ ðå-
ôåð³ Ñåðã³é Áåðâåíñüêèé çàëèøèâ “ñî-
êîëÿò” çàõèùàòèñÿ óòðüîõ, âèäàëèâøè
ç ³íòåðâàëîì ó 15 ñåêóíä Òîëêóíîâà ³
Îëåãà Áëàãîãî. Ïðîòå ïàðòíåð³â âèðó-
÷èâ äîñâ³ä÷åíèé ²ãîð Êàðïåíêî, ùî ä³-
ÿâ íà îñòàííüîìó ðóáåæ³ âèùå çà áóäü-
ÿê³ ïîõâàëè. Â ñåðåäèí³ ìàò÷ó (çà ðà-
õóíêó 2:1 íà êîðèñòü êèÿí) àðá³òð çíî-
âó çàëèøèâ ãîñòåé óòðüîõ, àëå Êàðïåí-
êî ³ öüîãî ðàçó íå äîçâîëèâ “ñòàëåâèì
âîâêàì” ïåðåëàìàòè ïåðåá³ã çóñòð³÷³,
ÿêó êèÿíè äîâåëè äî âïåâíåíî¿ ïåðå-
ìîãè.

Îäíîþ ç ãîëîâíèõ îñ³á ïîâòîðíîãî
ïîºäèíêó ñòàâ ì³íñüêèé ðåôåð³ Ñåðã³é
Áåðâåíñüêèé, ÿêèé “ïðèõîïèâ” ãîñòåé
óæå â äåáþò³ ïåðøîãî ïåð³îäó. Ó îä-
íîìó ç åï³çîä³â íàñòàâíèê óêðà¿íö³â
Îëåêñàíäð Ñåóêàíä íàâ³òü ïîãðîæóâàâ
âèâåñòè ñâîþ êîìàíäó ç ìàéäàí÷èêà,
çà ùî â ðåçóëüòàò³ îòðèìàâ äâ³ õâèëè-
íè “ëàâîê”.

Çàðàäè ñïðàâåäëèâîñò³ â³äçíà÷èìî,
ùî ãîñïîäàð³ ä³ÿëè íà ð³äê³ñòü àêòèâ-
íî, â³äìîâèëèñÿ â³ä çîííîãî çàõèñòó
³ ïðåñèíãîì áåíòåæèëè “ñîêîëÿò”. Ó
â³äáîð³ øàéáè “ìåòàëóðãè” ä³ÿëè äî-
ñèòü äîáðå, ðåãóëÿðíî ïðèìóøóþ÷è
ïîìèëÿòèñÿ óêðà¿íö³â. Äî òîãî æ, çà
êèÿí íå ãðàëà ïåðøà ï’ÿò³ðêà ³ îñ-
íîâíèé âîðîòàð ²ãîð Êàðïåíêî, ÿê³
äåíü â³äïî÷èâàëè.

Ïî÷àòîê ðîçãðîìó “Ñîêîëà” ïîêëàâ
ëàòâ³éñüêèé ëåã³îíåð Êàñïàðñ Ñàóë³-
ºò³ñ, ÿêèé îôîðìèâ äóáëü äî øîñòî¿
õâèëèíè ³ ïðîäîâæóâàâ òåðçàòè çàõèñò
“á³ëî-ñèí³õ” íàäàë³. ² ëèøå íà 54-é
õâèëèí³ êóëàêè çíàìåíèòîãî òàôãàÿ

êèÿí Àíäð³ÿ Ñðþáêà óãàìóâàëè Ñà-
óë³ºò³ñà, ÿêèé ï³ñëÿ äâîõ çàêèíóòèõ
øàéá â³äâåðòî “çàðâàâñÿ” ³ ïî÷àâ ïðî-
âîêóâàòè ãîñòåé. Ï³ä çàâ³ñó ïîºäèíêó
“Ñðþá³ê” âèñêî÷èâ ³ç ëàâêè çàïàñíèõ
³ ïîêàçîâî íàâ³ñèâ ñòóñàí³â ëàòâ³éöó,
çà ùî òóò æå îòðèìàâ ðåêîðäí³ â êàð’-
ºð³ 49 õâèëèí (ìàò÷-øòðàô ³ 20 õâè-
ëèí çà âèá³ãàííÿ ç ëàâêè).

Äâà íàñòóïíèõ ïîºäèíêè, ÿê³ â³äáó-
ëèñü íà Ëüîäîâ³é àðåí³ áðîâàðñüêîãî
òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó
“Òåðì³íàë”, çàê³í÷óâàëèñü îäíèì ³ òèì
ñàìèì ñþæåòîì — “Ñîê³ë” âèãðàâàâ,
à ãîñò³, çì³íèâøè íà îñòàíí³õ ñåêóí-
äàõ ãîëê³ïåðà íà øîñòîãî ïîëüîâîãî
ãðàâöÿ, çð³âíþâàëè ðàõóíîê.

Ó ïåðøîìó ïîºäèíêó íàñòàâíèê
“Ìåòàëóðãà” ªâãåí Ëåáåäºâ â îñòàíí³
òðè õâèëèíè çóñòð³÷³ òðè÷³ çí³ìàâ ãîë-
ê³ïåðà. Âäðóãå öå ïîâèííî áóëî ñïî-
íóêàòè äî ãîëà â ïîðîæí³ âîðîòà, êî-
ëè Ðîìàí Ìàëîâ, çàì³ñòü òîãî, ùîá ñàì
çàâåðøèòè àòàêó, âèð³øèâ ç³ãðàòè êðà-
ñèâ³øå ³ â³ääàâ çàéâèé ïàñ íà Ïàñòó-
õà, à òðåòÿ ñïðîáà íàñòàâíèêà ãîñòåé
çàê³í÷èëàñÿ ãîëîì ó âîðîòà êèÿí çà 16
ñåêóíä äî çàê³í÷åííÿ çóñòð³÷³.

Íà ïîâòîðíèé äîìàøí³é ïîºäèíîê
³ç á³ëîðóñüêèì “Ìåòàëóðãîì” òðåíåð-
ñüêèé øòàá êèÿí ïîì³òíî îìîëîäèâ
ñêëàä, âèïóñòèâøè â “îñíîâ³” îäðàçó
÷îòèðüîõ âèêîíàâö³â ó â³ö³ äî 21 ðîêó
(Âîëîäèìèð Àëåêñþê, Ðîìàí Áëàãîé,
Äìèòðî Í³ìåíêî òà ²ãîð Ñëþñàð). Àëå
ïåðåñòàíîâêè, ÿê³ çðîáèëè, áàæàíîãî
åôåêòó íå äàëè, õî÷à êàø³ ðåçåðâ³ñòè ³
íå ç³ïñóâàëè.

“Ñîê³ë” çíîâó âòðàòèâ ïåðåìîãó íà
îñòàíí³é õâèëèí³, ïðîïóñòèâøè âèð³-
øàëüíó øàéáó çà 12 ñåêóíä äî ô³íàëü-
íî¿ ñèðåíè — 4:4. Ùîá âèÿâèòè ïåðå-

ìîæöÿ, ñóïåðíèêè îïåðàòèâíî äîìîâè-
ëèñÿ ïðîâåñòè ï³ñëÿìàò÷åâó ñåð³þ áó-
ë³ò³â, ÿêó êðàùå âèêîíàëè êèÿíè —
2:1. Ó ãîñïîäàð³â â³äçíà÷èâñÿ Îëåê-
ñàíäð Áîáê³í (ó éîãî àêòèâ³ òàêîæ
äóáëü â îñíîâíèé ÷àñ) ³ ðîñ³éñüêèé íî-
âà÷îê Ñåðã³é Øàëàìàé, à íå ðåàë³çó-
âàëè ï³ñëÿìàò÷åâ³ øòðàôí³ êèäêè Äÿ-
÷åíêî, Øóðóïîâ ³ Ëàõìàòîâ.

Â³äçíà÷èìî, ùî â äâîõ ³ç ÷îòèðüîõ
øàéá “Ñîêîëà” ó âîðîòà “Ìåòàëóðãà”
áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü âçÿëè ðîñ³éñüê³
íîâà÷êè Ñåðã³é Øàëàìàé ³ Àíäð³é Øó-
ðóïîâ.
P.S. Я повідомив “Хрещати ” прес-

аташе иївсь о о “Со ола” В’ячеслав
Вол ов, російсь ий нападни Сер ій Ша-
ламай не підійшов оманді і тепер зай-
матиметься пош ом іншо о л б . Нато-
мість, на пере ляді в “Со олі” з’явився
інший форвард, співвітчизни Шаламая,
Ілля Горб шин. Цей хо еїст відомий з ви-
ст пів пітерсь ом СКА та омсь ом
“Аван арді”. Останній сезон він провів
мінсь ій “Юності”, в с ладі я ої став ві-
це-чемпіоном останньо о чемпіонат Бі-
лор сі
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Оле сандр СЕУКАНД, оловний
тренер иївсь о о “Со ола”:
— Поєдин и з “Метал р ом” стали

для хо еїстів нашої оманди хорошою
перевір ою сил. В домашніх матчах ми
мали можливість перевірити всіх ви о-
навців, я і на даний момент знаходять-
ся в таборі оманди, і зробити певні
виснов и.
Щодо російсь их ле іонерів, я і зна-

ходяться на пере ляді “Со олі” — на-
падни ів Сер ія Шаламая і Андрія Ш -
р пова, то питання, чи залишаться во-
ни в оманді, вирішать після традицій-
но о т рнір в російсь ом Бєл ороді,
я ий відб деться з 2 до 5 вересня.
У ньом , о рім нашої оманди і ос-

подарів зма ань — ХК “Бєл ород”, візь-
м ть часть ХК “Рязань” і Глинсь ий “Ти-
тан”. До слова, всі оманди, я і в одно-
оловом т рнірі виявлять переможця,
в Вищій лізі чемпіонат Росії зма ати-
м ться в одній, Західній зоні.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Гр па C

“Барселона” (Іспанія)
“Спортін ” (Порт алія)
“Базель” (Швейцарія)
“Шахтар” (У раїна)

Гр па G

“Арсенал” (Ан лія)
“Порт ” (Порт алія)
“Фенербахче” (Т реччина)
“Динамо” (У раїна)

Ë³ãà ÷åìï³îí³â. Ãðóïîâèé òóðí³ð

Перші матчі в р пах відб д ться 16/17 вересня.

Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Київсь ий "Со іл" продовж є під отов до старт в хо ейном
чемпіонаті Росії Вищій лізі. У йо о рам ах підопічні Оле сан-
дра Се анда провели чотири поєдин и з білор сь им л бом
"Метал р " (Жлобин), рез льтати я их дали для оловно о тре-
нера — фла мана раїнсь о о хо ею — вели ий ґр нт для роз-
д мів.

Російсь ий нападни Андрій Ш р пов ( центрі) сподобався прис іпливим вболівальни ам “Со ола”

Áèòâè “Ñîêîëà” 
ç “Ìåòàëóðãîì” áóëè
äóæå çàïåêëèìè
Íà ïåðåãëÿä³ ó ñòîëè÷íîìó êëóá³ ç’ÿâèâñÿ òðåò³é ðîñ³ÿíèí
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Ä³òêè ç êë³òêè
Êè¿âñüêèé çîîïàðê, ÿêèé íåùîäàâíî â³äñâÿòêóâàâ äåíü íàðîäæåííÿ ñëîíà Áîÿ,
ïîïîâíèâñÿ ó ñåðïí³ íîâîíàðîäæåíèìè òèãðåíÿòàìè, ñòðàóñåíÿòàìè 
òà êðèõ³òêîþ äèêîáðàçîì
Þë³ÿ ÁÓÐÌÀÊÀ, 
²ðèíà ÏÎÃÎÐ²ËÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У с бот в Київсь ом
зоопар відзначили День
слона. Привітати 38-річ-
но о індійсь о о слона
Боя прийшли десят и від-
від вачів, я і влашт вали
для майже 5-тонно о ве-
летня справжній день на-
родження. Але свято Боя
не єдина радісна подія в
столичном зоопар . У
серпні т т відб вся
справжній бебі-б м: зоо-
ло ам довелося приймати
поло и самиць ти ра,
стра са та ди образа. Но-
вонароджені звірят а по-
ч ваються добре й вед ть
а тивний спосіб життя.

Слон Бою дар вали
банани та мор в

Ó ñóáîòó â Êè¿âñüêîìó çîîïàð-
êó â³äñâÿòêóâàëè Äåíü ñëîíà.
Ïîïðè íåãîäó òà ïåð³îäè÷í³ çëè-
âè, îõî÷èõ ïðèâ³òàòè 38-ð³÷íî-
ãî ñëîíà Áîÿ ç³áðàëîñÿ ñò³ëüêè,
ùî äî âîëüºðà âèíóâàòöÿ òîð-
æåñòâà áóëî òÿæêî ï³ä³éòè. Áîé,
ñâîºþ ÷åðãîþ, òàêîæ íå ï³äâ³â.
Ê³ëüêàòîííèé âåëåòåíü ïîâî-
äèâñÿ äðóæåëþáíî: íå õîâàâñÿ
â³ä çàõîïëåíèõ ïîãëÿä³â, à õóò-
êî á³ãàâ ïî ï³ñî÷êó, ³, çàäåðøè
õîáîòà, ïîçóâàâ ïåðåä ôîòî- òà
òåëåîá’ºêòèâàìè. Àáè ÿê ñë³ä
ðîçâàæèòè ³ â³äâ³äóâà÷³â, ³ ³ìå-
íèííèêà, ñï³âðîá³òíèêè çîîïàð-
êó çàõîâàëè ó âîëüºð³ óëþáëåí³
ëàñîù³ Áîÿ: ÿáëóêà, àïåëüñèíè,
ìîðêâó, êàïóñòó òà áóðÿê — ùîá
ñëîí ¿õ â³äøóêàâ òà ñêóøòóâàâ.
ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” íà-
÷àëüíèê â³ää³ëó êîïèòíèõ ó ñòî-
ëè÷íîìó çîîïàðêó ²ãîð Ìàð³é-
÷óê, íàñïðàâä³ òàê³ ðîçâàãè º äëÿ
Áîÿ ö³ëêîì çâè÷íèìè, ïðîñòî
çàçâè÷àé â³äâ³äóâà÷³ ïðî öå íå
çíàþòü ³ íå ïîì³÷àþòü, ÿê âåëå-

òåíü ãàñàº ïî ñâî¿é òåðèòîð³¿ ó
ïîøóêàõ ñìà÷íåíüêîãî. “Äëÿ
ñëîí³â, ÿêèõ óòðèìóþòü ó íåâî-
ë³, êîðèñíî ÷àñ â³ä ÷àñó ñàìî-
ñò³éíî øóêàòè ñîá³ ¿æó, à íå áðà-
òè ¿¿ â³ä ñï³âðîá³òíèê³â çîîïàð-
êó. Òàêèé ïðîöåñ ðîáèòü òâàðèí
àêòèâí³øèìè, âîíè ïîâåðòàþòü-
ñÿ äî ñâî¿õ ïðèðîäíèõ ³íñòèíê-
ò³â ³ ïî÷óâàþòüñÿ êîìôîðòí³øå.
Àäæå ñëîíè — ñïðàâæí³ àðõ³òåê-
òîðè ïðèðîäíèõ ëàíäøàôò³â, ¿ì
ïîòð³áí³ â³ä÷óòòÿ ñâîáîäè, âåëè-
êà òåðèòîð³ÿ, ìîæëèâ³ñòü áàãàòî
ðóõàòèñÿ”,— ïîÿñíèâ ïàí Ìà-
ð³é÷óê. Âîäíî÷àñ, ó òàêèé ñâÿò-
êîâèé äåíü çàëèøèòè Áîÿ áåç
ñïðàâæíüîãî ïîäàðóíêà áóëî á
íåãóìàííî. Òîìó ïåðñîíàë çâ³-
ðèíöÿ ïîñï³øèâ “çà ëàøòóíêè”
âîëüºðà, ï³ñëÿ ÷îãî ïðîäåìîí-
ñòðóâàâ ïóáë³ö³ âåëèêó êîðçèíó
êàâóí³â, áàíàí³â òà öèòðóñîâèõ.
Ïîáà÷èâøè ñþðïðèç, ñëîí êè-
íóâñÿ ïî¿äàòè äàðîâàíå ïðÿìî ç
ðóê ñï³âðîá³òíèê³â çîîïàðêó. Äî
òàêîãî ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè
Áîÿ ïðèâ÷èëè íå òàê äàâíî —
ëèøå ï³âðîêó òîìó. Çà ñëîâàìè
äèðåêòîðà ñòîëè÷íîãî çîîïàðêó
Ñâ³òëàíè Áåðç³íî¿, ñëîí äóæå
ïðèìõëèâèé, ìîæå ëåãêî îáïëþ-
âàòè ñâîãî ãîäóâàëüíèêà ÷è íà-
â³òü ïîêàë³÷èòè, à òîìó çìóñèòè
éîãî ï³òè íà êîíòàêò ³ç ëþäè-
íîþ áóëî âêðàé òÿæêî. “Â òîìó
â³ö³, â ÿêîìó íàðàç³ ïåðåáóâàº
Áîé, çîâñ³ì ðó÷íèì éîãî âæå íå
çðîáèø. Òà ïîïðè öå, ìè çìîã-
ëè âèõîâàòè â íüîãî ëþáîâ òà
ïîâàãó äî ïðàö³âíèê³â çîîïàðêó.
Íà æàëü, ïðè öüîìó Áîé ³íîä³
áóâàº àãðåñèâíèì, áî ÷àñòî õâî-
ð³º. Çà îñòàíí³ ê³ëüêà ðîê³â â³í
ïåðåí³ñ óæå ï’ÿòü îïåðàö³é ³ íà-
âåñí³ ìàº ïðîéòè ÷åðåç ùå îä-
íó: ó íàøîãî âåëåòíÿ ïðîáëåìà
ç çóáàìè, íàðàç³ âèäàëåíî îáèä-
âà áèâí³”. Éìîâ³ðíî, ïðè÷èíà
íåäóãè ºäèíîãî êè¿âñüêîãî åëå-
ôàíòà êðèºòüñÿ ó éîãî ñàìîòíî-
ñò³. Àäæå ê³ëüêà ðîê³â òîìó Áîé
âòðàòèâ ñâîþ ïîäðóãó Ä³ðíäë,
ÿêà çàãèíóëà â³ä êàðä³îäèñòðî-
ô³¿. Ñëîí òîä³ äóæå ïåðåæèâàâ,
áèâ õîáîòîì îá çåìëþ â³ä ëþò³
òà ñèëüíî ñóðìèâ. Òåïåð óëþá-
ëåíöþ ïóáë³êè àêòèâíî øóêà-
þòü ñóïóòíèöþ é íàâ³òü ñïîä³-

âàþòüñÿ íà íàùàäê³â. Çà ñëîâà-
ìè ²ãîðÿ Ìàð³é÷óêà, ïîïðè
ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì, Áîé ïî-
÷óâàºòüñÿ á³ëüø ìåíø äîáðå.
Æèâåòüñÿ ó çîîïàðêó ñëîíó òåæ
íåïîãàíî. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü 38-
ð³÷íèé â³ê âåëåòíÿ, ùî º ÷óäî-
âèì ïîêàçíèêîì äëÿ òàêî¿ òâà-
ðèíè ó íåâîë³, òèì ïà÷å, âæå
çîâñ³ì ñêîðî éîãî ïåðåâåäóòü ó
íîâèé ïðîñòîðèé âîëüºð ï³äâè-
ùåíî¿ êîìôîðòíîñò³.

У зоопар —
бебі-б м

Äåíü Ñëîíà — íå ºäèíà ðàä³ñ-
íà ïîä³ÿ äëÿ Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó
òà éîãî â³äâ³äóâà÷³â. Íåùîäàâíî â
çîîïàðêó íàðîäèëîñÿ äâîº óññó-
ð³éñüêèõ òèãðåíÿò — ñàìî÷êà ³ ñà-
ìåöü. Íà æàëü, ¿õíÿ ñìóãàñòà ìà-
ìà â³äìîâèëàñÿ ãîäóâàòè íåìîâ-
ëÿò. Íèí³ âîíè ïåðåáóâàþòü íà
øòó÷íîìó âèãîäîâóâàíí³. Ïîäàëü-
øà äîëÿ öèõ ìàëþê³â ùå íå âèð³-
øåíà. Êåð³âíèöòâî çîîïàðêó ðîç-

ãëÿäàº äâà âàð³àíòè: çàëèøèòè çâ³-
ðÿòîê óæå ñòàð³é ïàð³ òèãð³â àáî
â³ääàòè ¿õ äî ³íøîãî çîîïàðêó. Çà
ñëîâàìè ñï³âðîá³òíèê³â çîîïàðêó,
âæå ÷åðåç äâà ì³ñÿö³ òèãðåíÿò ïå-
ðåâåäóòü äî ñïåö³àëüíî îáëàäíà-
íîãî âîëüºðà, ÿêèé âæå ìàéæå ï³ä-
ãîòóâàëè. Ïëàíóþòü, ùî ç ìàëþ-
êàìè ïðàöþâàòèìå ñïåö³àëüíèé
çîîëîã. Ôàõ³âåöü íå ëèøå ãîäóâà-
òèìå òèãðåíÿò, à é ãðàòèìåòüñÿ ç
íèìè.

Êè¿âñüêèé çîîïàðê ñòàâ ì³ñöåì
íàðîäæåííÿ íå ëèøå òèãðåíÿò, à
é ìàëåíüêîãî äèêîáðàçà, ÿêèé
ç’ÿâèâñÿ íà ñâ³ò 12 ñåðïíÿ. Öå âæå
òðåò³é ìàëþê ó ïàðè äèêîáðàç³â,
ïîïåðåäí³é íàðîäèâñÿ íàïðèê³íö³
ëþòîãî öüîãî ðîêó. Àëå, íà â³äì³-
íó â³ä áðàòèê³â, öüîìó ìàëþêîâ³

äóæå ïîùàñòèëî — ìàòóñÿ â³ä íüî-
ãî íå â³äìîâèëàñÿ. Íàðàç³ ìàëÿòêî
äèêîáðàçà ïåðåáóâàº ðàçîì ç³
ñâîºþ ìàìîþ. ßê ðîçïîâ³ëè “Õðå-
ùàòèêó” ïðàö³âíèêè çîîïàðêó, ïî-
êè ùî êðèõ³òêó-äèêîáðàçà ðîçãëå-
ä³òè äóæå òÿæêî, àäæå â³í ïîñò³é-
íî õîâàºòüñÿ. Àëå, çàïåâíÿþòü ñïå-
ö³àë³ñòè, äèêîáðàçèê ïî÷óâàºòüñÿ
äîáðå, éîãî æèòòþ í³ùî íå çàãðî-
æóº.

Íå âïåðøå â ³ñòîð³¿ ñòîëè÷íîãî
çîîïàðêó òðàïëÿºòüñÿ é íàðîäæåí-
íÿ ñòðàóñ³â. Àëå öüîãî ðàçó âèëó-
ïèëîñÿ îäðàçó äâîº ñòðàóñåíÿò. Íà
äóìêó êè¿âñüêèõ çîîëîã³â, öå íå äó-
æå ÷àñòå ÿâèùå. Êè¿âñüê³ ñòðàóñå-
íÿòà ïî÷óâàþòüñÿ â³äì³ííî ³ ìàé-
æå ç ïåðøèõ äí³â íàðîäæåííÿ âå-
äóòü àêòèâíèé ñïîñ³á æèòòÿ

П хнасті малю и ще лише от ються стати хижа ами

Слон Бой же давно не хлопчи
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Юрій ГОРБУНОВ, телевед -
чий:
— Людьми. І б ли щасливі від

то о, чим займаються. Ні оли не
замислювався, я ою саме має б -
ти професія, але оли вони б д ть
задоволені нею — це найбільше
щастя! Я що діти добре навчають-
ся і жив ть хорошій родині, тоді
вони вибирають і расиві профе-
сії!

Ірина ШИНКАРУК, засл жена
артист а У раїни:
— Я хотіла б, щоб вони самі ви-

рішили, им їм б ти, а я нама а-
тим сь не заважати та допома а-
ти їм. Вони мають отримати насо-
лод від професії, від можливості
приймати рішення, що вони самі
план ють своє життя. Головне,
щоб діти б ли щасливими та
спішними в житті! Вони мож ть

робити соціальні прое ти, але од-
на справа, оли за чийсь рах но ,
а інша — оли ти сам заробив. Я -
що Бо дає, треба допома ати. Я
я мож , та і допома аю, але не
афіш ю про це.

Андрій БЛАГУН, часни р-
т “Тарта ”:
— У мене ще дітей немає. Але

хотілося б, щоб їхня професія б -
ла, я для мене — в насолод , не-
вим шеною, щоб вони любили її.
Не їздили різні раїни заробля-
ли роші, а вивчилися б і працю-
вали з задоволенням, отрим ючи
приб то . Це, на мою д м , мо-
мент щастя. Неважливо, им дити-
на б де за професією — б х алте-
ром, осмонавтом, президентом
У раїни. Аби подобалася справа і
ви он вала її добре, я існо, отри-
м ючи я існі роші!

Êèì áè õîò³ëè, ùîá áóëè âàø³ ä³òè?

Сер ій БЕРЕЗЕНКО, начальни ГУ справах сім’ї
та молоді КМДА:
— Геометрія та історія. Вважаю, що саме ці дисцип-

ліни дають можливість найбільше розвивати мислен-
ня. Точна еометрія працює над ло і ою, а знання з
історії — важливі для б дь-я ої людини. Ці два пред-
мети реально допомо ли мені житті.

Оле ПОКАЛЬЧУК, реативний дире тор Росій-
сь о- раїнсь о о інформаційно о центр :
— Я за інч вав іль а ВУЗів, том вибрати важ о,

але, маб ть, фіз льт ра. Адже здоровом тілі —
здоровий д х! Уро и фіз льт ри не б ли та ими, я
вся система навчання. Це б ли єдині навчальні о-
дини, я і не мали нія о о ідеоло ічно о навантажен-
ня за радянсь их часів. Відта приносили найбільше
ористі.

Володимир СОРОКА, енеральний продюсер
Нав олосвітньо о Караван “ІНТЕРКУЛЬТУРА”:
— Найбільше запам’ятався та ий предмет, я інст-

р ментов а. Йо о завдання — навчити втілювати жит-
тя свої ідеї. Напри лад, я ий інстр мент підібрати для

певної омпозиції. Ви ладала д же ці ава людина. Най-
вищою оцін ою б ла трій а. Двій ою вже пишалися.
Я ось мені довелося с ладати іспит протя ом двох о-
дин. І, оли вже здавалося, що оцін а мене в ише-
ні, ви ладач с азав, що я нічо о не знаю і відправив
на перездач . Насправді, саме ця дисципліна допомо -
ла мені житті найбільше.

Павло ГУДІМОВ, ратор арт-центр “Я-Гале-
рея”:
— Мені подобалися предмети, я і стос валися ма-

лювання. Навчався на фа льтеті ландшафтної архі-
те т ри і захоплювався саме профільним предметом.
Для мене це б ла с цільна “халява”. Одна з неба а-
тьох дисциплін, де дозволяли займатися творчістю.
Я що я хотів намалювати пар формі ітари, я йо о
малював. Не існ вало заборон.

Галина БІЛИК, олова Київсь ої місь ої терито-
ріальної виборчої омісії:
— Най любленішим предметом б ла раїнсь а мо-

ва. Усі дисципліни ш олах ви ладали й ви ладають-
ся раїнсь ою. Я раїн а — і це мені найрідніше.

ßêèé ïðåäìåò âàì íàéá³ëüøå ïîäîáàâñÿ ó ÂÓÇ³?

Êèÿíè íå õî÷óòü,
ùîá ¿õ ä³òè ñòàëè
â÷èòåëÿìè
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

Ó öàðèí³ 
åìîö³éíîãî ñâ³òó
Òà¿ñ³ÿ Êèðèëåíêî âæå 40 ðîê³â äîñë³äæóº åìîö³éíèé ñâ³ò

Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні свято не лише
ш олярів, але й ст ден-
тів. Серед вели ої іль о-
сті ви ладачів є люблені,
до я их ст денти йд ть,
я на свято. Саме та ою і
є доцент Таїсія Кирилен-
о. Вона мріяла стати
ж рналістом, але знай-
шла своє по ли ання
вивченні людсь ої д ші. Її
на ова пристрасть —
людсь і емоції. Те, що
вона володіє предметом,
оворить той фа т, що всі
ст денти її люблять.

Òà¿ñ³ÿ Êèðèëåíêî — êàíäèäàò
ïñèõîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò êà-
ôåäðè çàãàëüíî¿ òà ³íæåíåðíî¿
ïñèõîëîã³¿ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëü-
íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà. Ôàõ³âåöü ³ç ïðîáëåì
åìîö³éíîãî ñâ³òó îñîáèñòîñò³. Ó
ñòàðøèõ êëàñàõ âîíà ïèñàëà íà-
ðèñè äî “Êîìñîìîëüñüêî¿ ïðàâ-
äè”. Â îäíîìó ç íèõ ³ ðîçïîâ³ëà
ïðî ñâîþ ìð³þ — ñòàòè æóðíà-
ë³ñòîì. Ïðîòå õòîñü ³ç êîðåñïîí-
äåíò³â éîãî ïðî÷èòàâ ³ â³äïîâ³â,
ùî ïîñò³éíî ïèñàòè ìîæíà ëèøå
ìàþ÷è ÿêóñü ïðîôåñ³þ. Íà òîé
÷àñ Òà¿ñ³ÿ Êèðèëåíêî ä³çíàëàñÿ,
ùî â Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó
óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà íà ô³ëîñîôñüêîìó ôàêóëü-
òåò³ â³äêðèëè â³ää³ëåííÿ ïñèõî-
ëîã³¿.

Ó 1968 ðîö³ âîíà ïðè¿õàëà äî
ñòîëèö³. “Ñêëàâøè âñòóïíèé ³ñ-
ïèò, ñõâèëüîâàíà, ÿ âèéøëà ç
àóäèòîð³¿. ²íø³ àá³òóð³ºíòè ïî÷à-
ëè ðîçïèòóâàòè, ÿê óñå â³äáóëî-
ñÿ, ÷è ìàëà ÿ ìåäàëü. Õîò³ëà â³ä-
ïîâ³ñòè, ùî ñð³áíó, àëå çàïíóëà-
ñÿ: “Ñå...”. Óñ³ æ ïîäóìàëè, ùî

ìåí³ ñòàëî íåäîáðå ç ñåðöåì”,—
óñì³õàºòüñÿ ïàí³ Êèðèëåíêî.

Âîíà óñï³øíî ïðîéøëà øëÿõ
â³ä ñòóäåíòà äî âèêëàäà÷à. ¯¿ íà-
óêîâîþ ïðèñòðàñòþ ñòàëè ëþä-
ñüê³ åìîö³¿. Ñàìå òîìó Òà¿ñ³¿ Êè-
ðèëåíêî íå áàéäóæå, ÿê³ åìîö³¿
â³ä÷óâàþòü ñòóäåíòè ï³ä ÷àñ íà-
â÷àííÿ. À ïðîáëåìè áóëè çàâæäè.
Òåïåð â³ò÷èçíÿíà îñâ³òà ïðèºä-
íóºòüñÿ äî Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó.
Çà ñëîâàìè ïàí³ Êèðèëåíêî, öå
íåð³äêî ñïðè÷èíÿº íåóçãîäæåí-
íÿ â îö³íþâàíí³ çíàíü òà êîí-
ôë³êòè ñòóäåíò³â ³ç âèêëàäà÷àìè.
Ùîá ïîëåãøèòè ñèòóàö³þ, äîâî-

äèòüñÿ øóêàòè ³íäèâ³äóàëüí³ ï³ä-
õîäè òà ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ.

Ïñèõîëîã³ÿ åìîö³é äîïîìîãëà
ïàí³ Êèðèëåíêî ïåðåæèòè âëàñ-
íó òðàãåä³þ. Ó âèêëàäà÷à çà òðà-
ã³÷íèõ îáñòàâèí çàãèíóâ ñèí. “Â³ä
ñèíà çàëèøèâñÿ îíóê — ìîÿ âå-
ëèêà âò³õà”,— êàæå ïñèõîëîã. ¯¿
äîíüêà òàêîæ çíàéøëà ñâîº ïî-
êëèêàííÿ ó ïñèõîëîã³¿. À ùå,
êð³ì ð³äíèõ, ¿¿ ï³äòðèìóþòü ñòó-
äåíòè, ÿê³ ïðèõîäÿòü äî íå¿ êîæ-
íîãî âåðåñíÿ ³ õî÷óòü ä³çíàòèñÿ
ïðî ïñèõîëîã³÷í³ ìåõàí³çìè ëþ-
áîâ³, ðàäîñò³, ãîðÿ òà íàòõíåí-
íÿ
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Ким би ви хотіли,
щоб були ваші діти?

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ïåðåâàæíî ñîíÿ÷íî. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â, ó öåíòðàëü-

íèõ îáëàñòÿõ íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +19...+22°Ñ, âíî÷³ +13...+14°Ñ; íà óçáåðåææ³
Êðèìó äî +21°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +20...+21°Ñ;
íà ñõîä³ êðà¿íè +16...+19°Ñ, âíî÷³ +11...+13°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñ-
òÿõ ì³ñöÿìè +20...+22°Ñ, âíî÷³ +12...+14°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ïåðåâàæíî ñîíÿ÷íî. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³â-
í³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.Òåìïåðàòóðà âäåíü +18...+20°Ñ, âíî÷³
+11...+13°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

1. Ãîëîâíå, ùîá âîíè áóëè — 43,5 %
2. Á³çíåñìåíàìè — 22,5 %
3. Ê³íîç³ðêàìè — 15 %
4. Ïîë³òèêàìè — 10 %
5. Ë³êàðÿìè — 7 %
6. Â÷èòåëÿìè — 2 %
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Ви ладач психоло ії Київсь о о національно о ніверситет імені Тараса
Шевчен а Таїсія Кирилен о не втомлюється ш ати нові методи и навчання та
індивід альні підходи до ст дентів


