
хрещатик
№185 (3401) понеділок, 13 жовтня 2008 року київська муніципальна газета

Â³òàë³é Êëè÷êî 
ðîçïóñòèâ ðóêè

Äåïóòàò Êè¿âðàäè çàáðàâ ÷åìï³îíñüêèé ïîÿñ çà âåðñ³ºþ WBC

Ó í³÷ íà íåä³ëþ íà ðèíç³ ó Áåð-
ë³í³ Â³òàë³é Êëè÷êî çà â³ñ³ì ðàóí-
ä³â ïåðåì³ã í³ãåð³éñüêîãî áîêñåðà
Ñåìþåëÿ Ï³òåðà. Òîæ äåïóòàò Êè-
¿âðàäè ïîâåðíóâ ñîá³ òèòóë ÷åìï³î-
íà ñâ³òó çà âåðñ³ºþ WBC. Ç ïî÷àò-

êó áîþ Ï³òåð, ÿêèé îá³öÿâ ïîê³í-
÷èòè ç ãåãåìîí³ºþ áðàò³â Êëè÷ê³â
íà ñâ³òîâîìó ðèíç³, êèíóâñÿ âïåðåä.
Àëå îäðàçó æ ä³ñòàâ ê³ëüêà îõîëî-
äæóâàëüíèõ æîðñòêèõ äæåá³â ç ë³-
âî¿ ðóêè. Ö³êàâî, ùî óêðà¿íåöü òàê

âäàëî òðèìàâ äèñòàíö³þ òà ðîçñòð³-
ëþâàâ í³ãåð³éöÿ çäàëÿ, ùî âñ³ â³-
ñ³ì ðàóíä³â ïðîâ³â ç îïóùåíèìè
ðóêàìè. Ïåðåä äåâ’ÿòèì îáëè÷÷ÿ
Ñåìþåëÿ Ï³òåðà ïåðåòâîðèëîñÿ íà
ñóö³ëüíó ãåìàòîìó. Âðåøò³-ðåøò
òðåíåðè í³ãåð³éñüêîãî áîêñåðà çà-
áîðîíèëè ïðîäîâæóâàòè ïîºäèíîê.
Ñóää³âñüê³ çàïèñêè òåæ çàñâ³ä÷èëè
áåççàïåðå÷íó ïåðåâàãó óêðà¿íöÿ:
íàø áîêñåð ë³äèðóâàâ ó âñ³õ ðàóí-
äàõ — 80:72.

Â³òàë³é Êëè÷êî ïîâåðíóâñÿ íà
ïðîôåñ³éíèé ðèíã ìàéæå ÷åðåç
òðè ðîêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó ðàíç³

÷åìï³îíà ñâ³òó çà âåðñ³ºþ WBC
çàÿâèâ ïðî çàâåðøåííÿ ñïîðòèâ-
íî¿ êàð’ºðè ÷åðåç òðàâìó. Âåñü
öåé ÷àñ áîêñåð íîñèâ òèòóë ïî-
÷åñíîãî ÷åìï³îíà ñâ³òó. Öå íà-
äàâàëî éîìó ïðàâî ó ðàç³ ïîâåð-
íåííÿ îäðàçó ïðåòåíäóâàòè íà
ä³éñíå ÷åìï³îíñòâî. Ùî é â³äáó-
ëîñÿ. Òàêèì ÷èíîì, íà ñüîãîäí³
áðàòè Êëè÷êè âîëîä³þòü ÷åìï³-
îíñüêèìè òèòóëàìè çà ÷îòèðìà
âåðñ³ÿìè ç ï’ÿòè: IBF, WBO,
IBO ³ WBC. Ïðîòå ùîá îñòàòî÷-
íî âò³ëèòè ìð³þ óêðà¿íñüêèõ
áîêñåð³â ó ðåàëüí³ñòü, çàëèøàº-

òüñÿ çäîáóòè ùå îäèí òèòóë ÷åì-
ï³îíà ñâ³òó — çà âåðñ³ºþ WBA.
Íàðàç³ ïåðøó ñõîäèíêó â ö³é
êëàñèô³êàö³¿ ïîñ³äàº óçáåêèñ-
òàíñüêèé áîêñåð Ðóñëàí ×àãàºâ.
Âîëîäèìèð Êëè÷êî íå ðàç ïðå-
òåíäóâàâ íà ïîÿñ çà çãàäàíîþ
âåðñ³ºþ, ïðîòå îðãàí³çóâàòè ÷åì-
ï³îíñüêèé ïîºäèíîê äîñ³ íå âäà-
ëîñÿ. Íàòîì³ñòü 13 ãðóäíÿ 2008-
ãî Êëè÷êî-ìîëîäøèé ó Í³ìå÷-
÷èí³ çóñòð³íåòüñÿ ç ïðåòåíäåí-
òîì íà ÷åìï³îíñòâî çà âåðñ³ºþ
IBF ðîñ³ÿíèíîì Îëåêñàíäðîì
Ïîâºòê³íèì
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На ринзі Віталій Клич о тіль и перема ає

ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
"Õðåùàòèê"

У ніч на неділю в Німеччині Віталій Клич о відвоював
тит л чемпіона світ за версією WBC ні ерійця Се-
мюеля Пітера. Тепер обидва брати Клич и мають чем-
піонсь і пояси, хоча й за різними версіями.
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Ó öåíòð³ äåìîíòóâàëè
ñàìîâ³ëüí³ øëàãáàóìè

Ó ï'ÿòíèöþ â öåíòð³ ñòîëèö³ â³äáóâñÿ ìà-
ñîâèé äåìîíòàæ ñàìîâ³ëüíî âñòàíîâëåíèõ
øëàãáàóì³â òà ïàðêóâàëüíèõ ïðèñòðî¿â. ßê
ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó" â. î. íà÷àëüíèêà ÃÓ
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Êèºâà Â³êòîð
Êóíö, çàõ³ä ïðîâåëè â Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³. Îõîïèëè âóëèö³ Ëüâà Òîëñòîãî,
Ïðîð³çíó, Ïàòîðæèíñüêîãî. "Çàçâè÷àé òà-
ê³ ïðèñòðî¿ âñòàíîâëþþòü á³ëÿ â'¿çä³â ó äâî-
ðè áóäèíê³â ìåøêàíö³ òà ïðåäñòàâíèêè
ô³ðì,— çàçíà÷èâ ïàí Êóíö.— Àëå øëàãáà-
óìè çàâàæàþòü ó ðàç³ ïîòðåáè áåçïåðå-
øêîäíîìó â'¿çäó ñïåöàâòî — ïîæåæíèì,
øâèäê³é äîïîìîç³, à òàêîæ ïðèáèðàëüíèì
ìàøèíàì òà ñì³òòºâîçàì". Ïðîòÿãîì ëèøå
ïåðøîãî äíÿ ðîáîòè áóëî ë³êâ³äîâàíî ïî-
íàä 150 ïàðêóâàëüíèõ ïðèñòðî¿â. Óñüîãî æ
ó "øåâ÷åíê³âö³â" ¿õ íàðàõîâóºòüñÿ ïîíàä
500. Çà òðè äí³ ôàõ³âö³ ìàþòü óïîðàòèñÿ ç
³íøèìè, à çãîäîì ðîçïî÷àòè äåìîíòàæ ³ â
ðåøò³ ñòîëè÷íèõ ðàéîí³â, çàïåâíèâ ïàí
Êóíö. "Ùîïðàâäà, çíåñåííþ ñàìîâ³ëüíî
âñòàíîâëåíèõ çàñîá³â ³íîä³ ïåðåøêîäæàþòü
ñàì³ ìåøêàíö³",— ïîâ³äîìèâ Â³êòîð
Êóíö

Îîí³âö³ 
âïîðÿäêóâàëè
Ã³äðîïàðê

Ó ñóáîòó â ðàìêàõ íàö³îíàëüíî¿ êàìïàí³¿
"Ïðÿìóé íà Çåëåíå" ïðåäñòàâíèöòâî ÎÎÍ â
Óêðà¿í³ òà ìåðåæà ï³äïèñàíò³â Ãëîáàëüíîãî
äîãîâîðó îðãàí³çàö³¿ â Óêðà¿í³, ôîíä ðîçâèò-
êó ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà "Åéäîñ", êîìïàí³¿
"Ãð³íêî", "Êîêà-Êîëà" ïðîâåëè â Ã³äðîïàð-
êó àêö³þ. ßê ðîçïîâ³ëà "Õðåùàòèêó" ìàðêå-
òîëîã ÒÎÂ "Ãð³íêî" Àííà Òàðàíîâà, óñüîãî
â çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 100 îñ³á. "Âäà-
ëîñÿ ç³áðàòè ïîíàä 5 òîíí ïîáóòîâèõ â³äõî-
ä³â, çàëèøåíèõ ï³ñëÿ ë³òíüîãî â³äïî÷èâàëü-
íîãî ñåçîíó,— çàçíà÷èëà âîíà.— Âåñü íåïî-
òð³á ñïðÿìóâàëè äëÿ ïåðåðîáêè íà ñì³òòº-
ñîðòóâàëüíó ñòàíö³þ". Âîíà äîäàëà, ùî öå
âæå äðóãà òàêà àêö³ÿ, ³ âîíè òðèâàòèìóòü â
ì³ñò³ é íàäàë³

Ñòîëèöÿ ñâÿòêóâàòèìå
þâ³ëåé

Ïî÷èíàþ÷è ç 28 æîâòíÿ äî 6 ëèñòîïàäà â
ñòîëèö³ â³äçíà÷àòèìóòü þâ³ëåéíó 65-òó ð³÷-
íèöþ âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä ôàøèñòñüêèõ
çàãàðáíèê³â. Äî ñâÿòà êè¿âñüê³ âåòåðàíè
îòðèìàþòü â³ä ì³ñüêî¿ âëàäè îäíîðàçîâó ìà-
òåð³àëüíó äîïîìîãó òà ïóò³âêè äëÿ ñàíàòîð-
íî-êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ.

Îêð³ì öüîãî, çà ó÷àñòþ êîëèøí³õ âî¿í³â
ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðîâåäåííÿ Ðèòóàëó ïàì’ÿò³,
ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ìîãèëè Íåâ³äîìîãî
ñîëäàòà, ïàì’ÿòíèêà Ãåðîÿì-òàíê³ñòàì, ñòå-
ëè Ïåðåìîãè. Ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ âå-
òåðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é Êèºâà â³äâ³äàþòü
Áóêðèíñüêèé ³ Ëþò³çüêèé ïëàöäàðìè, Äåð-
æàâíèé ìóçåé çàïîâ³äíèêà "Áèòâà çà Êè¿â ó
1943 ðîö³", Ìåìîð³àëüíèé êîìïëåêñ "Íàö³î-
íàëüíèé ìóçåé ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè 1941—1945 ðîê³â" òà ³íø³ ïàì’ÿòí³ ì³ñ-
öÿ. Ñïåö³àëüíî äëÿ âåòåðàí³â îðãàí³çóþòü
áëàãîä³éíèé êîíöåðò áàðä³âñüêî¿ ï³ñí³ "Â³é-
ñüêîâîþ äîðîãîþ"

Îïàëå ëèñòÿ
âèâîçèòèìóòü 
íà ïîë³ãîíè

Çã³äíî ç Ïðàâèëàìè óòðèìàííÿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ Óêðà¿íè, çà-
òâåðäæåíèõ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà áóä³âíèö-
òâà, àðõ³òåêòóðè òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè, ñïàëþâàòè îïàëå ëèñ-
òÿ êàòåãîðè÷íî çàáîðîíÿºòüñÿ. Ç öüîãî ïðè-
âîäó â ñòîëèö³ ïåðåäáà÷åíî çàïðîâàäæåííÿ
ñïåö³àëüíèõ çàõîä³â.

"Ç³áðàíå íà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³ÿõ ëèñ-
òÿ òðàíñïîðòîì ÆÅÊ³â âèâîçÿòü íà ñïåö³àëü-
í³ ïîë³ãîíè, ðîçòàøîâàí³ íà ï³äïðèºìñòâàõ
çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà ðàéîí³â ì³ñòà äëÿ ïðè-
ãîòóâàííÿ êîìïîñò³â, ñàäîâèõ çåìåëü òà ³í-
øèõ îðãàí³÷íèõ äîáðèâ",— ðîçïîâ³â íà÷àëü-
íèê ÃÓ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèð
Ñòîðîæåíêî

“Êè¿âåíåðãî” äîòÿãëîñÿ 
äî 555 “ïðîáè”

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Тор ові точ и на Жит-
ньом рин виставлять
на он рс. Я що міс-
цеві підприємці відмов-
ляться брати в ньом
часть, з приміщення їх
виселять. Та е рішення
п'ятницю хвалила на

своєм засіданні по-
стійна омісія Київради
з питань власності. Де-
п тати та ож підтрима-
ли встановлення піль-
ових ставо оренди
неприб т овим ромад-
сь им ор анізаціям та
надання в оренд при-
міщення столичній фе-
дерації хо ею.

×åðãîâå çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
âëàñíîñò³ â³äáóëîñÿ ó ï'ÿòíè-
öþ. Ïîïðàöþâàëè äåïóòàòè
á³ëüø í³æ êîíñòðóêòèâíî —
ìàéæå 40 ïèòàíü âîíè ðîçãëÿ-
íóëè íå á³ëüøå í³æ çà 40 õâè-
ëèí. Îäíèì ³ç ïåðøèõ îáãîâî-
ðèëè ïåðåâ³ðêó êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà "Æèòí³é ðèíîê".
ßê âèÿâèëîñÿ, áàãàòî òîðãîâ-
ö³â ïðàöþþòü òàì áåç íàëåæ-
íî îôîðìëåíî¿ äîêóìåíòàö³¿.
Ì³ñÿöü òîìó ì³ñüêà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ ïðîâåëà êîíêóðñ ùîäî
òîðãîâåëüíèõ ïëîù. Îäíàê
ï³äïðèºìö³ íå ëèøå â³äìîâè-
ëèñÿ áðàòè â íüîìó ó÷àñòü, à
é íå ïóñòèëè íà ì³ñöÿ íîâèõ
âëàñíèê³â. ßêùî òàêå ñòàíåòü-
ñÿ çíîâó, òîðãîâö³â ïîîá³öÿëè
âèñåëèòè ç äîïîìîãîþ â³äïî-
â³äíèõ ñëóæá.

Ùå îäíèì âàæëèâèì ð³-
øåííÿì, ÿêå ïîãîäèëà êîì³-
ñ³ÿ, ñòàëî çàòâåðäæåííÿ ï³ëü-
ãîâî¿ îðåíäíî¿ îïëàòè íåïðè-
áóòêîâèì ãðîìàäñüêèì îðãà-
í³çàö³ÿì. Îäíàê çàíèæåí³
ñòàâêè ä³ÿòèìóòü ëèøå äëÿ òèõ
îðãàí³çàö³é, ÿê³ âíåñåí³ äî
ïðîãðàìè "Òóðáîòà". Íàñàìïå-
ðåä öå ñòîñóâàëîñÿ îðãàí³çà-
ö³é âåòåðàí³â â³éíè, æåðòâ íà-
öèñòñüêèõ ïåðåñë³äóâàíü òà ä³-
òåé â³éíè ì. Êèºâà. Òàêîæ äå-
ïóòàòè ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ
ùîäî ïðèì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüê³é îðãàí³çàö³¿ "Êè¿âñüêà

ì³ñüêà ôåäåðàö³ÿ õîêåþ". Â
îðåíäó ¿é ïåðåäàëè 240 êâàä-
ðàòíèõ ìåòð³â íà âóëèö³ Ñòð³-
òåíñüê³é, 15.

Ç ö³êàâèíîê: â³äïðàâèëè íà
äîâèâ÷åííÿ äîêóìåíò ïðî íà-
äàííÿ äîçâîëó òîâàðèñòâó
"Ãðààëü" íà çíåñåííÿ íåæè-
ëîãî áóäèíêó íà âóëèö³ Õðå-
ùàòèê, 5. Íàãàäàºìî, çíåñòè
áóä³âëþ ô³ðìà õî÷å íå âïåð-
øå. Îäíàê çà àäðåñîþ ðîçòà-
øîâóºòüñÿ êîìóíàëüíèé òå-
ëåêàíàë ÒÐÊ "Êè¿â", êîìïåí-
ñàö³éíèõ ïðèì³ùåíü ÿêîìó
í³õòî íå íàäàâ. Ïëàíóâàëîñÿ,

ùî òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ ïåðå-
¿äå íà âóëèöþ Òðüîõñâÿòè-
òåëüñüêó, 4-á. Îäíàê ïðèì³-
ùåííÿ â³ääàëè Óêðà¿íñüê³é
ïðàâîñëàâí³é öåðêâ³ Êè¿â-
ñüêîãî ïàòð³àðõàòó.

Íàîñòàíîê êîì³ñ³ÿ çàéíÿëà-
ñÿ ñòàðèìè àâò³âêàìè. Äîçâ³ë
íà ñïèñàííÿ çíîøåíèõ òðàíñ-
ïîðòíèõ çàñîá³â íàäàëè Êè¿â-
ñüêîìó öåíòðó ñîö³àëüíî¿
àäàïòàö³¿ ïðåñòàð³ëèõ, Êè¿â-
æèòëîñïåöåêñïëóàòàö³¿, ÀÒÏ
¹ 2737. Ïîçáóäåòüñÿ ñâîãî
ñòàðåíüêîãî ÂÀÇ 21009 ãàçåòà
"Õðåùàòèê"

На ба атьох тор овців Житньо о рин за онне оформлення орендних до оворів лише на аняє н дь — вони
дбають не про місто, а тіль и про власні приб т и

Íà Æèòíüîìó ðèíêó 
ïî÷íóòüñÿ “æíèâà”
Òàì ïëàíóþòü óçàêîíèòè âñ³ òîðãîâ³ ì³ñöÿ

Ñïåö³àëüíà ðîáî÷à ãðóïà Êè¿âðàäè çà-
âåðøèëà ðîáîòó ç âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿ íà
îäíîìó ç³ ñòðàòåã³÷íèõ òåïëîçàáåçïå÷ó-
þ÷èõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà "Êè¿âåíåðãî". Äå-
ïóòàòè îãëÿíóëè îñíîâí³ îá'ºêòè êîìïà-
í³¿ òà ïðîàíàë³çóâàëè ô³íàíñîâ³ ïîêàçíè-
êè. "Ëèøå ç ð³çíèö³ â òàðèôàõ çáèòêè ïå-
ðåâèùèëè 555 ìëí ãðí. Ó êîìïàí³¿ íåìàº
÷èì ðîçïëàòèòèñÿ çà ãàç, íå êàæó÷è âæå
ïðî ðåìîíò îáëàäíàííÿ. ² öå ïðè òîìó,
ùî ìè ùå íå çíàºìî, ñê³ëüêè êîøòóâà-
òèìå "ãîëóáå ïàëèâî" ç íàñòóïíîãî ðî-
êó",— ïîâ³äîìèâ ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè,

äåïóòàò Êè¿âðàäè â³ä ôðàêö³¿ ÃÀÊ Þð³é
Áîíäàð.

Êåð³âíèöòâî êîìïàí³¿ ÷åðãîâèé ðàç ï³ä-
êðåñëèëî, ùî ïðîáëåìà ñòîëè÷íèõ òàðè-
ô³â äàâíÿ. Îäíàê ïèòàííÿ ïîñò³éíî â³ä-
êëàäàëè ÷åðåç çàïîë³òèçîâàí³ñòü, äîêè íè-
í³ âîíî íå çàéøëî ó ãëóõèé êóò.

Íàéïåðøèìè êðîêàìè äëÿ ðîçâ'ÿçàííÿ
ïðîáëåìè, çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèê³â ðî-
áî÷î¿ ãðóïè, ìàº ñòàòè ÿêíàéøâèäøå ïî-
âåðíåííÿ êîìïàí³¿ êîìïåíñàö³¿. Íàñòóï-
íèì êðîêîì áóäå ï³äâèùåííÿ íàéíèæ-
÷èõ íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³  òàðèô³â. Çà

ïîïåðåäí³ì ðîçðàõóíêîì, äëÿ ï³äïðè-
ºìñòâ âîíè çðîñòóòü ó 5 ðàç³â, à ïðèâàò-
íèõ îñ³á — íå ìåíøå í³æ ó ï³âòîðà.
Ïîäáàëè äåïóòàòè é ïðî ìàëîçàáåçïå÷å-
íèõ êèÿí — ¿ì çàïðîïîíóâàëè ïåðåäáà-
÷èòè àäðåñí³ äîïëàòè.

Îäíàê îäíèìè ëèøå ï³äâèùåíèìè òà-
ðèôàìè ñèòóàö³þ íå âðÿòóºø. "Óæå ïî-
òð³áíî ôîðìóâàòè ñòðàòåã³÷íèé çàïàñ ìà-
çóòó, ùîá Êè¿â ó áóäü-ÿê³é êðèòè÷í³é ñè-
òóàö³¿ ì³ã ïðîòðèìàòèñÿ íà âëàñí³é ñèðî-
âèí³",— ââàæàº ÷ëåí ðîáî÷î¿ ãðóïè, ïðåä-
ñòàâíèê ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî Â³êòîð Ãð³íîê. Â³í òàêîæ çà-
ïðîïîíóâàâ ïîäàòè çàïèò äî Ãåíåðàëüíî¿
Ïðîêóðàòóðè ç ïðîõàííÿì ïåðåâ³ðèòè
äåðæàâíèé ðåçåðâ, ÿêîãî, çà ³íôîðìà-
ö³ºþ, âæå äàâíî íåìàº.

Ç³éøëèñÿ äåïóòàòè é íà òîìó, ùî ó ì³ñ-
ò³ ÿêíàéøâèäøå ïîòð³áíî âïðîâàäæóâà-
òè åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ òåõíîëîã³¿ òà ñòàâè-
òè ñó÷àñíå îáëàäíàííÿ íà òåïëîïóíêòè.
Îñòàííº ïëàíóþòü çðîáèòè çà ðàõóíîê ³í-
âåñòïðîåêò³â.

Ñüîãîäí³ ðîáî÷à ãðóïà ïðîäîâæèòü ðî-
áîòó. Âîíà îçíàéîìèòüñÿ ç ðîáîòîþ ùå
îäíîãî ñòðàòåã³÷íîãî ï³äïðèºìñòâà æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî êîìïëåêñó ñòîëèö³ —
êîìïàí³ºþ "Êè¿ââîäîêàíàë". Äåïóòàòè òà
ôàõ³âö³ â³äâ³äàþòü Ïîçíÿê³âñüêèé êîëåê-
òîð òà Áîðòíèöüêó ñòàíö³þ àåðàö³¿

Ñò³ëüêè ì³ëüéîí³â ãðèâåíü êîìïàí³¿ ìàþòü êîìïåíñóâàòè
çà ð³çíèöþ â òàðèôàõ
Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Стабільність опалювально о сезон опинилася під за розою. До та-
о о виснов дійшли члени спеціально створеної робочої р пи Ки-
ївради. У п'ятницю вони завершили ознайомлення з роботою ос-
новно о столично о теплопостачальни а омпанії "Київенер о". На-
разі омпанії понад 555 млн рн збит ів лише невиплаченої ом-
пенсації різниці в тарифах, заявив олова робочої р пи, деп тат
фра ції ГАК Юрій Бондар. Це не аж чи про редитні зобов'язання
та потреби на ремонтні роботи. Аби вчасно забезпечити иян теп-
лом та розв'язати проблеми омпанії, тарифи потрібно привести до
е ономічно обґр нтовано о рівня я найшвидше, вважають члени о-
місії. За попереднім розрах н ом, для підприємств оплата за тепло
зросте 5 разів, а для людей — трохи більше ніж півтора.
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Âèáîðè çàñóäèëè
Âëàäíå ïðîòèñòîÿííÿ ïåðåéøëî
äî ñóäîâèõ çàë³â
ªâãåí³é ÄÈÊÈÉ
“Õðåùàòèê”

О р жний адміністративний с д
Києва за позовом БЮТ приз пи-
нив У аз Президента про розп с
парламент . Одна президент-
сь а сторона пере онана, що та-
і рішення може хвалювати тіль-
и Констит ційний С д. Дежа вю
мин ло о ро свідчить, що ви-
бори все одно немин чі.

Ó ìèíóëó ï’ÿòíèöþ â åô³ð³ òåëåïåðåäà-
÷³ Øóñòåð-live ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Þë³ÿ Òè-
ìîøåíêî â óëüòèìàòèâí³é ôîðì³ çàÿâèëà,
ùî äîñòðîêîâèõ âèáîð³â äî Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè íå áóäå. ² ñïðàâä³, ó ñóáîòó ñëîâà ë³-
äåðêè ÁÞÒ ï³äêð³ïèâ ñâî¿ì ð³øåííÿì
Îêðóæíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä Êèºâà,
ùî íàä³éøëî äî ÖÂÊ. Ñóä ïðèçóïèíèâ
ä³þ Óêàçó Ïðåçèäåíòà ïðî ðîçïóñê ïàðëà-

ìåíòó ³ çàáîðîíèâ ÖÂÊ ïðîâîäèòè áóäü-
ÿê³ çàñ³äàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç îðãàí³çàö³ºþ ïî-
çà÷åðãîâèõ âèáîð³â äî ÂÐ.

Ïðåçèäåíòñüêà ñòîðîíà îäðàçó îñêàðæè-
ëà ð³øåííÿ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ñóäó ñòîëèö³ ó ñóä³ àïåëÿö³éíîìó. Îêð³ì
òîãî, ïðåäñòàâíèê Ïðåçèäåíòà ó Êîíñòè-
òóö³éíîìó ñóä³ Ìàðèíà Ñòàâí³é÷óê íàãî-
ëîñèëà, ùî óêàç Ïðåçèäåíòà âñå îäíî ïðî-
äîâæóº ä³ÿòè. “Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä íå
óõâàëþâàâ ð³øåííÿ ùîäî òîãî, ùî óêàç
ãëàâè äåðæàâè íå â³äïîâ³äàº Îñíîâíîìó
Çàêîíó. Òàêèì ÷èíîì, óêàç Ïðåçèäåíòà
ïðî ïðèçíà÷åííÿ ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â ä³º
ïîâíîþ ì³ðîþ ³ âñ³ ñóá’ºêòè, ÿê³ çîáîâ’ÿçà-
í³ îðãàí³çîâóâàòè âèáîð÷èé ïðîöåñ, ïî-
âèíí³ ä³ÿòè ó öüîìó âèïàäêó ïðàâîì³ðíî”,
— íàãîëîñèëà ïàí³ Ñòàâí³é÷óê. Ï³äòðèì-
êó ïðåçèäåíòñüêî¿ ñòîðîíè âèñëîâèëà ³
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â. “Â äàíîìó âèïàäêó, ìåí³
çäàºòüñÿ, ñóääÿ ïðîñòî ïîìèëèâñÿ, âçÿâøè
íà ñåáå ïðîâàäæåííÿ ñïðàâè, ÿêà º âèíÿò-
êîâîþ ï³äñóäí³ñòþ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó

Óêðà¿íè”,— çàóâàæèâ ÷ëåí Ïàðò³¿ ðåã³î-
í³â, ïåðøèé â³öå-ñï³êåð Îëåêñàíäð Ëàâ-
ðèíîâè÷. Ïîïðè öå, çàñ³äàííÿ ÖÂÊ ó ñó-
áîòó òàê ³ íå â³äáóëîñÿ, àäæå äåïóòàòè â³ä
ÁÞÒ ô³çè÷íî çàáëîêóâàëè ä³ÿëüí³ñòü êî-
ì³ñ³¿. Á³ëüøå òîãî, áþò³âö³ òàêîæ çàáëîêó-
âàëè çàëó çàñ³äàíü Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³é-
íîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó, â ÿêîìó ìà-
ëè ðîçãëÿäàòè ïðåçèäåíòñüêó ñêàðãó íà ð³-
øåííÿ îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó
Êèºâà. Ïî÷àëè íàãð³âàòèñÿ ïðèñòðàñò³ ì³æ
ÑÁÓ ³ ÌÂÑ. Ï³äêîíòðîëüíà Ïðåçèäåíòó
Ñëóæáà áåçïåêè íàäàëà îõîðîíó ãëàâ³ Àïå-
ëÿö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó Êèºâà ³
ùå äâîì ñóääÿì öüîãî ñóäó. Íàòîì³ñòü â³-
äîìñòâî ïðèá³÷íèêà ïðåì’ºðêè Þð³ÿ Ëó-
öåíêà ïîñèëèëî îõîðîíó áóä³âë³ ñóäó. Ä³¿
äåïóòàò³â-áþò³âö³â çàñòóïíèê ïàíà Ëóöåí-
êà Îëåêñàíäð Ñàâ÷åíêî ïîâí³ñòþ âèïðàâ-
äàâ. “Íàðîäí³ äåïóòàòè ìîæóòü áåçïåðå-
øêîäíî çàõîäèòè â áóäü-ÿêå ïðèì³ùåííÿ
áóäü-ÿêî¿ ôîðìè âëàñíîñò³, ÿê³ ôóíêö³î-
íóþòü”, — çàçíà÷èâ â³í. Âðåøò³ çàñ³äàííÿ
Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíî-
ãî ñóäó áóëî ïåðåíåñåíî íà ñüîãîäí³.

Ïîä³¿, ùî â³äáóâàþòüñÿ íàâêîëî ïðèçíà-
÷åííÿ äîñòðîêîâèõ âèáîð³â, äóæå íàãàäó-
þòü ìèíóëîð³÷í³. ¯õ ïðè÷èíè òàêîæ. ßê
Â³êòîðó ßíóêîâè÷ó ó 2007-ìó, òàê ³ Þë³¿
Òèìîøåíêî ó 2008 ðîö³ äóæå íå õî÷åòüñÿ
çàëèøàòè êåðìî âëàäè. ²íàêøå âàæêî ïî-
ÿñíèòè çàëó÷åííÿ äî êîíôë³êòó ô³çè÷íèõ
ìåòîä³â áîðîòüáè. Ïðîòå íåñê³í÷åíí³ áëî-
êóâàííÿ ó ðîáîò³ âëàäè õ³áà ùî ìîæóòü
ïðèçâåñòè ãðîìàäÿí äî ðîçóì³ííÿ íåìèíó-
÷îñò³ íîâèõ âèáîð³â. “Ïðåäñòàâíèêè Áëî-
êó Þë³¿ Òèìîøåíêî ³ òåïåð³øí³é ì³í³ñòð
âíóòð³øí³õ ñïðàâ òîð³ê ââàæàëè, ùî áóëè
âñ³ ï³äñòàâè ðîçïóñêàòè Âåðõîâíó Ðàäó, à
âæå öüîãî ðîêó âîíè ââàæàþòü éîãî íåçà-
êîííèì. Êîíñòèòóö³þ íå çì³íþâàëè, àëå
ðàí³øå ö³ ïîë³òèêè áóëè â îïîçèö³¿, à òå-
ïåð — ïðè âëàä³. Ïðîòå, ãàäàþ, ñèëîâèé
ñöåíàð³é íåìîæëèâèé. Ðÿäîâ³ ì³ë³ö³îíå-
ðè, êåð³âíèêè ì³ë³ö³¿ ñåðåäíüî¿ ëàíêè íå
âèêîíóâàòèìóòü íàêàç³â, ÿê³ âåäóòü äî ñè-
ëîâîãî ñöåíàð³þ. Â òîìó ÷èñë³ é íàêàçè ì³-
í³ñòðà”,— çàÿâèâ “Õðåùàòèêó” ÷ëåí Ãðî-
ìàäñüêî¿ ðàäè ïðè ÌÂÑ Âîëîäèìèð ×å-
ìåðèñ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Київсь ий місь ий олова Леонід
Черновець ий особисто братиме
часть профіла тичних рейдах
"Діти в лиці". Він дор чив зал -
чати до та их заходів і своїх за-
ст пни ів, олів райдержадмініс-
трацій. З'яс валося, що тіль и за
дев'ять місяців 2008 ро в сто-
лиці відб лося 259 перевіро , під
час я их виявлено 419 дітей,
отрі потреб вали медичної чи
психоло ічної допомо и. О рім
цьо о, мер запропон вав деп -
татсь им фра ціям пере лян ти
процед р виділення оштів
зв’яз з народженням дитини,
бо останнім часом зросла іль-
ість випад ів, оли бать и, от-
римавши роші, идають дитин
напризволяще.

Ðåéäè äëÿ ïîäîëàííÿ äèòÿ÷î¿ áåçäîãëÿä-
íîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³ â ñòîëèö³ â³äáó-
âàþòüñÿ ìàéæå ùîäíÿ. Çàçâè÷àé ïåðåâ³ðÿ-
þòü êîìï’þòåðí³ êëóáè òà ³ãðîâ³ çàëè. Íå
îìèíàþòü ³ ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó, äå ïî-
ëþáëÿþòü áóâàòè ìàë³ æåáðàêè. Ïðî äîëþ
íåùàñíèõ éøëîñÿ â ï’ÿòíèöþ íà ðîçøè-
ðåíîìó çàñ³äàíí³ êîëåã³¿ ñòîëè÷íî¿ äåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ñëóæ-
áè ó ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ ÊÌÄÀ Ìèêî-
ëè Êóëåáè, ñï³ëüíî ç ï³äðîçä³ëîì êðèì³-
íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ â³ä ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ðî-
êó ïðîâåäåíî 259 ïðîô³ëàêòè÷íèõ ðåéä³â
“Ä³òè âóëèö³”. Âèÿâëåíî 419 ä³òåé, ÿê³ ïî-

òðåáóâàëè äîïîìîãè. “Òàêèõ ï³äë³òê³â ïî-
âåðòàþòü ó ñ³ì’¿ àáî âëàøòîâóþòü ó ïðè-
òóëêè, — ñêàçàâ â³í.— Øêîëÿð³â ñêåðîâó-
þòü äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Çà ïîòðåáè
ä³òÿì íàäàþòü êâàë³ô³êîâàíó ìåäè÷íó äî-
ïîìîãó”. Ïàí Êóëåáà äîäàâ, ùî ïîíàä 30
â³äñîòê³â âèÿâëåíèõ ó 2008-ìó áðîäÿæîê
âëàøòîâàíî äî ñèðîòèíö³â òà ë³êàðíÿíèõ
çàêëàä³â, à ðåøòó ïîâåðíóòî â ñ³ì’¿. Çàãà-

ëîì æå îñòàíí³ì ÷àñîì ó ñòîëèö³ áåçïðè-
òóëüíèõ òà çàëèøåíèõ îäðàçó ï³ñëÿ íàðî-
äæåííÿ â ïîëîãîâèõ áóäèíêàõ ä³òåé ñòàëî
ìåíøå ìàéæå âäâ³÷³.

Ìèêîëà Êóëåáà çàçíà÷èâ, ùî ôàõ³âö³
Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òàêîæ ñòåæàòü çà
æèòëîâî-ïîáóòîâèìè óìîâàìè â íåáëàãî-
ïîëó÷íèõ ñ³ì’ÿõ. Òàê, çà 9 ì³ñÿö³â çðîáëå-
íî 1397 âè¿çä³â ó òàê³ ðîäèíè, à 390 áàòü-

ê³â ïîïåðåäæåíî ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
íåâèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â.

“Ñüîãîäí³ íà ïðîô³ëàêòè÷íîìó îáë³êó
ïåðåáóâàº 460 ä³òåé ç 268 ðîäèí. Çäåá³ëü-
øîãî ¿õí³ áàòüêè çëîâæèâàþòü àëêîãî-
ëåì ÷è íàðêîòèêàìè”, — ñêàçàâ Ìèêî-
ëà Êóëåáà.

² äîäàâ, ùî ðåàë³çóâàòè Äåðæàâíó ïðî-
ãðàìó ïîäîëàííÿ äèòÿ÷î¿ áåçäîãëÿäíîñò³
òà áåçïðèòóëüíîñò³, ðîçðàõîâàíó äî 2010
ðîêó, ¿ì äîïîìàãàþòü ôàõ³âö³ Öåíòðó ñî-
ö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³,
à òàêîæ ÃÓ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé äîðó÷èâ ñï³âðîá³òíèêàì Ñëóæáè ó
ñïðàâàõ íåïîâíîë³òí³õ äîëó÷èòè äî ïðîô³-
ëàêòè÷íèõ ðåéä³â “Ä³òè âóëèö³” êåð³âíèö-
òâî ì³ñòà. “Ïîòð³áíî ñêëàñòè ãðàô³ê ó÷àñò³
êåð³âíèöòâà ì³ñòà, çîêðåìà ìî¿õ çàñòóïíè-
ê³â òà ãîë³â ðàéîí³â, ó ðåéäàõ äëÿ âèÿâëåí-
íÿ íà ñòîëè÷íèõ âóëèöÿõ áåçïðèòóëüíèõ ä³-
òåé, — ïåðåêîíàíèé ñòîëè÷íèé î÷³ëüíèê.—
Îñîáèñòî ÿ òåæ â³çüìó ó÷àñòü ó ðåéäàõ. Áî
äëÿ ìåíå âàæëèâî ïåðåêîíàòèñÿ, ùî òàê³
çàõîäè ìàêñèìàëüíî åôåêòèâí³”.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàçíà÷èâ, ùî ï³ä-
âèùåííþ íàðîäæóâàíîñò³ Â²Ë-³íô³êîâà-
íèõ ä³òåé ïåðåâàæíî â³ä ìàòåð³â-íàðêîìà-
íîê òà àëêîãîë³÷îê ñâîãî ÷àñó ñïðèÿëà äî-
ñèòü íåîáäóìàíà ðåêëàìà îäí³º¿ ïîë³òè÷-
íî¿ ïàðò³¿ — “Êîõàéìîñÿ!”. Ìåð ïîâ³äî-
ìèâ: “Ïåðåâàæíó ê³ëüê³ñòü ìàëþê³â áàòü-
êè çàëèøàëè íàïðèçâîëÿùå. Òîìó ÿ çàáî-
ðîíÿþ íàäàë³ òàêó ðåêëàìó â ì³ñò³”. Ñòî-
ëè÷íèé ãîëîâà ââàæàº, ùî ïîòð³áíî ïåðå-
ãëÿíóòè çàêîí ïðî âèïëàòó çíà÷íî¿ ñóìè íà
óòðèìàííÿ ìàëþê³â, áî ï³ñëÿ éîãî ïîÿâè
â Óêðà¿í³ ïî÷àëè ìàñîâî íàðîäæóâàòè ä³-
òåé õâîð³, íåáëàãîïîëó÷í³ ìàòåð³. “Ïðîïî-
íóþ çâåðíóòèñÿ äî âñ³õ äåïóòàòñüêèõ ôðàê-
ö³é ç ïðîõàííÿì óòî÷íèòè öå ïîëîæåííÿ”,
— çàÿâèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé

Ìåð çàéìåòüñÿ áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïðîïîíóº ïåðåãëÿíóòè ïîðÿäîê ãðîøîâèõ âèïëàò íà ìàëþê³â

Тіль и за дев'ять місяців 2008 ро в столиці відб лося 259 перевіро , під час я их виявлено
419 дітей, отрі потреб вали медичної чи психоло ічної допомо и

Перебі виборчої ампанії з позачер ових виборів
до Верховної Ради, призначених на 7 р дня 2008 ро

З 11 жовтня партії та бло и мож ть проводити з’їзди для затвердження своїх виборчих
спис ів.
До 18 жовтня в лючно деп татсь і фра ції, я і б ли створені в нинішньом с ли анні

Верховної Ради, подають до ЦВК андидат ри до с лад о р жних виборчих омісій.
До 22 жовтня повинні б ти створені о р жні виборчі омісії.
27 жовтня за інч ється вис нення андидатів народні деп тати від партій і бло ів.
До 1 листопада в лючно партії та бло и повинні подати до ЦВК до менти для реєстра-

ції андидатів деп тати.
До 9- о листопада в лючно ЦВК повинна завершити реєстрацію андидатів деп тати.
До 10 листопада в лючно ЦВК має затвердити порядо надання ефірно о час і др -
ованих площ за рах но бюджетних оштів для бло ів і партій.
До 11 листопада в лючно ЦВК повинна затвердити форм і те ст виборчо о бюлетеня.
7 р дня — день олос вання.
До 22 р дня ЦВК встановлює рез льтати позачер ових виборів народних деп татів

У раїни.

ДДООВВІІДДККАА ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА

У раїнці вже зви ли до виборів, але міняється неба ато
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— Íàñê³ëüêè âàæëèâå ì³ñöå ïî-
ñ³äàº ²âàíî-Ôðàíê³âñüê íà êàðò³
êðà¿íè?

— Ì³ñòî ïîñò³éíî çãàäóþòü çàñî-
áè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ìè ñïðàâ-
ä³ ìàºìî ïåâí³ äîñÿãíåííÿ. Íåùî-
äàâíî ãðîìàä³ ì³ñòà ïðèñâî¿ëè ïî-
÷åñíèé ïðàïîð Ðàäè ªâðîïè.

— ßêà åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ â
ì³ñò³?

— Áþäæåò ì³ñòà çà 2008 ð³ê, ó
ïîð³âíÿíí³ ç áþäæåòîì 2007 ðî-
êó, çð³ñ ìàéæå íà 60% é óñï³ø-
íî âèêîíóºòüñÿ ³ ïåðåâèêîíó-
ºòüñÿ. Òîð³ê îáñÿã ïðîìèñëîâîãî
âèðîáíèöòâà ó ì³ñò³ ñòàíîâèâ
ïðèáëèçíî ì³ëüÿðä ãðèâåíü, à â
öüîìó ðîö³ ìè ïëàíóºìî âèéòè
íà öèôðó ó 1,5 ì³ëüÿðäà. Íàñë³ä-
êîì åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó º
çðîñòàííÿ ñåðåäíüî¿ çàðïëàòí³.
Òàê, ó íàøîìó ì³ñò³ òîð³ê âîíà
çðîñëà íà 30%, ïîð³âíÿíî ³ç 2006
ðîêîì. Óñ³ ö³ åêîíîì³÷í³ ïîêàç-
íèêè ñâ³ä÷àòü, ùî ì³ñòî äèíàì³÷-
íî ðîçâèâàºòüñÿ.

— Íàñê³ëüêè ð³çíîìàí³òíå êóëü-
òóðíå æèòòÿ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà?

— Íàñê³ëüêè âèðóº êóëüòóðíå
æèòòÿ â òîìó ÷è ³íøîìó ì³ñò³, íà-
ñò³ëüêè ïîçèòèâíèì º éîãî ðîçâè-
òîê. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, ìàáóòü, ºäè-
íå ì³ñòî â Óêðà¿í³, ÿêå ìàº ñ³ì ìó-
í³öèïàëüíèõ êîëåêòèâ³â. Ùîíåä³ë³
â³ä Äíÿ ì³ñòà, 7 òðàâíÿ, äî æîâòíÿ
íàø³ ìóí³öèïàëüí³ êîëåêòèâè ò³-
øàòü ìåøêàíö³â ³ ãîñòåé ì³ñòà ñâî-
¿ì ìèñòåöòâîì íà Â³÷åâîìó ìàéäà-
í³ é ó öåíòðàëüíîìó ïàðêó.

2007 ðîêó ìè çàïî÷àòêóâàëè
ùîð³÷íèé ôåñòèâàëü õîðîâî¿ ìó-
çèêè “Ïåðåäçâ³í”, ÿêèé óæå ñòàâ
ì³æíàðîäíèì. Äî íàñ ïðè¿æäæà-
þòü ÷óäîâ³ êîëåêòèâè ç Óêðà¿íè
³ çàðóá³ææÿ. Íåùîäàâíî íà äóæå
âèñîêîìó ð³âí³ â³äáóâñÿ êîíêóðñ
³ìåí³ íàøî¿ â³äîìî¿ ñï³âà÷êè ²ðè-

íè Ìàëàíþê, ùî âèñòóïàëà íà
íàéâ³äîì³øèõ ñöåíàõ ñâ³òó. Æóð³
êîíêóðñó î÷îëèëà ïðèìà Íàö³î-
íàëüíî¿ îïåðè Óêðà¿íè ëåãåíäàð-
íà Ìàð³ÿ Ñòåô’þê.

Ì³ñòî òàêîæ ìîæå ïîõâàëèòèñÿ
÷óäîâèìè ãóðòàìè, ïîïóëÿðíèìè
ñåðåä ìîëîä³: “Õâèëþ òðèìàé”,
“Ôë³ò”, “Ãðèíäæîëè” ³ ãóðò “Ïåð-
êàëàáà”, ÿêèé â³äîìèé â Óêðà¿í³,
à ùå ïîïóëÿðíèé ó ªâðîï³, â Ðî-
ñ³¿. Ó íàñ ÷óäîâ³ õóäîæíèêè, ïèñü-
ìåííèêè, ñï³âàêè, òàëàíîâèò³ ôî-
òîõóäîæíèêè. Ó íàñ íàïðàâäó
êóëüòóðíå æèòòÿ â ì³ñò³ âèðóº.

— ßê³ ïîë³òè÷í³ ñèëè âèçíà÷à-
þòü ïîë³òè÷íå îáëè÷÷ÿ ²âàíî-

Ôðàíê³âñüêà? Ç ÿêèìè ïîë³òñèëà-
ìè âäàëîñÿ íàëàãîäèòè êîíñòðóê-
òèâíó ðîáîòó, à ç ÿêèìè — í³?

— Ñêëàäíå çàïèòàííÿ. Íàøà
äåðæàâà òðîõè çàðàíî çîð³ºíòó-
âàëàñÿ íà ïðîïîðö³éíó ñèñòåìó
âèáîð³â äî ì³ñöåâèõ ðàä. Íà ì³ñ-
öåâîìó ð³âí³ áàæàíî áóëî á çáå-
ðåãòè ìàæîðèòàðíó ñèñòåìó, ùîá
ëþäè ãîëîñóâàëè íå çà áðåíä òî-
ãî ÷è ³íøîãî ïîë³òè÷íîãî ë³äåðà,
äàëåêîãî â³ä íàøîãî ì³ñòà. Òîä³
ëþäè çíàëè á, äî êîãî çâåðòàòè-
ñÿ, ³ áóëà á íàáàãàòî á³ëüøà â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü.

Ó íàñ — ï’ºìîíò³ äåìîêðàò³¿ —
çàâæäè äîì³íóâàëè, äîì³íóþòü ³,
ñïîä³âàþñÿ, äîì³íóâàòèìóòü ïîë³-

òè÷í³ ñèëè íàö³îíàëüíî-äåìîêðà-
òè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ.

Íà æàëü, íåìàº êîíñòðóêòèâíî-
ãî ä³àëîãó, ñï³âïðàö³ ç ïîë³òè÷íîþ
ñèëîþ Áëîêó Þë³¿ Òèìîøåíêî.
Ì³ñöåâ³ áþò³âö³ ï³äðèâàþòü ³ì³äæ
ñâîãî ë³äåðà. Òîìó ùî íå ìîæíà
áóòè ïîñò³éíî ïðîòè, íå ìîæíà áó-
òè ïîñò³éíî â îïîçèö³¿, íå ìîæíà
ëèøå êðèòèêóâàòè ³ øóêàòè áðóä.
Ïîòð³áíî, íàâ³òü êðèòèêóþ÷è, çáå-
ð³ãàòè îá’ºêòèâí³ñòü ³ ïðîïîíóâà-
òè áîäàé àëüòåðíàòèâè, à íå ïåðå-
òâîðþâàòèñÿ â òàêèé ñîá³ ïðàâî-
îõîðîííèé îðãàí ³ ñàìîòóæêè âè-
çíà÷àòè, õòî âèíåí, à õòî í³.

Íàðàç³ º ñï³âïðàöÿ ç òàêîþ ïî-
ë³òè÷íîþ ñèëîþ, ÿêà ìàº ñóòòºâó
ï³äòðèìêó íà Ïðèêàðïàòò³, ÿê “Íà-
øà Óêðà¿íà”. Â öüîìó áëîö³ ÿ áà-
÷ó äóæå áàãàòî ðîçóìíèõ, çâàæå-
íèõ ëþäåé, ÿê³ íå â³ä³ðâàí³ â³ä ðå-
àëüíîñò³, à ðîçóì³þòü, ùî ìîæå áó-
òè ïîë³òè÷íà áîðîòüáà, àëå â ïåð-
øó ÷åðãó ìàº áóòè êîíñòðóêòèâíà
ðîáîòà íà áëàãî ãðîìàäè ì³ñòà.

— ßêèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë íå âèñòà-
÷àº?

— Ò³ ñèëè, ÿê³ ïðåäñòàâëåí³ â
ì³ñüêðàä³, — öå îá’ºêòèâíà é íîð-
ìàëüíà ðåàëüí³ñòü ³, ïîïðè âñ³ëÿ-
êå êðèòèêàíñòâî, ïîïðè ïðîòèñòî-
ÿííÿ ³ äåñòðóêòèâ, âñå îäíî öå ïðî-
óêðà¿íñüê³ ïîë³òè÷í³ ñèëè, ³ öå
íàéâàæëèâ³øå.

— ×è â³ä÷óâàºòå âè òèñê ç áîêó
ïîë³òè÷íèõ ñòðóêòóð? ×è â³ä÷óâàºòå
òèñê ç Êèºâà?

— Êîæíèé ì³ñüêèé ãîëîâà, äó-
ìàþ, éîãî â³ä÷óâàº. Â³í îáóìîâëå-
íèé íå òàê ðîçá³æí³ñòþ ïîë³òè÷íèõ
ïîãëÿä³â, ÿê á³ëüøå ìàº åêîíîì³÷-
íå ï³ä´ðóíòÿ. Òîìó ùî, íà ïðåâå-
ëèêèé æàëü, ó òèõ ïîë³òè÷íèõ ñè-
ëàõ, ÿê³ óêðà¿íñüê³, ïðèñóòíüî áà-
ãàòî á³çíåñìåí³â, ÿê³ ñòàâëÿòü ó
ïåðøó ÷åðãó âñå-òàêè á³çíåñîâ³ ³í-

òåðåñè. Òîìó öåé òèñê, ÿêèé íèí³
³ â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó, ³ â ³íøèõ
ì³ñòàõ, íà ìîþ äóìêó, á³ëüøå îáó-
ìîâëåíèé íå ïîë³òè÷íèìè ÷èííè-
êàìè, à åêîíîì³÷íèìè. À ïîë³òè-
êó ñþäè âæå ïðîñòî ÷àñ â³ä ÷àñó
ïðèïë³òàþòü.

— ×îãî, íà âàøó äóìêó, ÷åêàþòü
â ì³ñò³ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó â³ä çà-
ãàëüíîäåðæàâíî¿ âëàäè?

— Ó ïåðøó ÷åðãó — ñòàá³ëüíî-
ñò³. Ìóñèìî âèçíàòè, ùî ñüîãî-
äí³ â íàø³é äåðæàâ³, íà æàëü, òà-
êî¿ ñòàá³ëüíîñò³ íåìàº. À òàêîæ,
àáè çàêîíîäàâñòâî â ÷àñòèí³ ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ áóëî ïðè-
âåäåíî ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ºâðî-
ïåéñüêîãî çàêîíîäàâñòâà, çîêðå-
ìà Õàðò³¿ ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäó-
âàííÿ. ª âåëèê³ ðîçá³æíîñò³ â ò³é
÷àñòèí³, äå äåðæàâà äåëåãóº âå-
ëèêèé îáñÿã ïîâíîâàæåíü íà ì³ñ-
öÿ, àëå íå çàáåçïå÷óº ¿õ ô³íàíñî-
âî. Äóæå ñïîä³âàºìîñÿ, ùî êîëè
íàñòàíå ïîë³òè÷íà é åêîíîì³÷íà
ñòàá³ëüí³ñòü, îðãàíè ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ ìàòèìóòü á³ëüø³
ô³íàíñîâ³ ïîâíîâàæåííÿ.

— ßêèé âàø ïðîãíîç ðîçâèòêó ïî-
ë³òè÷íî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â
êðà¿í³?

— ßê³ á íå áóëè ïîë³òè÷í³ ðîç-
á³æíîñò³ òèõ ÷è ³íøèõ ïîë³òè÷íèõ
ñèë, íàñê³ëüêè á äàëåêî íå çàéøîâ
êîíôë³êò, âñå îäíî â ïåðøó ÷åðãó
ïîòð³áíî äóìàòè ïðî äåðæàâó. ² â
ö³é ñèòóàö³¿, ÿêà íèí³ ñêëàëàñÿ, ïî-
òð³áíî âñ³ì ñèëàì, ÿê³ ìàþòü ð³ç-
íå ³äåîëîã³÷íå ï³ä´ðóíòÿ, ñòàòè íà
ïîçèö³¿ äåðæàâíîñò³. Êîëè íàñòà-
íå åêîíîì³÷íà, ïîë³òè÷íà ñòàá³ëü-
í³ñòü, íåõàé â³äáóâàºòüñÿ áîðîòüáà
³äåîëîã³é. À ðîçõèòóâàòè êðà¿íó —
öå àáñîëþòíî íåïðàâèëüíî

Розмовляв Іван РИБАЛКО,
“Хрещати ”

Ó íåä³ëþ âîëîäàðêà òèòóëó “Ì³ñ
Óêðà¿íà-2008” ²ðèíà Æóðàâñüêà
âëàøòóâàëà ä³òÿì äåíü ðîçâàã ó
öåíòðàëüíîìó ïàðêó Äàðíèöüêî-
ãî ðàéîíó ñòîëèö³. Çàâäÿêè ¿é ïî-
çáàâëåíà áàòüê³âñüêî¿ îï³êè ìàëå-
÷à ç êè¿âñüêîãî ïðèòóëêó êàòàëà-
ñÿ íà àòðàêö³îíàõ. Ïåðøà êðàñó-
íÿ Óêðà¿íè ôîòîãðàôóâàëàñÿ ³ç
ä³òüìè, ïðèãîñòèëà ¿õ ùåäðèì îá³-
äîì ó òàìòåøíüîìó êàôå. “Öèõ
ä³òåé ÿ çíàþ äîâîë³ äàâíî. Â³äòî-
ä³, ÿê âèð³øèëà, ùî ïðåòåíäåíò-
êà íà çâàííÿ ïåðøî¿ êðàñóí³ Êè-

ºâà ïðîñòî çîáîâ’ÿçàíà çàéìàòèñÿ
äîáðî÷èíí³ñòþ, ³ çâåðíóëàñÿ äî
êåð³âíèöòâà ñèðîòèíöþ, çîêðåìà
äî ²ðèíè Äóâàíñüêî¿, ç ïðîõàí-
íÿì äîçâîëèòè ñï³ëêóâàòèñÿ ç
ä³òüìè. Òåïåð áà÷èìîñÿ ùîòèæ-
íÿ. Ä³òè çíàþòü ìåíå, à ÿ çíàþ ïî
³ìåí³ ïðàêòè÷íî âñ³õ. Òà ÷àñòî äî-
âîäèòüñÿ ðîçëó÷àòèñÿ ç³ çíàéîìè-
ìè, àäæå â ïðèòóëêó áåçïðèòóëü-
í³ ïåðåáóâàþòü òèì÷àñîâî, äîêè â
ñóä³ íå âèð³øàòü ¿õíþ äîëþ”, —
ðîçïîâ³ëà ²ðèíà Æóðàâñüêà êîðåñ-
ïîíäåíòîâ³ “Õðåùàòèêà”.

Ïðèòóëîê öåé ñïåö³àë³çîâàíèé,
îäèí íà âñå ì³ñòî. Ä³òÿì íåñêëàä-
íî çàïàì’ÿòàòè, ÿê çâåðòàòèñÿ äî
ïåðøî¿ êðàñóí³ Óêðà¿íè, àäæå âî-
íà òåçêà êåð³âíèêà ñèðîòèíöþ
²ðèíè Äóâàíñüêî¿. Òóò º ðåàá³ë³-
òàö³éíå â³ää³ëåííÿ, êóäè ì³ë³ö³ÿ
ïðèâîçèòü ï³ä³áðàíèõ íà âóëèöÿõ
ìàëîë³òí³õ áðîäÿæîê. ×àñòèíà
âèõîâàíö³â ïîòðàïëÿº ñþäè ç ñ³-
ìåé, ó ÿêèõ áàòüê³â ïîçáàâëåíî
ïðàâ íà âèõîâàííÿ ä³òåé. Çà ñëî-
âàìè äèðåêòîðà, ²ðèíà ñï³ëêóº-
òüñÿ ïåðåâàæíî ç “íàéñêëàäí³øè-
ìè” ä³òüìè, ³ âîíè ¿é äóæå âäÿ÷-
í³ çà ïîøàíó äî íèõ. “Äëÿ öèõ ä³-
òåé òàê³ çóñòð³÷³ äóæå âàæëèâ³ —
ÿê ë³êè, äîáðà êàçêà. Â íèõ ç’ÿâ-
ëÿºòüñÿ îïòèì³çì, íà áðàê ÿêîãî
íàð³êàþòü íàø³ ë³êàð³, ÿê³ ñòå-
æàòü çà ô³çè÷íèì òà äóøåâíèì
ñòàíîì ï³äîï³÷íèõ. Ìè äðóæèìî
ç ²ðèíîþ Æóðàâñüêîþ, àäæå âî-
íà ÷àñòî áóâàº ó íàñ. Ðàçîì ïëà-
íóºìî, ÿê ïðîâåñòè âèõ³äíèé”,—
ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ²ðèíà
Äóâàíñüêà.

Çà ñëîâàìè âèõîâàòåë³â, ä³òè,
ÿê³ ðàçîì ç ²ðèíîþ Æóðàâñüêîþ
êàòàëèñÿ íà àòðàêö³îíàõ ó ïàðêó
“Ïåðåìîãè”, ùå çîâñ³ì íåäàâíî
ââàæàëè ïðèíèçëèâèì äëÿ ñåáå
ñëóõàòèñÿ ïîðàä ïåäàãîã³â, àëå çà-

âäÿêè òåðï³ííþ é ùèðîñò³ âîíè
ïîâ³ðèëè, ùî äîðîñë³ ¿ì áàæàþòü
äîáðà, ³ ïî÷àëè óñì³õàòèñÿ. Ïåð-
ñîíàë ïðèòóëêó ââàæàº, ùî ñàìå
Ì³ñ Óêðà¿íà-2008 äóæå â öüîìó
äîïîìîãëà

Â³êòîð ÀÍÓØÊÅÂÈ×ÓÑ: “Äåðæàâà äåëåãóº
âåëèêèé îáñÿã ïîâíîâàæåíü íà ì³ñöÿ,
àëå íå çàáåçïå÷óº ¿õ ô³íàíñîâî”
Ïðîäîâæóºìî ïðåäñòàâëÿòè êåð³âíèê³â ðåã³îí³â. Ìåð ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà çàêëèêàº
ïîë³òèê³â ïðèïèíèòè áîðîòüáó ³äåîëîã³é òà çãàäàòè ïðî ³íòåðåñè êðà¿íè

Ä³òÿì äîïîìàãàº êðàñà
Ì³ñ Óêðà¿íà-2008 ²ðèíà Æóðàâñüêà âëàøòóâàëà 
ä³òÿì ç êè¿âñüêîãî ïðèòóëêó â³äïî÷èíîê
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

У неділю володар а тит л "Міс У раїна-2008" Ірина
Ж равсь а аталася на атра ціонах пар "Перемо а"
з вихованцями иївсь о о прит л . Вона опі ється
ними не перший рі . Малих безприт льних вже водила
на вистав до Театр юно о лядача, на овзан , в і-
но та інші за лади. Вліт раїнсь а міс провела ці-
лий день з при оломшеними та ою ва ою дітьми в
М зеї народної архіте т ри та поб т в Пиро ові.

Міс У раїна-2008 Ірина Ж равсь а влашт вала дітям день розва
центральном пар Дарниць о о район столиці
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ННООВВИИННИИ
Äî Ëîíäîíà ìîæíà áóäå
äîëåò³òè çà 300 ãðí

15 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó ïåðøà â Óêðà¿í³ low-
cost êîìïàí³ÿ Wizz Air â³äêðèâàº ì³æíàðîä-
í³ ðåéñè çà ìàðøðóòàìè Êè¿â — Äîðòìóíä,
Êè¿â — Êåëüí, Ëüâ³â — Ëîíäîí ("Ëóòîí") ³
Ëüâ³â — Äîðòìóíä.

Ó ï'ÿòíèöþ, 10 æîâòíÿ, â³äáóëàñÿ ïðåñ-
êîíôåðåíö³ÿ îäíîãî ³ç ÷ëåí³â ðàäè äèðåê-
òîð³â êîìïàí³¿ "Â³çç Åéð Óêðà¿íà" Íàòàë³¿
Êàçìåð, ÿêà ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòàì ïðî
ïëàí ðîçâèòêó àâ³àêîìïàí³¿ íà óêðà¿íñüêî-
ìó ðèíêó é â³äêðèòòÿ íîâèõ ìàðøðóò³â. Çà
ñëîâàìè ïàí³ Íàòàë³¿, ç 15 ñ³÷íÿ 2009 ðî-
êó âîíè ìàþòü íàì³ð â³äêðèòè ðåãóëÿðí³
ïàñàæèðñüê³ ì³æíàðîäí³ ðåéñè çà ìàðøðó-
òàìè "Êè¿â — Äîðòìóíä", "Êè¿â — Êåëüí",
"Ëüâ³â — Äîðòìóíä" é "Ëüâ³â — Ëîíäîí"
(àåðîïîðò "Ëóòîí"). Ç 15 æîâòíÿ "Â³çç Åéð
Óêðà¿íà" ðîçïî÷èíàº ÷àðòåðí³ ïåðåâåçåííÿ
ó Øàðì Åëü Øåéõ ³ Õóðãàäó (ªãèïåò). Ðåé-
ñè "Êè¿â — Äîðòìóíä" òà "Ëüâ³â — Ëîíäîí"
âèêîíóâàòèìóòü ÷îòèðè ðàçè íà òèæäåíü,
ì³í³ìàëüíà âàðò³ñòü êâèòêà â îäèí á³ê ç ïî-
äàòêàìè é çáîðàìè "Êè¿â — Äîðòìóíä" ñòà-
íîâèòèìå 199 ãðí, à "Ëüâ³â — Ëîíäîí" —
299 ãðí. Êð³ì òîãî, ïåðåë³ò ç Ëîíäîíà äî
Ëüâîâà îáêëàäàòèìóòü äîäàòêîâèì áðèòàí-
ñüêèì äåðæàâíèì ïîäàòêîì ó ðîçì³ð³ 
400 ãðí. Ë³òàêè êóðñóâàòèìóòü çà ìàðøðó-
òàìè "Êè¿â — Êåëüí" òà "Ëüâ³â — Äîðò-
ìóíä" òðè÷³ íà òèæäåíü, ì³í³ìàëüíà âàð-
ò³ñòü êâèòêà â îäèí á³ê ç ïîäàòêàìè é çáî-
ðàìè ñòàíîâèòèìå 199 ãðí. Âñ³ ïåðåëüîòè
çä³éñíþâàòèìóòü íà íîâèõ ë³òàêàõ Airbus
A320. "Â³çç Åéð Óêðà¿íà" òàêîæ õî÷å â 2009
ðîö³ çàä³ÿòè íà ðåãóëÿðíèõ ðåéñàõ äâà ë³-
òàêè Airbus 320.

Ïàí³ Êàçìåð çàçíà÷èëà, ùî ¿õíÿ ô³ðìà òà-
êîæ ïëàíóº çä³éñíþâàòè âíóòð³øí³ ïåðåâå-
çåííÿ â ñõ³äí³ ì³ñòà Óêðà¿íè: "Ìè áà÷èìî
ïåðñïåêòèâó ó â³äêðèòò³ ðåéñ³â íà ñõ³ä Óêðà-
¿íè. Ïîòð³áíî ëèø âèáðàòè ò³ ì³ñöÿ, äå ðè-
íîê â³äðåàãóº îäðàçó". Âîíà ðîçïîâ³ëà, íèí³,
ó çâ’ÿçêó ³ç çàêðèòòÿì òóðèñòè÷íîãî ñåçîíó,
àâ³àêîìïàí³ÿ çìåíøèëà ê³ëüê³ñòü ðåéñ³â äî
Ñ³ìôåðîïîëÿ, çá³ëüøèëà äî Ëüâîâà ³ â³äì³-
íèëà äî Îäåñè.

"ßêùî âñå ï³äå çà ïëàíàìè, òî 2009 ðîêó,
çà ïðîãíîçàìè, ìàòèìåìî äåñü äî ì³ëüéîíà
ïàñàæèð³â â Óêðà¿í³ ",— íàãîëîñèëà ïàí³ Íà-
òàë³ÿ. Ç ¿¿ ñë³â, ó ëèïí³-âåðåñí³ ïîñëóãàìè
êîìïàí³¿ "Â³çç Åéð Óêðà¿íà" ñêîðèñòàëèñÿ
ìàéæå 80 òèñ. ïàñàæèð³â.

ßê óæå ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ó âåðåñí³ Äåðæàâ³à-
àäì³í³ñòðàö³ÿ äîçâîëèëà "Â³çç Åéð Óêðà¿í³"
çä³éñíþâàòè ì³æíàðîäí³ àâ³àïåðåâåçåííÿ. Íà
ñüîãîäí³ âæå çä³éñíþþòüñÿ ðåãóëÿðí³ ðåéñè
çà ìàðøðóòàìè: "Êè¿â — Îäåñà", "Êè¿â —
Ëüâ³â", "Êè¿â — Ñ³ìôåðîïîëü" é "Ñ³ìôåðî-
ïîëü — Ëüâ³â". Ïðàöþþòü ó êîìïàí³¿ 78 ÷î-
ëîâ³ê

Óêðà¿íà ñòàº ùå á³ëüøå
íåêîíêóðåíòîçäàòíîþ

Ïîçèö³ÿ Óêðà¿íè â ñâ³òîâîìó ðåéòèíãó
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ åêîíîì³êè ó 2008
ðîö³ — 72, ùî íà îäíó ñõîäèíêó íèæ÷å â ïî-
ð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì. Ïðî öå ïîâ³äîì-
ëÿºòüñÿ ó ùîð³÷í³é äîïîâ³ä³ The Global Com-
petitiveness Report 2008—2009, îïóáë³êîâàí³é
Ñâ³òîâèì åêîíîì³÷íèì ôîðóìîì. Î÷³êóºòü-
ñÿ, ùî â 2008—2009 Óêðà¿íà âòðàòèòü ùå îä-
íó ïîçèö³þ.

Â³äïîâ³äíî äî ðåéòèíãó, íàéá³ëüø êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîþ º åêîíîì³êà ÑØÀ, äðóãå
ì³ñöå ïîñ³äàº Øâåéöàð³ÿ, ïîò³ì — Äàí³ÿ,
Øâåö³ÿ òà Ñ³íãàïóð.

Ðîñ³ÿ ïåðåì³ñòèëàñÿ íà 51 ì³ñöå ç 58-ãî â
ðåéòèíãó ãëîáàëüíîãî ³íäåêñó êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæíîñò³, ÿêèé âèðàõîâóº ôîðóì.

Åêîíîì³êè ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, ÿê ³ ðà-
í³øå, â ïåðø³é äåñÿòö³ ðåéòèíãó. Ñþäè æ
çàðàõîâàíî, êð³ì çàçíà÷åíèõ âèùå, Ô³í-
ëÿíä³þ, Í³ìå÷÷èíó òà Í³äåðëàíäè. Âåëèêà
Áðèòàí³ÿ, åêîíîì³êà ÿêî¿, ÿê ³ ðàí³øå, çà-
ëèøàºòüñÿ äóæå êîíêóðåíòîñïðîìîæíîþ,
îïóñòèëàñÿ â öüîìó ðîö³ íà òðè ïîçèö³¿ ³
íå óâ³éøëà äî ÷èñëà ïåðøèõ äåñÿòè êðà¿í
ðåéòèíãó, ïîñ³âøè ëèøå 12 ì³ñöå, ùî çäå-
á³ëüøîãî çóìîâëåíî ïîñëàáëåííÿì ô³íàí-
ñîâèõ ðèíê³â.

Åêîíîì³êè àç³éñüêèõ êðà¿í ïîêàçàëè äî-
ñèòü íåïîãàí³ ïîêàçíèêè — äî ïåðøî¿ äâàä-
öÿòêè óâ³éøëè åêîíîì³êè ßïîí³¿, Ãîíêîíãó,
Ï³âäåííî¿ Êîðå¿ é Òàéâàíÿ

Під от вав Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
спеціально для "Хрещати а"
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Ï³äïðèºìö³ ÷åðåç êðèçó
çàêðèâàþòü ñâî¿ ìåðåæ³
Ìàëèé òà ñåðåäí³é á³çíåñ ïîêèäàº ñòîëè÷íèé ðèíîê

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Я стало відомо "Хрещати ",
наразі чимало підприємств ма-
ло о та середньо о бізнес с о-
роч ють роздрібні мережі та
по идають рино столиці через
зменшення об'ємів продаж то-
варів і посл . С ориставшись
споживчим б мом, бізнесмени
від рили чимало тор овельних
точо розрах н на зростан-
ня попит . Проте реальні при-
б т и ромадян зросли в 2008
році лише на 14,7 %. А втім,
ошти населення є, проте и-
яни не хоч ть п вати товари й
посл и низь ої я ості за висо-
ими цінами.

Виживає спритніший
ßê ñòàëî â³äîìî "Õðåùàòèêó", â ñòî-

ëèö³ ïðèâàòí³ ï³äïðèºìö³ ïî÷èíàþòü
ñêîðî÷óâàòè òîðãîâåëüí³ ïëîù³ àáî çîâ-
ñ³ì ïðèçóïèíÿþòü ðîáîòó, ùîá çàñòðà-
õóâàòèñÿ â³ä çáèòê³â, àäæå ç ïî÷àòêó ðî-
êó êóï³âåëüíà ñïðîìîæí³ñòü óêðà¿íö³â
çíèçèëàñÿ. Çà äàíèìè Äåðæàâíîãî êîì³-
òåòó ñòàòèñòèêè, ðåàëüí³ ïðèáóòêè ãðî-
ìàäÿí çà öåé ÷àñ çðîñëè (ç óðàõóâàííÿì
ö³íîâîãî ÷èííèêà) ëèøå íà 14,7 %. Òî-
ìó îêðåì³ ï³äïðèºìö³ ïëàíîâî ï³øëè íà
ñêîðî÷åííÿ òîðãîâåëüíèõ ìåðåæ, àáè
óíèêíóòè çáèòê³â. ²íø³ æ, íà âëàñíîìó
äîñâ³ä³ â³ä÷óâøè ñïàä îáñÿã³â ïðîäàæó,
çàêðèâàþòüñÿ.

Çîêðåìà, â íåùîäàâíî çáóäîâàíîìó
òîðãîâåëüíîìó öåíòð³ "Ìàòåðèê" íà 
âóë. Áîðùàã³âñüê³é, 154 çà îñòàíí³é ì³-
ñÿöü çàêðèëè ìåáëåâèé ñàëîí, áóòèê âçóò-
òÿ òà ôîòîïîñëóã. Ùå ðàí³øå òàì æå ïðè-
ïèíèëè ðîáîòó áóòèê ³òàë³éñüêîãî îäÿãó
òà ñïîðòèâíèé ìàãàçèí. ßê ïîâ³äîìèëî
"Õðåùàòèêó" àíîí³ìíå äæåðåëî ç àäì³-
í³ñòðàö³¿ ÒÖ "Ìàòåðèê", çàêðèòòÿ òîðãî-
âåëüíèõ òî÷îê ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ì³ñÿö³â
ïîâ'ÿçàíî ç òèì, ùî ó ï³äïðèºìö³â, ÿê³
îðåíäóâàëè òîðãîâåëüí³ ïëîù³, çíèçèëè-
ñÿ îá'ºìè ïðîäàæ³â, îòîæ ðîáîòà ñòàëà
íåðåíòàáåëüíîþ. "Îðåíäíà ïëàòà ó íàñ
â³äïîâ³äàº ñåðåäí³é ïî Êèºâó, à â³äòàê,
ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ï³äïðèºì-
öÿì ïðîñòî íåâèã³äíî âåñòè á³çíåñ. Êó-
ï³âåëüíà ñïðîìîæí³ñòü óêðà¿íö³â, ó òîìó

÷èñë³ é êèÿí, ïîì³òíî âïàëà çà îñòàíí³é
ð³ê",— ïîÿñíèëè "Õðåùàòèêó" â ÒÖ "Ìà-
òåðèê".

Îäíàê ³íøî¿ äóìêè äîòðèìóþòüñÿ ï³ä-
ïðèºìö³, ÿê³ ïåðå¿õàëè ç "Ìàòåðèêà". Çîê-
ðåìà, ìåíåäæåð ç ïðîäàæó ìåáëåâîãî ñà-
ëîíó "Meblissimo" Íàòàë³ÿ Ìåç³íà ïîñêàð-
æèëàñÿ, ùî ñàìå óìîâè îðåíäè òà ñïàä ïðî-
äàæ çìóñèëè çàêðèòè òîðãîâåëüíó òî÷êó â
"Ìàòåðèêó": "Àäì³í³ñòðàö³ÿ çàêëàäó ïðîñ-
òî ïî÷àëà íàãë³øàòè òà ï³äâèùóâàòè îðåí-
äó, õî÷à îá'ºìè ïðîäàæó ç ñàìîãî ïî÷àòêó
ðîêó â íàøîìó ñàëîí³ âïàëè íà 50 %".

Попит зменшився,
пропозиція залишилася

Õî÷à íà äóìêó îêðåìèõ ìàðêåòîëîã³â,
íèí³øíÿ ñèòóàö³ÿ í³÷èì íå çàãðîæóº,
àäæå â ñòîëèö³ ïîñèëþºòüñÿ êîíêóðåíö³ÿ
³ ç ðèíêó éäóòü ò³, õòî íà õâèë³ ñïîæèâ-
÷îãî áóìó â³äêðèâ çàáàãàòî ìàãàçèí³â.
Âëàñíå, òîä³ ¿ì óäàëîñÿ çáàãàòèòèñÿ, íà-
êðó÷óþ÷è íàäáàâêè íà òîâàðè òà ïîñëó-
ãè â³ä 200 %. "Ùå ê³ëüêà ðîê³â òîìó â ñòî-
ëèö³ àêòèâíî â³äêðèâàëè òîðãîâåëüí³ öåí-
òðè, ó ÿêèõ îðåíäóâàëè ïëîù³ âåëèêà
ê³ëüê³ñòü äð³áíèõ ï³äïðèºìö³â. Òåïåð âè-
ñîê³ ö³íè íà ïðîäóêö³þ íèçüêî¿ ÿêîñò³
âæå íå çàäîâîëüíÿþòü ñïîæèâà÷³â (ó Êè-
ºâ³ ö³íè âòðè÷³ âèù³, í³æ çàãàëîì ïî
Óêðà¿í³. — "Õðåùàòèê")",— íàãîëîñèâ
"Õðåùàòèêó" ìàðêåòîëîã êîìïàí³¿ Mar-
keting Research Âàäèì Äìèòðåíêî. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, íàðàç³ íà ðèíêó ïðàâèëà ãðè
âèçíà÷àº íîðìàëüíà êîíêóðåíòíà áîðîòü-
áà, êîëè ç íüîãî éäóòü ï³äïðèºìö³, êîò-
ð³ ïðîïîíóþòü òîâàð íèçüêî¿ ÿêîñò³ çà çà-
âèùåíèìè ö³íàìè. Çà íèçüêîãî ïîïèòó
âîíè í³÷îãî íå çàðîáëÿòèìóòü.

Ó ñâîþ ÷åðãó ïîïèò ôîðìóþòü ñïîæè-
âà÷³, ÿê³ ìîæóòü (ñåðåäí³é ð³âåíü çàðïëàò
ó ñòîëèö³ ïåðåâèùóº 3 òèñ. ãðí. — "Õðå-
ùàòèê"), àëå íå õî÷óòü âèêëàäàòè çà íèçü-
êîñîðòí³ òîâàðè ÷è ïîñëóãè ôàêòè÷íî ºâ-
ðîïåéñüê³ ñóìè. ×åðåç öå ïîêóïö³ ëàäí³
øóêàòè âèã³äí³ø³ ïðîïîçèö³¿ íà ðèíêó,
ÿêèé, íà äóìêó ïàíà Äìèòðåíêà, âæå ïå-
ðåíàñè÷åíèé â îêðåìèõ ñåãìåíòàõ (îäÿã,
âçóòòÿ, ñïîðòèâí³ ðå÷³, ìåáë³. — "Õðåùà-
òèê"). "Òîìó â ö³é ñèòóàö³¿ âèãðàþòü ò³ëü-
êè âåëèê³ ï³äïðèºìñòâà òà ðîçãàëóæåí³
â³äîì³ ìåðåæ³, ÿê³ ìîæóòü ïðîäàâàòè òî-
âàð çà íèçüêèìè ö³íàìè. Ñåðåäí³ æ òà
ìàë³ ï³äïðèºìñòâà, êîòð³ õîò³ëè çáàãàòè-
òèñÿ íà ñïîæèâ÷îìó áóì³, ìàþòü ï³òè ç
ðèíêó",— ââàæàº Âàäèì Äìèòðåíêî. Êð³ì
òîãî, ïîòóæí³ ãðàâö³ íà ðèíêó ìàþòü ïå-

ðåâàãè, àäæå, ÿêùî îá'ºìè ïðîäàæó â íèõ
ïàäàþòü, òî çà ðàõóíîê ïðèáóòêîâèõ òî-
÷îê ïðîäàæó ¿ì óäàºòüñÿ äåìîíñòðóâàòè
ïîçèòèâíó äèíàì³êó.

Ñëîâà åêñïåðòà ï³äòâåðäæóþòüñÿ é ñè-
òóàö³ºþ, ùî ìèíóëîãî òèæíÿ ñêëàëàñÿ â
ÒÖ "Á³ëüøîâèê". Âíàñë³äîê çì³íè ãîñïî-
äàð³â òîðãîâåëüíèõ ïëîù ï³äïðèºìö³ çìó-
øåí³ áóëè ïðîñòî âè¿õàòè ç îðåíäîâàíèõ
ì³ñöü, áî íå ç³éøëèñÿ ç íîâèìè âëàñíè-
êàìè â ö³í³.

Ñèòóàö³ÿ íåîäíîçíà÷íà, àäæå ãðîø³ ó
íàñåëåííÿ. ßê ïîâ³äîìëÿâ "Âå÷³ðí³é Êè-
¿â" (äèâ. ¹ 156 â³ä 11.10.2008), óñ³ òóðîïå-
ðàòîðè ì³ñòà âæå ðîçïðîäàëè òóðèñòè÷í³
ïóò³âêè íà ã³ðñüêîëèæí³ êóðîðòè àæ äî
âåñíè. Òîáòî æèòåë³ ñòîëèö³ îáèðàþòü ³í-
âåñòèö³¿ â ñâîº çäîðîâ'ÿ, à íå âèòðà÷àþòü
êîøòè íà ïðèäáàííÿ òîâàð³â òà ïîñëóã
íèçüêî¿ ÿêîñò³.

Київ трачає роші
Ç ³íøîãî áîêó, çàãàëüíå ïîã³ðøåííÿ

åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³ òà ñêîðî-
÷åííÿ ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³ â Êèºâ³ ìîæóòü
íåãàòèâíî ïîçíà÷èòèñÿ íà ì³ñüê³é ñêàðá-
íèö³. Òàê, çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ Ëþäìèëè Äåíèñþê, 83 % ñòîëè÷íîãî
áþäæåòó ñòàíîâëÿòü íàäõîäæåííÿ â³ä ï³ä-
ïðèºìñòâ ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó
(ÿêùî áþäæåò-2008 ñÿãàº 25 ìëðä ãðí, òî
íà ãðîø³ ï³äïðèºìö³â ïðèïàäàº ìàéæå 
20 ìëðä ãðí. — "Õðåùàòèê"). Òîìó â³ä
ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ á³çíåñìåí³â, à îò-
æå, ³ ¿õí³õ ïðèáóòê³â, ìîæå ³ñòîòíî ïî-
ñòðàæäàòè ñòîëè÷íà ñêàðáíèöÿ.

Òàêèì ÷èíîì, áóäü-ÿê³ ³í³ö³àòèâè ì³ñü-
êî¿ âëàäè ç ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïðàö³ ï³ä-
ïðèºìö³â òà ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî ì³ê-
ðîêë³ìàòó äëÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà
â Êèºâ³ ïðèðå÷åí³ íà ïðîâàë. Ëþäìèëà
Äåíèñþê íàãîëîøóº, ùî íàñàìïåðåä íà
çàãàëüíîäåðæàâíîìó ð³âí³ ìàþòü áóòè
çðîáëåí³ êðîêè äëÿ ïîë³ïøåííÿ åêîíî-
ì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³: "Îêð³ì âïëèâ³â
ñâ³òîâî¿ ô³íàíñîâî¿ êðèçè íà Óêðà¿íó, ñè-
òóàö³ÿ ïîã³ðøóºòüñÿ é ÷åðåç ïîë³òè÷í³ íå-
ãàðàçäè â äåðæàâ³, àäæå ïðèéíÿòòÿ âàæ-
ëèâèõ ð³øåíü ãàëüìóºòüñÿ". Çà ¿¿ ñëîâà-
ìè, ï³äïðèºìö³ âñå á³ëüøå õîâàþòüñÿ â
ò³íü òà óõèëÿþòüñÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â,
íàìàãàþ÷èñü çàîùàäèòè äëÿ ñåáå êîøòè,
ùîá âèæèòè. À â³ä öüîãî ïîòåðïàþòü íå
ëèøå ì³ñüêèé áþäæåò, à é êèÿíè. ×åðåç
ìàëå íàïîâíåííÿ áþäæåòó ñêîðî÷óºòüñÿ
ô³íàíñóâàííÿ ì³ñüêèõ ïðîãðàì, ñïðÿìî-
âàíèõ íà ïîë³ïøåííÿ æèòòÿ â ñòîëèö³

Тор овельні площі в нещодавно зб дованом ТЦ “Більшови ” простоюють без орендарів
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Ãàííà Äåíèñåíêî
“Õðåùàòèê”

Ідея спільної фінсь о-
раїнсь ої вистав и дитя-

чо о малюн а, я а в чет-
вер вечері від рилася
фойє Київсь о о а аде-
мічно о театр ляльо ,
вини ла ще напри інці
мин ло о ро . Її ініціюва-
ло Посольство Фінляндії,
а підхопило пропозицію
Головне правління ль-
т ри та мистецтв КМДА,
зо рема йо о ерівни
Світлана Зоріна, я а на
від ритті висловила впев-
неність, що саме через
дітей, я і заівжди від риті
світ , і відб вається по-
ст пове зближення У ра-
їни з Європою.

Ô³íñüêî-óêðà¿íñüêà âèñòàâêà
äèòÿ÷èõ ìàëþíê³â “×àð³âí³ êàç-
êè” ðîçì³ñòèëàñÿ â Òðîííîìó
çàë³ òåàòðó, ÿêèé ï³ñëÿ ðåñòàâ-
ðàö³¿ íàãàäóº ñïðàâæí³é ³ãðàø-
êîâèé ïàëàö, ùî âæå âñòèãëè
îö³íèòè ìàëåíüê³ ãëÿäà÷³ ëÿëü-
êîâèõ âèñòàâ. Òåïåð, îêð³ì
ñïåêòàêë³â, íà â³äâ³äóâà÷³â ÷å-
êàº ùå é âèñòàâêà, ÿêà íàë³÷óº
ðîáîòè ä³òåé îáîõ êðà¿í îðãàí³-
çàòîð³â, ïðè÷îìó óêðà¿íñüê³ ä³-
òè ìàëþâàëè ãåðî¿â ô³íñüêèõ
êàçîê, à ¿õí³ ô³íñüê³ ðîâåñíèêè
çîáðàæàëè ïåðñîíàæ³â óêðà¿í-

ñüêèõ. Ó ïðîåêò³ âçÿëè ó÷àñòü
ìàéæå ñòî îáäàðîâàíèõ ä³òåé â³-
êîì â³ä òðüîõ ðîê³â. Ç 6 ïî 16
òðàâíÿ 2008 ðîêó âèñòàâêà äè-
òÿ÷èõ òâîð³â ³ç Óêðà¿íè â³äáó-
ëàñÿ â ô³íñüêîìó ì³ñò³ Îóëó, à
26-30 òðàâíÿ — â ñòîëèö³ Ô³í-

ëÿíä³¿ Ãåëüñèíê³. Ó âåðåñí³ öüî-
ãî ðîêó ìàëþíêè ô³íñüêèõ ä³òåé
åêñïîíóâàëè â Îäåñ³. Íàðåøò³
õóäîæí³ òâîðè ô³íñüêèõ òà óêðà-
¿íñüêèõ ä³òåé ïðèáóëè äî Êè-
ºâà, äå ï³ä³á’þòü ï³äñóìêè ïðî-
åêòó.

Íàéá³ëüøå ðîá³ò íà âèñòàâêó
çðîáèëè âèõîâàíö³ Êè¿âñüêî¿ õó-
äîæíüî¿ ñòóä³¿ “Ìàëåíüêèé
ïðèíö” ï³ä êåð³âíèöòâîì Ãàëè-
íè Ìåæåâ³ê³íî¿, à òàêîæ ä³òè ç
Îäåñè. Êîæåí ³ç ìàëåíüêèõ õó-
äîæíèê³â ïî-ñâîºìó òðàêòóâàâ

òîé ÷è ³íøèé ïåðñîíàæ, çîáðà-
çèâøè éîãî òàêèì, ÿêèì óÿâëÿâ.
Íà óðî÷èñòîìó â³äêðèòò³ Ïîñîë
Ô³íëÿíä³¿ â Óêðà¿í³ Êð³ñòåð Ì³-
õåëüññîí çàçíà÷èâ, ùî òàê³ ïðî-
åêòè ö³êàâ³ ç òî÷êè çîðó îáì³íó
äîñâ³äîì ìàëåíüêèìè õóäîæíè-
êàìè, à òàêîæ òîìó, ùî äàþòü
ìîæëèâ³ñòü ä³òÿì ³ç ð³çíèõ êðà-
¿í ïîòîâàðèøóâàòè. Íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè
òà ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ Ñâ³òëàíà Çî-
ð³íà ïîäÿêóâàëà ô³íñüêîìó ïî-
ñëó çà ³í³ö³àòèâó îðãàí³çàö³¿ ïðî-
åêòó, à òàêîæ íàãîëîñèëà, ùî ä³-
òè â³äêðèò³ø³ äî ñâ³òó, í³æ äî-
ðîñë³, òîæ îáì³í êóëüòóðíèì äî-
ñâ³äîì òðåáà ïî÷èíàòè ç ìàëå÷³.
Çîð³íà íàãàäàëà, ùî â Êèºâ³
ïðàöþº 57 øê³ë åñòåòè÷íîãî âè-
õîâàííÿ, äå ñòîëè÷í³ ä³òè ìî-
æóòü îïàíîâóâàòè àçè òîãî ÷è ³í-
øîãî âèäó ìèñòåöòâà, äîëó÷à-
þ÷èñü äî ñâ³òó ïðåêðàñíîãî. Ì³ñ
Óêðà¿íà-2008 ²ðèíà Æóðàâñüêà
ç³çíàëàñÿ, ùî ñòàëà íåáàéäóæîþ
äî äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³ ï³ñëÿ òîãî,
ÿê ïî÷àëà îï³êóâàòèñÿ âèõîâàí-
öÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ñèðî-
òèíöÿ. “Ö³ ä³òêè òåæ ìàëþþòü,
ïîñò³éíî äàðóþòü ìåí³ ñâî¿ ðî-
áîòè”, — ðîçïîâ³äàº Æóðàâñüêà
ïðî âèõîâàíö³â. À òàêîæ äîäàº,
ùî â ìàéáóòíüîìó îðãàí³çóº âè-
ñòàâêó ¿õí³õ ðîá³ò, àäæå âîíè òà-
êîæ çàñëóãîâóþòü íà óâàãó.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ âèñòàâêè
â³äáóäåòüñÿ áëàãîä³éíèé àóêö³îí
äèòÿ÷èõ õóäîæí³õ òâîð³â. Îòðè-
ìàí³ êîøòè ïåðåðàõóþòü óêðà¿í-
ñüêèì íåóðÿäîâèì îðãàí³çàö³ÿì,
ÿê³ ïðàöþþòü ó ãàëóç³ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ íîâîíàðîäæåíèõ

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

У столичном М зеї Б л-
а ова по азали онцерт-
н версію опери "Орфей і
Евріді а" Христофора Віл-
лібальда Ґлю а. Адапто-
вана режисером-постано-
вни ом Ларисою Левано-
вою до приміщення м -
зею, найпоп лярніша до-
моцартівсь а опера про-
зв чала с проводі ро-
ялю, зв зившись арсе-
налі співа ів до трьох
осіб.

²äåÿ çä³éñíåííÿ åêñïåðèìåí-
òàëüíî¿ îïåðíî¿ ïîñòàíîâêè â
íàéì³ñòè÷í³øîìó ìóçå¿ Êèºâà íå
äàâàëà ñïîêîþ éîãî ñï³âðîá³òíè-
êàì óæå äàâíî. Ñàì Áóëãàêîâ, ÿê
â³äîìî, äóæå ëþáèâ îïåðó. Çîê-
ðåìà ìóçèêó “À¿äè” Âåðä³, “Ï³êî-
âî¿ äàìè” ×àéêîâñüêîãî; “Ôàóñ-
òà” ¥óíî àâòîð “Ìîðô³ÿ” çíàâ íå
ëèøå íà ñëóõ — êëàâ³ðè öèõ îïåð
íàëåæàòü äî åêñêëþçèâíèõ ìàòå-
ð³àë³â åêñïîçèö³¿ ìóçåþ Áóëãàêî-
âà. Òðè ðîêè òîìó, äî ñëîâà, òóò
â³äáóâñÿ âå÷³ð, äå ó âàð³àíò³ äëÿ
ãîëîñó ç ôîðòåï³àíî çâó÷àëè àð³¿
ç óëþáëåíèõ îïåð ïèñüìåííèêà.

Óò³ì, íåùîäàâíÿ ïðåì’ºðà “Îð-
ôåÿ ³ Åâð³ä³êè” ¥ëþêà ñòàëà ïåð-

øèì â ³ñòîð³¿ ìóçåþ ìóçè÷íî-òå-
àòðàëüíèì ïðîåêòîì. Ïîñòàíî-
âíèêè çàïåâíÿþòü ó íåâèïàäêîâî-
ñò³ ñàìå öüîãî òâîðó. Íàéïåðøà
ïàðàëåëü ³ç “Ìàéñòðîì ³ Ìàðãà-
ðèòîþ” Áóëãàêîâà. Òóò òàêîæ, ÿê
³ â ì³ô³ ïðî Îðôåÿ, ùî â îñíîâ³
îïåðè, ãîëîâí³ ãåðî¿ áàëàíñóþòü
ïîì³æ ñâ³òîì æèâèõ ³ ìåðòâèõ. À
êîíòðàñò îäâ³÷íèõ àíòèïîä³â —
ñâ³òëà é òåìðÿâè, äîáðà ³ çëà —
ïàôîñ îáîõ òâîð³â. Êð³ì òîãî, ÿê-
ùî áóòè ïðèñê³ïëèâèì ó àñîö³-
àòèâíèõ çâ’ÿçêàõ, ñèìâîë³÷íèì º
³ì’ÿ Áåðë³îç. Ç îäíîãî áîêó öå —
â³äîìèé ïåðñîíàæ ç ðîìàíó Áóë-
ãàêîâà, à ç ³íøîãî — ôðàíöóçü-
êèé êîìïîçèòîð Õ²Õ ñòîë³òòÿ
Ãåêòîð Áåðë³îç, ÿêèé çä³éñíèâ òàê
çâàíó òðåòþ ðåäàêö³þ “Îðôåÿ ³
Åâð³ä³êè” ¥ëþêà (ïåðø³ äâ³, â³ä-
åíñüêà é ïàðèçüêà, çä³éñíåí³ ç ³í-
òåðâàëîì ó äâàíàäöÿòü ðîê³â ñà-
ìèì êîìïîçèòîðîì), ùîïðàâäà,
íàéá³ëüø ð³äê³ñíó ñåðåä ñó÷àñíèõ
ïîñòàíîâîê ö³º¿ îïåðè.

Çðåøòîþ, â áóëãàêîâñüêîìó
ìóçå¿ ïîêàçàëè íå â³äåíñüêó, íå
ïàðèçüêó (õî÷ â³äøòîâõóâàëèñÿ
ñàìå â³ä íå¿, çîêðåìà ñï³âàëè
ôðàíöóçüêîþ), ³ íå áåðë³îç³â-
ñüêó, à êè¿âñüêó âåðñ³þ “Îðôåÿ”.
Îïåðà ïðîçâó÷àëà ç³ çíà÷íèìè
êóïþðàìè (â òîìó ÷èñë³ áåç õî-
ðîâèõ ñöåí), ³ íå â òðüîõ, ÿê â
îðèã³íàë³, à ó äâîõ ä³ÿõ. ²ñòîð³þ
ïðî íåâìèðóùå êîõàííÿ, ùî ³ñ-
íóº íàâ³òü íà òîìó ñâ³ò³ (à ñàìå

öå ñòàëî îñíîâíîþ ³äåºþ äàíî¿
âåðñ³¿), ðîç³ãðàëè òðè ãîëîâí³
ïåðñîíàæ³ îïåðè: ïàðò³þ Îðôåÿ

ñï³âàâ Êîñòÿíòèí Çáàíè÷óê
(êîíòðàòåíîð), Åâð³ä³êè — Îëü-
ãà ßí÷åíêî (ñîïðàíî), à Åðîñà

âò³ëèëà Óëÿíà Àëåêñþê (ñîïðà-
íî). Â ðîë³ êîíöåðòìåéñòåðà âè-
ñòóïèëà Íàòàë³ÿ Ãàïîíåíêî

Ïðèðó÷åíà îïåðà

Êàçêîâ³ âàð³àö³¿
Ô³íñüê³ é óêðà¿íñüê³ ä³òè íàìàëþâàëè ïåðñîíàæ³â êàçîê

Ïðåì’ºðà ôîðòåï³àííî¿ âåðñ³¿ “Îðôåÿ ³ Åâð³ä³êè” ¥ëþêà â Êèºâ³
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Фінсь о- раїнсь а вистав а дитячих малюн ів “Чарівні аз и” наліч є роботи дітей обох раїн ор анізаторів,
причом раїнсь і діти малювали ероїв фінсь их азо , а їхні фінсь і ровесни и зображали персонажів раїнсь их

Уні альний онтратенор иївсь о о "Орфея" Костянтина Збанич а полонив сл хачів спе та лю
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Deep Purple çíîâó â Êèºâ³
15 æîâòíÿ ëåãåíäàðíà ãðóïà äàñòü êîíöåðò ó ñòîëè÷íîìó Ïàëàö³ ñïîðòó
²âàí ÑÒÎËßÐ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Два ро и том під час
останніх відвідин раїн-
сь ої столиці ветерани
важ о о ро із ан лій-
сь о о рафства Харт-
фордшир Deep Purple по-
тішили иївсь их мелома-
нів знанням вітчизняно о
фоль лор . Клавішни
рт Дон Ейрі жартівливо

вставляв соло раїн-
сь народн "Ти ж мене
підман ла". Я зізнався
з одом, вивчив цю мело-
дію під час раїнсь о о
т рне 2002 ро .

Òîä³ ãàñòðîëüí³ øëÿõè Deep
Purple îìèíóëè Êè¿â, à ðàä³ëè
ïðèõèëüíèêè ãðóïè â òàêèõ ì³ñ-
òàõ Óêðà¿íè, ÿê Õàðê³â òà Äí³ï-
ðîïåòðîâñüê. Óïåðøå æ ëåãåíäàð-
í³ ìóçèêàíòè ç³ãðàëè â Êèºâ³ ñâî¿
õ³òè Smoke On The Water, High-
way Star, Black Night äàëåêîãî
1997-ãî. Âèñòóï íà Ðåñïóáë³êàí-
ñüêîìó ñòàä³îí³, íàïåâíî,
îñîáëèâî çàïàì’ÿòàâñÿ òîä³ ùå
ìîëîäèì ëüâ³â’ÿíàì ³ç "Îêåàíó

Åëüçè" — öå áóâ ¿õí³é ïåðøèé
âèñòóï ïåðåä ñòîëè÷íîþ ïóáë³-
êîþ íà ôåñòèâàë³ "Îñ³íí³é ðîê-
ìàðàôîí". Íà êîíöåðò³ òàêîæ âè-
ñòóïèëè "Ìàøèíà âðåìåíè", "Íî-
ãó ñâåëî", "ÑåðüÃà".

Ïðèãàäóºòüñÿ, ÿê êëàâ³øíèê
Äæîí Ëîðä — ñòàðîæèë, êîòðèé
òîä³ ùå íå çàëèøèâ Deep Purple,
ç íàä³ºþ çà÷åïèòè çà æèâå ãðàâ
"Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà". Áðèòàí-
ö³ òîä³ ùå íå àñîö³þâàëè íàñ ÿê
íåçàëåæíó äåðæàâó, íå çíàëè ùî
"Óêðà¿íà — íå Ðîñ³ÿ".

Íåçàì³ííèé, çäàâàëîñÿ, Äæîí
Ëîðä, òåïåð íà ïåíñ³¿, ïèøå ìó-
çèêó äëÿ ñèìôîí³÷íèõ îðêåñòð³â.
Äîí Åéð³, êîòðèé éîãî çàì³íèâ,
ïðîäîâæóº ðîêåðñüêó ñïðàâó, ÿê
êîëèñü â³í öå ðîáèâ ç Îçç³ Îçáîð-
íîì, ó ãóðòàõ Black Sabbath, Rain-
bow, Whitesnake, Jethro Tull äî ïå-
ðåõîäó â Deep Purple.

Íåçì³ííèì ó÷àñíèêîì óñ³õ 10
ñêëàä³â çà 40-ð³÷íó ³ñòîð³þ ãðóïè
çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè 60-ë³òí³é áà-
ðàáàíùèê-øóëüãà Éºí Ïåéñ.

Àìåðèêàíñüêèé ã³òàðèñò Ñò³â
Ìîðñ ³ç ãðóïè "Êàíçàñ" óæå 14
ðîê³â çàì³íÿº â Deep Purple ëå-
ãåíäàðíîãî Ð³÷³ Áëåêìîðà, ÿêèé
íèí³ íàäàº ïåðåâàãó íàðîäíèì
êåëüòñüêèì ìåëîä³ÿì ïåðåä âàæ-
êèìè ã³òàðíèìè ðèôàìè. Ê³ëüêà
ðîê³â òîìó âèñòóï ó Íàö³îíàëü-

íîìó ïàëàö³ "Óêðà¿íà" ç ãóðòîì
Blackmore's Night, äå ã³òàðèñò âè-
êîíóâàâ ïåðåâàæíî ôîëüêëîðí³
ìåëîä³¿, çàõâàòó â ïóáë³êè íå âè-
êëèêàâ.

Íà ñâîºìó ì³ñö³ â ãðóï³ çàëè-

øàþòüñÿ ñï³âàê Éºí Ã³ëàí ³ áà-
ñèñò Ðîäæåð ¥ëîâåð.

Îñîáëèâèõ âèìîã äî îðãàí³çà-
òîð³â ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêîãî òóð-
íå, â ðàìêàõ ÿêîãî â³äáóäåòüñÿ
êîíöåðò ó Êèºâ³, ç³ðêè íå âèñó-

âàëè. ªäèíå ïðîõàííÿ ìóçèêàí-
ò³â Deep Purple — ãîäóâàòè ¿õ ï³ö-
öîþ. Î÷³êóºòüñÿ, ùî ìóçèêàíòè
ðîáèòèìóòü ñòàâêó íà õ³òè, àëå
ìåëîìàíè ñïîä³âàþòüñÿ é íà îä-
íó-äâ³ íîâ³ êîìïîçèö³¿

хрещатик

Передплатні ціни (з серпня)

на місяць — 5 рн. 29 оп.
на 2 місяця — 10 рн. 78 оп.
на 3 місяця — 15 рн. 52 оп.
на 4 місяця — 20 рн. 56 оп.
на 5 місяців — 25 рн. 30 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь

на місяць — 19 рн. 92 оп.
на 2 місяця — 40 рн. 04 оп.
на 3 місяця — 59 рн. 41 оп.
на 4 місяця — 79 рн. 08 оп.
на 5 місяців — 98 рн. 45 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2008 РІК

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2008 РІК СТОР. 27

Ãîðîñêîï êèÿíèíà 
íà 13 æîâòíÿ
ОВНИ мають шанс продемонстр вати свою самостійність і незалеж-

ність на сердечном поприщі. А це під ине жар в любовне пол м’я. На
сл жбовом ж фронті ініціативний ент зіазм та безцеремонність (аби
видаватися най ращим) мож ть заш одити ар’єрі. Не спаліть рила фа-
ховими амбіціями. ТЕЛЬЦІ, не звертайте ва и на ч жі за важення, за-
ляжте на дно, адже тихіше їдеш — далі б деш. Удалині від людсь о о
алас піймаєте творчий айф та зможете навести лад либинних пси-
холо ічних лабіринтах. У БЛИЗНЯТ день промайне в любовних хвилю-
ваннях, обранець постане непрочитаною ни ою, де на вас очі є чи-
мало від риттів, я і допомож ть знов підняти йо о на п’єдестал ідеал
й відч ти себе щасливими. Тіль и не нама айтеся взяти мило о під аб-
л . РАКИ, йдіть на пост п и і не р йн йте партнерсь і мости без ом-
промісністю. Ви одержимі войовничим д хом, що може збити з пра-
вильно о шлях , розсердити ерівництво. В боротьбі хто — о о зазна-
єте фіас о, адже сила нині на боці с перни а. ЛЕВАМ випаде на ода
за р тити романтичн інтриж , я а, може статися, переросте в при-
страсть і навіть фініш є під марш Мендельсона. ДІВИ, вам хочеться б -
ти чарівними та вбраними за останнім пис ом моди?.. Бажання нор-
мальне. Отож а ратно роз ошелюйте бла овірних, стрим ючи влас-
ниць і інстин ти. ТЕРЕЗИ, я що вами р хатиме поч ття с перництва,
нічо о страшно о — то ч довий стим л стати ліпшими, взяти ор над
оточенням, а природних обдар вань вас для цьо о — хоч реблю а-
ти. СКОРПІОНИ, не бійтеся б ти старшими, ди пошлють. Особливо
старайтеся заради родини, старанно опанов йте роль зраз ово о ос-
подаря, я вам дор чив цьо о ро Всевишній. Тоді й зі здоров’ям
проблем не б де. СТРІЛЬЦІ, пристрасть до розва та забав може вда-
рити по ишені. А втім, за все потрібно платити, том , оли не терпить-
ся дістати задоволення та заре оменд вати себе без орисливим др -
ом, не ш од йте рошей! КОЗОРОГИ, сім’я та робота вима ають ба-
ато енер о апіталів, на ін поставлено особисте щастя. Тож не ш о-
д йте нічо о для себе. Вам треба б ти чарівними та вродливими, жи-
ти в армонії з рідними та оле ами, аби влашт вати особисте життя.
ВОДОЛІЇ, вім ніть інтеле т альні сили, інформаційні анали стр м -
ють ч дово, том знання зможете здоб ти вчасно. РИБИ, не ходіть са-
мотнім павичем, тримайтеся рт . Мо тній д х оле тивізм для вас
є животворним, розчиніться в тій бла одатній стихії, і форт на сміха-
тиметься вам!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Кер ючись листом єдино о а ціонера, що володіє 100 % а цій ВАТ
"ЄВРОЦЕМЕНТ р п-У раїна", за вх. № ЕЦГУ/1-3169/8 від 10 жовтня 2008
р., а та ож п. 9.11 Стат т Товариства:
ви онавчий ор ан ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВ-

РОЦЕМЕНТ р п-УКРАЇНА", од ЄДРПОУ 33549911 (далі Товариство), з
місцем знаходження за адресою: 01133, У раїна, м. Київ, в лиця К т -
зова 18/7В,
повідомляє про перенесення проведення дати позачер ових за аль-

них зборів а ціонерів Товариства на 23 жовтня 2008 р. Місце прове-
дення та порядо денний — не змінено.

Телефон для довідо : (044) 590-19-82.

Конта тна особа: Бондарен о І.В.

Під час останніх відвідин раїнсь ої столиці ветерани важ о о ро Deep Purple потішили иївсь их меломанів знанням
вітчизняно о фоль лор
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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 2722
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Тарас ПРОХАСЬКО, письмен-
ни :
— Незмінними і 100 % любле-

ними залишаються ябл а — про-
тя ом ро , не лише восени. Ще
люблю слив и орсь і, р ш и
осінні. Мені д же подобається, о-
ли в одном приміщенні пахне і
сливами, і ябл ами, і р ш ами—
це пі “плодожерства”!

Ірма ВІТКОВСЬКА, а триса
(серіал “Леся+Рома”):
—Яд же люблю осінні р ш и—

та і со овиті, солод і, пишні!.. На-
віть я що з хробач ами — значить
вони хороші. Та ож обожнюю слив-

и, ав ни, дині, пол ниці. Осінь для
мене — найсмачніша пора!

Олена ШОПТЕНКО, чемпіон-
а світ з десяти танців, пере-
можниця “Танців із зір ами”:
— Я фр ти д же люблю. За-

мість солод о о (шо олад и чи тіс-
теч а) раще з’їсти солод ий
фр т. Д же смачні ябл а й пол -
ниці. Навіть оли замовляю десер-
ти, то з ябл чним чи пол ничним
сма ом. Але є й парадо си: та ,
мені подобаються вино рад і сли-
ви, але не люблю ізюм і чорно-
слив, і навпа и — їм ра , абри-
оси не до сма !

Ì³é óëþáëåíèé ôðóêò...

Юрій МІРОШНИЧЕНКО, народний деп тат, прав-
ни :
— Справедливість слід ш ати не ишенях тих по-

літичних сил, я і олись орлопанили: “Справедливість
є і за неї варто боротися!”. Та само не варто ш ати
її на майданах, аслах та ре ламних роли ах. Нато-
мість я б радив сім нашим ромадянам, я і ш ають
справедливості, придбати Констит цію і оде си за о-
нів У раїни. Справедливість є, і знайти її ціл ом мож-
ливо — вона лише б ві за он .

Костянтин СТОГНІЙ, телевед чий:
— Справедливість в У раїні є, але вона ожно о
раїнця своя. Вона реальна, бо її носіями є реальні

люди — наші ромадяни. Одна справедливість нема-
теріальна — її не знайдеш ні шафі, ні в державній с-
танові, її не можна придбати рамниці. Вона “живе” в
людсь ій яві: ожен мислить собі те, що вважає спра-

ведливим для себе. Спільно о ж поняття справедливо-
сті немає ні в У раїні, ані світі. Теоретично напрацю-
вання та о о спільно о поняття є можливим, і людям
слід до цьо о пра н ти й самовдос оналюватися.

Оле сій РЕЗНІКОВ, адво ат:
— Спадає на д м стародавній вислів, завчений ще

в ніверситеті: “Мистецтво справедливості слід ш а-
ти правос дді”. І справді, здавалося б, справедли-
вість треба ш ати спеціалізованих становах — с -
дах. Одна сит ація із правос ддям в У раїні, на жаль,
та а, що справжні “митці правос ддя” це радше пооди-
но і випад и “ви лючення з правила”, аніж саме пра-
вило. В раїнсь их с дах переважають “ремісни и пра-
вос ддя”. Том реальне втілення справедливості в
У раїні можна знайти хіба-що в дитячих садоч ах, при-
чом — на рівні самої малечі. Тіль и вони нашій дер-
жаві ще не заражені “бацилою ор пції”.

Äå â Óêðà¿í³ ìîæíà çíàéòè 
ñïðàâåäëèâ³ñòü?

Êèÿíè áàâëÿòüñÿ
ñóíèöåþ
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ñóíèöÿ — 25 %
2. ßáëóêî — 20 %
3. Äèíÿ — 17 %
4. Êàâóí — 17 %
5. Ïîëóíèöÿ — 10 %
6. Áàíàí — 7 %

Þë³þ ²âàíåíêî âèçíàíî
íàéêðàùèì ñóääåþ
Âîíà ñòàëà ïåðåìîæíèöåþ êîíêóðñó "Þðèñò ðîêó-2008" 

ªâãåí³é ÄÎÐÎÆÀÍ
“Õðåùàòèê”

У он рсі "Юрист ро -
2008", я ий же не впер-
ше проводить Союз юрис-
тів У раїни, номінації
"С ддя" перемо ла за-
ст пни олови Голосіїв-
сь о о районно о с д
Юлія Іванен о. За сім ро-
ів роботи жін а до лала
чимало з силь, щоб він
став одним із найефе -
тивніших Києві. Я цьо-
о вдалося домо тися,
правознавець розповіла
"Хрещати ".

Ó êàá³íåò³ çàñòóïíèêà ãîëîâè
Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó
Þë³¿ ²âàíåíêî ïî-äîìàøíüîìó
çàòèøíî é ñâ³òëî. Áàãàòî êâ³ò³â,

âàçî÷êè ç öóêåðêàìè... Íà ïî÷åñ-
íîìó ì³ñö³ — ì³æ ô³ãóðêîþ ñîâè
³ òåðåçàìè ïðàâîñóääÿ — îòðèìà-
íèé ìèíóëîãî â³âòîðêà “þðèäè÷-
íèé îñêàð”. Îõàéíèé, ñó÷àñíèé ³
êîìôîðòíèé ìàº âèãëÿä òàêîæ
óñå ïðèì³ùåííÿ ñóäó. Ó çàëàõ
âñòàíîâëåíî êîíäèö³îíåðè, à ïå-
ðåä áóä³âëåþ êâ³òíå êëóìáà.

“Ïîáóòîâèé êîìôîðò ó ñóä³
ïðîñòî âêðàé ïîòð³áåí. Öå êîø-
òóâàëî íàì çíà÷íèõ çóñèëü, àëå
ìè âñå çðîáèëè, — ðîçïîâ³äàº ïà-
í³ ²âàíåíêî. — Çàçâè÷àé ëþäè
ïðèõîäÿòü äî ñóäó ç íåãàòèâîì, à
êîëè âîíè ùå é áà÷àòü ïîøàðïà-
í³ äâåð³ òà ïðîòåðòèé ë³íîëåóì, öå
íå äîäàñòü ¿ì íàñòðîþ. Äî òîãî æ,
ÿêà â òàêèõ óìîâàõ áóäå ïîâàãà
äî óñòàíîâè?!” — çàïèòóº é îäíî-
÷àñíî â³äïîâ³äàº âîíà.

Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîííèé ñóä
ìîæíà ââàæàòè çðàçêîâèì çà áà-
ãàòüìà êðèòåð³ÿìè. Çíà÷íîþ ì³-
ðîþ — çàâäÿêè ñàìå ïàí³ ²âàíåí-
êî. Â³í ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâà-

íèé äîñâ³ä÷åíèìè êàäðàìè. Ùî-
ì³ñÿöÿ òóò ðîçãëÿäàþòü ïîíàä 500
ñïðàâ.

Þë³ÿ ²âàíåíêî íàðîäèëàñÿ â
Êèºâ³. Ó ñóäî÷èíñòâ³ áåçäîãàííî
ïðàöþº îäèíàäöÿòü ðîê³â. Ç
1997-ãî, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ þðè-
äè÷íîãî ôàêóëüòåòó Êè¿âñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìå-
í³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, — ó Ïå÷åð-
ñüêîìó, à ç 2001-ãî — ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîííîìó ñóä³. Ñïå-
ö³àë³çóºòüñÿ íà ðîçãëÿä³ öèâ³ëü-
íèõ ñïðàâ. “×àñòî âèíèêàþòü ñè-
òóàö³¿, êîëè çàêîí íà îäíîìó áî-
ö³, à ñóääÿ ÿê ëþäèíà — íà ³í-
øîìó, — ç³çíàºòüñÿ ïàí³ ²âàíåí-
êî. — Òà êåðóâàòèñÿ ïîòð³áíî
ëèøå çàêîíîì. Ó íüîìó ³ º òà ñà-
ìà çîëîòà ñåðåäèíêà”.

Â³ëüíèé ÷àñ æ³íêà ïðîâîäèòü ³ç
ñ³ì’ºþ, ìàº äîíüêó øê³ëüíîãî â³-
êó. Ââàæàº, ùî ñóääÿ, ÿêèé äáàº
ïðî äîáðîáóò âëàñíî¿ ðîäèíè,
çàâæäè áóäå óâàæíèì äî ïðîáëåì
³íøèõ
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Мій улюблений фрукт:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ ì³íëèâà õìàðí³ñòü. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ñõ³ä-

íèé, 3—7 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +12...+14°Ñ, âíî÷³ +7...+9°Ñ;
íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +19°Ñ, ì³ñöÿìè +15...+20°Ñ; íà ñõîä³ êðà-
¿íè +11...+12°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+14...+19°Ñ, âíî÷³ +9...+11°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ñîíÿ÷íî. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð çàõ³äíèé, 2—
5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +11...+15°Ñ, âíî÷³ +7...+8°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
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С ддя Юлія Іванен о вважає: попри б дь-я і сит ації, ер ватися потрібно лише за оном


