
хрещатик
№211 (3427) вівторок, 25 листопада 2008 року київська муніципальна газета

Ìåð óñ³õ êèÿí
Ñüîãîäí³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
ïðèéìàº ïîçäîðîâëåííÿ 

Ñüîãîäí³ ç íàãîäè 57-¿ ð³÷íèö³
ïðèéìàº ïîçäîðîâëåííÿ â³ä ïîë³òè÷-
íî¿ åë³òè Óêðà¿íè, çàêîðäîííèõ ïî-
ñë³â òà ïðîñòèõ êèÿí ì³ñüêèé ãîëî-
âà ñòîëèö³ Óêðà¿íè Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé. Ëþäèíà, ÷èé æèòòºâèé
øëÿõ îçíàìåíîâàíèé íåñòðèìíèì
ðóõîì äî âñå íîâèõ ³ íîâèõ âåðøèí.
Ïîë³òèê, ùî “çðîáèâ ñåáå ñàì” ³
óñï³øíî çðåàë³çóâàâñÿ ó âñ³õ ñâî¿õ
æèòòºâèõ ïî÷èíàííÿõ, ñüîãîäí³ çà-
õèùàº ³íòåðåñè êè¿âñüêî¿ ãðîìàäè.
Çàõèùàº ÿê â³ä ðóéí³âíèõ âïëèâ³â
ççîâí³, òàê ³ â³ä “ïîë³òè÷íèõ áóðå-
â³¿â” ì³ñüêîãî ìàñøòàáó.

Ñüîãîäí³, â óìîâàõ ñâ³òîâî¿ åêîíî-
ì³÷íî¿ êðèçè òà âíóòð³øíüî¿ ïîë³òè÷-
íî¿, â îñíîâ³ ÿêî¿ êðèçà äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ, Êè¿â çàëèøàºòüñÿ îñå-
ðåäêîì ïîë³òè÷íî¿ ñòàá³ëüíîñò³, åêî-
íîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ é ãðîìàäÿí-
ñüêîãî ñïîêîþ. Êè¿â ³ç ã³äí³ñòþ íå-
ñå âåëè÷íó ì³ñ³þ ñòîëèö³ Óêðà¿íè,
âåäó÷è çà ñîáîþ ðåã³îíè óñ³º¿ äåðæà-
âè, çàäàþ÷è ¿ì äèíàì³êó ðîçâèòêó.
Íîâàòîðñüêèé ³ êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä
ìåðà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî äî ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåì ì³ñòà ïðèí³ñ íà-
ïîâíåííÿ áþäæåòó, ïåðåòâîðèâ ï³ä-
ïðèºìñòâà, ùî ä³þòü íà òåðèòîð³¿ Êè-
ºâà, íà åôåêòèâí³ òà ïðèáóòêîâ³, çìó-
ñèâ ÷èíîâíèöòâî ïðàöþâàòè íà áëà-
ãî ãðîìàäè, çì³íþâàòè êóëüòóðíå îá-
ëè÷÷ÿ óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³ ç ïîñòðà-
äÿíñüêîãî íà ºâðîïåéñüêå, ïîë³ïøó-
âàòè æèòòÿ áàãàòüîõ êèÿí. Òîæ íå
äèâíî, ùî âèñîêó ÷åñòü ³ äîâ³ðó, âè-
ñëîâëåíó Ëåîí³äîâ³ ×åðíîâåöüêîìó
äâà ðîêè òîìó, öüîãîð³÷ ñòîëè÷íà
ãðîìàäà çíîâó ï³äòâåðäèëà. À ¿¿ âäÿ÷-
í³ñòü ³ øàíà — öå íàéïåâí³øèé êðè-
òåð³é îö³íêè ñàìîâ³ääàíî¿ ïðàö³ Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî òà éîãî êîìàíäè.

Çà äâà ðîêè íàøå ì³ñòî çðîñëî, íà-
áóëî ðèñ ºâðîïåéñüêîãî ìåãàïîë³ñó —
ì³ñòà, äå íà íàéâèùèé ùàáåëü ï³äíå-
ñåíî ïðàâà ³ ñâîáîäè ãðîìàäÿíèíà òà
ºâðîïåéñüê³ ñòàíäàðòè ÿêîñò³ æèòòÿ.
Óïåðøå çà äîâã³ ðîêè â ä³ÿëüíîñò³ ì³ñü-
êî¿ âëàäè âò³ëåíî ïðèíöèïè êîìàíä-
íî¿ ðîáîòè, ñèñòåìíîñò³ é â³äïîâ³äàëü-
íîñò³. Êè¿â æèâå, çðîñòàº, ðîçâèâàºòü-
ñÿ, ³íôðàñòðóêòóðà ì³ñòà ðîçáóäîâóº-
òüñÿ. Ñòîëèöÿ Óêðà¿íè ñòàº âñå êîì-
ôîðòí³øîþ äëÿ ïðîæèâàííÿ ëþäåé,
äëÿ â³äâ³äóâàííÿ òóðèñò³â, äëÿ ðîáîòè,
îñâ³òè, á³çíåñó òà â³äïî÷èíêó. Ëåîí³äî-
â³ ×åðíîâåöüêîìó âäàëîñÿ â³äðîäèòè
òó äåìîêðàòè÷íó ïðàêòèêó ïðÿìîãî íà-
ðîäîâëàääÿ â Êèºâ³, ÿêà ïóëüñóº ó êðî-
â³ íàøîãî íàðîäó òà æèâå â òðàäèö³ÿõ
óêðà¿íö³â ùå ç äàëåêèõ ³ ñëàâíèõ ÷àñ³â
Êè¿âñüêî¿ Äåðæàâè. Ñüîãîäí³, ÿê ³ òî-
ä³, êèÿíè ðàçîì ³ç âëàäîþ ïðèéìàþòü
ïîë³òè÷í³ òà ãîñïîäàðñüê³ ð³øåííÿ, âè-
çíà÷àþòü ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó ì³ñòà é
îáèðàþòü øëÿõè ¿¿ åôåêòèâíî¿ ðåàë³-
çàö³¿. Ìàáóòü, ñàìå â ö³é â³äêðèòîñò³,
ïðîçîðîñò³ òà ä³àëîã³÷íîñò³ ñòèëþ êå-
ð³âíèöòâà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî é
ïîëÿãàº ñåêðåò éîãî óñï³õó íà ïîñàä³
ìåðà óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³. À éîãî ä³à-
ëîã ç êèÿíàìè º òèì ³ìïóëüñîì, ùî
ðóõàº ñòîëè÷íå ì³ñòî äî íîâèõ çäîáóò-
ê³â ³ ïåðåìîã
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Íà òë³ ³íôîðìàö³éíèõ â³éí òà ñïåöîïå-
ðàö³é, æóðíàë³ñòñüêèõ ïðîâîêàö³é òà â³ä-
âåðòî¿ áðåõí³ Âè çàâæäè ç ã³äí³ñòþ é ïðî-
ôåñ³îíàë³çìîì â³äñòîþâàëè ñâîþ òî÷êó çî-
ðó. Âàøà ùèð³ñòü, ðîçóì, íåñòàíäàðòíå
ìèñëåííÿ ïðèâàáëþâàëî íàâ³òü âîðîã³â, à
òîìó òîííè áðóäó, ùî âèëèâàëè íà Âàñ îë³-
ãàðõ³÷í³ ÇÌ², ò³ëüêè çì³öíèëè êèÿí ó âè-
áîð³ ë³äåðà. Íàì ïðèºìíî, ùî ñåðåä òèõ
æóðíàë³ñò³â, êîòð³ íå âèêðèâëþâàëè Âàøèõ
äóìîê, íå øóêàëè äåøåâèõ ñåíñàö³é òà íà-
ìàãàëèñÿ çíàéòè êîíòàêò ³ç êèÿíàìè, áóëè
³ íàø³ êîëåêòèâè.

Ìè ïèøàºìîñÿ, ùî ïîðó÷ ³ç Âàìè áóäó-
ºìî íîâå, ºâðîïåéñüêå, ãîñòèíí³øå, ðîçâè-
íåí³øå ì³ñòî. Ñàìå íàøå âèäàííÿ ñòî¿òü
ðàçîì ³ç Âàìè íà âàðò³ ³íòåðåñ³â ïðîñòèõ
êèÿí ïðîòè õàáàðíèê³â, çàáóäîâíèê³â òà
øàõðà¿â. Ñàìå íàø³ ÇÌ² ñòàëè îäíèì ³ç
ìàéäàí÷èê³â êîíñòðóêòèâíèõ äèñêóñ³é äëÿ
âèð³øåííÿ ïîäàëüøî¿ äîë³ ì³ñòà. Ñàìå íàø³
ÇÌ² çàëó÷àþòü êè¿âñüêèõ ³íòåëåêòóàë³â äî
ðîçâ’ÿçàííÿ ì³ñüêèõ ïðîáëåì.

Áàæàºìî Âàì, Ëåîí³äå Ìèõàéëîâè÷ó, çà-
ëèøàòèñÿ òàêèì æå ùèðèì, ëþäÿíèì òà
ïðèñê³ïëèâèì ó âèð³øåíí³ äîë³ ì³ñòà. Çè-
÷èìî âåëèêèõ òâîð÷èõ çàäóì³â, ïðîåêò³â ³
ñâ³òëèõ ³äåé, ÿê³ íàø³ ÇÌ² îáîâ’ÿçêîâî äî-
íåñóòü äî êèÿí, à òàêîæ óñ³õ áåç âèíÿòêó
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè.

Коле тиви азет
“Хрещати ”, “Вечірній Київ”,

“У раїнсь а столиця”,
ТРК “Київ”, радіо “Київ 98 FM”

Ñòîëè÷íèé ïðîãðåñ

Бюджет побив сі ре орди

Ãîëîâíèé ô³íàíñîâèé äîêóìåíò ñòîëèö³ Êèºâà íà 2008 ð³ê ñòàâ
ðåêîðäíèì çà îñòàíí³ ðîêè ³ ïåðåâèùèâ 25 ìëðä ãðí. Öå ìàé-
æå â ï³âòîðà ðàçó á³ëüøå, í³æ òîð³ê, ³ ïðàêòè÷íî â ÷îòèðè ðàçè
á³ëüøå çà áþäæåò ÷àñ³â åêñ-ìåðà Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åíêà. Çà
ïåð³îä ïðàâë³ííÿ ì³ñòîì Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî íàïîâíåííÿ
ñòîëè÷íî¿ ñêàðáíèö³ çðîñòàëî â ãåîìåòðè÷í³é ïðîãðåñ³¿. Òàê, ó
2006-ìó ñóìà íàäõîäæåíü ñòàíîâèëà 9 ìëðä ãðí, ó 2007-ìó —
17 ìëðä ãðí, ó 2008-ìó — 25 ìëðä ãðí. Ïðè÷îìó ñòîëè÷íèé áþ-
äæåò á³ëüøå í³æ íà 80 â³äñîòê³â ôîðìóºòüñÿ çà ðàõóíîê ïîäàò-
ê³â íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á. Çàãàëîì ö³ íàäõîäæåííÿ íèí³ø-
íüîãî ðîêó ìàþòü ñòàíîâèòè 13 ìëðä 795 ìëí ãðí. Òàêå çðîñ-
òàííÿ íàñàìïåðåä ïîâ’ÿçàíå ç ï³äâèùåííÿì ó 2008 ðîö³ ðîçì³-
ðó ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè: ç 1 ñ³÷íÿ — 515 ãðí, ç 1 êâ³ò-
íÿ — 525 ãðí, ç 1 æîâòíÿ — 545 ãðí, à ç 1 ãðóäíÿ — 605 ãðí.

Êîìàíäà ìåðà ç ãîðä³ñòþ çàÿâëÿº ïðî ùîð³÷íå çá³ëüøåííÿ
ô³íàíñóâàííÿ ñîö³àëüíèõ ñòàòåé. Ïåðåäóñ³ì êîøòè ñïðÿìîâó-
þòü íà ðîçâèòîê îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³
ñïîðòó, êóëüòóðè. ×èìàëî óâàãè ïðèä³ëÿþòü íèí³ òàêèì ñîö³-
àëüíèì ïèòàííÿì, ÿê çàõèñò ìàëîçàáåçïå÷åíèõ, îõîðîíà ìàòå-
ðèíñòâà é äèòèíñòâà, à ùå ñåðéîçíèì êàï³òàëîâêëàäåííÿì íà
ïåðñïåêòèâó, íàóêîâèì ðîçðîáêàì òà ³ííîâàö³éíèì ïðîåêòàì.

Call-центр захищає від ор мпованих
чиновни ів

“Äçâ³íêîâèé öåíòð”, àáî Ñall-öåíòð, àíàëîã³â ÿêîìó ùå íå
áóëî í³ â ñòîëèö³, í³ â Óêðà¿í³, Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ñòâîðèâ
ó 2006-ìó, íåâäîâç³ ï³ñëÿ ïðèõîäó äî âëàäè. Íîâà ñòðóêòóðà ïî-
÷àëà ä³ÿòè ç 10 ëèïíÿ çà òåëåôîíîì 0-51. Îïåðàòîðè íàäàþòü
áåçïëàòí³ ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâ³ ïîñëóãè, ñþäè ìîæíà ïîâ³-
äîìèòè ïðî àâàð³éíó ñèòóàö³þ, òðàíñïîðòí³ àáî æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ ïðîáëåìè, ïîñêàðæèòèñÿ íà áåçä³ÿëüí³ñòü ïîñàäîâö³â,
à òàêîæ âíåñòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçâèòêó Êèºâà.

Ñëóæá³ äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì çàòåëåôîíóâàëè ñîòí³ òèñÿ÷
êèÿí. Íàñàìïåðåä ëþäè ñêàðæèëèñÿ íà íåçàäîâ³ëüíó ðîáîòó
ÆÅÊ³â, òîáòî ïîãàíå òåïëî ³ âîäîïîñòà÷àííÿ, íåñâîº÷àñíå âè-
âåçåííÿ ñì³òòÿ, ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³é, ïðîáëåìè äîðîæíüî-
òðàíñïîðòíîãî ãîñïîäàðñòâà, ôàêòè ïîðóøåííÿ ñàí³òàðíî-åï³-
äåì³îëîã³÷íèõ íîðì íà ðèíêàõ, ó ìàãàçèíàõ òà çàêëàäàõ ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ. Îêð³ì òîãî, ãîðîäÿíè âèñëîâëþâàëè íåâäî-
âîëåííÿ ìåäè÷íèì îáñëóãîâóâàííÿì, ñïîâ³ùàëè ïðî ôàêòè âè-
ìàãàííÿ õàáàð³â òà ïåðåâèùåííÿ ñëóæáîâöÿìè ñâî¿õ ïîâíîâà-
æåíü. Ñï³âðîá³òíèêè Ñall-öåíòðó ïðàöþþòü ö³ëîäîáîâî ³ íå
ò³ëüêè ô³êñóþòü ïîâ³äîìëåííÿ, à é îïåðàòèâíî ïåðåäàþòü ¿õ êå-
ð³âíèêàì ðàéîí³â, êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ îðãàí³çàö³é äëÿ ðåàãó-
âàííÿ. Çãîäîì æå ïåðåâ³ðÿþòü âèêîíàííÿ. Çà ÷àñ ðîáîòè Ñall-
öåíòðó çàô³êñîâàíî ïîíàä äâà ì³ëüéîíè äçâ³íê³â. Âèâ÷àòè ðî-
áîòó ï³äðîçä³ëó äî ÊÌÄÀ âñå ÷àñò³øå ïðè¿çäÿòü ïðåäñòàâíèêè
îáëàñíèõ öåíòð³â òà ì³ñò Óêðà¿íè, çîêðåìà ç Ïîëòàâè, ×åðêàñ,
Êðèâîãî Ðîãó.

Киянам пропон ють
європейсь ий транспорт

Ïð³îðèòåòàìè ó ñâî¿é ðîáîò³ ìåð Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé ñòàâèòü îíîâëåííÿ ³ çàì³íó äîðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè. Áî ñàìå â³ä íå¿ áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü êîìôîðò-
í³ñòü ïðîæèâàííÿ ó ñòîëèö³. Çàêóïîâóþòü íîâ³ àâòîáóñè, òðî-
ëåéáóñè, áóäóþòü íîâ³ ìîñòè, ñòàíö³¿ ìåòðî, ðåìîíòóþòü äîðî-
ãè. Îäíèì ³ç íàéêàï³òàëîºìí³øèõ ³ ñîö³àëüíî âàæëèâèõ îá’ºê-
ò³â, ùî íèí³ çâîäÿòü ó ñòîëèö³ ³ ÿêèé ïåðåäáà÷àº íàéá³ëüøó ñó-
ìó âêëàäåíü, çâ³ñíî, º Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêèé ìîñòîâèé ïå-
ðåõ³ä ÷åðåç Äí³ïðî. Íà ïðîäîâæåííÿ éîãî áóä³âíèöòâà ó 2008-
ìó ïåðåäáà÷åíî âèòðàòèòè ïîíàä 700 ìëí ãðí, ç ÿêèõ 400 ìëí
ãðí — êîøòè ì³ñüêîãî áþäæåòó òà 300 ìëí ãðí — ñóáâåíö³¿ ç
äåðæàâíîãî. Òàêîæ íèí³ òðèâàº íàïðóæåíà ðîáîòà ç ðåêîí-
ñòðóêö³¿ íàéïåðåîáòÿæåí³øèõ òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçîê ì³ñòà —
Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³ òà ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ â³ä âóëèö³ Ñòà-
ðîâîêçàëüíî¿ äî Âåëèêî¿ ê³ëüöåâî¿ äîðîãè. Êð³ì òîãî, ì³ñòî
ïðîòÿãîì íèí³øíüîãî ðîêó çàêóïèòü ïîíàä 500 îäèíèöü ðóõî-
ìîãî ñêëàäó ãðîìàäñüêîãî êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó é îáëàä-
íàííÿ. Òàêîæ óäâ³÷³ çá³ëüøèòüñÿ ô³íàíñóâàííÿ íà ðîçâèòîê
ìåòðîïîë³òåíó — 2 ìëðä ãðí.

У столиці від риваються с часні
медичні за лади

Íå çàáóâàº ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ³ ïðî ÿê³ñ-
íå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ êèÿí. Ó ñèñòåì³ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íèí³ ôóíêö³îíóº 179 ë³êóâàëüíèõ çà-
êëàä³â. Àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷íó äîïîìîãó íàäàþòü ó 61 ïî-
ë³êë³í³ö³, ç íèõ òðè — ñ³ìåéíîãî òèïó. Ùîäíÿ ìàéæå 70 òèñÿ÷
êèÿí â³äâ³äóþòü ïîë³êë³í³êè òà äèñïàíñåðè.

Ìåð ñòîëèö³ ïîñò³éíî àêöåíòóº óâàãó íà òîìó, ùî ñòàö³îíàð-
íó äîïîìîãó ìîæóòü ä³ñòàòè âñ³ ìåøêàíö³ Êèºâà íåçàëåæíî â³ä
ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Äëÿ öüîãî â ì³ñò³ ïåðåäáà÷åíî 55 ñòàö³î-
íàðíèõ çàêëàä³â, ó ÿêèõ ùîðîêó áóâàº ïîíàä 520 òèñÿ÷ õâîðèõ.
Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòàíö³ÿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè çàáåçïå-
÷óº ñâîº÷àñíå íàäàííÿ åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè êèÿíàì
òà ïðè¿æäæèì. Ùîð³÷íî çä³éñíþºòüñÿ ïîíàä 550 òèñÿ÷ âè¿çä³â
äî õâîðèõ, ùîäåííî — ïîíàä 1500. Ó ìóí³öèïàëüíèõ ìåäè÷íèõ
çàêëàäàõ íèí³ ïðàöþþòü ïîíàä 65 òèñÿ÷ ôàõ³âö³â. Ñåðåä íèõ
ïîíàä 12 òèñÿ÷ ë³êàð³â òà á³ëüøå í³æ 20 òèñÿ÷ ñåðåäí³õ ìåäè÷-
íèõ ïðàö³âíèê³â.

Ùîðîêó â Êèºâ³ çâîäÿòü ñó÷àñí³ ìåäè÷í³ çàêëàäè. Ò³ëüêè ïðî-
òÿãîì äâîõ îñòàíí³õ ðîê³â ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ ê³ëüêà 
îá’ºêò³â, ÿêèì íåìàº ð³âíèõ ó äåðæàâ³ òà çà êîðäîíîì. Öå çîê-
ðåìà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñåðöÿ íà âóëèö³ Áðàòèñëàâñüê³é,

Øàíîâíèé
Ëåîí³äå 

Ìèõàéëîâè÷ó! Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé âïðîâàäæóº ó Êèºâ³ 
ºâðîïåéñüê³ ³í³ö³àòèâè

Сьо одні радни Київсь о о місь-
о о олови Казбе Бе т рс нов
заявив, що на від ритих тор ах
із продаж сл жбових автомобілів
може взяти часть б дь-я ий и-
янин, а чиновни и мерії не брати-
м ть часті в цих тор ах.

“Êè¿âñüêà ìåð³ÿ çàö³êàâëåíà â ïðîâåäåí-
í³ â³äêðèòèõ ³ ÷åñíèõ òîðã³â ³ç ïðîäàæó
ñëóæáîâèõ àâòîìîá³ë³â ñòîëè÷íèõ ÷èíîâ-
íèê³â. Âîíè ïðèçíà÷åí³ íà 28 ëèñòîïàäà
òà ðîçïî÷íóòüñÿ î 13.00. Ó öèõ òîðãàõ çìî-
æå âçÿòè ó÷àñòü áóäü-ÿêèé êèÿíèí, ÿêèé
ðåºñòðóâàòèìåòüñÿ äëÿ ó÷àñò³ öüîãî æ äíÿ
ç 10.00 äî 12.50 çà ì³ñöåì ïðîâåäåííÿ —
òîáòî â Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿. Êð³ì òîãî, â³äêðèò³ òîðãè äî-
çâîëÿþòü îá³éòèñÿ áåç ðåºñòðàö³éíîãî òà
ãàðàíò³éíîãî âíåñê³â. Äëÿ ó÷àñíèê³â ô³-
çè÷íèõ îñ³á äîñèòü ìàòè ïàñïîðò é ³äåí-
òèô³êàö³éíèé êîä. Äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á
ïîòð³áåí çâè÷àéíèé ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, 
ç ÿêèì ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà ñàéò³ îô³-
ö³éíîãî äðóêîâàíîãî îðãàíó êè¿âñüêî¿ âëà-
äè — ãàçåòè “Õðåùàòèê”, — ïîâ³äîìèâ
Êàçáåê Áåêòóðñóíîâ.

Ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ï³ä-
êðåñëèâ, ùî â öèõ òîðãàõ íå áðàòèìóòü
ó÷àñò³ ò³ îñîáè, ÷è¿ ñëóæáîâ³ àâòîìîá³ë³ ðå-
àë³çîâóâàòèìóòü.

“Æîäåí ÷èíîâíèê ìåð³¿, ÷èé àâòîìîá³ëü
âèñòàâëåíî íà ïðîäàæ, íå áðàòèìå ó÷àñò³
â òîðãàõ. Öå äîçâîëèòü çàáåçïå÷èòè ïðî-
çîð³ñòü ³ ÷åñí³ñòü ïðîâåäåííÿ öüîãî çàõî-
äó. Òàêèì ÷èíîì, çíà÷íî çá³ëüøóþòüñÿ
øàíñè äëÿ òèõ ëþäåé, ÿê³ õî÷óòü ïðèäáà-
òè ö³ àâòîìîá³ë³”, — ï³äêðåñëèâ Êàçáåê
Áåêòóðñóíîâ

Продовження теми
на 4-й стор.

Êàçáåê 
ÁÅÊÒÓÐÑÓÍÎÂ:

“×èíîâíèê³â 
íå ïóñòÿòü 
íà òîðãè”

Після приход до влади оманди Леоніда Черно-
вець о о столиця все більше стає схожою на єв-
ропейсь е місто. Нововведення тор н лися ожної
зі сфер життя иян. Найбільший за всю історію
бюджет дає змо реалізов вати соціальні про ра-
ми та насамперед дбати про найменш захищені
ате орії людей. Для столичних жителів створю-
ють зр чн інфрастр т р , б д ють розв’яз и,
мости, нові станції метро, від ривають ш оли і
медичні за лади, дост пним стає житло. Очолив-
ши місто, Леонід Черновець ий не перетворився
на чиновни а-товстос ма, а навпа и, став ближ-
чим до людей. З ожним днем роботи мер впро-
вадж є та розвиває нові ініціативи поліпшення
життя иян.
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äå âæå îïåðóþòü ïàö³ºíò³â, êîðïóñ ¹ 4 Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îíêîëîã³÷-
íî¿ ë³êàðí³ — õîñï³ñ äëÿ îíêîõâîðèõ. Îêð³ì òîãî, â Äàðíèöüêîìó ðàéî-
í³ ñòîëèö³ íà âóëèö³ Óðë³âñüê³é â³äêðèòî äèòÿ÷ó ïîë³êë³í³êó, ðîçðà-
õîâàíó íà 400 â³äâ³äóâàíü çà çì³íó.

Соціальним
працівни ам — дост пне житло

Ùå îäíèì ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìêîì ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ïîñàä³ ìå-
ðà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîñòàâèâ çâåäåííÿ ñîö³àëüíîãî æèòëà. Äî
ê³íöÿ 2008-ãî ïåðåäáà÷åíî ââåñòè â åêñïëóàòàö³þ ïîíàä 20 òèñÿ÷
êâàðòèð. Çîêðåìà äâà áóäèíêè äëÿ ìåäèê³â ³ â÷èòåë³â òà 7 æèòëîâèõ
âèñîòîê äëÿ êèÿí, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà êâàðòîáë³êó. Íà äóìêó ìåðà,
çìåíøèòè êâàðòèðíó ÷åðãó â Êèºâ³ çíà÷íî äîïîìîæå ³ íîâà ñõåìà ïðî-
äàæó åë³òíîãî æèòëà íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ. Òàê, ïðîâ³âøè òîð³ê äâà
êîíêóðñè ç ïðîäàæó 10 åë³òíèõ êâàðòèð, ì³ñòî ïðèäáàëî 20 ïîìåø-
êàíü äëÿ ñ³ìåé ÷åðãîâèê³â. Ï³ä ÷àñ çàáóäîâè ìàñèâó Ïîçíÿêè-3 çà-
ïëàíîâàíî ñïîðóäèòè 16 áóäèíê³â çàãàëüíîþ ïëîùåþ ïîíàä 325,5
òèñ. êâ. ì.

Ç îãëÿäó íà çíà÷íó ïîòðåáó â æèòë³ äî 2020 ðîêó ìàþòü äîäàòêîâî
ïîáóäóâàòè êâàðòèð çàãàëüíîþ ïëîùåþ 25—26 ìëí êâ. ì. Çâàæàþ÷è
íà áðàê ì³ñöÿ äëÿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè, Êè¿âðàäà ïðèéíÿëà ð³øåííÿ
ïðî îñâîºííÿ òåðèòîð³é, íàñàìïåðåä öåíòðàëüíî¿ òà ï³âí³÷íî¿ ÷àñòèí
Îñîêîðê³â. Òóò ïëàíóºòüñÿ ïðîäîâæèòè çàáóäîâó ïðîñïåêòó Ãðèãîðåí-
êà ç ïåðñïåêòèâíèì ðîçòàøóâàííÿì ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó ³ òðüîõ ñòàí-
ö³é ï³äçåìêè. Íà ïðèëåãëèõ ä³ëÿíêàõ áóäå çâåäåíî áëèçüêî 2 ìëí êâ.
ì æèòëà ç óñ³ºþ íàëåæíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ — øêîëàìè, äèòÿ÷èìè
äîøê³ëüíèìè çàêëàäàìè, ïîë³êë³í³êàìè, ìàãàçèíàìè.

Малень і ияни
під ть нові ш оли та дитсад и

Íà îñîáëèâîìó êîíòðîë³ Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî é ðîçâèòîê ñòî-
ëè÷íî¿ ãàëóç³ îñâ³òè. Çà ñïðèÿííÿ ìåðà òà éîãî êîìàíäè â áþäæåò³
íà 2008-é íà íå¿ ïåðåäáà÷åíî ìàéæå 2,5 ìëðä ãðí, ùî çíà÷íî á³ëü-
øå, í³æ ó ïîïåðåäí³ ðîêè. Äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü òðèâàº ðåàë³çàö³ÿ ïðî-
ãðàìè “Îñâ³òà ñòîëèö³. 2006—2010 ðîêè”, ÿêà âèçíà÷àº ïåðñïåêòèâè
ðîçâèòêó êè¿âñüêîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó íà íàéáëèæ÷³ ðîêè. ×è íå
íàéâàæëèâ³øå ì³ñöå â í³é ïîñ³äàº çàãàëüíîì³ñüêà ïðîãðàìà “Áóä³â-
íèöòâî òà ðåêîíñòðóêö³ÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â Êèºâà íà 2008—2011 ðîêè”. Òàê, ñàìå çàâäÿêè öüîìó äîêó-
ìåíòîâ³ íà ïî÷àòêó 2008-ãî íà Îáîëîí³ ïîáóäîâàíî äâà äîøê³ëüíèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäè íà 120 ì³ñöü êîæåí. Ó òðàâí³ ââåäåíî â ä³þ øêî-
ëó-äèòÿ÷èé ñàäîê “Ïåðåâåñëî”, ðîçðàõîâàíèé íà ø³ñòü äîøê³ëüíèõ
ãðóï òà ï’ÿòü êëàñ³â, çàãàëîì íà 240 ä³òåé. Îêð³ì òîãî, ïðåçåíòîâàíî
íîâèé íàâ÷àëüíèé êîìïëåêñ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó ³ìåí³ Ãð³í÷åíêà âàðò³ñòþ 140 ìëí ãðí. Ùå äâà äèòñàäêè çà-
ïðàöþâàëè ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³. Ñò³ëüêè æ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â ðå-
êîíñòðóþâàëè â Äåñíÿíñüêîìó. Çàê³í÷åíî ðîçøèðåííÿ ïåðøî¿ ÷åðãè
ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 162 íà âóëèö³ Ðàõìàí³íîâà, 47
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ òà äîáóäîâè ç áàñåéíîì ñïåö³àë³çîâàíî¿
øêîëè ¹ 115 íà Êàâêàçüê³é, 10 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó. Íàñòóïíîãî ðî-
êó â ì³ñò³ ïåðåäáà÷åíî çâåñòè òà ðåêîíñòðóþâàòè ùå 7 îá’ºêò³â, ó 2010-
ìó — âæå 12, à â 2011-ìó — 13

В жовтні поточно о ро я вперше зверн вся до вас з пропозицією щодо роз ляд вами прое -
т встановлення інформаційно-освітлювальних онстр цій соціально о призначення “ха с-лайт”,
впровадження я о о в місті Києві, на мою д м , сприятиме вирішенню низ и питань освітлення
б дин ів і приб дин ових територій та інформаційно о забезпечення меш анців і остей столиці
У раїни.

Роз міючи ваш зайнятість, прош вас роз лян ти запропонований мною прое т щодо соціаль-
ної орисності йо о запровадження та, по можливості, прис орити надання відповіді на мої звер-
нення щодо цьо о прое т .

Одночасно висловлюю щир вдячність наст пним деп татам Київради за оперативний роз-
ляд та надання відповіді: Голові деп татсь ої фра ції “Бло Литвина” Мошинсь ом Валерію За-
харович , Голові деп татсь ої фра ції “Громадсь ий а тив Києва” Пабат Оле сандр Ві торо-
вич , Голові деп татсь ої фра ції “Бло Юлії Тимошен о” Зінчен Оле сандр Оле сійович ,
Клюс Оле сандр Васильович , Березен Сер ію Іванович , Парцхаладзе Лев Ревазо-
вич , Ліщен Оле сандр Васильович , Ж равсь ом Віталію Станіславович , а та ож пер-
шом заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації Басс Денис Я ович .

З пова ою,
иянин Ед ард Ба іров

Øàíîâí³ äåïóòàòè 
Êè¿âðàäè!

Ó÷îðà â Íàö³îíàëüí³é àêàäå-
ì³¿ íàóê Óêðà¿íè â³äáóëîñÿ íà-
ãîðîäæåííÿ ëàóðåàò³â Ì³æíà-
ðîäíîãî àêàäåì³÷íîãî ðåéòèíãó
ïîïóëÿðíîñò³ “Çîëîòà Ôîðòóíà”.

Äî íàéêðàùèõ ó ãàëóç³ æóð-
íàë³ñòèêè öüîãî ðîêó ïîòðàïè-
ëà ãàçåòà “Âå÷³ðí³é Êè¿â”. Âè-
äàííÿ íàãîðîäèëè äèïëîìîì ó
íîì³íàö³¿ “Çà âàãîìèé âíåñîê ó
ñïðàâó ðîçáóäîâè Óêðà¿íè òà
âèñîêó æóðíàë³ñòñüêó ìàéñòåð-
í³ñòü”. Ìàåñòðî Âîëîäèìèð
Ãðèøêî ï³ä ÷àñ âðó÷åííÿ íàãî-
ðîäè ðîç÷óëåíî ñêàçàâ, ùî äàâ-
íî ìð³ÿâ âåñòè àâòîðñüêó êîëî-
íêó íà ñòîð³íêàõ óëþáëåíî¿ ãà-
çåòè, òîæ òåïåð ÷èòà÷³ “Âå÷³ð-
êè” ìàòèìóòü åêñêëþçèâ â³ä
ìàéñòðà ñâ³òîâîãî ð³âíÿ

Ôîðòóíà óñì³õíóëàñÿ 
“Âå÷³ðö³”

Церемонія існ є же 15 ро ів 29 раїнах світ , адже МАРТІС “Золо-
та Форт на” — міжнародна на ова ор анізація, що в своїй президії
об’єднала перших осіб національних та оролівсь их а адемій на . В
У раїні На ово-е спертн рад очолює Борис Патон, президент НАН.
Обранці Рейтин — це люди, я і засл ов ють найвищої шани та від-
зна за дося нення найрізноманітніших сферах діяльності — на ці, про-
мисловості, льт рі, охороні дов ілля, освіті. Серед володарів найви-
щої відзна и Рейтин , срібної стат ї “Бо иня Форт на з золотим ме-
чем”,— Папа Римсь ий Іоанн Павло II, зір и світової опери Пласідо До-
мін о, Л чано Паваротті, Монсерат Кабальє, Всесвітній поштовий со-
юз (Берн), Європейсь ий центр ядерних досліджень (Женева), Дер-
жавний а адемічний Большой театр Росії, Національна а адемія на
Італії Дей Лінчеї. Уліт цьо о ро Геор іївсь стел Слави отримав
Папа Римсь ий Бенеди т XVI. Висо ої на ороди б в та ож достоєний
Інстит т Франції, заснований ардиналом Мазаріні. На ородні до мен-
ти номінантів от ють за підписами членів Се ретаріат президії
рейтин .

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””
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Àòàêà íà íàðîäîâëàääÿ
Ó 2009 ðîö³ Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â ïëàíóº ïðèïèíèòè ô³íàíñóâàííÿ ðåã³îí³â 
³ç äåðæàâíîãî áþäæåòó

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ïðîãðàìà
“Ñâîáîäà íà “²íòåð³” áóëà ïðè-
ñâÿ÷åíà ïðîáëåìàì ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³. Âåäó÷èé
ïåðåäà÷³ ìåð Õàðêîâà Ìèõàéëî
Äîáê³í ðàçîì ³ç Êè¿âñüêèì ì³ñü-
êèì ãîëîâîþ Ëåîí³äîì ×åðíî-
âåöüêèì, êîëåãàìè ç ³íøèõ ì³ñò
íàøî¿ êðà¿íè òà ïîë³òèêàìè îá-
ãîâîðþâàëè ñèòóàö³þ íà ì³ñöÿõ
é íàì³ðè óðÿäó ïðèïèíèòè ô³-
íàíñóâàííÿ ðåã³îí³â ³ç äåðæàâíî-
ãî áþäæåòó.

Íà ïî÷àòêó ïðîãðàìè Ìèõàéëî
Äîáê³í ïîâ³äîìèâ ïðî ï³äñóìêè
íàðàäè ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Þë³¿ Òè-

ìîøåíêî ç ãîëîâàìè îáëàñòåé òà
ìåðàìè ì³ñò Óêðà¿íè, íà ÿê³é
éøëîñÿ ïðî âèêîíàííÿ áþäæåòó
çà 2008-é ³ ôîðìóâàííÿ áþäæåòó
íà 2009 ð³ê. Çà ñëîâàìè ïàíà Äî-
áê³íà, ó Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â ìåðè
ïî÷óëè, ùî â áþäæåò³ 2009 ðîêó
íå áóäå ïåðåäáà÷åíî æîäíî¿ êî-
ï³éêè íà ô³íàíñóâàííÿ ðåã³îíàëü-
íèõ ïðîãðàì. À öå îçíà÷àº, ùî íà
ì³ñöÿõ áóäå çãîðíóòî àáî çàìîðî-
æåíî äî êðàùèõ ÷àñ³â áàãàòî ïðî-
ãðàì, ÿê³ ô³íàíñóâàëè ç ì³ñüêî¿ òà
äåðæàâíî¿ ñêàðáíèö³: ç áóä³âíèö-
òâà òà ðåìîíòó äîð³ã, ô³íàíñóâàí-
íÿ áóä³âíèöòâà æèòëà, äèòÿ÷èõ

ñàäê³â, øê³ë, âñüîãî òîãî, ùî â
ïåðøó ÷åðãó õâèëþº ðåã³îíàëüí³
ãðîìàäè. Òîáòî ïðåäñòàâíèêè ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ñòàëè ñâ³ä-
êàìè ÷åðãîâî¿ àòàêè îðãàí³â äåð-
æàâíî¿ âëàäè íà íàðîäîâëàääÿ. Ó
íèí³øí³õ óìîâàõ ïîâíîâàæåííÿ
ñàìîâðÿäóâàííÿ øòó÷íî çâóæóþòü,
é ³íòåðåñè òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä
óñå á³ëüøå çàëåæàòü â³ä ð³øåíü ïî-
ë³òè÷íèõ ñèë, ïðåäñòàâëåíèõ â
Êàáì³í³ òà ïàðëàìåíò³. “Íå ìîæ-
íà êåðóâàòè åêîíîì³êîþ Óêðà¿íè
â ñòàí³ àãîí³¿. Öå íå ïàòð³îòè÷íî
³ íå äîáðå. Íèí³ áþäæåò Êèºâà
ñòàíîâèòü ñïðàâä³ 25 ì³ëüÿðä³â
ãðèâåíü, ³ â³í º ñîö³àëüíèì. Ìàé-
æå ïîëîâèíó éîãî ñïðÿìîâóþòü ó
âèãëÿä³ äîïëàò êèÿíàì. ² ÿ öèì
ïèøàþñÿ”,— êîíñòàòóâàâ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé. Â³í ââàæàº, ùî íà ì³ñ-
öåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ çà ð³øåííÿì
óðÿäó ïðèïèíèòè ô³íàíñóâàííÿ
ðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì â 2009 ðîö³
÷åêàº ñåðéîçíèé óäàð. “Êè¿â çíà-
õîäèòüñÿ â êðàùîìó ñòàí³, àí³æ ³í-
ø³ ì³ñòà, ç ðÿäó ïðè÷èí, ó òîìó
÷èñë³ é çàâäÿêè ìî¿é ñêðîìí³é ä³-
ÿëüíîñò³ â³í çàëèøèòüñÿ íà ïëàâó.
Àëå íàñòóïíîãî ðîêó Êàáì³í ïëà-
íóº âèëó÷èòè ó íàñ 11 ì³ëüÿðä³â
ãðèâåíü. Öå á³ëüøå, í³æ ó âñ³õ ì³ñò

ðàçîì óçÿòèõ. Àëå ö³ ãðîø³ ìè çà-
ðîáèëè êðîâ’þ ³ ïîòîì. Ïðàöþâà-
òè ç Êàáì³íîì âçàãàë³ íåìîæëè-
âî”,— ïåðåêîíàíèé ñòîëè÷íèé
ìåð. Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé òàêîæ
ð³øó÷å ñïðîñòóâàâ äåç³íôîðìàö³þ
ïðî ìîæëèâå ï³äíÿòòÿ êîìóíàëü-
íèõ òàðèô³â ó Êèºâ³. Â³í òàêîæ
âèñëîâèâ âëàñíó ïîçèö³þ ùîäî
ñêàñóâàííÿ Ïðåçèäåíòîì ð³øåííÿ
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ïðî
çá³ëüøåííÿ êîìóíàëüíèõ òàðèô³â
äëÿ íèçêè ï³äïðèºìñòâ. “Ìè îá-
êëàëè äåñÿòèðàçîâèì ïîäàòêîì
ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ íå ðîáëÿòü ÷åñ-
ò³ àí³ Óêðà¿í³, àí³ êèÿíàì: êàçè-
íî, ñòðèï-áàðè, ïàñêóäí³ óñòàíî-
âè, ÿê³ ïîøèðþþòü íàðêîìàí³þ,
ðîáëÿòü íàøå ñóñï³ëüñòâî àìî-
ðàëüíèì ³ º ãàíüáîþ äëÿ Óêðà¿íè.
Äëÿ çâè÷àéíèõ ï³äïðèºìñòâ —
íàéçâè÷àéí³ø³ òàðèôè. Öå êîí-
ñòèòóö³éíèé ï³äõ³ä. Êîíñòèòóö³ÿ
çîáîâ’ÿçóº ëþäåé, ÿê³ óõâàëþþòü
ãîëîâí³ ð³øåííÿ â êðà¿í³, áóòè ìî-
ðàëüíèìè ³ ñîö³àëüíèìè. Òàêîæ ÿ
çá³ëüøèâ òàðèô ó 10 ðàç³â äëÿ òà-
êèõ áþäæåòíèõ îðãàí³çàö³é, ÿê
Êàáì³í, Âåðõîâíà Ðàäà, Êè¿âñüêà
ì³ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ ³ Àäì³í³ñòðà-
ö³ÿ Ïðåçèäåíòà. Îñòàííº áóëî ôà-
òàëüíîþ ïîìèëêîþ ³ âèéøëî íå
çîâñ³ì ïðàâèëüíî. ß ïîâàæàþ

Ïðåçèäåíòà ³ ââàæàþ éîãî áàòü-
êîì íàö³¿, â³í ì³é òîâàðèø, ÿ çíàþ
éîãî 20 ðîê³â. Óêàç Ïðåçèäåíòà
áóâ åìîö³éíèì, ³ ÿ äóìàþ, ìåí³
âäàñòüñÿ ïåðåêîíàòè éîãî ³ âèð³-
øèòè öå ïèòàííÿ ìèðíî. Ó ìåíå
âæå º ãàðàíò³¿, ùî ãëàâà äåðæàâè
ñêàñóº Óêàç. ª íîðìàòèâíèé äî-
êóìåíò — ìîº ðîçïîðÿäæåííÿ, ³ º
Óêàç Ïðåçèäåíòà, ÿêèé âèùèé çà
ñèëîþ. Íèí³ äåÿê³ ï³äïðèºìö³ âè-
êîðèñòîâóþòü öåé ìîìåíò äëÿ
çâåðíåíü äî ñóäó, ùîá îáêðàñòè
ïðîñòèõ ëþäåé. Âñ³ áàãàò³, à öå â
îñíîâíîìó ïðåäñòàâíèêè âëàäè,
ÿê³ ïðè¿õàëè äî Êèºâà, ïëàòèòè-
ìóòü ó äåñÿòü ðàç³â á³ëüøå íà êî-
ðèñòü ïðîñòèõ ãðîìàäÿí”,— íàãî-
ëîñèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé òàêîæ ïîâ³-
äîìèâ â åô³ð³ òåëåêàíàëó “²íòåð”,
ùî ìàº äîñòàòí³é æèòòºâèé äîñâ³ä
òà â³ðó â Áîãà, àáè éòè äî Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè, é ñïîä³âàºòüñÿ íà ï³ä-
òðèìêó êèÿí, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ
âèãðàâ âèáîðè. Â³í êîíñòàòóâàâ,
ùî ñüîãîäí³ ìîæå ïðîâîäèòè
áóäü-ÿê³ ðåôîðìè, ÿê³ ï³äòðèìó-
þòü êèÿíè. “ß ïðàãíó ðîáèòè âñå,
àáè â Êèºâ³ æèëîñÿ êðàùå. ² ÿ
ï³êëóâàòèìóñÿ ïðî êîæíîãî êè-
ÿíèíà”,— íàãîëîñèâ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàáèðàº
êîëåñà ó ÷èíîâíèê³â
Ï³ä ÷àñ ïåðåäà÷³ “×àñ ìåðà” Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà íàãàäàâ ìîæíîâëàäöÿì 
ïðî ¿õí³ îáîâ’ÿçêè
²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Мин лої п’ятниці Київ-
сь ий місь ий олова
Леонід Черновець ий під
час передачі "Час мера"
на ТРК "Київ", що транс-
лювалася прямом ефі-
рі, зосередив ва на
відповідальності влади і її
представни ів перед ви-
борцями й сіма ромадя-
нами. Центральною ж те-
мою традиційно стали по-
точні проблеми життєді-
яльності міста.

“Æîäåí ³ç ÷èíîâíèê³â, ùî ìàº
íåäîòîðêàíí³ñòü, ïîêàðàííÿ çà
íèí³øí³é ñòàí ñïðàâ íå ïîíå-
ñå”,— ç æàëåì êîíñòàòóâàâ ó ïðÿ-
ìîìó åô³ð³ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé,
êîìåíòóþ÷è êðèçîâó ñèòóàö³þ â
åêîíîì³ö³ êðà¿íè. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, äëÿ öèõ ïàí³â “çàêîí, ÿê
äèøëî: êóäè çàâåðòàþòü íèì, òó-
äè é âèéäå”. “Ñüîãîäí³ ó Êàá³íå-
ò³ Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè íà ìåðñåäå-
ñàõ, ÿê³ ñòàëè íàøîþ íàö³îíàëü-
íîþ ïðåçåíòàö³éíîþ ìàøèíîþ,
íå ¿çäÿòü õ³áà ùî äâ³ðíèêè”,— çà-
óâàæèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ùî-
äî ïîâåä³íêè ÷èíîâíèê³â ó ÷àñè,
êîëè áàãàòî ãðîìàäÿí íàâ³òü íå
ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ ñâî¿ìè çà-
îùàäæåííÿìè, à áàãàòüîõ, ÷åðåç
ìàñîâ³ ñêîðî÷åííÿ, ïîçáàâëÿþòü
ìîæëèâîñò³ çàðîáëÿòè ñîá³ íà ã³ä-
íå æèòòÿ. Íà äóìêó Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè, âëàäà íå ïîâèí-
íà õîâàòèñÿ â êóù³ ó ÷àñ òàêîãî
âèïðîáóâàííÿ. ² îñòàííÿ ñïðàâà,

íà ïåðåêîíàííÿ ìåðà, ñïèñóâàòè
íà êðèçó âëàñí³ íåäîë³êè.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, ÿêèé íå
ç ÷óòîê îá³çíàíèé ³ç ô³íàíñîâîþ
ñèñòåìîþ êðà¿íè, îáóðåíèé ä³ÿìè
âëàäè. “Íàéîñòàíí³øà ñïðàâà —
ðåãóëþâàííÿ ðèíêó. Òàêå ðåãóëþ-
âàííÿ çàãëÿäàº çàâæäè â êèøåíþ
÷èíîâíèêà”,— ïðîêîìåíòóâàâ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íà ïðîõàí-
íÿ âåäó÷îãî ïðîãðàìè “×àñ ìåðà”
Ðóñëàíà Ïîë³ùóêà ñïðîáè âèêî-
íàâ÷î¿ âëàäè ðåãóëþâàòè âàëþò-
íèé ðèíîê àäì³í³ñòðàòèâíèìè çà-
õîäàìè. Ïðè öüîìó â³í çàóâàæèâ,
ùî çà ö³º¿ êðèçîâî¿ ñèòóàö³¿ âëà-
äà ì³ñòà áàãàòî óâàãè ïðèä³ëÿº çà-

õèñòó êèÿí â³ä ïîäîðîæ÷àííÿ âñ³õ
òîâàð³â ³ ïîñëóã. Â³í íàãîëîñèâ,
ùî äëÿ 800 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â ìå-
ãàïîë³ñó ïðî¿çä ó ìåòðî áóäå áåç-
ïëàòíèì, à äëÿ á³ëüøîñò³ êèÿí îä-
íà ïî¿çäêà ó ï³äçåìö³ íå êîøòóâà-
òèìå á³ëüøå, í³æ 50 êîï³éîê, ïî-
ïðè ï³äâèùåííÿ ö³íè æåòîí³â äëÿ
îäíîðàçîâî¿ ïî¿çäêè.

Ïðîêîìåíòóâàâ ìåð ³ ñèòóàö³þ,
ùî ñêëàëàñÿ ç òàðèôàìè íà êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè. “Àëüòåðíàòè-
âè ï³äâèùåííþ òàðèô³â íåìàº.
Àëå ÿ íå ìàþ íàì³ðó ï³äâèùóâà-
òè òàðèôè äëÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
êèÿí”,— ï³äêðåñëèâ ìåð Êèºâà.
Êîìåíòóþ÷è ñêàñóâàííÿ Ïðåçè-

äåíòîì Óêðà¿íè Â³êòîðîì Þùåí-
êîì ð³øåíü ÊÌÄÀ ùîäî ï³äâè-
ùåííÿ òàðèô³â íà ÆÊÃ äëÿ îêðå-
ìèõ êàòåãîð³é ñïîæèâà÷³â-þðè-
äè÷íèõ îñ³á, Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé çàÿâèâ, ùî äóìêó Ïðåçèäåí-
òà òðåáà ïîâàæàòè, àëå òàêîæ
âàæëèâî âì³òè â³äñòîþâàòè ñâî¿
ïîçèö³¿.

Îñòàíí³ì ÷àñîì áàãàòî ãîâîðÿòü
ïðî ñêîðî÷åííÿ âèäàòê³â íà ÷è-
íîâíèê³â. Êè¿â ñòàâ ïåðøèì, õòî
ïåðåâ³â áàëà÷êè ó ïðàêòè÷íó ïëî-
ùèíó. Òàê, Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
çàêëèêàâ óñ³õ ãëÿäà÷³â âçÿòè
ó÷àñòü â àóêö³îí³ ç ïðîäàæó àâòî-
ìîá³ë³â çàñòóïíèê³â ãîëîâè

ÊÌÄÀ òà ì³ñüêèõ ÷èíîâíèê³â,
ÿêèé â³äáóäåòüñÿ 28 ëèñòîïàäà
2008 ðîêó. “Öå âïåðøå ç 1917 ðî-
êó. Ñïðàâà ïðèíöèïîâà. Íå ìî-
æóòü ñëóæáîâó ìàøèíó âèêîðèñ-
òîâóâàòè äëÿ ïàíñüêèõ çàáàãàíîê:
âîçèòè äðóæèíó ÷èíîâíèêà íà
ðèíîê”,— çàçíà÷èâ Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé.

Íå îìèíóëè ó÷àñíèêè ïåðåäà-
÷³ òåìó Ãîëîäîìîðó 1932—1933
ðîê³â, æåðòâ ÿêîãî âøàíîâóâàëà
âñÿ êðà¿íà íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî
òèæíÿ. “Ìîãî ä³äà çàêîïàëè æè-
âèì ó çåìëþ çà ì³øîê çåðíà. Òàê
â³í ³ ïîìåð,— ðîçïîâ³â Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé.— Ìîþ áàáóñþ
ëþäè ïåðåõîâóâàëè â³ä ðåæèìó.
Âîíà äëÿ ìåíå òàê ³ çàëèøèëàñÿ
çàãàäêîþ, ÿ íå çíàþ, äå ¿¿ ïîõî-
âàíî”. Òîìó öÿ äàòà äëÿ ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè º îñîáëèâî ã³ðêîþ.

Íàñêð³çíîþ òåìîþ ïåðåäà÷³ áó-
ëà ³ ïðîáëåìà â³äïîâ³äàëüíîñò³ êå-
ð³âíèê³â ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàòèâ-
íèõ ³ êîìóíàëüíèõ ñëóæá. Çîêðå-
ìà ìåð çàÿâèâ ó ïðÿìîìó åô³ð³,
ùî îãîëîñèâ äîãàíó çà ïîãàíó ðî-
áîòó ãîëîâ³ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéî-
íó Âîëîäèìèðó Ìàçåï³. Ïðè öüî-
ìó â³í äîäàâ, ùî íåçàäîâîëåíèé ³
ä³ÿìè ãîëîâè Äåñíÿíñüêîãî ðàéî-
íó Þð³ÿ Çàõàðè÷åâà. “Îñòàíí³ ï³â-
ðîêó â³í ìåíå óíèêàº, àëå ÿ áóäó
ðîçáèðàòèñÿ”,— ïîîá³öÿâ ìåð êè-
ÿíàì.

Òàêîæ, óæå òðàäèö³éíî, ñòî-
ëè÷íèé ãîëîâà ðîçïîâ³â ó ïðÿìî-
ìó åô³ð³ ïðî òå, ùî âæå çðîáëå-
íî ùîäî òèõ ñêàðã, ÿê³ âèñëîâè-
ëè ï³ä ÷àñ ïîïåðåäí³õ ïåðåäà÷, à
òàêîæ â³äïîâ³â íà ÷èñëåíí³ çàïè-
òàííÿ, ùî òðàíñëþâàëè ó ïðÿìî-
ìó åô³ð³ ç ãîëîâíîãî ìàéäàíó
êðà¿íè

²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Мин лої п’ятниці про рамі "Свобода на "Інтері"
йшлося про проблеми, з я ими нині сти ається місце-
ве самовряд вання в У раїні. За словами вед чо о пе-
редачі мера Хар ова Михайла Доб іна, ряд наст пно-
о ро план є припинити фінанс вання ре іональних
про рам. Він назвав це чер овою ата ою ор анів дер-
жавної влади на народовладдя. Київсь ий місь ий о-
лова Леонід Черновець ий та ож вважає, що за та их
мов на місцеве самовряд вання очі є серйозний
дар. Адже 2009 році Кабмін вил чить із бюджет
раїнсь ої столиці 11 мільярдів ривень.
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Ëþäèíà, ùî çì³íþº 
ïðàäàâíº ì³ñòî
Â’ÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

25 ëèñòîïàäà 1951 ðîêó íàðî-
äèëàñÿ ëþäèíà, ÿê³é ñóäèëîñÿ
âïèñàòè ñâîþ îñîáëèâó ñòîð³í-
êó â ³ñòîð³þ ïðàäàâíüîãî Êèºâà.
“ß âèð³ñ áåç áàòüêà, ëèøå ç ìà-
ìîþ, òà í³êîëè íå áóâ ñàìîò-
í³ì”,— ïðèãàäóâàâ ï³çí³øå Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé. “ß ð³ñ ó êî-
ë³ äîáðèõ ëþäåé — ñóñ³ä³â. Àá-
ñîëþòíî ð³çíèõ, ç³ ñâî¿ìè ðàäî-
ùàìè ³ ïðîáëåìàìè, àëå ÿê³ íå-
çì³ííî ìåíå ëþáèëè”.

Äèòèíñòâî ³ øê³ëüí³ ðîêè íå
áóëè äëÿ ìàéáóòíüîãî ìåðà ëåã-
êèìè. “ß çàâæäè ìàâ îñîáëèâó
òî÷êó çîðó íà ð³çí³ ðå÷³ é ñòà-
âèâ ó÷èòåëÿì ñêëàäí³ çàïèòàí-
íÿ, íà ÿê³ âîíè íå õîò³ëè â³äïî-
â³äàòè. ß í³êîëè íà âèçíàâàâ àâ-
òîðèòåòó æîäíîãî íà÷àëüñòâà, à
öå äðàòóâàëî”,— çãàäóº Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé. “ßêùî ãîâîðè-
òè ïðî òå, ÿêèé ãîëîâíèé óðîê
ÿ âèí³ñ ç³ øê³ëüíîãî æèòòÿ, òî
öå áóäå “íå ñîòâîðè ñîá³ êóìè-
ðà”. ß çàâæäè áóâ íåçàëåæíîþ
ëþäèíîþ, ³ í³õòî íå ì³ã âïëè-
âàòè íà ìåíå àáñîëþòíî”,— òàê
ñêàæå â³í çãîäîì.

Õëîïåöü ðàíî ïî÷àâ ñàìîñò³é-
íå æèòòÿ. Óæå â 14 ðîê³â ï³øîâ
íà ðîáîòó ñëþñàðåì-ñêëàäàëü-
íèêîì íà àâ³àö³éíèé çàâîä ³
ìàéæå ð³ê òàì ïðîïðàöþâàâ. ßê
³ áàãàòî îäíîë³òê³â, Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé ã³äíî â³äñëóæèâ ó ëà-
âàõ àðì³¿. Çà â³äì³ííó ñëóæáó
éîãî ÷è íå ºäèíîãî íà óâåñü Ðà-
äÿíñüêèé Ñîþç íàïðàâèëè äî
Õàðê³âñüêîãî þðèäè÷íîãî ³í-
ñòèòóòó. Öå ³ âèçíà÷èëî ïîäàëü-
øó äîëþ ìàéáóòíüîãî êè¿âñüêî-
ãî ãðàäîíà÷àëüíèêà. Â 1977 ðî-
ö³ â³í îòðèìàâ äèïëîì þðèñòà.
“ß áóâ êðàùèì ³ç êðàùèõ ³ â àð-
ì³¿, ³ âñ³ ï’ÿòü ðîê³â íàâ÷àííÿ ó
Õàðê³âñüêîìó þðèäè÷íîìó ³í-
ñòèòóò³ — äóæå ïðîôåñ³îíàëüíî-
ìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, îäíî-
ìó ç íàéêðàùèõ íà òåðèòîð³¿ êî-
ëèøíüîãî ÑÐÑÐ. Çàê³í÷èòè éî-
ãî ç â³äçíàêîþ äëÿ ìåíå áóëî
äóæå âèñîêîþ ÷åñòþ: çàãàëîì ó

âèïóñêó äâîº ÷è òðîº ñòóäåíò³â
îòðèìàëè ÷åðâîí³ äèïëîìè, òà ³
ñåðåä íèõ ÿ âèÿâèâñÿ íàéêðà-
ùèì”,— ç ãîðä³ñòþ ïðèãàäóº
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Ó 1981—1984 ðîêàõ íàâ÷àâñÿ â
àñï³ðàíòóð³, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
ÿêî¿ îòðèìàâ â÷åíèé ñòóï³íü
êàíäèäàòà þðèäè÷íèõ íàóê. Íà
îñíîâ³ ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó, íà-

áóòîãî ï³ä ÷àñ ðîáîòè ñòàðøèì
ñë³ä÷èì ïðîêóðàòóðè Êè¿âñüêî¿
îáëàñò³, Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
íàïèñàâ äèñåðòàö³þ íà òåìó:
“Ìåòîäèêà ðîçñë³äóâàííÿ ðîç-
êðàäàíü, çä³éñíåíèõ ïîñàäîâè-
ìè îñîáàìè”. Ç 1984 ðîêó Ëåî-
í³ä ×åðíîâåöüêèé — âèêëàäà÷,
à ïîò³ì ³ íàéìîëîäøèé â ³ñòî-
ð³¿ Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³-
âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà çàñòóïíèê ïðîðåêòîðà ç íà-
óêîâî¿ ðîáîòè.

Ïðîòå, êîëè ðàçîì ç ïåðåáó-
äîâîþ â êðà¿íó ïðèéøëà íåçà-
ëåæí³ñòü, Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
íå âàãàþ÷èñü êàðäèíàëüíî çì³-
íþº ñâîº æèòòÿ. Â³í ðîçïîâ³äàº:
“Â 1990 ðîö³, íå ìàþ÷è æîäíî¿
ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè, ÿ ó ñâî¿
40 ðîê³â ï³øîâ ñàì ñòâîðþâàòè
ï³äïðèºìñòâà. Êåðóâàâ âåëè÷åç-
íèìè êîëåêòèâàìè, â³äíîâëþ-
âàâ çàâîäè, îäíèì ³ç ïåðøèõ â
Óêðà¿í³ çàäåêëàðóâàâ âåëèê³ ÷åñ-
íî çàðîáëåí³ äîõîäè”.

À âæå ïîò³ì áóëî äåïóòàòñòâî,
ðåãóëÿðí³ ïðèéîìè ãðîìàäÿí ç
óñ³º¿ Óêðà¿íè, áëàãîä³éí³ñòü äëÿ
ä³òåé ³ äîðîñëèõ ïðîòÿãîì äåñÿ-
òè ðîê³â. Â³äòîä³ ñëóæ³ííÿ ëþ-
äÿì, Êèºâó ñòàº äëÿ Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ñåíñîì æèòòÿ. Ó
ñëóæ³íí³ áëèæíüîìó éîìó äîïî-

ìàãàº â³ðà â Áîãà. Ïîë³òèêà áåç
Áîãà íåìîæëèâà, ïåðåêîíàíèé
ìåð. “ß óïåâíåíèé, ùî íå ìî-
æå áóòè ïîë³òèêîì ëþäèíà, ÿêà
íå â³ðèòü â Áîãà. ² íå ìîæå áó-
òè æîäíîãî ïîë³òèêà â êðà¿í³,
÷èíîâíèêà íàéìåíøî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿, ÿêèé íå ÷èòàº Á³áë³¿”,—
ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé â
îäíîìó ç³ ñâî¿õ ³íòåðâ’þ.

2006 ðîêó Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé ñòàâ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãî-
ëîâîþ. Ì³ñòî ³ éîãî ìåøêàíö³,
ÿêèì â³í ïðèñâÿòèâ òàê áàãàòî
ðîê³â, â³äïîâ³ëè àìá³òíîìó ïî-
ë³òèêîâ³ âçàºìí³ñòþ. “Êèÿíè —
îñîáëèâ³ ëþäè. Íåïîâòîðíà àóðà
íàøîãî ì³ñòà, éîãî âåëè÷íà ³ñ-
òîð³ÿ ³ ñêëàäí³ ðåàë³¿ ñüîãîäåí-
íÿ íàêëàëè â³äáèòîê íà ìåíòà-
ë³òåò éîãî æèòåë³â. Òîìó êèÿí
íåìîæëèâî êóïèòè, âîíè íå â³-
ðÿòü êàçêàì ïîë³òèê³â ³ ¿õí³ì ñî-
ëîäêèì îá³öÿíêàì, âîíè ëåãêî
â³äð³çíÿþòü ïðàâäó â³ä íåïðàâ-
äè. Âîíè ãîëîñóþòü ïî ñîâ³ñò³,
òîæ âïëèíóòè íà ¿õíº ð³øåííÿ
ìîæíà ò³ëüêè äîáðèìè ñïðàâà-
ìè ³ ÷åñíèìè ñëîâàìè”,— òàê
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîÿñíþº
ñâ³é óñï³õ.

Óæå íåâäîâç³ ïðàäàâíº ì³ñòî
ïî÷àëî çì³íþâàòèñÿ. Áóëî íà-
âåäåíî ïîðÿäîê â óïðàâë³íí³
ñòîëèöåþ, ïðèïèíåíî çëîâæè-
âàííÿ  ì³ñüêèìè êîøòàìè, ùî
äàëî çìîãó çíà÷íî çá³ëüøèòè
áþäæåò, ï³äâèùèòè ô³íàíñó-
âàííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì. Ç
ïðèõîäîì äî âëàäè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî ó ñòîëèö³ ïî÷à-
ëè â³äêðèâàòè íîâ³ ë³êàðí³,
øêîëè, äèòÿ÷³ ñàäêè. Àëå ãî-
ëîâíå — âëàäà ïîâåðíóëàñÿ îá-
ëè÷÷ÿì äî ïðîñòèõ êèÿí. Óïåð-
øå, çàâäÿêè Ñëóæá³ äîïîìîãè
ìåðà, â³äîìî¿ ÿê 0-51, êîæåí
ìîæå çâåðíóòèñÿ ç³ ñâî¿ìè
ïðîáëåìàìè äî ì³ñüêî¿ âëàäè ³
áóòè ïî÷óòèì.

Ùèðà òóðáîòà Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî ïðî ì³ñòî ³ éîãî ìåø-
êàíö³â ñòàëà çàïîðóêîþ ì³öíî-
ãî ñîþçó ñòîëè÷íî¿ âëàäè òà ãî-
ðîäÿí. Íàâ’ÿçàí³ Êèºâó äîñòðî-
êîâ³ âèáîðè ñòàëè ñïðàâæí³ì
Âàòåðëîî äëÿ òèõ ïîë³òèê³â, ÿê³
ïëàíóâàëè çà ðàõóíîê ïîïóë³çìó
òà ïîë³òèêàíñòâà çàõîïèòè âëà-
äó â ñòîëèö³. “Ïîë³òè÷íà ñèòó-
àö³ÿ îñòàíí³õ ðîê³â ïîðîäèëà ó
áàãàòüîõ àìá³òíèõ ëþäåé ³ëþç³þ
òîãî, ùî ó÷àñòü ó âèáîðàõ äîïî-
ìîæå ¿õí³é ïîë³òè÷í³é êàð’ºð³. ß
íå áåðóñÿ ñóäèòè ¿õ — ó êîæíî-
ãî ñâ³é øëÿõ ³ ñâîº áà÷åííÿ òî-
ãî, ùî ïîòð³áíî ðîáèòè”,— êà-
æå Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, ÿêèé
óêîòðå çäîáóâ ìàíäàò äîâ³ðè.

“Êè¿â — ñåðöå Óêðà¿íè, ³ ñà-
ìå çâ³äñè ìàº ïî÷àòèñÿ äóõîâíå
â³äðîäæåííÿ íàøî¿ êðà¿íè, åêî-
íîì³÷íå ï³äíåñåííÿ â ³ì’ÿ ëþ-
äèíè. ß äàâíèì-äàâíî âèð³øèâ
äëÿ ñåáå, ùî íå êèÿíè ïîâèíí³
æèòè äëÿ Êèºâà, à Êè¿â ïîâè-
íåí çàáåçïå÷óâàòè âèñîêó ÿê³ñòü
æèòòÿ êèÿíàì”, — ââàæàº ñòî-
ëè÷íèé ãîëîâà. Ö³ éîãî ñëîâà, à
ãîëîâíå — êîíêðåòí³ ä³¿ íà äîá-
ðîáóò ð³äíîãî ì³ñòà, çíàõîäÿòü
ï³äòðèìêó â á³ëüøîñò³ ìåøêàí-
ö³â ñòîëèö³. ² âèêëèêàþòü ùè-
ðó ïîâàãó â ïîë³òèê³â ç àáñîëþò-
íî ð³çíèõ òàáîð³â

Ñâî¿ì æèòòÿì ³ ïðàöåþ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàñëóæèâ 
âäÿ÷í³ñòü êèÿí òà âèçíàííÿ ñó÷àñíèê³â
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Êè¿â ë³äèðóº 
çà îáñÿãàìè 
íàäàíèõ ïîñëóã

Çà ñ³÷åíü — æîâòåíü 2008 ðîêó îáñÿã ïî-
ñëóã, ðåàë³çîâàíèõ ñïîæèâà÷àì ï³äïðèºì-
ñòâàìè ñôåðè ïîñëóã, ñòàíîâèâ 149,2 ìëðä
ãðí, ùî á³ëüøå ð³âíÿ â³äïîâ³äíîãî ïåð³îäó
çà ìèíóëèé ð³ê ó ïîð³âíÿíèõ ö³íàõ íà 
19,4 %. Çã³äíî ç äàíèìè Äåðæêîìñòàòó, ó
ñåðåäíüîìó îäíå ï³äïðèºìñòâî ðåàë³çóâàëî
ïîñëóãè íà 2 859,6 òèñ. ãðí. Çíà÷åííÿ öüî-
ãî ïîêàçíèêà áóëî íàéá³ëüøèì íà ï³äïðè-
ºìñòâàõ Êèºâà, Ñåâàñòîïîëÿ é Îäåñüêî¿ îá-
ëàñò³ (â³äïîâ³äíî 10 886,0 òèñ. ãðí, 4 418,7
òèñ. ãðí ³ 3 346,5 òèñ. ãðí). Ó æîâòí³ îáñÿã
ðåàë³çîâàíèõ ïîñëóã ó ïîð³âíÿíí³ ç æîâò-
íåì 2007 ðîêó çá³ëüøèâñÿ íà 7,0 % ³ ñòà-
íîâèâ 16,5 ìëðä ãðí. ßê ³ ðàí³øå, íàéá³ëü-
øó ïèòîìó âàãó â çàãàëüíîìó îáñÿç³ ðåàë³-
çîâàíèõ ïîñëóã ñòàíîâèëè ïîñëóãè ð³çíèõ
âèä³â òðàíñïîðòó, ïîøòè ³ çâ’ÿçêó (59,7 %).
Ïîíàä ÷âåðòü â³ä çàãàëüíîãî îáñÿãó ðåàë³-
çîâàíèõ ïîñëóã (27,2 %) ñòàíîâèëè ïîñëó-
ãè ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é ³ç íåðóõîìèì ìàé-
íîì, îðåíäè, ³íæèí³ðèíãà ³ íàäàííÿ ïîñëóã
ï³äïðèºìöÿì

ÍÁÓ ïðèâ’ÿçàâ 
îô³ö³éíèé êóðñ 
äî ì³æáàíê³âñüêîãî

Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè (ÍÁÓ) âí³ñ
çì³íè äî ïîëîæåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ îô³-
ö³éíîãî êóðñó ãðèâí³ ùîäî äîëàðà, çàêð³-
ïèâøè ïðèâ’ÿçêó éîãî çíà÷åííÿ äî ì³æ-
áàíê³âñüêîãî. Â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ çàêð³ïëå-
íî ïîñòàíîâîþ ÍÁÓ (¹ 351), ùî íàáóäå
÷èííîñò³ ç 28 ëèñòîïàäà. “Äî äîëàðà ÑØÀ
íà ð³âí³ êóðñó, âñòàíîâëåíîãî íà ì³æáàí-
ê³âñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó Óêðà¿íè çà ðå-
çóëüòàòàìè ôóíêö³îíóâàííÿ”,— âêàçóºòüñÿ
â äîêóìåíò³ íîâèé ìåõàí³çì ðîçðàõóíêó
îô³ö³éíîãî êóðñó. Ðàí³øå îô³ö³éíèé êóðñ
ùîäî äîëàðà âñòàíîâëþâàëè ç óðàõóâàííÿì
êîòèðóâàíü íà ì³æáàíêó, ³íòåðâåíö³é Íàö-
áàíêó, äàíèõ ïðî êóðñîâ³ é ö³íîâ³ çì³íè íà
ì³æíàðîäíèõ ô³íàíñîâèõ ³ òîâàðíèõ ðèíêàõ
òà ³íøèõ ïîêàçíèêàõ. Ó ö³ëîìó ç ïî÷àòêó
ðîêó îô³ö³éíèé êóðñ ãðèâí³ çíèçèâñÿ íà
22,2 % ç 5,05 ãðí/$, à â ïîð³âíÿíí³ ç íàé-
ñèëüí³øèì éîãî çíà÷åííÿì öüîãî ðîêó, ùî
áóëî çàô³êñîâàíî â òðàâí³,— íà 27,3 % ç
4,85 ãðí/$

Áóä³âåëüíèêè 
ïðîðîêóþòü êðà¿í³
ìàñøòàáíó 
ñòàãíàö³þ

Ó÷îðà ãîëîâà ðàäè äèðåêòîð³â äåâåëîïåð-
ñüêî¿ êîìïàí³¿ “XXI Ñòîë³òòÿ”, ãîëîâà ðà-
äè äèðåêòîð³â Óêðà¿íñüêî¿ áóä³âåëüíî¿ àñî-
ö³àö³¿ (ÓÁÀ) Ëåâ Ïàðöõàëàäçå çàÿâèâ, ùî
â Óêðà¿í³ äî ê³íöÿ 2008 ðîêó ìîæëèâå ïðè-
ïèíåííÿ áóä³âíèöòâà äî 70 % æèòëîâèõ
îá’ºêò³â ó çâ’ÿçêó ç åêîíîì³÷íîþ êðèçîþ.
“Â Óêðà¿í³ äî ê³íöÿ ðîêó äî 70 % æèòëî-
âèõ îá’ºêò³â ìîæóòü ïðèçóïèíèòè áóä³â-
íèöòâî”,— ñêàçàâ â³í ï³ä ÷àñ òðåòüîãî ì³æ-
íàðîäíîãî ñàìì³òó ²íñòèòóòó Àäàìà Ñì³òà
“Íåðóõîì³ñòü Óêðà¿íè” ó Êèºâ³ â ïîíåä³-
ëîê. Ïðè öüîìó Ïàðöõàëàäçå â³äçíà÷èâ, ùî
â ñåðåäíüîòåðì³íîâ³é ïåðñïåêòèâ³ î÷³êóþòü
â³äíîâëåííÿ ðèíêó æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³.
“Ï³ñëÿ ñòàãíàö³¿ â 2009 ðîö³ ö³íè íà æèò-
ëî ï³äâèùóâàòèìóòüñÿ ïîì³ðíèìè òåìïà-
ìè ç 2010 ðîêó”,— ñêàçàâ â³í. Ïðè öüîìó
ãîëîâà ÓÁÀ â³äçíà÷èâ, ùî äëÿ ñòàá³ë³çàö³¿
ñèòóàö³¿ íà ðèíêó æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ ïî-
òð³áíî ñïðîùåííÿ äîçâ³ëüíî¿ ñèñòåìè,
ñòâîðåííÿ óìîâ ³ ìîæëèâîñòåé äëÿ íàñå-
ëåííÿ êóïóâàòè æèòëî ÷åðåç äîñòóïíó ³ïî-
òåêó. Êð³ì òîãî, çà éîãî ñëîâàìè, ñüîãîäí³
â Óêðà¿í³ ïîòð³áíî çàõèñòèòè â³ò÷èçíÿíèõ
äåâåëîïåð³â ³ áóä³âåëüíèê³â, à òàêîæ ñêîí-
öåíòðóâàòèñÿ íà ðåàë³çàö³¿ âåëèêèõ ïðîåê-
ò³â, çîêðåìà ï³ä ªâðî-2012

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”

Ïðèêðèâàþ÷èñü äîáðèìè
íàì³ðàìè, êèÿí çðîáëÿòü
á³äí³øèìè
×åðåç ââåäåííÿ ìèòà íà ³ìïîðò ö³íè íà õàð÷³ ìîæóòü 
çðîñòè íà 50 â³äñîòê³â
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Сьо одні Верховна Ра-
да У раїни може запро-
вадити мито на о ремі
енер оносії, прод ти
харч вання та ле ові
автомобілі, що імпорт -
ють до У раїни. Я що
народні обранці підтри-
мають цей за онопро-
е т і в разі йо о підпи-
сання Президентом,
же з наст пно о поне-
діл а товари, я і вво-
зять в У раїн , об ла-
датим ть митом. Це, за
словами е спертів,
перш чер вдарить
по пересічних спожива-
чах, адже ціни на про-
д ти харч вання та то-
вари широ о о вжит
після введення мита
подорожчають в межах
20—50 %

Хоч ть, я раще,
а вийде,
я завжди

Çîêðåìà â çàêîíîïðîåêò³
¹ 3379 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî äåÿêèõ çàêîí³â ³ç ìåòîþ ïî-
ë³ïøåííÿ ñòàíó ïëàò³æíîãî áà-
ëàíñó Óêðà¿íè ó çâ’ÿçêó ç³ ñâ³-
òîâîþ ô³íàíñîâîþ êðèçîþ” çà
ïîäàííÿì äåïóòàò³â Ñåðã³ÿ Òå-
ðüîõ³íà (ÁÞÒ), Ìèêîëè Êðóã-
ëîâà (ÏÐ), Ìèêîëè Êàòåðèí-
÷óêà (ÍÓ-ÍÑ) ³ Êàòåðèíè Âà-
ùóê (ÁË) ïðîïîíóþòü óæå ç 1
ãðóäíÿ ââåñòè 12 % íàäáàâêó
äî ââ³çíîãî ìèòà íà êàì’ÿíå
âóã³ëëÿ, íàôòó, íàôòîïðîäóê-
òè, ïðèðîäíèé ³ íàôòîâèé ãàç.
Êð³ì òîãî, íàðäåïè õî÷óòü öèì
çàêîíîïðîåêòîì âñòàíîâèòè
çàçíà÷åíó íàäáàâêó íà ñâèíè-
íó, ì’ÿñî é ñóáïðîäóêòè ç âå-
ëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè, îâåöü,
êîíåé, ê³ç, ïòèö³, îë³¿, õàð÷îâ³
æèðè, ãîòîâ³ õàð÷îâ³ ïðîäóêòè
ç ì’ÿñà, ðèáè àáî ìîëþñê³â,
âèíî é åòèëîâèé ñïèðò.

Àâòîðè çàêîíîïðîåêòó ïðî-
ïîíóþòü óñòàíîâèòè íàäáàâêó
íà ëåãêîâ³ é ãîíî÷í³ àâòîìîá³-
ë³, êèëèìè é ³íø³ òåêñòèëüí³
ïîêðèòòÿ äëÿ ï³äëîãè, òðèêî-
òàæíèé ³ òåêñòèëüíèé îäÿã é
àêñåñóàðè äî íüîãî, âçóòòÿ é
ãîëîâí³ óáîðè.

Çàçíà÷åíó íàäáàâêó äî ââ³ç-
íîãî ìèòà íà ïåðåðàõîâàí³ òî-
âàðè àâòîðè ïðîïîíóþòü óñòà-
íîâèòè íà òåðì³í íå ìåíøå 6
ì³ñÿö³â.

Íàðàç³ æ ìèòî íà íàôòó é
íàôòîïðîäóêòè, çàëåæíî â³ä
ÿêîñò³ é ïðèçíà÷åííÿ, êîëè-
âàþòüñÿ â³ä 0 äî 40 ºâðî çà òîí-
íó, íà âóã³ëëÿ ñòàâêà ìèòà çà
îêðåìèìè ïîëîæåííÿìè ñòà-
íîâèòü 10 %, íà ãàç çàëåæíî â³ä
ïðèçíà÷åííÿ — â³ä 0 äî 5 %.

Íà äóìêó æ ðîçðîáíèê³â
öüîãî çàêîíîïðîåêòó, ââåäåí-
íÿ ìèòà íà ³ìïîðòí³ òîâàðè ïî-
ë³ïøèòü çàãàëüíèé òîðãîâåëü-

íèé áàëàíñ êðà¿íè (ç ñ³÷íÿ äî
ñåðïíÿ íåãàòèâíå ñàëüäî çîâ-
í³øíüî¿ òîðã³âë³ ñòàíîâèëî ïî-
íàä $ 12 ìëðä, ó òîé ÷àñ, ÿê â
2007 ðîö³ — ìàéæå $ 5 ìëðä.—
“Õðåùàòèê”), ïðèãàëüìóº ³í-
ôëÿö³þ òà ï³äòðèìàº óêðà¿í-
ñüêîãî òîâàðîâèðîáíèêà.

Ðàí³øå ââåäåííÿ ìèòà íà ³ì-
ïîðòí³ òîâàðè àêòèâíî “ïðî-
øòîâõóâàâ” Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â.
Çîêðåìà, çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà
ïðîìèñëîâî¿ ïîë³òèêè Âîëîäè-
ìèðà Íîâèöüêîãî, çàïðîâà-
äæåííÿ ³ìïîðòó íà ëåãêîâ³ àâ-
òîìîá³ë³ ³íîçåìíîãî âèðîáíèö-
òâà ï³äâèùèòü ïîïèò íà â³ò-
÷èçíÿí³ àâòîìîá³ë³, à òàêîæ, íà
éîãî ïåðåêîíàííÿ, ñòðèìàº
â³äò³ê âàëþòè çà êîðäîí. “²íàê-
øå â³äñòàâàííÿ íàøèõ ï³äïðè-
ºìñòâ â³ä ñâ³òîâèõ âèðîáíèê³â
çðîñòàòèìå”,— ñêàçàâ ì³í³ñòð.
Ç îãëÿäó íà òå, ùî àâòîðè çà-
êîíîïðîåêòà — ïðåäñòàâíèêè
ð³çíèõ ôðàêö³é ïàðëàìåíòó,
øâèäøå çà âñå, â³í çíàéäå ï³ä-
òðèìêó á³ëüøîñò³ íàðäåï³â,
ïðè ÷îìó, ãîëîñóþ÷èõ “çà” äå-
ïóòàò³â ³ç ÁÞÒ, ÍÓ-ÍÑ, ÁË òà
ÏÐ, ï³äòðèìàþòü ³ ïàðëàìåí-
òàð³¿ ç êîìïàðò³¿, ÿê³ çàâæäè
áîðþòüñÿ çà ³íòåðåñè óêðà¿í-
ñüêèõ òîâàðîâèðîáíèê³â. ²íøà
ð³÷, ÷è ï³äïèøå öåé çàêîíî-
ïðîåêò Ïðåçèäåíò, íà ÿêîãî
òèñíóòèìóòü ³ìïîðòåðè, à òà-
êîæ ³íø³ êðà¿íè — ÷ëåíè ÑÎÒ,
ÿê³ ó â³äïîâ³äü ìîæóòü çàïðî-
âàäèòè ñàíêö³¿ ïðîòè óêðà¿í-
ñüêèõ ìåòàëóðã³â, àãðîïðîìèñ-
ëîâèõ ï³äïðèºìñòâ òà åêñïîð-
òåð³â ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ.

Îäíàê, çà ñëîâàìè ó÷àñíè-
ê³â ðèíêó òà åêñïåðò³â, ââåäåí-
íÿ ìèòà íà ³íîìàðêè çíà÷íî
íàøêîäèòü äèëåðàì òà ³ìïîð-
òåðàì, îñê³ëüêè ï³ä ãàñëàìè
ï³äòðèìêè óêðà¿íñüêèõ àâòîâè-
ðîáíèê³â çàõèùàþòü ³íòåðåñè,
ôàêòè÷íî, ïðèõîâàíî¿ ³ìïîðò-
íî¿ çáîðêè. “ßêùî àâòîìîá³ë³
é áåç òîãî ïîãàíî êóïóþòü, òî
ÿêèì ÷èíîì ¿õ êóïóâàòèìóòü
ï³ñëÿ ï³äâèùåííÿ ìèòà, à çãî-
äîì ³ ö³í?”,— îáóðèâñÿ “Õðå-
ùàòèêó” äèðåêòîð ³ç ïðîäàæó
êîìïàí³¿ “Òîéîòà Óêðà¿íà” Ðî-
ìàí Êóçüìèí. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, äåðæáþäæåò â³äòàê íå
îäåðæèòü ìàéæå 5 ìëðä ãðí
ïîäàòê³â, ÿê³ â³äðàõîâóþòü ³ì-
ïîðòåðè, à òàêîæ ïðèáëèçíî 50
òèñ. óêðà¿íö³â, ÿê³ ïðàöþþòü â
ìåðåæ³ îô³ö³éíèõ äèëåð³â, ìî-
æóòü âòðàòèòè ðîáî÷³ ì³ñöÿ ÷å-
ðåç îïòèì³çàö³þ âèòðàò ³ìïîð-
òåðàìè. Çà äàíèìè æ Âñåóêðà-
¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ ³ìïîðòåð³â òà
äèëåð³â, ÷åðåç ââåäåííÿ ìèòà
³ìïîðòí³ àâòîìîá³ë³ ïîäîðîæ-
÷àþòü íà 25 %, à â³äòîêó âàëþ-
òè ç êðà¿íè òàê ³ íå â³äáóäåòü-
ñÿ, àäæå àâòîðèíîê, ÷åðåç çà-
ïðîâàäæåí³ îáìåæåííÿ, ïåðåé-
äå â “ò³íü” — ïðàöþâàòè “÷èñ-
òî” àâòîäèëåðàì ñòàíå íåâè-
ã³äíî.

Ñâîºþ ÷åðãîþ, ÿê ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó” âèêîíàâ÷èé äè-
ðåêòîð ³ìïîðòåðà ìîðåïðîäóê-
ò³â êîìïàí³¿ “Àãàìà-Òðåéä”
Â’ÿ÷åñëàâ Õîðºâ, ââåäåííÿ ìè-
òà ïðèçâåäå äî ï³äâèùåííÿ ö³í
íà ³ìïîðòí³ ìîðåïðîäóêòè.
“×åðåç êîëèâàííÿ êóðñ³â ºâðî

òà äîëàðà òà íàñë³äêè ñâ³òîâî¿
ô³íàíñîâî¿ êðèçè îáñÿãè ïðî-
äàæ³â ìîðåïðîäóêò³â ³ òàê óæå
ñêîðîòèëèñÿ íà 30—40 â³äñîò-
ê³â, à ââåäåííÿ äîäàòêîâîãî
ìèòà çóìîâèòü çðîñòàííÿ âàð-
òîñò³ ìîðåïðîäóêò³â ùå ÿê ì³-
í³ìóì íà 10 â³äñîòê³â”,— ñêà-
çàâ â³í. Çà ñëîâàìè ïàíà Õî-
ðºâà, íàðàç³ íèçêà ³ìïîðòåð³â
óæå ïðèçóïèíèëà ïîñòàâêè ìî-
ðåïðîäóêò³â â Óêðà¿íó, à çà-
ïðîâàäæåííÿ äîäàòêîâîãî ìè-
òà ïðèçâåäå äî â³äòîêó ç ðèí-
êà ìàëèõ òà ñåðåäí³õ êîìïàí³é.
Âåëèê³ æ çìóøåí³ áóäóòü ïåðå-
êëàäàòè ìèòíèé òÿãàð íà âàð-
ò³ñòü ïðîäóêò³â òà îïòèì³çóâà-
òè ñâî¿ âèòðàòè, ïðàöþþ÷è ç
ì³í³ìàëüíîþ ðåíòàáåëüí³ñòþ.
Òàêèì ÷èíîì, óæå äî íîâîð³÷-
íèõ ñâÿò ³ç ïðèëàâê³â ìàãàçè-
í³â çíèêíå íå ëèøå ³ìïîðòíà
ðèáà òà ìîðåïðîäóêòè, à é ³í-
ø³ ³ìïîðòí³ òîâàðè — ³êðà,
îâî÷³, ôðóêòè, ì’ÿñî, íàï³â-
ôàáðèêàòè. Àáî, ÿêùî âîíè ³
ïîòðàïëÿòèìóòü ó ðîçäð³áí³
ìåðåæ³, òî çà ö³íîþ íà 10—25
% âèùå. Íàðàç³ æ ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ ³ìïîðòíîãî âèðîá-
íèöòâà âæå ïîäîðîæ÷àëè â ìå-
æàõ 5—7 % ÷åðåç çíåö³íåííÿ
ãðèâí³. Îäíàê ö³íè íà ³ìïîðò-
í³ õàð÷³ ìîæóòü ïîäîðîæ÷àòè â
îêðåìèõ âèïàäêàõ ³ íà 50 %,
àäæå íà íèõ òèñíå çíåö³íåííÿ
ãðèâí³, ÿêà íàñòóïíîãî ðîêó
êîøòóâàòèìå âæå 7—8 ãðí/$1.

Îòæå, çà ñëîâàìè åêñïåðò³â,
çãàäàí³ çàêîíîäàâ÷³ ³í³ö³àòèâè
ÿêùî ³ ïîë³ïøàòü çàãàëüíèé
òîðãîâåëüíèé áàëàíñ òà ÿêè-
ìîñü ÷èíîì ñòðèìàþòü ³íôëÿ-
ö³þ, òî ïåðåñ³÷í³ ãðîìàäÿíè òà
ñïîæèâà÷³ ëèøå ïðîãðàþòü â³ä
öüîãî: ³ìïîðòí³ òîâàðè çíèê-

íóòü ³ç ïðèëàâê³â, ö³íè íà íèõ
çðîñòóòü, à êóï³âåëüíà ñïðî-
ìîæí³ñòü ñïîæèâà÷³â çìóñèòü
îñòàíí³õ êóïóâàòè ëèøå äåøå-
âó â³ò÷èçíÿíó ïðîäóêö³þ. Òî-
ìó âæå â áåðåçí³ íàñòóïíîãî
ðîêó, çà ïðîãíîçàìè åêñïåðò³â,
÷åðåç øàëåíèé ïîïèò íà òîâà-
ðè óêðà¿íñüêîãî âèðîáíèöòâà
(öóêîð, îâî÷³, êðóïè òà ³í.), íà
ïðèëàâêàõ ìàãàçèí³â î÷³êóºòü-
ñÿ äåô³öèò òà ñïåêóëÿö³¿ ìî-
íîïîë³ñò³â ðèíêó, ÿê³, ãðàþ÷è
íà ïîïèò³, ï³äâèùóâàòèìóòü
ö³íè íà õàð÷³. Öå ñâîºþ ÷åð-
ãîþ ñòèìóëþâàòèìå ³íôëÿö³þ
òà çíèæóâàòèìå êóï³âåëüíó
ñïðîìîæí³ñòü íàñåëåííÿ.

Êð³ì òîãî, çà â³äñóòíîñò³
÷³òêî¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ïðî-
ìèñëîâîñò³ òà â³ò÷èçíÿíîãî
ÀÏÊ îäíîîñ³áíå ï³äâèùåííÿ
ìèòà í³ äî ÷îãî íå ïðèçâåäå,
ââàæàòü åêñïåðòè. Àäæå Óêðà-
¿íà íå âèðîáëÿº ÿê³ñíó ïîáó-
òîâó òåõí³êó, àâòîìîá³ë³, òà é
íàñèòèòè âíóòð³øí³é ïîïèò ó
ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿ óêðà¿íñüê³
àãðàð³¿ íå â çìîç³. Ñâîãî ÷àñó
â 1999 ðîö³ ïðåçèäåíò Ëåîí³ä
Êó÷ìà ³í³ö³þâàâ ÷³òêèé ïëàí
ðîçâèòêó ìåòàëóðã³¿ òà ÀÏÊ,
ï³ñëÿ ÷îãî âíóòð³øí³é ðèíîê
íà 90 % íàñèòèëè óêðà¿íñüêîþ
ïðîäóêö³ºþ. Íàðàç³ æ çà íå÷³ò-
êèõ ä³é óðÿäó òà ëîá³ñòñüêèõ
çàêîí³â ïàðëàìåíòó îáìåæåí-
íÿ ³ìïîðòó í³÷îãî íå äàäóòü:
óêðà¿íñüêà ïðîìèñëîâ³ñòü òà
ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî íàðàç³
îïèíèëèñÿ íà ìåæ³ âèæèâàí-
íÿ. Â òîé ÷àñ ÿê “ï³äòðèìêà”
â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèêà, ÿê
ïðàâèëî, í³ÿêèì ÷èíîì íà ö³-
íè òà ÿê³ñòü íå âïëèâàº, ïðè-
íîñÿ÷è íàäïðèáóòêè îêðåìèì
óêðà¿íñüêèì ï³äïðèºìñòâàì

Я що народні деп тати підтримають підвищення мита, імпортні товари
вже найближчим часом подорожчають на 20—50%
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ННООВВИИННИИ

Óêðà¿íñüê³ 
ñïîæèâà÷³ — 
ïåðåäîñòàíí³ â ªâðîï³

Çà äàíèìè äîñë³äæåííÿ êîìïàí³¿ GfK, ïðè-
ñâÿ÷åíîìó êóï³âåëüí³é ñïðîìîæíîñò³ â 41
êðà¿í³ ªâðîïè, Óêðà¿íà ïîñ³ëà 40 ì³ñöå, îá³é-
øîâøè ëèøå Ìîëäîâó. Ïðîòÿãîì 2008 ðîêó
êîæåí ºâðîïåºöü âèòðà÷àâ íà ñïîæèâ÷³ òîâà-
ðè â ñåðåäíüîìó 12500 ºâðî. Ñåðåäíüîñòàòèñ-
òè÷íèé óêðà¿íåöü âèòðàòèâ 1688 ºâðî. Óêðà-
¿íö³ ìîæóòü âèòðàòèòè ëèøå 9 % â³ä ò³º¿ ñó-
ìè, ÿêó íà ñïîæèâ÷³ òîâàðè âèòðà÷àþòü í³ì-
ö³, çàçíà÷àþòü ó äîñë³äæåíí³ GfK Purchasing
Power Europe 2008/2009. Çà ð³ê, çà äàíèìè
äîñë³äæåííÿ, ºâðîïåéö³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü âè-
òðà÷àòè ïðèáëèçíî 8 òðèëüéîí³â ºâðî. Öÿ ñó-
ìà âêëþ÷àº äåðæàâí³ ïëàòåæ³ (äîïîìîãà ïî
áåçðîá³òòþ, äîòàö³¿ íà ä³òåé, ïåíñ³¿). Òàêèì
÷èíîì, ñåðåäíÿ êóï³âåëüíà ñïðîìîæí³ñòü íà
îäíó îñîáó â ªâðîï³ ñòàíîâèòü 12500 ºâðî. Õî-
÷à â Ìîëäîâ³, ÿêà çàâåðøóº ñïèñîê, ð³÷íèé
äîõ³ä íà äóøó íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü ìåíøå
800 ºâðî. Ïåðøå ì³ñöå ïîñ³äàº Ë³õòåíøòåéí
³ç êóï³âåëüíîþ ñïðîìîæí³ñòþ íà ð³âí³ 45 000
ºâðî íà ð³ê, çà íèì — Ëþêñåìáóðã (28 192 ºâ-
ðî), äàë³ éäå Øâåéöàð³ÿ (26 842). Í³ìå÷÷èíà,
³ç ñåðåäí³ì ïîêàçíèêîì ó 18 734 ºâðî íà ëþ-
äèíó ï³äíÿëàñÿ ç 11 ì³ñöÿ â ðåéòèíãó íà 10-
å. Ó ïåðøó äåñÿòêó òàêîæ ïîòðàïèëà ²ñëàí-
ä³ÿ, ÿêà çà ð³ê îïóñòèëàñÿ ç ÷åòâåðòîãî ì³ñöÿ
íà ñüîìå. Âåëèêà Áðèòàí³ÿ æ, ÿêà ìèíóëîãî
ðîêó áóëà íà âîñüìîìó ì³ñö³, âèéøëà ç äå-
ñÿòêè ³ ïîòðàïèëà íà 11 ì³ñöå â ðåéòèíãó. 10
ì³ñöå òåïåð ïîñ³ëà Íîðâåã³ÿ, ÿêà âèãðàëà â³ä
êîëèâàííÿ êóðñó âàëþò

Ñòðàõîâèé ðèíîê 
ó 2009 ðîö³ 
çðîñòå íà 10 %

Ó÷îðà Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÑÃ “ÒÀÑ” Äìèò-
ðî Ãðèöóòà çàÿâèâ, ùî çà ïðîãíîçîì çðîñ-
òàííÿ ñòðàõîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè â 2009 ðî-
ö³ áóäå íà ð³âí³ 10 %. Â³í çàçíà÷èâ, ùî, ñêëà-
äàþ÷è ïðîãíîçè ðîçâèòêó ðèíêó ñòðàõóâàí-
íÿ â 2009 ðîö³, ó ÑÃ “ÒÀÑ” ðîçðîáèëè äâà
ìîæëèâ³ ñöåíàð³¿ ïîä³é — îïòèì³ñòè÷íèé ³
êîíñåðâàòèâíèé (ïåñèì³ñòè÷íèé). Òàê, îïòè-
ì³ñòè÷íèé ñöåíàð³é ïåðåäáà÷àº çðîñòàííÿ
ðèíêó ìàêñèìóì íà 10 %, êîíñåðâàòèâíèé —
çíèæåííÿ ïðîòè ïîêàçíèêà 2008 ðîêó íà
20 %. Ïðè öüîìó Ä. Ãðèöóòà ââàæàº, ùî,
øâèäøå çà âñå, çà ï³äñóìêàìè 2009 ðîêó ìà-
òèìå ì³ñöå çíèæåííÿ ðèíêó íà 5—10 %.

“Ìè â êîìïàí³¿ ðîçðîáëÿºìî äâà ñöåíàð³¿
ðîçâèòêó ðèíêó. Ïåðøèé ñöåíàð³é îïòèì³ñ-
òè÷íèé, êîòðèé ñòàíîâèòü 10 % çðîñòàííÿ
ðèíêó â 2009-ìó ó ïîð³âíÿíí³ ç 2008 ðîêîì.
Öå îïòèì³ñòè÷íèé ñöåíàð³é ³ íàâðÿä ÷è áó-
äå á³ëüøå. Äðóãèé ïðîãíîç ó êîìïàí³¿ íàçâà-
ëè êîíñåðâàòèâíèì — çíèæåííÿ íà 20 % äî
2008 ðîêó, ïðàêòè÷íî âèõ³ä íà îáñÿãè 2007
ðîêó. Íàïåâíî, ³ñòèíà äåñü ïîñåðåäèí³.
Øâèäøå çà âñå, öå áóäå çíèæåííÿ íà
5—10 %. Íàïåâíî, öå ðåàëüí³øà öèôðà”. Ïàí
Ãðèöóòà òàêîæ â³äçíà÷èâ, ùî ï³äïèñàííÿ íî-
âèõ ñòðàõîâèõ äîãîâîð³â íà áàíê³âñüêîìó êà-
íàë³ íå áóäå, áî ñüîãîäí³ áàíêè ïðàöþþòü,
â îñíîâíîìó, íà ïðîëîíãàö³þ äîãîâîð³â,
óêëàäåíèõ ðàí³øå

Під от вав
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,
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Àíàòîë³é Ê²ÍÀÕ: “Êîëèâàííÿ
ãðèâí³ â 2009 ðîö³ ïîâèííî
áóòè äåñü íà ð³âí³ 
5,5—6,0 ãðèâåíü çà äîëàð”
Президент У раїнсь ої асоціації
промисловців та підприємців
народний деп тат У раїни Ана-
толій Кінах розповів "Хрещати-
" про очі вання розвит си-

т ації в е ономіці раїни в зв’яз-
з наслід ами світової фінан-

сової ризи та шляхи виход з
неї, а та ож поділився своїм ба-
ченням щодо виход раїни з
е ономічної ризи.

— ßêèì ÷èíîì ðîçâèâàòèìåòüñÿ åêîíî-
ì³êà êðà¿íè â 2009 ðîö³?

— Íàñòóïíèé ð³ê çàëåæàòèìå â³ä òîãî,
íàñê³ëüêè åôåêòèâíî, â³äïîâ³äàëüíî, íà
âèñîêîìó ð³âí³ â³äïðàöþþòü ïàðëàìåíò,
óðÿä, Íàö³îíàëüíèé áàíê ïåðøîþ ÷åð-
ãîþ â ïèòàííÿõ àíòèêðèçîâèõ çàõîä³â,
áî ñèñòåìíà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà êðè-
çà ïîãëèáëþºòüñÿ. Æîâòåíü íèí³øíüîãî
ðîêó ï³äòâåðäèâ öå. Çíèæåííÿ îáñÿã³â
ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà â êðà¿í³ ñòà-
íîâèëî â æîâòí³ 19,8 â³äñîòêà. Òàêîãî
ïàä³ííÿ íå áóëî çà îñòàíí³õ 15 ðîê³â.
Òîìó âêðàé ïîòð³áíî íèí³ çàä³ÿòè âñ³ âà-
æåë³ âïëèâó, îñîáëèâî ùîäî ñòâîðåííÿ
íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü òà çáåðåæåííÿ ÷èí-
íèõ, ï³äâèùåííÿ àêòèâíîñò³ íà âíóòð³ø-
íüîìó ðèíêó, çíèæåííÿ ñïîæèâàííÿ ³ì-
ïîðòíî¿ ïðîäóêö³¿ çà ðàõóíîê ¿¿ âèðîá-
íèöòâà íà ñâî¿é òåðèòîð³¿. Äåðæàâà ïî-
âèííà âèðîáèòè ÷³òê³ ä³¿ ùîäî çàéíÿòî-
ñò³ ëþäåé, ðîçðîáèòè ñèñòåìó ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó — öå âñå ò³ ïåðåäóìîâè, ÿê³
äóæå âàæëèâ³ äëÿ òîãî, ùîá ì³í³ì³çóâà-
òè íàñë³äêè êðèçè âæå â 2009 ðîö³. Ìàº
ïðèíöèïîâå çíà÷åííÿ óõâàëåííÿ Äåð-
æàâíîãî áþäæåòó íà 2009 ð³ê. Ïèòàííÿ
÷³òêèõ çëàãîäæåíèõ ä³é ïîäàòêîâî¿, ô³-
íàíñîâî¿, ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè, ïèòàííÿ,
ÿê³ ïîâèíí³ âðàõóâàòè â äåðæàâí³é ïðî-
ãðàì³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó,
íåäîïóùåííÿ ïîäàëüøîãî õàîñó â ïè-
òàííÿõ âàëþòíî-êóðñîâî¿ ïîë³òèêè. Òîá-
òî, öå ïîòð³áíî ðîáèòè îáîâ’çêîâî. ßê-
ùî öå áóäå çðîáëåíî, òî ÿ âïåâíåíèé, ùî
â 2009 ðîö³ â íàñ áóäå øàíñ, îñîáëèâî
ïî÷èíàþ÷è ç äðóãîãî ï³âð³÷÷ÿ, êîëè ñè-
òóàö³ÿ íà ñâ³òîâèõ åêîíîì³÷íèõ, ô³íàí-
ñîâèõ ðèíêàõ ïîë³ïøóâàòèìåòüñÿ, ñóò-
òºâî çíèçèòè ãëèáèíó ö³º¿ êðèçè. ², áåç-
óìîâíî, âèéòè íà á³ëüø-ìåíø ñïðèÿò-
ëèâ³ ïàðàìåòðè ðîçâèòêó ÿê ïðîìèñëî-
âîãî âèðîáíèöòâà, òàê ³ çðîñòàííÿ âàëî-
âîãî âíóòð³øíüîãî ïðîäóêòó, õî÷à öèô-
ðè áóäóòü óæå ³íø³, í³æ ò³, ÿê³ ïðîãíî-
çóâàëè ðàí³øå.

— Íà ÿê³ ìàêðîåêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ñë³ä
ðîçðàõîâóâàòè íàñòóïíîãî ðîêó?

— Îáñÿã ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà,
çà íàøèìè äàíèìè, öå ìàêñèìóì +4 —
5 â³äñîòê³â çðîñòàííÿ, à îáñÿã ÂÂÏ äåñü
íà ð³âí³ äî 4 â³äñîòê³â. Ìàº ïðèíöèïî-
âå çíà÷åííÿ íåäîïóùåííÿ ïîäàëüøîãî
çðîñòàííÿ ³íôëÿö³¿. ² çà íàøèìè ðîçðà-
õóíêàìè, ÿêùî êîíñîë³äîâàíî ïðàöþâà-
òèìå ó âçàºìîä³¿ öåíòðàëüíèé áàíê, óðÿä
³ ïàðëàìåíò, òî ìè ìîæåìî âèéòè íà ïî-
êàçíèê ³íôëÿö³¿ ñïîæèâ÷èõ ö³í ó 2009
ðîö³ äåñü íà ð³âí³ äî 14 â³äñîòê³â. Öå
áóâ áè íåïîãàíèé ðåçóëüòàò çà öèõ ñêëàä-
íèõ óìîâ. Àëå, êð³ì ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íèõ ðèçèê³â, â Óêðà¿í³ ïîãëèáëþºòü-
ñÿ ðèçèê, ÿêèé ñòîñóºòüñÿ íååôåêòèâíî¿
ñèñòåìè âëàäè, ïîãëèáëåííÿ ïîë³òè÷íî-
ãî ïðîòèñòîÿííÿ ³ òå, ùî âëàäà íàâ³òü â
óìîâàõ êðèçè íåñïðîìîæíà îá’ºäíàòè
ñâî¿ çóñèëëÿ ç òèì, ùîá åôåêòèâíî ä³-
ÿòè ç òî÷êè çîðó àíòèêðèçîâèõ, ñèñòåì-
íèõ, âèñîêîïðîôåñ³éíèõ çàõîä³â. Îò öþ
çàãðîçó ïîòð³áíî ÿêíàéøâèäøå ë³êâ³äî-
âóâàòè ³ ðîçóì³òè, ùî áîðîòüáà ç êðèçîþ
ìîæå áóòè óñï³øíîþ ëèøå òîä³, êîëè âñ³
ïîë³òè÷í³ àìá³ö³¿, âñ³ ì³æîñîáèñò³ñí³ ñòî-

ñóíêè ïîâèíí³ â³ä³éòè íà äðóãèé ïëàí,
à ìè îá’ºäíàºìî íàøó âîëþ, íàø ðîçóì,
ðåñóðñè â ïåðøó ÷åðãó íà ïîäîëàííÿ
êðèçè, ùîá íåäîïóñòèòè ïðîÿâ³â øîêî-
âî¿ òåðàï³¿ äëÿ óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí. ²
öå ïîâèííî áóòè íàøèì ãîëîâíèì ïð³î-
ðèòåòîì.

— ×è î÷³êóâàòè çá³ëüøåííÿ äåâàëüâàö³¿
ãðèâí³?

— Íà íàø ïîãëÿä, ó ðàç³ ïîãîäæåíèõ
ä³é Íàö³îíàëüíîãî áàíêó òà óðÿäó, ÷³òêèõ
ñèñòåìíèõ ä³é ³ç íåäîïóùåííÿ ïîã³ðøåí-
íÿ ³íâåñòèö³éíîãî êë³ìàòó, ïîë³ïøåííÿ
ñèòóàö³¿ ç íåãàòèâíèì ñàëüäî çîâí³øíüî-
åêîíîì³÷íî¿ òîðã³âë³, êîëèâàííÿ ãðèâí³ â
2009 ðîö³ ïîâèííî áóòè äåñü íà ð³âí³
5,5—6,0 ãðèâåíü çà äîëàð. ² öå ðåàëüíå
çàâäàííÿ. ßêùî é íàäàë³ ïîãëèáëþâàòè-
ìåòüñÿ íåñêîîðäèíîâàíà ðîáîòà Íàö³î-
íàëüíîãî áàíêó òà óðÿäó, ðîçïîâñþäæó-
âàòèìóòüñÿ íåïðîçîð³ ìåòîäè ô³íàíñó-
âàííÿ êîìåðö³éíèõ áàíê³â, âèêîðèñòàí-
íÿ çîëîòîâàëþòíèõ ðåçåðâ³â, âêëþ÷àþ÷è
ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè Ì³æíàðîäíîãî âàëþò-
íîãî ôîíäó, òî ðèçèêè ïîãëèáëþâàòè-
ìóòüñÿ, ³ íàøà âàëþòíî-êóðñîâà ïîë³òè-
êà ìîæå ñòàòè íåïåðåäáà÷óâàíîþ, ùî íå-
ïðèïóñòèìî. Òîìó íèí³, ÿê í³êîëè, ïî-
òð³áíî íå ïîêàçóâàòè ïàëüöåì îäèí íà
îäíîãî, êîëè óðÿä êàæå, ùî â³í íå â³ä-
ïîâ³äàº çà âàëþòíî-êóðñîâó ïîë³òèêó, à
Íàö³îíàëüíèé áàíê îäíîîñ³áíî óõâàëþº
ÿê³ñü ñâî¿ ð³øåííÿ. Íàðàç³ óðÿä ³ Íàö³î-
íàëüíèé áàíê, óìîâíî êàæó÷è, 24 ãîäè-
íè íà äîáó ïîâèíí³ ïðàöþâàòè ðàçîì,
îá’ºäíàíî. ² öå òàêîæ íàøà âèìîãà. ² òàê
ïîòð³áíî ïðàöþâàòè îñîáëèâî â óìîâàõ
êðèçè, áî âñå âçàºìîïîâ’ÿçàíî: ïîã³ðøåí-
íÿ äîñòóïó äî êðåäèòíèõ ðåñóðñ³â, íåäî-
â³ðà äî áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè, õàîòè÷íà âà-
ëþòíî-êóðñîâà ïîë³òèêà îäðàçó íåãàòèâ-
íî ïëèâàº ³ íà äîâ³ðó äî áàíê³âñüêî¿ ñèñ-
òåìè, ³ íà âèëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é ç íàøî¿
äåðæàâè, ç íàøî¿ åêîíîì³êè ³ íåáàæàí-
íÿ ³íâåñòîð³â ³íâåñòóâàòè â öèõ óìîâàõ,
êîëè ñèòóàö³ÿ íåïðîãíîçîâàíà. Òîìó ëè-

øå ñêîíñîë³äîâàí³ åôåêòèâí³ ä³¿ — îñ-
íîâíà çàïîðóêà ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó,
âêëþ÷àþ÷è ñòàá³ë³çàö³þ ñèòóàö³¿ íà âà-
ëþòíî-êóðñîâîìó ðèíêó.

— ßêèì ÷èíîì äåâàëüâàö³ÿ ãðèâí³ ìîæå
äîïîìîãòè óêðà¿íñüêèì âèðîáíèêàì íà çîâ-
í³øí³õ ðèíêàõ?

— Áåçóìîâíî, äåâàëüâàö³ÿ ãðèâí³ ïîçè-
òèâíî âïëèâàº íà êîíêóðåíòîçäàòí³ñòü
íàøîãî åêñïîðòó. Õî÷à äåâàëüâàö³ÿ ãðèâ-
í³ — öå äóæå ñåðéîçíèé ðèçèê çðîñòàí-
íÿ ö³í, îñîáëèâî çà ³ìïîðòí³ òîâàðè. ²
ïîòð³áíî ÷³òêî ðîçóì³òè, ùî ï³äâèùåííÿ
ïîâèííî áóòè êîìïëåêñíèì. Ç îäíîãî áî-
êó, ìè ïîâèíí³ çðîáèòè âñå, ùîá çàáåç-
ïå÷èòè ïîçèòèâè ùîäî ïðîñóâàííÿ íà-
øî¿ åêñïîðòíî¿ ïðîäóêö³¿ â ïåð³îä äåâàëü-
âàö³¿ ãðèâí³, ç ³íøîãî áîêó, ìè íå ïîâèí-
í³ äîïóñòèòè ð³çêîãî çðîñòàííÿ ³íôëÿö³¿,
áî öå ïðèçâåäå äî ïàä³ííÿ ð³âíÿ æèòòÿ
íàøèõ ãðîìàäÿí, ¿õíüî¿ ïëàòîñïðîìîæíî-
ñò³. ² îäíîçíà÷íî ïîòð³áíî âðàõóâàòè ñè-
òóàö³þ ïîïèòó íà âíóòð³øí³õ ³ íà ºâðî-
ïåéñüêîìó ñâ³òîâîìó ðèíêàõ òà ïðàöþâà-
òè â öüîìó áàëàíñ³. Òàêèì ÷èíîì, ùîá
ð³âåíü äåâàëüâàö³¿ ãðèâí³, çì³íà âàëþò-
íî-êóðñîâî¿ ïîë³òèêè íå äîïóñêàëè ãëè-
áîêèõ ñïàä³â ÿê êîíêóðåíòîçäàòíîñò³ åêî-
íîì³êè, òàê ³ ð³âíÿ æèòòÿ ãðîìàäÿí. ²
çíîâó æ òàêè öå ìîæíà äîñÿãòè ëèøå ïî-
ãîäæåíèìè ä³ÿìè, øóêàþ÷è öåé çîëîòèé
áàëàíñ ³ çîëîòó ñåðåäèíó ÿê ç òî÷êè çî-
ðó ³íòåðåñ³â ðåàëüíî¿ åêîíîì³êè, òàê é
³íòåðåñ³â ì³ëüéîí³â íàøèõ ãðîìàäÿí. ß
ùå ðàç íàãîëîøóþ, ùî ðåçóëüòàò, ó ïåð-
øó ÷åðãó, çàëåæàòèìå â³ä òîãî, íàñê³ëü-
êè ìè â³äïîâ³äàëüíî, âèñîêîïðîôåñ³éíî
áóäåìî âçàºìîä³ÿòè âñ³, âêëþ÷àþ÷è ã³ë-
êè âëàäè, ðîçãëÿäàþ÷è ïèòàííÿ ùîäî ïî-
äîëàííÿ êðèçè, âèõîäó íà ñòàá³ëüíó ïðîã-
íîçîâàíó ñèòóàö³þ ÿê ïåðåäóìîâó äëÿ ïî-
äàëüøîãî çðîñòàííÿ

Розмовляла Тетяна ЯКОВЛЄВА,
Дмитро ДУБЕНСЬКИЙ,

спеціально для “Хрещати а”
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Фонд приватизації ом нально о
майна Голосіївсь о о район м. Києва
о олош є про он рс на заміщення

ва антної посади:

— оловно о спеціаліста відділ привати-
зації та правління Фонд
Умови он рс :
— Вища освіта відповідно о професійно о

спрям вання за освітньо- валіфі аційним рів-
нем ма істра, спеціаліста, вільне володіння
раїнсь ою мовою, знання омп’ютерної тех-

ні и на рівні орист вача.
Стаж роботи:
— Стаж юридичної пра тичної діяльності не

менше 5 ро ів.
Фонд працівни ів житлом не забезпеч є.
До менти приймаються протя ом місяця

з момент оп блі вання о олошення за ад-
ресою: 03150, м. Київ, в л. Червоноармій-
сь а, 98, імн. 311.
Конта тні телефони: 529-86-12, 529-86-09.
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Ф тболісти иївсь о о "Арсенал " і одесь о о "Чорноморця" провели поєдино в е стремальних мовах

Íàì³ðè “âçÿòè ªâðîïó” 
êè¿âñüêèé “Ñîê³ë” ïîêè ùî â³äêëàâ
Ï³äîï³÷í³ Îëåêñàíäðà Ñåóêàíäà íå çìîãëè ïðîáèòèñÿ äî Ñóïåðô³íàëó 
Êîíòèíåíòàëüíîãî êóáêà

Ïîºäèíîê ïðîòè ì³íñüêîãî “Êå-
ðàì³íà” êåð³âíèöòâî ñòîëè÷íîãî
“Ñîêîëà” ðîçãëÿäàëî ÿê îäèí ³ç
íàéãîëîâí³øèõ ó áîðîòüá³ çà ïåð-
øå ì³ñöå ó ãðóï³. Êèÿíè, ïîêàçàâ-
øè ïðè öüîìó çîâñ³ì íåïîãàíó ãðó,
éîãî âèãðàëè ç ðàõóíêîì 2:0 çàâäÿ-
êè âëó÷íèì êèäêàì Îëåãà Øàôà-
ðåíêà òà Â³òàë³ÿ Ëèòâèíåíêà.

Ï³ñëÿ ïåðåðâè ì³í÷àíàì, ó
ñêëàä³ ÿêèõ â³äçíà÷èëèñÿ Õàô³-

çîâ òà ²ãîð Àíäðóùåíêî, âäàëîñÿ
â³äíîâèòè ð³âíîâàãó, àëå íå íà-
äîâãî — òðîõè á³ëüøå, í³æ çà õâè-
ëèíó ñâîº âïðàâíå âì³ííÿ ïðîäå-
ìîíñòðóâàâ Âàäèì Àâåðê³í, à íà
çàê³í÷åííÿ äðóãî¿ äâàäöÿòèõâè-
ëèíêè éîãî ïî÷èí ï³äòðèìàâ ùå
îäèí ðîñ³éñüêèé ëåã³îíåð “Ñîêî-
ëà” Ðîìàí Ìàëîâ, ÿêèé ³ âñòàíî-
âèâ îñòàòî÷íèé ðàõóíîê — 4:2 íà
êîðèñòü “Ñîêîëà”.

Çäàâàëîñÿ, ùî ï³ñëÿ ïåðåìîãè
íàä “Êåðàì³íîì” ó õîêå¿ñò³â “Ñî-
êîëà” âèðîñòóòü êðèëà ³ âîíè, ÿê

êàæóòü, “çàãîíÿòü” ë³ºïàéñüêèé
“Ìåòàëóðãñ” “çà Ìîæàéêñüê”. Íå
òàê ñòàëîñÿ, ÿê ãàäàëîñÿ — êèÿíè

çàâäÿêè çóñèëëÿì Îëåêñàíäðà
Ìàòâ³é÷óêà çìîãëè çàêèíóòè ëè-
øå îäíó øàéáó, ïðîïóñòèâøè ó
ñâî¿ âîðîòà îäðàçó òðè.

Â îñòàíí³é ³ãðîâèé äåíü òóðí³-
ðó äîëÿ ºäèíî¿ ïóò³âêè âæå çíà-
õîäèëàñÿ íå â ðóêàõ õîêå¿ñò³â
“Ñîêîëà”, îñê³ëüêè âîíà çàëåæà-
ëà â³ä ðåçóëüòàòó ïîºäèíêó “Ìå-
òàëóðãñ” — “Êåðàì³í”. Ç³ ñâî¿ì
çàâäàííÿì, à ñàìå: ïåðåìîãîþ
íàä êàçàõñüêèì “Ã³ðíÿêîì” —
êèÿíè âïîðàëèñÿ áëèñêó÷å, ðîç-
ãðîìèâøè ñóïåðíèêà ç ðàõóíêîì
7:2 (øàéáè íà ðàõóíêó Îëåãà
Øàôàðåíêà, Îëåêñàíäðà Ìàòâ³é-
÷óêà (ïî äâ³), Âàäèìà Àâåðê³íà,
Ðîìàíà Ìàëîâà, Â³òàë³ÿ Ëþòêå-
âè÷à).

Äèâî, ÿêå î÷³êóâàëè ïðèõèëü-
íèêè óêðà¿íñüêîãî “Ñîêîëà”, íå
ñòàëîñÿ. “Êåðàì³í” ïåðåì³ã “Ìå-
òàëóðãñ” ç ðàõóíêîì 5:2, ³ ñàìå
á³ëîðóñüêèé êëóá â³çüìå ó÷àñòü ó
Ñóïåðô³íàë³ Êîíòèíåíòàëüíîãî
êóáêà, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ ó ñ³÷í³
íàñòóïíîãî ðîêó ó ôðàíöóçüêîìó
Ðóàí³

“Àðñåíàëó” äëÿ ïåðøî¿ äîìàøíüî¿ 
ïåðåìîãè çíàäîáèëîñÿ çàñí³æåíå ïîëå
Òðåíåð “êàíîí³ð³â” Îëåêñàíäð Çàâàðîâ ìîæå ï³òè ó â³äñòàâêó

Òðåáà áóëî íà âëàñí³ î÷³
áà÷èòè, ó ÿêèõ óìîâàõ â³ä-
áóëàñÿ öÿ çíàìåííà ïîä³ÿ,—
ñí³ã, ÿêèé çíåíàöüêà íàêðèâ
Êè¿â, ñòàâ äëÿ îðãàí³çàòîð³â
ãðè ñïðàâæí³ì ëèõîì. Ïî-
÷àòîê ìàò÷ó áóëî ïåðåíåñå-
íî íà ãîäèíó, ³ çà öåé ÷àñ
âñ³ìà ìîæëèâèìè çàñîáàìè
íàìàãàëèñÿ ïîâåðíóòè ãàçî-
íó çåëåíèé âèãëÿä. Çðîáèòè
öå âäàëîñÿ ç âåëèêèìè òðóä-
íîùàìè, ³ âñå æ òàêè ãðà,
õî÷à é ³ç âåëèêèì çàï³çíåí-
íÿì, ðîçïî÷àëàñÿ.

“Ïðî ÿêèé ñïðàâæí³é
ôóòáîë ó òàêèõ óìîâàõ ìî-
æå éòèñÿ”,— çàÿâèâ ï³ñëÿ
ãðè ãîëîâíèé òðåíåð “Àð-
ñåíàëó” Îëåêñàíäð Çàâà-
ðîâ. Ôóòáîë³ñòè âïðîäîâæ
äåâ’ÿíîñòà ³ ùå ê³ëüêîõ äî-
äàíèõ àðá³òðîì õâèëèí ì³-
ñèëè áàãíþêó ç³ ñí³ãîì,
ìð³þ÷è ïðî ñêëÿíêó ÷àþ ó
ðîçäÿãàëüí³ é ïðî òå, ùîá
íå òðàâìóâàòèñÿ. Íå äèâíî,
ùî â ö³é ñèòóàö³¿ ëèøå
îäèí ³ç ÷îòèðüîõ, ñòâîðå-
íèõ íà äâà êîëåêòèâè ãîëå-
âèõ ìîìåíò³â, çàê³í÷èâñÿ

âçÿòòÿì âîð³ò ï³ñëÿ òî÷íî-
ãî óäàðó ç ìåæ êàðíîãî
ìàéäàí÷èêà ó âèêîíàíí³
Äåíèñà Îë³éíèêà íà 74-é
õâèëèí³ — 1:0. Â³äçíà÷èìî,
ùî ïåðåìîãà íàä îäåñüêèì
“×îðíîìîðöåì” ñòàëà äëÿ
“êàíîí³ð³â” ïåðøîþ ó ÷åì-
ï³îíàò³ Óêðà¿íè, ÿêèé â³ä-
áóâàâñÿ ï³ä åã³äîþ ïðåì’ºð-
ë³ãè.

Äîêè ôóòáîë³ñòè êè¿â-
ñüêîãî “Äèíàìî” ãîòóþòü-
ñÿ äî âè¿çíî¿ ãðè Ë³ãè ÷åì-
ï³îí³â ³ç ëîíäîíñüêèì “Àð-
ñåíàëîì”, íèí³øí³ êîíêó-
ðåíòè êîìàíäè Þð³ÿ Ñüî-
ì³íà äîäàëè ó ñêàðáíè÷êó
÷åðãîâ³ ïóíêòè. Îñîáëèâî
òðåáà çâåðíóòè óâàãó íà ïå-
ðåìîãó äîíåöüêîãî “Øàõ-
òàðÿ” íàä ÔÊ “Ëüâ³â”. Ã³ð-
íÿêè, õî÷ ³ â³äñòàþòü â³ä
“Äèíàìî” íà ñîë³äíó äèñ-
òàíö³þ ó äåâ’ÿòü ïóíêò³â,
ïðè òîìó, ùî ñòîëè÷íèé
êëóá ìàº ãðó â çàïàñ³, â³ä-
äàâàòè ÷åìï³îíñüêèé òèòóë
ãîëîâíîìó êîíêóðåíòó â
â³ò÷èçíÿíèõ çìàãàííÿõ ÿâ-
íî íå çáèðàþòüñÿ

Дост атися до свідомості своїх підопічних вирішальній рі з "Метал р ом"
оловном тренерові "Со ола" Оле сандр Се анд не вдалося
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Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Київсь ий "Со іл" не змі пройти третій відбір овий
ра нд Континентально о б а і вийти С перфінал.
Підопічні Оле сандра Се анда спочат перемо ли
мінсь ий "Керамін" — 4:2, потім пост пилися оспода-
рям зма ань, лієпайсь ом "Метал р с " — 1:3, а за-
лючном поєдин , рез льтат я о о, я виявилося, не
мав значення для розподіл місць т рнірній таблиці,
роз ромили азахсь ий "Гірня " — 7:2. Місце С пер-
фіналі завоював "Керамін", я ий вирішальній з стрічі
перемі "Метал р с" — 5:2.

Оле сандр ЗАВАРОВ, оловний тренер иївсь о о “Арсенал ”:
— Сьо одні ф тбол не вийшов, причом з двох сторін: і з нашої, і “Чорноморця”. Перше місце посіли най оловніші я ос-

ті ф тболістів: хара тер, міння не про рати боротьб , пред’явлення до себе висо их вимо . “Арсенал” се це по азав, то-
м і дося переможно о рез льтат . Не с аж , що в нас ірший підбір равців, але по ана по ода і засніжене поле зрівню-
ють шанси.
Ми давно засл ов вали позитивно о рез льтат , але десь не щастило. Сьо одні ми переломили зл долю і перед остан-

ньою рою в 2008 році з “Кривбасом” сповнені оптимізм . Що далі — по аже зимова перерва. І не лише для “Арсенал ”,
а й для ерівни ів сіх раїнсь их оманд.
Я сподіваюся, що до лав ма сим м з силь для то о, щоб “Арсенал” залишався на плав . Маю на вазі свій професіона-

лізм і р п тренерів, а та ож персонал, тобто всіх тих, хто працює зі мною. Д маю, що 1 р дня ми об оворимо наші проб-
леми з ерівництвом л б . Я — тренер амбіційний, та им б в і ф тболістом. Том місце “Арсенала” в т рнірній таблиці ме-
не не влаштов є з ба атьох причин. Пере оворивши з ерівни ами л б , а в перш чер з президентом “Арсенал ” Вади-
мом Рабіновичем, ми, сподіваюся, зроз міємо, що б де я з омандою, та і з долею ній нинішньо о наставни а”.

Ві тор ГРИШКО, ви он ючий обов’яз и оловно о тренера одесь о о “Чорноморця”:
— Я та і не зроз мів, чом зі стадіон не повністю прибрали сні ? Ф тбол та их мовах — це ра шансів, що ми сьо-

одні й побачили. Чом сь довелося рати на засніженом стадіоні, хоча вже давно за інчилися опади.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Âîëîäèìèð ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

В раїнсь ій ф тбольній прем’єр-лізі відб -
лися поєдин и чер ово о 16- о т р , я ий
проп стив лідер чемпіонат иївсь е "Дина-
мо". За взаємною домовленістю зв’яз з
під отов ою оманди Юрія Сьоміна до ри
р пово о т рнір Лі и чемпіонів із лондон-
сь им "Арсеналом", р столично о л б з
"Іллічівцем" Марі полі перенесено на 5
р дня. Тим часом, перемо и від своїх люб-
ленців доче алися прихильни и иївсь о о
"Арсенал ", причом в рідних стінах " аноні-
ри" нинішньом сезоні перемо ли вперше.
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Ðîçê³øíå âáðàííÿ ïîºäíàëîñü 
³ç íåîêëàñèêîþ
Ñåðã³é ªðìàêîâ ïðåçåíòóâàâ êîëåêö³þ âå÷³ðí³õ ñóêîíü, ïðèñâÿ÷åíó Ìàäîíí³

Ó âèõ³äí³ îäðàçó äâ³ ïðå-
çåíòàö³¿ ç³áðàëè ïîö³íîâóâà-
÷³â êðàñèâîãî æèòòÿ ï³ä îä-
íèì äàõîì. Ïåðøà — ìóçè÷-
íà. Âèïóñêíèöÿ êè¿âñüêî¿
êîíñåðâàòîð³¿ òà ëàóðåàò
óêðà¿íñüêèõ ³ çàðóá³æíèõ
êîíêóðñ³â Àííà Ñàêðå âè-
êîíàëà êîìïîçèö³¿ ç ñîëüíî¿
ïðîãðàìè One more. Ðàí³øå
ñï³âà÷êà ñï³âïðàöþâàëà ç
óêðà¿íñüêèì òåíîðîì Âîëî-
äèìèðîì Ãðèøêîì, à òàêîæ
ñï³âàëà â äóåò³ ç ïðàâíóêîì
Åíð³êî Êàðóçî — Êàðìåëëî
Êàðóçî. Íà ïðåçåíòàö³¿ âîíà
ïîðàäóâàëà ñëóõ ïóáë³êè â
ñóïðîâîä³ àíñàìáëþ ñîë³ñ-
ò³â Íàö³îíàëüíîãî ñèìôî-
í³÷íîãî îðêåñòðó.

Àïîôåîçîì âå÷îðà ñòàëî
äåô³ëå â³ä óêðà¿íñüêîãî äè-
çàéíåðà Ñåðã³ÿ ªðìàêîâà.
Â³í â³äîìèé ñâî¿ìè ðîçê³ø-
íèìè âå÷³ðí³ìè ñóêíÿìè
ðó÷íî¿ ðîáîòè, à òàêîæ ç³ð-
êîâèìè êë³ºíòêàìè, ñåðåä
ÿêèõ âåäó÷à Ìàð³ÿ ªôðîñè-
í³íà òà ñï³âà÷êà ²ðèíà Á³-
ëèê.

Äèçàéíåð ³øîâ äî âèçíàí-
íÿ ç ñàìîãî äèòèíñòâà —
óæå â ïåðøîìó êëàñ³ â³í

çíàâ, êèì õî÷å ñòàòè. Çàê³í-
÷èâøè øâåéíå ó÷èëèùå,
Ñåðã³é ªðìàêîâ ïåâíèé ÷àñ
ïðàöþâàâ â àòåëüº, çãîäîì
â³äêðèâ âëàñíó ñïðàâó. Íà
çàâàä³ óëþáëåíîìó çàíÿòòþ
íå ñòàâ íàâ³òü ïîãàíèé ç³ð.
Äèçàéíåð çàçâè÷àé ïðàöþº
îäðàçó íà ìàíåêåí³, íàêèäà-
þ÷è ôîðìó ìàéáóòíüî¿ ñóê-
í³. Çàâåðøèòè ¿¿ éîìó äîïî-
ìàãàº êîìàíäà, ùî ðîçóì³º
ìîäåëüºðà ç ï³âñëîâà. ×àñòî
âèãîòîâëåííÿ îäí³º¿ ñóêí³
çàéìàº ê³ëüêà ì³ñÿö³â. Øå-
äåâðè ðó÷íî¿ ðîáîòè êîøòó-
þòü íåìàëî, òîæ äîçâîëèòè
ñîá³ ¿õ ìîæóòü ëèøå ç³ðêè òà
çàìîæí³ æ³íêè.

Ïðîäåìîíñòðîâàíå âáðàí-
íÿ º âæå äðóãîþ êîëåêö³ºþ
ªðìàêîâà îò êóòþð. Ìèíó-
ëî¿ îñåí³ â³í ïðåçåíòóâàâ
ïåðøó — “Îñêàð”, äå êîæ-
íà ñóêíÿ óîñîáëþâàëà îáðàç
ïåâíî¿ ê³íîàêòðèñè — Êàò-
ð³í Äåíüîâ, Ëàéçè
Ì³íåëë³, Øåðîí Ñòîóí, Îä-
ð³ Õåïáåðí, Ìàðëåí Ä³òðèõ.

Öüîãî ðàçó êîëåêö³ÿ ïðè-
ñâÿ÷åíà óëþáëåí³é ñï³âà÷ö³
òà ìóç³ ªðìàêîâà — Ìàäîí-
í³. ßê ðîçïîâ³â äèçàéíåð

“Õðåùàòèêó”, çàãàëîì ó êî-
ëåêö³¿ áóäå 27 ñóêîíü, çàê³í-
÷èòè ¿¿ â³í ïëàíóº â ëþòîìó.
Ïîêè ùî êè¿âñüêà ïóáë³êà
ïîáà÷èëà ëèøå ñ³ì. Êîæíå
âáðàííÿ ïðåäñòàâëÿº ïåâíèé
ïåð³îä ó æèòò³ ïîï-äèâè.
Çîêðåìà, äîâãà ÷îðíà ñóêíÿ
ç âèêëàäåíîþ ñòðàçàìè Åé-
ôåëåâîþ âåæåþ ñèìâîë³çóº
ëþáîâ Ìàäîííè äî Ôðàíö³¿,
à âáðàííÿ ç ïèøíîþ ñï³ä-
íèöåþ òà íàï³âïðîçîðèì
êîðñåòîì óîñîáëþº ñï³âà÷êó

ó êë³ï³ Secret. Ùîá ñòâîðè-
òè íåçåìíó êðàñó, äèçàéíåð
çâåðòàâñÿ äî ð³çíîìàí³òíèõ
òêàíèí ³ ìàòåð³àë³â — ôðàí-
öóçüêå ìåðåæèâî, àòëàñ,
øîâêîâèé òþëü, õóòðî, òàô-
òà. Ãîëîâí³ êîëüîðè êîëåêö³¿
êëàñè÷í³ — ÷îðíèé, á³ëèé òà
÷åðâîíèé. Óâàãó ïðèâåðíóëà
ñóêíÿ ç³ ñï³äíèöåþ ä³àìåò-
ðîì 5 ìåòð³â. Ç³ ñòð³÷îê øîâ-
êîâîãî òþëþ ìàéñòðèí³ øè-
ëè ¿¿ ï’ÿòü ì³ñÿö³â. Ó æ³íî÷-
íèõ êîðîë³âñüêèõ îáðàçàõ

äèçàéíåð âèêîðèñòàâ ³ åëå-
ìåíòè ³ñòîðè÷íèõ êîñòþì³â,
íàïðèêëàä, êàìçîë ç³ çì³¿íî¿
øê³ðè ÷è ñòîÿ÷³ êîì³ðö³.
Âëàñíå, åêñêëþçèâíå âáðàí-
íÿ îäíîçíà÷íî ìîæíà íàäÿã-
òè ëèøå íà âèçíà÷íó ïîä³þ,
ïðîòå é ç ìîäè âîíî íå âèé-
äå ÿê ñïðàâæí³é àðò-îá’ºêò.
Ïîäèâèòèñÿ øîó çàâ³òàëè
÷èñëåíí³ ãîñò³: îïåðí³ âèêî-
íàâö³ Âîëîäèìèð Ãðèøêî òà
Ñóñàííà ×àõîÿí, êîìïîçè-
òîð Îëåêñàíäð Çëîòíèê,

ïèñüìåííèêè Ñåðã³é òà Ìà-
ðèíà Äÿ÷åíêè, îðãàí³çàòîð
Óêðà¿íñüêîãî òèæíÿ ìîäè
²ðèíà Äàíèëåâñüêà. Ñï³âàê
Îëåêñàíäð Ïîíîìàðüîâ
ïðèéøîâ ç äðóæèíîþ Â³ê-
òîð³ºþ, ÿêà ï³ñëÿ ïîêàçó ç³-
çíàëàñÿ â áàæàíí³ ìàòè ê³ëü-
êà ç ïîáà÷åíèõ ñóêîíü. À ñà-
ìîìó Ïîíîìàðüîâó Ñåðã³é
ªðìàêîâ, ÿêèé ñïåö³àë³çóº-
òüñÿ íà æ³íî÷îìó âáðàíí³,
çáèðàºòüñÿ ïîøèòè êîñ-
òþì

Вечірньом вбранню дизайнера притаманні жіночі сил ети
та незвичні т анини

Мадонна неодноразово зверталась до іспансь ої темати и,
що відобразилося в одній із с онь Сер ія Єрма ова

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У с бот в онцертном холі Freedom дизай-
нер Сер ій Єрма ов по азав нов оле цію от
тюр, а співач а Анна Са ре в с проводі На-

ціонально о симфонічно о ор естр предста-
вила сольн про рам One More. Захід зібрав
численн іль ість іменитих остей, тож інте-
рес до роз оші, попри ризи, в иївсь ої п б-
лі и не з асає.
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Уважаемый Леонид Михайлович!
Ис ренне поздравляем Вас

с Днем рождения!

Желаем Вам жизненной энер ии

для достижения новых вершин

и силы д ха для реализации яр их идей.

П сть аждый день наполняет Ваше сердце

вдохновением и оптимизмом.

Мира, добра и любви Вам

и Вашим близ им!

Колле тив АКБ «ПРАВЭКС-БАНК»



Â³ðà Ð²×: “Ó Á³ëîðóñ³ ÿ ïåðñîíà 
íîí-´ðàòà, à âïåðøå â Óêðà¿íó 
ïîòðàïèëà íåëåãàëüíî”

— Êîëè ç óêðà¿íñüêîãî ïîñîëü-
ñòâà â Ëîíäîí³ ìåí³ íàä³ñëàëè çà-
ïðîøåííÿ íà óðî÷èñòîñò³ ç ïðè-
âîäó ö³º¿ íàãîðîäè, îäèí ³ç ìî¿õ
êóçåí³â ñêàçàâ, ùî öå íàéá³ëüøà
÷åñòü äëÿ âñ³º¿ íàøî¿ ðîäèíè,—
õâàëèòüñÿ.

— Ïàì’ÿòàºòå ñâ³é ïåðøèé ïðè-
¿çä â Óêðà¿íó?

— Òàê, öå áóëî â áåðåçí³ 1991-
ãî. Âè ùå íå áóëè íåçàëåæí³, õî-
÷à âæå îãîëîñèëè Äåêëàðàö³þ ïðî
ñóâåðåí³òåò. Òðèäöÿòü ï’ÿòü ðî-
ê³â òîìó ÿ âèäàëà çá³ðêó á³ëîðó-
ñüêî¿ ïîåç³¿ “ßê âàäà, ÿê àãîíü”,
ïî÷àëà òîâàðèøóâàòè ç äèñèäåí-
òàìè. Öå äóæå íå ïîäîáàëîñÿ â
ÑÐÑÐ, àëå ïðè Ãîðáà÷îâ³ ìåí³ òà-
êè äàëè â³çó. Àëå ëèøå äî Ìîñ-
êâè. Õòîñü ³ç Àêàäåì³¿ íàóê Óêðà-
¿íè, íå çíàþ íàâ³òü ÿê, ä³çíàâñÿ,
ùî ÿ òàì áóäó. Ìåí³ ïîäçâîíèâ
²âàí Äðà÷ é çàïðîñèâ íà Øåâ-
÷åíê³âñüê³ äí³ äî Êèºâà. Àëå ÿê
êóïèòè á³ëåò? Ïîòð³áíî áóëî ïî-
êàçàòè ïàñïîðò. Ó ìåíå áóâ çíà-
éîìèé óêðà¿íåöü ó Ìîñêâ³, ÷ëåí

ïàðëàìåíòó. ß ïîïðîñèëà éîãî
êóïèòè êâèòîê, â³í ñêàçàâ, ùî ÿê
äåïóòàò í³÷îãî íå ìîæå ðîáèòè
ïðîòè çàêîíó. Òà ïðîñòî âèïèñàâ
ìåí³ áåçïëàòíèé êâèòîê. ß ïî¿õà-
ëà. Â ïàëàö³ “Óêðà¿íà” áóâ êîí-
öåðò. Äðà÷ ïîïðîñèâ âèñòóïèòè ç
òðèáóíè. ² ÿ íåìîâ áóëà çàïðîãðà-
ìîâàíà, ïî÷àëà ãîâîðèòè, ùî òà-
êèé âåëèêèé íàðîä, ÿêèé äàâ âå-
ëèêîãî Øåâ÷åíêà, ìàº áóòè íå-
çàëåæíèì. Ïîò³ì ñõàìåíóëàñÿ —
öå æ íå ä³àñïîðà, öå æ ÿ â Ñî-
âºòñüêîìó ñîþç³ âèñòóïàþ. Ïî-
ò³ì ìàëà ñåðéîçíó ðîçìîâó ç áðè-
òàíñüêèì ïîñëîì ó Ìîñêâ³. Â³í
êàçàâ, ùî ùå í³õòî íå ñòâîðþâàâ
éîìó òàêèõ âåëèêèõ ïðîáëåì.

— Â Îêñôîðä³ âè â÷èëèñÿ íà ìà-
òåìàòèêà, ÿê ñòàëè ïåðåêëàäà÷-
êîþ?

— ßê ³ ìî¿ áàòüêè, ÿ êàòîëè÷-
êà. Ñâÿùåíèê íàøîãî êîñòüîëó
õîò³â ïîêàçàòè ìîëîä³, ùî êàòî-
ëèêè — öå íå ëèøå ëàòèíñüêà
ìîâà. Â ñóñ³äíüîìó ðàéîí³ áóëà

íåâåëè÷êà êàïëè÷êà á³ëîðóñüêèõ
óí³àò³â. Êîëè ÿ ïîòðàïèëà äî íèõ
íà ñëóæáó, âïåðøå â ñâîºìó æèò-
òÿ â³ä÷óëà, ùî çíàõîäæóñÿ òàì,
äå ìóøó áóòè. Ñëóæáà â³äáóâàëà-
ñÿ ñòàðîñëîâ’ÿíñüêîþ, àëå êàçàí-
íÿ áóëî á³ëîðóñüêîþ. ² ÿ ïîâîë³
ïî÷àëà ðîçóì³òè, ïðî ùî â íèõ
éäåòüñÿ áåç âñÿêèõ ï³äðó÷íèê³â ³
ñëîâíèê³â. Ïî÷àëà ñï³ëêóâàòèñÿ
ç á³ëîðóñüêîþ åì³ãðàö³ºþ. Äîñòå-
ìåííî ìîæó íàçâàòè äàòó, ç ÿêî¿
ðîçïî÷àëàñÿ ìîÿ êàð’ºðà ïåðåêëà-
äà÷à,— 24 êâ³òíÿ 1956 ðîêó. Íà
ìîºìó äâàäöÿòîìó äí³ íàðîäæåí-
íÿ ñåðåä ãîñòåé áóâ óêðà¿íåöü Âî-
ëîäèìèð Ìèêóëà. Äðóç³ ïîïðîõà-
ëè ìåíå ïåðåêëàñòè ÿêîãîñü â³ð-
øà, à ï³ä ê³íåöü äíÿ Âîëîäèìèð
çàïèòàâ, ÷è íå õî÷ó ÿ ïåðåêëàñ-
òè óêðà¿íñüêó ïîåç³þ äëÿ æóðíà-
ëó. ß ïîãîäèëàñÿ, àëå ñêàçàëà, ùî
íå çíàþ óêðà¿íñüêî¿. Â³í äàâ ìå-
í³ ê³ëüêà â³ðø³â Ìèêîëè Çåðîâà,
Îëåêñàíäðà Îëåñÿ. Çà äâà äí³ ÿ
¿õ ïåðåêëàëà ç³ ñëîâíèêîì. Ïåð-
øèì îïóáë³êîâàíèì â³ðøåì áóâ
“Ïðîëîã” äî ïîåìè ²âàíà Ôðàí-
êà “Ìîéñåé”.

— Âàø³ óëþáëåí³ óêðà¿íñüê³ ïî-
åòè?

— Ùå ç 60-õ ïåðåêëàëà áàãàòî
â³ðø³â Ë³íè Êîñòåíêî, ÿê³ ââà-
æàþ íàäçâè÷àéíî âèòîí÷åíèìè,
áàãàòîãðàííèìè ³ âèñîêîõóäîæ-
í³ìè. Òàêå ñïðèéíÿòòÿ â³ðø³â,
çâè÷àéíî, º âåëè÷åçíèì ïîøòîâ-
õîì äî ïåðåêëàäó. Ó 2000 ðîö³,
êîëè òðèâàëà ðîáîòà íàä àíòîëî-
ã³ºþ óêðà¿íñüêî¿ ïîåç³¿ ÕÕ ñòî-
ð³÷÷ÿ, ÿ íàä³ñëàëà óïîðÿäíèêàì
ñâî¿ ïåðåêëàäè ïîåç³¿ Ë³íè Êîñ-
òåíêî, àëå ïåðåâàãó â³ääàëè äå-
ÿêèì äîñèòü ñëàáêèì âåðñ³ÿì ç³
ÑØÀ, ÿê³ íå çáåðåãëè âèòîí÷å-
íó ôîðìó é ðèòìîìåëîäèêó îðè-

ã³íàëó. Óïîðÿäíèê ïîÿñíèâ ìåí³
öå òèì, ùî “àìåðèêàíö³ íå ðîçó-
ì³þòü ðèìè”.

— Ùî íàéâàæ÷å ïðè ïåðåêëàä³
â³ðø³â?

— ×åðåç ðîêè ðàïòîì ìîæå
ñïàñòè íà äóìêó êðàùå ñëîâî,
âäàë³øà ðèìà. ×àñòî ñëîâà çì³-
íþþòü çíà÷åííÿ. Ó Øåâ÷åíêîâ³é
ïîåì³ “Êàâêàç” º çãàäêà ïðî ³ñ-
ïàíö³â, ÿê³ ïðîäàþòü ÷îðíèõ ðà-
á³â. Øåâ÷åíêî âèêîðèñòàâ ñëîâî
íåãðè. 50 ðîê³â òîìó ñëîâî íåãð
â àíãë³éñüê³é ìîâ³ áóëî ïîçèòèâ-
íèì àáî íåéòðàëüíèì îêðåñëåí-
íÿì, à ñëîâî “÷îðí³” áóëî çíå-
âàæëèâèì. Òåïåð óñå çì³íèëîñÿ
äî íàâïàêè! ß íå çîâñ³ì ïåâíà, ÷è
ìåí³ âàðòî ùîñü çì³íþâàòè. Âå-
ëèêà ïðîáëåìà âèíèêëà ç³ ñëî-
âîì “gay”. Âîíî âæå íå îçíà÷àº
âåñåëèé, à ãîìîñåêñóàëüíèé.

— Íå ìàëè ïðîáëåì ÷åðåç ñâîþ
æóðíàë³ñòñüêó ïðàöþ?

— Ó Á³ëîðóñ³ ÿ ïåðñîíà íîí-
´ðàòà. Â æóðíàë “Nature” íàïè-
ñàëà ïðî ïðîòèïðàâíó àíóëÿö³þ
â³çè çíàíîãî áðèòàíñüêîãî íà-
óêîâöÿ Àëàíà Ôëàóåðñà, äîêòîðà
Ê³íãñòîíñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Â³í
ïðàöþâàâ ó Á³ëîðóñ³, äîñë³äæó-
âàâ ìàòåð³àëè ïðî ×îðíîáèëü-
ñüêå ëèõî. Ç äîñë³äæåíü äîêòîðà
Ôëàóåðñà âèïëèâàëî, ùî 26 êâ³ò-
íÿ 1986 ðîêó ³ ïðîòÿãîì íàñòóï-
íèõ äâîõ äí³â ðàäÿíñüêà â³éñü-
êîâà àâ³àö³ÿ òàê “òðàíñôîðìóâà-
ëà” ðàä³îàêòèâí³ õìàðè ×îðíî-
áèëÿ, ùîá âîíè “íå ïîòóðáóâà-
ëè” Ðîñ³þ, à íàòîì³ñòü îêîøèëè-
ñÿ íà Á³ëîðóñ³. Ñîâºòñüêà âëàäà
“óòâîðèëà” øòó÷í³ äîù³ íàä òå-
ðèòîð³ºþ Á³ëîðóñ³, àáè â³òðè íå
â³äíåñëè ðàä³îàêòèâíèõ ÷àñòîê äî
Ìîñêâè.

— Óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê Àí-
äð³é Êóðêîâ îäðóæåíèé ç àíãë³é-
êîþ, âè çíàéîì³ ç íèì?

— Àíäð³é Êóðêîâ ó Àíãë³¿ äó-
æå ïîïóëÿðíèé. Ìè çíàéîì³. Â
Ëîíäîí³ º îäíà óêðà¿íêà — íå äó-
æå ïðèºìíà îñîáà. ßêðàç âèäàëè
ðîìàí Êóðêîâà “Ï³êí³ê íà ëüî-
äó”. Ìè éøëè ç Àíäð³ºì, êîëè
ðàïòîì ¿¿ çóñòð³ëè. Âîíà ïî÷àëà
ñì³ÿòèñÿ ç ïèñüìåííèêà, êàçàòè,
ùî éîãî êíèæêà äóðíà. Áî öå
íîíñåíñ, ùî Óêðà¿íà ìîæå ìàòè
ïîëÿðíó ñòàíö³þ â Àíòàðêòèö³,—
áóâ ¿¿ àðãóìåíò.

Àëå æ ìàº.
— ß ¿é òàê ³ ñêàçàëà é äîäàëà, ùî

öå ìîÿ îñîáèñòà íàéá³ëüøà ïåðå-
ìîãà â æèòò³. Áðèòàíö³ íà ñòàíö³¿
“Ôàðàäåé” ïðàöþâàëè 50 ðîê³â.
Âñüîãî ó íàñ áóëî 6 ñòàíö³é â Àí-
òàðêòèä³. Ùîá ¿õ óñ³ ðåìîíòóâàòè,
ïëàòèòè ïîëÿðíèêàì çàðïëàòó,
òðåáà áóëî îäíó ç³ ñòàíö³é ïðîäà-
òè. Îáðàëè ñàìå “Ôàðàäåé”, áî âî-
íà ðîçòàøîâàíà â äóæå íåçðó÷íî-
ìó ì³ñö³, äîâîäèëîñÿ âàíòàæ íî-
ñèòè ç êîðàáë³â íà áåðåã ðóêàìè.
Ëåîí³ä Êó÷ìà âèð³øèâ, ùî ñòàí-
ö³ÿ íà Ï³âäåííîìó ïîëþñ³ Óêðà-
¿í³ íåïîòð³áíà. Ëþäè ç óêðà¿íñüêî¿
àíòàðêòè÷íî¿ ïðîãðàìè çâåðíóëè-
ñÿ äî ìåíå ïî äîïîìîãó. Íàïèñà-
ëà ÷îòèðè àðòèêóëè â áðèòàíñüêèõ
íàóêîâèõ ÷àñîïèñàõ, ãîâîðèëà ïðî
öå íà ðàä³î “Á³-á³-ñ³”. ßêáè Êó÷-
ìà ï³ñëÿ öüîãî ïðîäîâæóâàâ â³ä-
ìîâëÿòèñÿ â³ä “Ôàðàäåÿ”, éîãî á
ó ñâ³ò³ ââàæàëè äóðíåì. Êîëè ñâÿò-
êóâàëè 50-ð³÷÷ÿ çàâåðøåííÿ Äðó-
ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè (8 òðàâíÿ), Êó÷-
ìà ïðè¿õàâ íà óðî÷èñòîñò³ äî Ëîí-
äîíà. Òî÷íî íå çíàþ, ùî òàì â³ä-
áóëîñÿ, àëå íàñòóïíîãî äíÿ â³í
ï³äïèñàâ óãîäó ïðî êóï³âëþ àí-
òàðêòè÷íî¿ ñòàíö³¿
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²âàí ÑÒÎËßÐ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

До Києва на міжнародний письменниць ий з’їзд приїз-
дила ан лійсь а поетеса і пере ладач а Віра Річ. Нині
їй 72 ро и, з них п’ятдесят Річ пере ладає вірші ра-
їнсь их поетів Івана Фран а, Павла Тичини, білор сів
Ма сима Бо дановича, Ян и К пали. 1961- о на сто-
річчя з дня смерті Тараса Шевчен а в її пере ладі на
ан лійсь в Лондоні видали "Кобзар". Проте в е с-
люзивном інтерв’ю "Хрещати " Віра Річ розповіла,
що більшість британців досі більше знають ф тболіста
Андрія Шевчен а. Мова Віри Річ — це мішан а з ра-
їнсь их, білор сь их, польсь их, д же рід о російсь их
слів. Гр ди поетеси при рашає медаль від Спіл и
письменни ів У раїни й орден Кня ині Оль и.

Ãîðîñêîï êèÿíèíà íà 25 ëèñòîïàäà
ОВНИ, мобільно реа йте на на ази ерівництва, швид а а ліматизація в ре-

ор анізаційном армидері роботи— оловне. Можна об оворитифінансові пи-
тання з ерівництвом, шеф налаштований позитивно стосовно вас і с оріш за
все піде наз стріч вис н тим мовам. ТЕЛЬЦІ, роздрат вання з привод не-
дос оналості оточення спрово оване власною с б’є тивністю світобачення, на-
справді все наба ато раще: оточення вас цін є, поважає, любить, тож не влаш-
тов йте без причини емоційних б рь. У БЛИЗНЯТ свято аманця, надійд ть ро-
ші за раніше ви онан робот , тож ба атійте та не хапайтеся за дешеві замов-
лення, натя ніть шеф , що ви фахівець висо о о лас і ошт єте доро о. РА-
КИ, дипломатично лавір йте в ділових с тич ах, та товно висов йте свої мо-
ви, де треба — по одьтеся, а де й підіть на пост п и, тоді день промайне на
хвилі зла оди й омпроміс , подар є радість співпраці з людьми. Не заб вай-
те: цьо о ро сила ваша— в парі з впливовими висо опрофесійними омпань-
йонами, я их ш ати не треба — вони пор ч. ЛЕВИ, ваші спіхи ерівництво
помітить і оцінить по засл ах, амбіції б д ть задоволені, ще б па , по іншом
й не може б ти, адже працюєте, я віл, з ма симальною прод тивністю, об-
аняючи он рентів та видаючи на- ора подвійні плани! ДІВИ, пле айте в со-
бі бойовий д х, тоді нія і тр днощі вас не спіт ають. Уважно пелен йте б дь-
я інформацію, що сприятиме зміцненню армонійних стос н ів з діловими і
шлюбними партнерами. За оханим прийшов час освідчитися в поч ттях. ТЕ-
РЕЗИ, налашт йтеся на хвилю оптимізм , це посилить життєв насна , все-
лить впевненість. Нині ви на висоті, об’є тивно оцінюєте реальність, тож б дь-
я і побажання (особливо ради щастя близь их та рідних) реаліз ються з ма -
симальним спіхом. У СКОРПІОНІВ день презентацій власної персони, зійдіть
на сцен і демонстр йте свої таланти та здоб т и — їх вас хоч реблю ати!
Для піднесення авторитет та поп лярності це зоряний час! СТРІЛЬЦІ, помил-
и і промахи вам сходитим ть з р , таємні зад ми не роз олош йте, а нама-
айтеся домовлятися з партнерами про співпрацю, поставивши свої інтереси
на чільне місце. Поч ття власної ідності не повинно зрадж вати, ви д ховно
сильна і владна особистість, том маєте добитися мети, я поставили. КОЗО-
РОГИ, ви з олодніли по братерсь ом д х ? Нічо о дивно о, за осмічним ра-
фі ом саме час влашт вати посидень и з приятелями та підзарядити а м ля-
тор відданої др жби, я а зачахла від байд жості. Беріть ініціатив в р и і дер-
зайте, реалізов ючи бла одатні пориви! ВОДОЛІЇ, перевіряйте достовірність от-
риманої інформації, не все, що соро а на хвості принесе, є правдою. Я що на-
льов ється сердечний роман, поставтеся до цьо о серйозно, бо він “за ро-
ж є” ба атообіцяючою перспе тивою. РИБИ, присвятіть день влашт ванню осо-
бисто о життя, ерой вашо о серця заче ався на ва , з олоднів по любовним
пестощам, тож надол ж йте з аяне і б дьте щасливі!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло
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Головне��правління

��льт�ри�і�мистецтв

Київсь�ої�місь�ої�

державної�адміністрації�

о�олош�є��он��рс�на�посади

начальни�а�планово-

е�ономічно�о�відділ��

та�провідно�о�спеціаліста

відділ���інофі�ації.

Вимо�и:�вища� освіта� відповід-

ноо�професійноо�спрям�вання�за

освітньо-�валіфі�аційним� рівнем

маістра,� спеціаліста,� на� посад�

начальни�а�відділ��стаж�роботи�на

�ерівних�посадах�не�менше�5�ро�ів,

на�посад��спеціаліста�стаж�робо-

ти�2�ро�и.

До��менти�приймаються�про-

тя�ом�місяця�за�адресою:�м.�Київ-

01004,�б�льв.�Т.Г.�Шевчен�а,�3.

Довід�и� за� тел.� 279-52-82,�

279-72-51.

ВАТ�“КИЇВГАЗ”�ПОВІДОМЛЯЄ:

Постановою� НКРЕ� від� 25.10.2008р.� №1239� “Про� затвердження� роздрібних� цін� на� природний� аз,� що� ви�ористо-

в�ється�для�потреб�населення”�з�1-о�р�дня�2008�ро���встановлені�наст�пні�ціни�та�тарифи�на�аз�природний,�що�ви-

�ористов�ється�населенням�на�поб�тові�потреби

Реда�ція��азети�Київсь�ої�місь�ої�ради�“Хрещати�”�

о�олош�є��он��рс�на�відбір�на��он��рентних�засадах

с�б’є�тів-оцінювачів�для�проведення�незалежної�оцін�и

автомобіля�ВАЗ-21099.

Хара�теристи�а�майна:

- автомобіль�ВАЗ-21099,�1998�ро���вип�с��.

- пробі�271�000��м.

Місце�прийняття�пропозиції�від��часни�ів:

- м.�Київ,�в�л.�Володимирсь�а�51-б,��імн.�8.

Кінцевий� стро�� прийняття� пропозицій� від� �часни�ів� 17� р�дня

2008 р.�до�14.00.

Місце�проведення��он��рс�:

- м.�Київ,�в�л.�Володимирсь�а�51-б,��імн.�8,�17�р�дня�2008�р.�о�14.00.

Конта�тна�особа:

- Гол�б�Ми�ола�Павлович,�тел.�235-23-34,�ф.�234-27-35.

Заява�про�е�оло�ічні�наслід�и�діяльності
На�земельній�ділянці�площею�0,5106�а�по�в�л.�Набарежно-Хрещатиць�ій,

1-а� (в�л.� Боричів� Узвіз,� 13)� та� в�л.� Іорівсь�ій,� 14� �� Подільсь�ом�� районі

м. Києва� передбачається� б�дівництво� с�часноо� п’ятизір�овоо� отельноо

�омпле�с�,�житловоо�б�дин���з�підземною�автостоян�ою�на�60�місць�та�вб�-

дованими�приміщеннями�ромадсь�оо�призначення�(замовни��ТОВ�“Ярос-

лавів�Вал”).

Для�теплопостачання�об’є�та�передбачено�б�дівництво�автономної�дахо-

вої��отельні�заальною�пот�жністю�4,62�МВт,�оснащеної�с�часними�азовими

�отлами�тип��“Wessex�220�М”�виробництва�фірми�“Hamworthy�Heating�Limit-

ed”�(Анлія)�з�низь�ими�по�азни�ами�емісії�забр�днюючих�речовин.�Компле�с

б�де�під�лючений�до�місь�их�інженерних�мереж�еле�тропостачання,�водопо-

стачання�та��аналізації.�Для�забезпечення�безперебійноо�еле�тропостачан-

ня�передбачається�встановлення�аварійноо�дизельноо�енератора.

Фа�тори,�що�впливають�чи�мож�ть�впливати�на�стан�нав�олишньоо�при-

родноо� середовища� з� �рах�ванням� можливості� вини�нення� надзвичайних

е�олоічних�сит�ацій:

- атмосферне�повітря:�при�е�спл�атації�об’є�та�в�атмосферне�повітря�б�д�ть

надходити�ви�иди�забр�днюючих�речовин�з�димовими�азами��отлів�та�ди-

зельноо�енератора,�з�відпрацьованими�азами�автомобілів,�що�зберіа-

ються� на� території� підземноо� пар�ін�.� Завдя�и� прийнятим� �� прое�ті

технічним�рішенням�ви�иди�забр�днюючих�речовин�в�атмосферне�повітря

мінімальні�і�не�б�д�ть�перевищ�вати�встановлених�нормативів�ГДК;

- на�еолоічне�середовище:�вплив�в�межах�нормативів;

- на�поверхневі�та�підземні�води:�не�впливає,�ос�іль�и�р�нтові�води�знахо-

дяться�на�либині�понад�3,0�м.�Для�запобіання�забр�дненню�підземних�вод

передбачено�влашт�вання�твердоо�асфальтобетонноо�по�риття�дорі�та

проїздів;

- на�р�нти:�не�впливає,�бо�перед�почат�ом�б�дівельних�робіт�верхній�рос-

линний�шар�р�нт��знімається�і�ви�ористов�ється�для�подальшоо�озеле-

нення�території.�Для�запобіання�забр�дненню�р�нт��можливими�розли-

вами�нафтопрод��тів�передбачене�тверде�асфальтобетонне�по�риття�дорі

та�проїздів;

- на�рослинний�світ:�вплив�незначний,�бо�при�б�дівництві�відб�лося�знесен-

ня�14�дерев,�6�чаарни�ів�та�азон��площею�1550�м��в.�Замовни�ом�спла-

чена�відновлююча�вартість�знесених�зелених�насаджень,�Планом�блао�с-

трою� б�де� передбачена� повноцінна� �омпенсаційна� висад�а� дерев� та� ча-

арни�ів�де�оративних�порід,�влашт�вання��вітни�ів�і�азонів�зідно�з�ден-

дропланом;

- на�соціальне�середовище:�впливає�позитивно,�бо�розміщення�об’є�та�за-

безпечить�остей�міста�с�часними�номерами�для�проживання�та�житлом�з

�омфортними��мовами�проживання,�місцями�для�оранізованоо�зберіан-

ня�автомобілів.�Крім�тоо,��творюються�нові�робочі�місця�та�збільшаться

надходження���місцевий�та�державний�бюджети;

- на�техноенне�середовище:�не�впливає�в�зв’яз���з�йоо�відс�тністю�в�ра-

йоні�розташ�вання�об’є�та.

Вини�нення�надзвичайних�е�олоічних�сит�ацій�ви�лючене.

Із�за�важеннями�та�пропозиціями�звертатися�протяом�2-х�тижнів�з�дня�ви-

ход��п�блі�ації�за�адресою:�01034,�м.�Київ,�в�л.�Ярославів�Вал,�38�(ТОВ�“Ярос-

лавів�Вал”).

Дніпровсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє�Черемис�Наталію

Ми�олаївн�,�я�а�проживає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Вершиори,�7,��рт.,

та�ТОВ�“У�рінвестформ”,�місцезнаходження:�м.�Київ,�в�л.�Радищева,�б�д.

3,�що�28�листопада�о�10.30�Дніпровсь�им�районним�с�дом�м.�Києва�за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Серієн�а,�3,��аб.�40,�б�де�розлядатися�цивільна

справа� за� позовом� А�ціонерноо� �омерційноо� інноваційноо� бан��

“У�рСиббан�”�до�Черемис�Наталії�Ми�олаївни,�ТОВ�“У�рінвестформ”�про

стянення�с�ми�заборованості.

Черемис�Наталія�Ми�олаївна�та�ТОВ�“У�рінвестформ”�ви�ли�аються�в

с�дове�засідання�в�я�ості�відповідачів.

У� випад��� неяв�и� в� с�дове� засідання� справа� б�де� розлян�та� за� їх

відс�тності.

С�ддя�О.В.�Бірса

В��азеті�“Хрещати�”�від�21.11.2008�р.�в�о�олошенні�Інстит�т�

мі�робіоло�ії�і�вір�соло�ії�ім.�Д.К.�Заболотно�о�НАН�У�раїни�б�ло

доп�щено�помил�и.

Слід�читати:

“інстит�т�мі�робіолоії� і�вір�солоії� ім.�Д.К.�Заболотноо�НАН�У�раїни

оолош�є��он��рс�на�передач��в�оренд��стро�ом�до�31�р�дня�2009�р.

п’яти��імнат�(№�501-505)�п’ятоо�поверх���орп�с��на��ово-адміністра-

тивноо�призначення,�що�знаходиться�на�балансі� Інстит�т�,�заальною

площею�—�108,9��в.�м,�в�том��числі�площа��імнат�—�91,6��в.�м,�місця

заальноо��орист�вання�(пропорційно)�—�17,3��в.�м�(�.�№�501�—�17,9

�в.�м;�№�502�—�18,1��в.�м;�№�503�—�17,8��в.�м;�№�504�—�18,2��в.м;�№

505�—�19,6��в.�м)”

Кінцевий�стро��прийняття�пропозицій�від��часни�ів:�15.12.2008�р.�до

14.00.

Дата�та�час�проведення��он��рс�:�15.12.2008�р.�о�14.00.

Святошинсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� відповідачів� Верниор�

Олен��Іорівн�,�останнє�відоме�місце�проживання�і�реєстрації:�м.�Київ,�пр-т�50-річчя

Жовтня,�9-В,��в.�105,�та�Островсь�оо�Іоря�Ми�олайовича,�останнє�відоме�місце

проживання� і� реєстрації:� м.� Київ,� в�л.� Малиш�а,� 3� �в.� 271,� в� с�дове� засідання

2 р�дня�2008�ро���на�14.00,�призначене�в�приміщенні�Святошинсь�оо�районно-

о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�Жилянсь�а,�142,�по�цивільній�справі�за�по-

зовом�представни�а�БАТ�“Універсал�Бан�”�Міз�нсь�оо�А.І.�до�Верниори�Олени

Іорівни�та�Островсь�оо�Іоря�Ми�олайовича�про�повернення�заборованості�за

�редитним�доовором.�В�разі�неяв�и�відповідачів�в�с�дове�засідання�сл�хання�спра-

ви�б�де�відб�ватись�за�їх�відс�тності.

Вишенсь�ий�Ма�сим�Владисла-

вович,�місце�реєстрації�я�оо:�в�л.

Гриоровича-Барсь�оо,�3,��в.�334

в� м.� Києві,� ви�ли�ається� до�Свя-

тошинсь�о�о�районно�о�с�д��м.

Києва� (м.� Київ,� в�л.� Жилянсь�а,

142,� �аб.� 14)� на� 27� листопада

2008 р.� 14.00� я�� відповідач� по

справі� за� позовом� Київсь�оо

місь�оо�центр��зайнятості�до�Ви-

шенсь�оо� Ма�сима� Владиславо-

вича.�У�разі�неяв�и�відповідача�до

с�д�� справ�� б�де� вирішено� на

підставі�наявних���ній�до�азів.

Коза�� Надія� Петрівна,� місце

реєстрації�я�ої:�в�л.�Михайла�Ко-

тельни�ова,�25,��в.�117�в�м.�Києві,

ви�ли�ається�до�Святошинсь�о-

�о� районно�о� с�д�� м.� Києва

(м. Київ,�в�л.�Жилянсь�а,�142,��аб.

14)�на�27�листопада�2008�р.�14.05

я��відповідач�по�справі�за�позовом

Київсь�оо�місь�оо�центр��зайня-

тості� до� Коза�� Надії� Петрівни.

У разі�неяв�и�відповідача�до�с�д�

справ��б�де�вирішено�на�підставі

наявних���ній�до�азів.

Оболонсь�ий� районний� с�д

м. Києва�ви�ли�ає�я��відповідача�Бен-

дри�ова� Оле�сія� Валерійовича� по

цивільній� справі� №2-5447/08� за� позо-

вом�АКБ�“Інд�стріалбан�”�до�Бендри�о-

ва�Оле�сія�Валерійовича�про�стянення

заборованості� в� с�дове� засідання� на

2 р�дня�2008�ро���на�14.00.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Тимошен-

�а,� 2-є,� �аб.� 19,� с�ддя� Поліщ��� Н.В.

В разі� неяв�и� справ�� б�де� розлян�то

за�вашої�відс�тності.

Солом’янсь�ий� районний� с�д

м. Києва� повідомляє,� що� розляд

цивільної� справи� №2-2435-1/08� за

позовом� А�ціонерноо� Товариства

“Інд�стріально-Е�спертний� Бан�”� до

Корєць�ої�О.Л.�про�стянення�забор-

ованості�призначено�на�02.12.2008�р.

на� 12.30� в� приміщенні� с�д�� (03113,

м.�Київ,�в�л.�Ш�това,�1,��аб.�14)�під

олов�ванням�с�дді�Тр�бні�ова�А.В.

С�ддя�Тр�бні�ов�А.В.

Оболонсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва� ви�ли�ає� Васець�оо� Євенія� Ана-

толійовича� �� я�ості� відповідача� по

цивільній�справі�за�позовом�А�ціонерно-

о� товариства� “Інд�стріально-е�спорт-

ний�бан�”�до�Васєць�оо�Є.А.�про�стя-

нення�заборованості�в�с�дове�засідан-

ня�05.12.2008�р.�о�10.00.�Адреса�с�д�:�м.

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

дя�Борисова�О.В.

У�разі�неяв�и�та�неповідомлення�с�д�

про�причини�неяв�и�в�с�дове�засідання

справа�б�де�розлян�та�за�вашої�відс�т-

ності� за� наявними� �� справі� до�азами

відповідно�до�ст.�169�ЦПК�У�раїни.

С�ддя�О.В.�Борисова

Громадянин�� Валейні�ов�� Євен�

Анатолійович�,� останнє� відоме� місце

проживання:�02091,�м.�Кив,�в�л.�Грио-

рен�а,�38,��в.�166,�необхідно�04.12.2008

ро���на�12.40�з’явитись�до�Дарниць�о-

�о�районно�о�с�д��м.�Києва за�адре-

сою:� м.� Київ,� в�л.� Заслонова,� 18,

�аб. 159,�на�розляд�справи�за�позовом

ВАТ�СК�“Праве�с-Страх�вання”�до�Ва-

лейні�ова�Є.А.�про�стянення�страхово-

о�відш�од�вання.

Наслід�ами� неяв�и� б�д� проведення

з’яс�вання�обставин���справі�на�підставі

до�азів,�я�і�б�ли�подані�на�попередньо-

м��с�довом��засіданні.

С�ддя�Ш�лян�а�М.П.

Деснянсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає� в� я�ості� відповідача� Павлючен�а

Серія� Федоровича,� я�ий� зареєстрований� за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Беретті,�6-Б,��в.�69�,�в

с�дове� засідання,� я�е� призначено� на

01.12.2008�ро���на�14.30,�для�розляд��спра-

ви�за�позовом�Павлючен�о�Лідії�Гриорівни�до

Павлючен�а�Серія�Федоровича�про�визнання

особи�та�ою,�що�втратила�право��орист�ван-

ня�житлом�.�Яв�а�до�с�д��обов’яз�ова,�при�собі

мати� паспорт.� Адреса� с�д�:� м.Київ,� пр.� Мая-

�овсь�оо,�5-В,��аб.�32.

С�ддя�О.В.�Гре�ль

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.Києва�ви�ли-

�ає� відповідача� Ебралідзе� Бе�а� Д�рмішхановича

(цивільна�справа�№�2-8829/08)�за�позовом�Комендант

Олени�Ві�торівни�до�Ебралідзе�Бе�а�Д�рмішханови-

ча,� третя� особа:� Оран� опі�и� та� пі�л�вання� Шев-

чен�івсь�ої�районної���м.Києві�адміністрації,�про�по-

збавлення�бать�івсь�их�прав.

Розляд�зазначеної�справи�повторно�призначено

на�05.12.2008�ро���о�14.00�в�Шевчен�івсь�ом��район-

ном�� с�ді� м.Києва,� в�л. Смірнова-Ласточ�іна,� 10-Б,

�аб. 53,�с�ддя�Волошин�В.О.�

Яв�а� до� с�д�� обов’яз�ова.� У� разі� неяв�и

відповідачів� справа� б�де� розлян�та� за� наявними� �

справі�до�азами.

Посвідчення�с�дді�Шевчен-

�івсь�оо� районноо� с�д�

міста� Києва� №� МЗ-02403,

видане�на�ім’я�К�халейшвілі

Юрія�Лаврентійовича,�вважа-

ти�недійсними.

Дарниць�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�ви�ли�ає�ЗАТ�“У�раїнсь�а�транспорт-

на��омпанія”�та�третю�особ��—�дире�-

тора�Мелеш�а�Валентина�Ми�олайови-

ча�в�с�дове�засідання�на�03.12.2008�р.

на�17.00�за�адресою:�м.�Київ, в�л.�Се-

вастопольсь�а, 14, �аб.�41.�

У�разі�неяв�и дане�оолошення�вва-

жається� належним� повідомленням,� та

справ��№2-1923/08�про�відш�од�вання

ш�оди�та�захист�честі, ідності�та�діло-

вої�реп�тації�б�де�розлян�то�по�с�ті.�

С�ддя�Майданевич�А.Г.

До�М��ачівсь�о�о�місь�районно�о�с�д�

ви�ли�ається�Че�ай�Мар’яна�Іванівна�в�я�ості

відповідача�по�цивільній�справі�за�позовом�Ро-

ман� Василя� Ференцовича� до� М��ачівсь�оо

місь�ви�он�ом�� За�арпатсь�ої� обласної� дер-

жавної�адміністрації,�Че�ан�Івана�Михайлови-

ча,�Че�ан�Мар’яни�Іванівни,�Че�ан�Оле�санд-

ра�Івановича�про��с�нення�переш�од�в �ори-

ст�ванні�майном�в�с�дове�засідання,�я�е�відб�-

деться�5�р�дня�2008�ро���о�09.30�в приміщен-

ні�с�д��за�адресою:�м.�М��ачево,�в�л. К. Бе-

ляєва,�8/12.

С�ддя�В.М.�Слюсарч��

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає�Слободяню�а�Оле�сандра�Петрови-

ча�в�с�дове�засідання�на�08.12.08.2008�ро���на

10.00���справі�за�позовом�Слободяню��С.Ф.�до

Слободяню�а� О.П.� про� визнання� та�им,� що

втратив�право��орист�вання�жилим�приміщен-

ням,� зняття� з� реєстрації,� я�е� відб�деться� в

приміщенні� с�д�� за� адресою:� 03148,� м.� Київ,

в�л.� Я.� Коласа,� 27-А,� під� олов�ванням� с�дді

Оздоби�М.О.

С�ддя�М.О.�Оздоба

Голосіївсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає� Стельмах� Ві�тора� Васильовича� в

я�ості� відповідача� в� с�дове� засідання� по

цивільній�справі�за�позовом�Стельмах�Л.І.�до

Стельмах�В.В.�про�розірвання�шлюб�,�що�відб�-

деться�в�приміщенні�с�д��за�адресою:�03127,

м.�Київ,�в�л.�Пол�овни�а�Потєхіна,�14-а,��аб. 1

4.12.2008�р.�о�14.00.

В� разі� вашої� неяв�и� на� в�азане� с�дове

засідання,�с�д�розлядатиме�справ��без�вашої

�часті.

С�ддя�Іванен�о�Ю.Г.

Голосіївсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає�відповідача�Голембйовсь�оо�Д.К.,�місце

реєстрації:�м.�Київ,�пр-т�40-річчя�Жовтня,�46/1,

�в.� 43� в� с�дове� засідання� на� 08.12.2008� р.� на

09.00���справі�за�позовом�Голембйовсь�ої�Н.В,

до�Голембйовсь�оо�Д.К.,�ВГІРФО�Голосіївсь�о-

о�РУГУ�МВС�У�раїни�про�визнання�особи�та�ою,

що�втратила�право��орист�вання�ж/п.

Адреса�с�д�:�м.�Київ�в�л.�П.�Потєхіна,�14-А,

�аб.�24

С�ддя�В.�А.�Неж�ра

Дніпровсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

ви�ли�ає�в�с�дове�засідання�відповідача�Селюх

Наталію�Серіївн��для�розляд��справи�за�по-

зовом�Селюх�Ірини�Ед�ардівни�до�Селюх�На-

талії�Серіївни�про�визнання�права�власності�на

1/4� частин�� спад�овоо� майна,� �с�нення� пе-

реш�од�в�здійсненні�права�власності�та�вселен-

ня,�я�е�відб�деться�11�р�дня�2008�ро���о�10.00

за�адресою:�м.�Києв,�в�л.�Кошиця,�5,��аб. 204.

У�разі�неяв�и�справа�б�де�розлян�та�за�ва-

шої�відс�тності.

С�ддя�Ш�риа�Т.Г.

Втрачен��печат���

ТОВ�“Ре�ламна�р�па

“МАЛЛІС”�

(інд.��од�24924826)�

вважати�недійсною.

� Посвідчення� лі�відатора� на� ЧАЕС,

�атеорія�2, серія�А, № 033089�на�ім’я

К�дріної�Тамари�Михайлівни�вважа-

ти�недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на� ЧАЕС,

�атеорія�2, серія�А, № 200134�на�ім’я

Лавреню�� Юрія� Петровича� вважати

недійсним.

� Посвідчення� лі�відатора� на� ЧАЕС,

�атеорія�2, серія�А, № 105370�на�ім’я

Б�ймістер�Валерія�Гриоровича�вва-

жати�недійсним.

№

з/п

Споживання�

природно�о��аз�

За�наяв-

ності�

�азових

лічиль-

ни�ів

За�відс�тності��азових�лічильни�ів

Ціна��аз�,

�рн�за

1 ��б.�м

Тариф�на�місяць�(�рн)�в��вартирах,�я�і�мають:

На�індивід�аль-

не�опалення�

б�дин�ів�в�опа-

лювальний

період,�1 �в.�м

Ціна��аз�,

�рн�за

1 ��б.�м

плит���азов��при�

наявності��арячо�о

водопостачання

1 людина

плит���азов��при

відс�тності��арячо-

�о�водопостачання�

і��азово�о�

водона�рівача,�

1 людина

плит���азов��

і��азовий�

водона�рівач,

1 людина

1.
Норма�споживання�природно-

о�аз��на�1�місяць,���б.м.
- - 9,8 18,3 23,6 11,0

2. Річний�обся�споживання�аз�:

2.1. не�перевищ�є�2500���б.м. 0,4836 0,5316 5,21 9,73 12,55 5,85

2.2. не�перевищ�є�6000���б.м. 0,7320 0,8052 7,89 14,74 19,00 8,86

2.3. не�перевищ�є�12000���б.м. 1,4988 1,6482 16,15 30,16 38,90 18,13

2.4. перевищ�є�12000���б.м. 1,7904 1,9686 19,29 36,03 46,46 21,65

За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�
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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 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 3028001
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І ор Добр ць ий, олова ромадсь ої ор аніза-
ції “Столичні ініціативи”
— Я і всі — насамперед хвилююся. Нама аюся о-

ось знайти. У мене вже б в та ий випадо . Щастя, що
застря ліфті власно о б дин . Жив на третьом по-
версі, ні оли підйомни ом не орист юся. Один раз
прое сперимент вав, добре, що за один визволили.
Більше ліфт не заходж .

Єв еній Федчен о, б дівельни омпанії “Осно-
ва-Солстрой”:
— Іміт ю інтимн здибан , бо іна ше наші люди ні-

я підмо не ви лич ть. Уявіть, вліт о першій ночі
проводжав ма додом . Вийшов чом б ло — сімей-
ах і майці. Між першим і др им поверхом застряли.

До и ричали про допомо , ніхто з меш анців не ре-
а вав. Я почали азати, що ліфт оренд вали для ін-
тим , одраз посипалися по рози. Мовляв, що за “збо-
ченство, нахаби, ви личемо міліцію”. А нам то о тіль-
и й треба. Три одини нас тоді визволяли, до 4-ї ран-
. Потім ще до вечора пояснював др жині, де провів

ніч тр сах.

Арсений Фінбер , оординатор прое т “Ці а-
вий Київ”:
— Я що не вдається ви ли ати ліфтера або злама-

ти двері й вийти, починаю читати ниж . Літерат ри
мене з собою завжди вистачає. На щастя, маю за-
важити, що останніх ро ів три-чотири ліфті я не за-
стрявав.

Ùî âè ðîáèòå, 
êîëè çàñòðÿëè â ë³ôò³?

Êèÿíèí ìàº íîñèòè
äîäîìó ãðîøåé
á³ëüøå, í³æ ëþáîâ³
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

1. Ãðîø³ — 38 %
2. Ëþáîâ — 23 %
3. Êâ³òè — 23 %
4. Ãîëîâíå, ùîá â÷àñíî ïðèõîäèâ — 9 %
5. Êîøòîâíîñò³ — 7 %

Ñåðã³é Òðîõèìåöü 
45 ðîê³â ðåìîíòóº ë³ôòè
Ñâîþ ðîáîòó ÷îëîâ³ê ââàæàº íàéêðàùîþ
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

У дале і 60-ті еле троме-
хані ліфтів Сер ій Трохи-
мець і под мати не мі ,
що все своє життя при-
святить ліфтовом оспо-
дарств . Проте тепер, на
45-м році робочо о ста-
ж , запевняє, що свою
робот обожнює і нія ої
іншої не хотів би. Ні не-
безпе а, ні дис омфорт,
притаманні професії, не
заважають чолові ові от-
рим вати задоволення від
робочих б днів.

Çóñòð³òèñÿ ç ìàéñòðîì ³ç ðå-
ìîíòó ë³ôò³â Ñåðã³ºì Òðîõèìöåì
íåïðîñòî. ×îëîâ³ê îäðàçó çàïè-
òóº, ñê³ëüêè òðèâàòèìå ðîçìîâà,
ùîá íå â³äâîë³êàòèñÿ â³ä ðîáîòè.

“Íà ìåíå æ ëþäè ÷åêàþòü,
ìåøêàíö³ áàãàòîïîâåðõîâîãî áó-
äèíêó”,— ïîÿñíþº ìàéñòåð. ²
äîäàº, ùî íå ïðîñòî éäå âèêî-
íóâàòè ñâîþ ðîáîòó, à ïîñï³øàº
çàéíÿòèñÿ óëþáëåíîþ ñïðàâîþ.
Òàêîìó ôàíàòèçìó ìîæíà ëèøå
ïîçàçäðèòè.

Ñåðã³é Òðîõèìåöü — êîð³ííèé
êèÿíèí, íàðîäèâñÿ íà Ïîäîë³.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè âèð³-
øèâ, ùî òðåáà ïî÷èíàòè äîïî-
ìàãàòè ñ³ì’¿. Äîâãî íå ðîçäóìó-
þ÷è, ï³øîâ ïðàöþâàòè ó÷íåì
åëåêòðîñëþñàðÿ íà ë³ôòîâ³é ä³-
ëÿíö³ äî Ñïåö³àëüíîãî ðåìîíò-
íî-áóä³âåëüíîãî óïðàâë³ííÿ ç
ðåìîíòó öåíòðàëüíîãî îïàëåííÿ
òà ë³ôò³â. Íà òîé ÷àñ òàì ïðàöþ-
âàâ éîãî áðàò. Ïàí Òðîõèìåöü
çãàäóº, ùî ðîáîòó äîáðå îïëà÷ó-
âàëè, òà é êâàðòèðó íåçàáàðîì
îòðèìàâ. Ç òîãî ÷àñó âèáðàí³é
ïðîôåñ³¿ â³í ³ íå çðàäæóº.

“Îò ïîäîáàºòüñÿ âîíà ìåí³ òà
é óñå! — çàïåâíÿº.— Õî÷à ðîáî-
òà ³ ñêëàäíà, é áðóäíà, òà é ëþ-
äè íå çàâæäè àäåêâàòí³, àëå ÿê-
áè ìåí³ çàïðîïîíóâàëè ÿêóñü ³í-
øó, íå ïîãîäèâñÿ á, àäæå âîíà
òàêà íåñòàíäàðòíà. À ÿêå çàäî-

âîëåííÿ îòðèìóºø â³ä ðåçóëüòà-
ò³â, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî íà òåáå
÷åêàëè ä³òè, ïåíñ³îíåðè, ³íø³
ìåøêàíö³ áóäèíêó”.

Ë³ôòîâèê ðîçïîâ³äàº, ùî ïðî-
ôåñ³ÿ ïîâ’ÿçàíà ç íåáåçïåêîþ.
Ïîñò³éíî äîâîäèòüñÿ ìàòè ñïðà-
âó ç åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì òà âè-
ñîòîþ. Îäíàê ïàí Òðîõèìåöü
á³ëüøå ïåðåæèâàº íå çà ñåáå, à
çà ³íøèõ ëþäåé, ÿê³ ìîæóòü çíà-
õîäèòèñÿ ó òîé ÷àñ ó ë³ôò³. “Òðå-
áà áóòè âåñü ÷àñ äóæå óâàæíèì,
îñê³ëüêè â³ä òåáå çàëåæèòü íå
ëèøå âëàñíå æèòòÿ, à é æèòòÿ
ïàñàæèð³â”,— ïîÿñíþº ÷îëîâ³ê.

Äîäàº, ùî íà óëþáëåí³é ðîáî-

ò³ ïîñò³éíî ðîçâèâàºòüñÿ. “Òóò
ñïðàâä³ ìîæíà âæèòè âèñë³â:
“Â³ê æèâè, â³ê ó÷èñü”. Àäæå â
íàø ÷àñ òåõí³êà ïîñò³éíî âäîñ-
êîíàëþºòüñÿ. Ò³ ë³ôòè, ùî áóëè
â åêñïëóàòàö³¿ â ìèíóë³ ðîêè,
ñüîãîäí³ âæå íå ï³äõîäÿòü. Òîìó,
ÿêùî ïðàãíåø áóòè ìàéñòðîì
ñâîº¿ ñïðàâè, ïîâèíåí îñâîþâà-
òè òà â÷èòèñÿ ïðàöþâàòè âæå ç
íîâèìè, ³ òàê ïîñò³éíî”,— ïîÿñ-
íþº Ñåðã³é Òðîõèìåöü.

Ìàþ÷è äâîõ ñèí³â, ÿê³ íàðàç³
ïðàöþþòü ó òîðã³âë³, ÷îëîâ³ê
ñïîä³âàºòüñÿ, ùî êîëèñü âîíè
âïîäîáàþòü ïðîôåñ³þ ë³ô-
òîâèêà, ÿê áàòüêî
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Чоловік має приносити
додому:

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ äîù³ ç

ìîêðèì ñí³ãîì. Â³òåð ï³âäåííèé, ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—9 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...+6°Ñ, âíî÷³ +1...+6°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðè-
ìó äî +14°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +11...+13°Ñ; íà
ñõîä³ êðà¿íè +2...+4°Ñ, âíî÷³ 0...+2°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿ-
ìè +3...+5°Ñ, âíî÷³ —2...—4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù.
Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, 5—9 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +3...+5°Ñ,
âíî÷³ —1...—3°Ñ

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА

Сер ій Трохимець пам'ятає часи, оли робот ліфтови а добре оплач вали,
а хорошим спеціалістам давали вартири
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Василь БИК, с льптор:
— Чолові повинен перед сім

повертатися додом , до своєї
сім’ї, оханої людини. Адже всі йо-
о здоб т и — тіль и для них! Це
запор а хорошо о шлюб ! А ві-
ти чолові має щодня нести! Квіт-
а — озна а продовження род .
Хоча оловне, звісно, не в б етах,
а в вазі — можна і вірш прочита-
ти, і до ні жін и припасти...

Тетяна КОЛЕЧКО, х дожни :
— Чолові повинен приносити

др жині арний настрій, по можли-
вості — віти, та й важливо, щоб
просто повертався. Справді, б ло
б добре, аби во онь не з асав, під-
силювався новими іс ор ами та ін-
шими с ладовими. Але це зале-
жить від ба атьох чинни ів.

DJ LIGHT, діджей:
— Однією з проблем с часної

сім’ї є те, що чолові дома ається

жін и, вона стає йо о єдиним
об’є том залицянь. У шлюбі з пли-
ном час вони зближ ються я дві
половин и. Та влаштовано Бо ом,
що чолові є завойовни ом, а жін-
а — об’є том завоювання. І важ-
ливо, щоб через п’ять-десять ро-
ів чолові не втомлювався дома-
атися жін и і прихильності її сер-
ця ва ою, подар н ами... Тоді
шлюбі б де більше радості й щас-
тя. Головне — дар вати др жині
ва . Жін и люблять і потреб ють
т рботи й ла ідності.

Гри орій ГЕРМАН, телевед -
чий:
— З точ и зор чолові а, повер-

таючись додом , він не повинен
навантаж вати жін своїми проб-
лемами, не влаштов вати с анда-
л з я оїсь причини чи без неї.
Адже вдома йо о охана др жина,
я а створює затишо домі. Для
чолові а це д же важливо!

×îëîâ³ê ìàº 
ïðèíîñèòè äîäîìó...


