
хрещатик
Çâ³ëüíèòè íå ìîæíà çàëèøèòè
Ó÷îðà Âåðõîâíà Ðàäà òàê ³ íå ñïðîìîãëàñÿ ïîñòàâèòè êðàïêó â êàð’ºð³
Þð³ÿ Ëóöåíêà

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Попри очі вання с спільства, відстав и мі-
ністра МВС Юрія Л цен а чора та і не від-
б лося. І хоча зран пан Л цен о заявив,
що вже написав заяв на звільнення, народні
деп тати від НУ—НС та БЮТ стінах парла-
мент відмовилися відправляти міліціонера-
забія на бірж праці. Втім, схоже, на та ий
сценарій Юрій Л цен о і розрахов вав. Адже
лише нардепи від Партії ре іонів вист пили
за не айн відстав Л цен а.

Ïðîäîâæåííÿ ñåð³àëó “Þð³é Ëóöåíêî vs í³ìåöüê³ ïî-
ë³öåéñüê³” ðîçïî÷àëîñÿ â÷îðà âðàíö³. Íà âóëèö³ Áîãî-
ìîëüöÿ, 10, äå ðîçòàøîâàíå ì³í³ñòåðñòâî, Þð³é Ëóöåíêî
ç³áðàâ ïðåñ-êîíôåðåíö³þ. Íà í³é ïåðåêîíóâàâ ïðåäñòàâ-
íèê³â ìàñ-ìåä³à, ùî â³í í³ â ÷îìó íå âèíåí. Êîëèøí³é
ïîëüîâèé êîìàíäèð Ìàéäàíó íàçâàâ ñåáå æåðòâîþ ïîáó-
òîâî¿ ñèòóàö³¿, ÿêà çãîäîì âèëèëàñÿ ó âåëèêèé ïîë³òè÷-
íèé ñêàíäàë ñàìå ÷åðåç óêðà¿íñüêó åë³òó. Òå, ùî â àåðî-
ïîðòó âèïèâàâ, — âèçíàº. Âò³ì, êàæå, ùî “íà ãðóäè”

ïðèéìàâ çîâñ³ì òð³øêè: “Ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ ç Êèºâà ìè îá³-
äàëè â àåðîïîðòó Ôðàíêôóðòà. Ó òîé äåíü ÿ âèïèâ êåëèõ
ïèâà”. Íå ïðèõîâóâàâ ³ òîãî, ùî ñóòè÷êà ç í³ìåöüêèìè
îõîðîíöÿìè ïîðÿäêó òàêè ìàëà ì³ñöå. Âò³ì, ïàí ì³í³ñòð
òðàêòóº öåé åï³çîä ÿê “íàìàãàííÿ ïðèïèíèòè íàñèëëÿ
ùîäî ìîãî ñèíà”, ÿêîìó îäèí ³ç ïîë³öåéñüêèõ í³áèòî çðî-
áèâ ççàäó çàõâàò íåùîäàâíî ïðîîïåðîâàíî¿ øè¿, à ³íøèé
îäÿãíóâ íàðó÷íèêè.

Ãîëîâíèé ì³ë³ö³îíåð çàïåâíèâ, ùî â Óêðà¿í³ ðîçïî÷à-
ëàñÿ íåîá´ðóíòîâàíà øòó÷íà êàìïàí³ÿ ç éîãî äèñêðåäè-
òàö³¿: “Ç îãëÿäó íà öå, ÿ çâåðíóâñÿ äî ïðåì’ºðà òà Ãîëî-
âè Âåðõîâíî¿ Ðàäè íåãàéíî, ñüîãîäí³, ðîçãëÿíóòè ïèòàí-
íÿ ïðî ìîþ â³äñòàâêó íà ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè”.

Óò³ì, çàÿâà Þð³ÿ Ëóöåíêà ùîäî ñâîãî çâ³ëüíåííÿ, éìî-
â³ðí³øå çà âñå, áóëà äîáðå ïðîäóìàíîþ ãðîþ. “Ôðàêö³ÿ
ÍÓ—ÍÑ íå ãîëîñóâàòèìå çà â³äñòàâêó ì³í³ñòðà âíóòð³ø-
í³õ ñïðàâ Þð³ÿ Ëóöåíêà. Ìè çà ðåçóëüòàòàìè “æîâòî¿
ïðåñè” íå áóäåìî ãîëîñóâàòè æîäíîãî ïèòàííÿ, ó òîìó
÷èñë³ êàäðîâîãî”,— çàçíà÷èâ ë³äåð ôðàêö³¿ ÍÓ—ÍÑ Ìè-
êîëà Ìàðòèíåíêî. Â óí³ñîí ç íóíñ³âöÿìè âèñòóïèëè é áþ-
ò³âö³. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ôðàêö³¿ ÁÞÒ Àíäð³ÿ
Êîæåì’ÿê³íà, éîãî ïîë³òè÷íà ñèëà êåðóºòüñÿ â òàêîìó ð³-
øåíí³ òèì, ùî Óêðà¿íà é äîñ³ íå îäåðæàëà â³ä Í³ìå÷÷è-
íè îô³ö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ³íöèäåíò. ² âñå æ ó÷îðà ó
Âåðõîâí³é Ðàä³ áóëî çàðåºñòðîâàíî ïðîåêò ïîñòàíîâè ïðî

çâ³ëüíåííÿ ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Â³äïîâ³äíèé ïðî-
åêò âí³ñ äåïóòàò-ðåã³îíàë Âëàäèñëàâ Ëóê’ÿíîâ.

ßê íàäàë³ ðîçâèâàòèìóòüñÿ ïîä³¿, íàðàç³ âàæêî ïðîãíî-
çóâàòè íàâ³òü åêñïåðòàì. ßê ïîâ³äîìèëà àäâîêàò Òåòÿíà
Ìîíòÿí, íèí³ âàæêî ñêàçàòè, ÷è ï³äå â³í ó â³äñòàâêó:
“Õâîðèé àëêîãîë³ê Þð³é Ëóöåíêî íàðàç³ âëàøòîâóº êî-
àë³ö³þ. Ãîëîñ³â ðåã³îíàë³â äëÿ éîãî â³äñòàâêè íå âèñòà-
÷àº. Þë³ÿ Òèìîøåíêî íàâ³òü ÷åðåç ïàä³ííÿ âëàñíîãî ðåé-
òèíãó çìóøåíà ï³äòðèìóâàòè Ëóöåíêà, áî íå õî÷å âòðà-
÷àòè ãîëîñè äåïóòàò³â â³ä “Íàðîäíî¿ ñàìîîáîðîíè”. Ïî-
ë³òîëîã Âîëîäèìèð ×åìåðèñ íàòîì³ñòü ïðèïóñêàº, ùî
Þð³é Ëóöåíêî äî îñòàííüîãî òðèìàòèìåòüñÿ çà ïîñàäó.
“ßêùî â³í ï³äå ó â³äñòàâêó, öå áóäå äëÿ íüîãî ïîë³òè÷-
íîþ ñìåðòþ. Éîãî ðåéòèíã ìàéæå íóëüîâèé. Ïîñàäà ì³-
í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ — öå ºäèíå ì³ñöå, äå â³í ìîæå
ùå ùîñü îçíà÷àòè. Êîëè â³í ï³äå ó â³äñòàâêó, òî ñòàíå í³-
êèì. Õî÷à, ÿê íà ìåíå, Ëóöåíêî ìàº ï³òè ó â³äñòàâêó íå
ëèøå ÷åðåç ñêàíäàë, à íàñàìïåðåä ÷åðåç ïîðóøåííÿ ïðàâ
ëþäèíè, ÿêèõ ïðèïóñêàëàñÿ ì³ë³ö³ÿ ï³ä éîãî îñîáèñòèì
êåð³âíèöòâîì”,— êàæå åêñïåðò.

Òèì ÷àñîì Ïðåçèäåíò Â³êòîð Þùåíêî ñïîä³âàºòüñÿ,
ùî ïàðëàìåíò íàéáëèæ÷èìè äíÿìè òàêè ðîçãëÿíå ³íöè-
äåíò ³ç ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Þð³ºì Ëóöåíêîì. Ïàí
Þùåíêî ïåðåêîíàíèé, ùî ³íöèäåíò ³ç ì³í³ñòðîì çàâäàâ
ñóòòºâî¿ øêîäè ðåïóòàö³¿ Óêðà¿íè
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Ñâÿòêîâ³ êîëîíè âåòåðàí³â íàïîâíèëè 9
òðàâíÿ ñòîëèöþ. Óêðà¿íà â³äçíà÷àëà 64-òó
ð³÷íèöþ Ïåðåìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é
â³éí³. Ðàçîì ³ç ôðîíòîâèêàìè ó ñóáîòó êðî-
êóâàëè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåí-
êî, ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Þë³ÿ Òèìîøåíêî, ñï³-
êåð Âåðõîâíî¿ Ðàäè Âîëîäèìèð Ëèòâèí òà
ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Âîíè ïîêëàëè êâ³òè äî ìîãèëè Íåâ³äî-
ìîãî ñîëäàòà ó ïàðêó Â³÷íî¿ ñëàâè. Çàãèá-
ëèõ òàêîæ âøàíóâàëè õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ.
Ï³ä ÷àñ öåðåìîí³¿ ïðîëóíàâ ñàëþò ³ç àðòè-
ëåð³éñüêèõ çàëï³â. Óðî÷èñòå ïðîõîäæåííÿ
êîëîí âåòåðàí³â â³éíè òà âèõîâàíö³â Êè¿â-
ñüêîãî â³éñüêîâîãî ë³öåþ ³ìåí³ ²âàíà Áîãó-

íà â³ä Áåññàðàáñüêî¿ ïëîù³ äî ìàéäàíó Íå-
çàëåæíîñò³ ðîçïî÷àëîñÿ î 10-é ðàíêó. Êî-
ëîíè ñóïðîâîäæóâàâ â³éñüêîâèé îðêåñòð.

“ß âêëîíÿþñÿ ïåðåä ïîäâèãîì âåòåðàí³â,
ÿê³ â³äñòîÿëè íåçàëåæí³ñòü Áàòüê³âùèíè ³
ªâðîïè â æîðñòîêèõ áîÿõ ïðîòè ôàøèñò-
ñüêî¿ ÷óìè,— çâåðíóâñÿ äî ôðîíòîâèê³â
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. — Ñüîãîäí³ ìîº îñ-
íîâíå çàâäàííÿ — ñòâîðèòè äëÿ ë³òí³õ ëþ-
äåé êîìôîðòí³ óìîâè æèòòÿ â ñòîëèö³,
ñòâîðèòè äëÿ íèõ àòìîñôåðó ïîâàãè ³ òóð-
áîòè. Àäæå ïîâàãà — öå íàéãîëîâí³øå äëÿ
ëþäåé ë³òíüîãî â³êó”. Çà éîãî ñëîâàìè,
öüîãî ðîêó íà ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ìà-
ëîçàõèùåíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ é âåòå-

ðàíàì, ëþäÿì ë³òíüîãî â³êó â áþäæåò³ ñòî-
ëèö³ çàêëàäåíî çíà÷í³ êîøòè. Ìåð ïîîá³-
öÿâ, ùî æîäåí ôðîíòîâèê íå çàëèøèòüñÿ
ç³ ñâî¿ìè ïðîáëåìàìè íà ñàìîò³ é çàâæäè
ìîæå ðîçðàõîâóâàòè íà ï³äòðèìêó ñòîëè÷-
íî¿ âëàäè ³ éîãî îñîáèñòó.

Òèì ÷àñîì ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî âçÿâ ó÷àñòü ó ïîêëà-
äàíí³ êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíèê³â “Ðàäÿíñüêèì
âî¿íàì-òàíê³ñòàì — âèçâîëèòåëÿì Êèºâà”,
ïàì’ÿòíîãî çíàêó “Ì³ñòó-ãåðîþ Êèºâó” òà
íà ìîãèëó ãåíåðàëó àðì³¿ Âàòóò³íó.

Âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî, îêð³ì òðàäèö³é-
íèõ ñâÿòêóâàíü, ó ñòîëèö³ äëÿ âåòåðàí³â
îðãàí³çóâàëè ð³çí³ ä³éñòâà. Íà ìàéäàí³ Íå-
çàëåæíîñò³ â³äáóâñÿ óðî÷èñòèé ì³òèíã-
êîíöåðò “Ïîäâèã íàðîäó áåçñìåðòíèé!”
Âîäíî÷àñ íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ Ïå÷åðñüêîãî
ëàíäøàôòíîãî ïàðêó ñòîëèö³ âèñòóïèëè
âåòåðàíñüê³ êîëåêòèâè, ï³ñëÿ ÷îãî ñòàðòó-
âàëà ïðîãðàìà “Ï³ñíÿ, îïàëåíà â³éíîþ”.
À íàñòóïíîãî äíÿ â³äáóâñÿ âèñòóï äâ³÷³
×åðâîíîïðàïîðíîãî Àêàäåì³÷íîãî àíñàìá-
ëþ ï³ñí³ ³ òàíöþ Ðîñ³éñüêî¿ Àðì³¿ ³ìåí³ 
Î. Â. Àëåêñàíäðîâà
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Ó Ã³äðîïàðê òà 
íà Òðóõàí³â îñòð³â 
íå ïóñòÿòü ìàøèí

Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ
â³äïî÷èíêó êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà ì³ñüêà âëà-
äà îáìåæèëà â’¿çä òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà
òåðèòîð³þ ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó
“Ã³äðîïàðê” òà Òðóõàíîâîãî îñòðîâà. Íà çà-
¿çäàõ óñòàíîâëþþòü ïóíêòè ïðîïóñêó. Ïàð-
êóâàòèñÿ àâòîìîá³ë³ñòàì äîçâîëÿòü íà ïðè-
ëåãëèõ òåðèòîð³ÿõ. Ñìóãè ðîçøèðÿòü òà áëà-
ãîóñòðîÿòü. Âàðòî çàóâàæèòè, ùî â’¿çä ìà-
øèí “øâèäêî¿ äîïîìîãè”, ïîæåæíî¿ îõîðî-
íè, ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà ³íøèõ åêñ-
òðåíèõ ñëóæá ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ íèìè ïðÿ-
ìèõ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â íå îáìåæóâàòè-
ìóòü

Êèÿíè íàâ÷èëèñÿ 
ïëàíóâàòè ñ³ì’¿

Äî Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ìàòåð³ òà Äíÿ ñ³ì’¿
äî 16 òðàâíÿ òðèâàòèìå Âñåóêðà¿íñüêèé
òèæäåíü ïëàíóâàííÿ ðîäèíè òà çáåðåæåí-
íÿ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ.
Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêî-
ìó öåíòð³ çäîðîâ’ÿ. ßê çàçíà÷èâ ãîëîâíèé
ë³êàð çàêëàäó Îòòî Ñòîéêà, ó 2008-ìó ñòà-
ëîñÿ “÷óäî”. Âïåðøå çà 16 ðîê³â ê³ëüê³ñòü
íàðîäæåíèõ ó ñòîëèö³ ïåðåâèùèëà ê³ëü-
ê³ñòü ïîìåðëèõ. Ïîçèòèâíó äèíàì³êó çíà÷-
íîþ ì³ðîþ ï³äòðèìóþòü ìåäè÷í³ ïðàö³â-
íèêè. Ñòâîðåíî ñëóæáó ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿:
ïðàöþþòü ì³ñüêà êîíñóëüòàö³ÿ “Øëþá ³
ñ³ì’ÿ”, äå ìîëîäÿòà ìîæóòü íàâ÷èòèñÿ ïðè-
ðîäíèì ìåòîäàì ðåãóëþâàííÿ çàïë³äíåííÿ
òà îäåðæàòè êîíñóëüòàö³þ ïñèõîëîãà. “Íà-
â÷àëüíà òà ïðîñâ³òíèöüêà ðîáîòà ìåäèê³â
³ç ìîëîääþ â íàïðÿìêó çáåðåæåííÿ ðåïðî-
äóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ òðèâàº íà ïîñò³éí³é
îñíîâ³ òà íå îáìåæóºòüñÿ ðàìêàìè îãîëî-
øåíîãî òèæíÿ ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿”,— çàçíà-
÷èâ ïàí Ñòîéêà

Íåëåãàë³â ïðèòÿãíóòü 
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³

Íèí³ ó Êèºâ³ ðåãóëÿðíî â³äáóâàþòüñÿ
ñï³ëüí³ ðåéäè ïðåäñòàâíèê³â ì³ñüêî¿ âëàäè
òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ³ç âèÿâëåííÿ íå-
ëåãàëüíèõ ì³ãðàíò³â ó ñòîëèö³. “Ïðîâåäåí-
íÿ ñï³ëüíèõ âè¿çä³â ïîêëèêàíî, ç îäíîãî
áîêó, âçÿòè ñèòóàö³þ ó ì³ãðàö³éí³é ñôåð³
ï³ä æîðñòê³øèé êîíòðîëü, à ç ³íøîãî — ïî-
âåðíóòè ïîðóøíèê³â ó ïðàâîâå ïîëå”,— ïî-
ÿñíèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðó-
äèê. Äî ñëîâà, ñüîãîäí³ ó ñòîëèö³ ïîñò³éíî
çàðåºñòðîâàíî á³ëüø í³æ 12 òèñÿ÷ ³íîçåì-
ö³â. Íå âñ³ ç íèõ äîòðèìóþòüñÿ óìîâ ïåðå-
áóâàííÿ. ×àñòî âîíè ïîðóøóþòü ïàñïîðò-
íèé ðåæèì, òåðì³íè ïåðåáóâàííÿ íà òåðè-
òîð³¿ Óêðà¿íè, ïðàöåâëàøòîâóþòüñÿ áåç â³ä-
ïîâ³äíèõ äîçâîë³â òîùî. Ó Êèºâ³ ïðîòÿãîì
² êâàðòàëó íèí³øíüîãî ðîêó çà ïîðóøåííÿ
ì³ãðàö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà äî àäì³í³ñòðà-
òèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãíóòî ìàéæå
òðè òèñÿ÷³ îñ³á. Íàãàäàºìî, ùî äëÿ ïîëåã-
øåííÿ ñèòóàö³¿ ó ì³ãðàö³éí³é ñôåð³ ñòîëè-
ö³ ñòâîðèëè Êîîðäèíàö³éíó ðàäó ç ðåãóëþ-
âàííÿ ì³ãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â, ÿêó î÷îëèâ
Ñåðã³é Ðóäèê

Ë³ñè âáåðåæóòü 
â³ä ïîæåæ

Ñòîëè÷íà âëàäà çàòâåðäèëà çàõîäè ùîäî
ï³äãîòîâêè ì³ñüêèõ ë³ñ³â äî ïîæåæîíåáåç-
ïå÷íîãî ïåð³îäó. Çîêðåìà, ó ÊÎ “Êè¿âçåëåí-
áóä” ñòâîðèëè îïåðàòèâíèé øòàá ³ç ë³êâ³-
äàö³¿ ë³ñîâèõ ïîæåæ, ïðèâåëè äî ñòàíó ïîâ-
íî¿ òåõí³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ ñïåöòåõí³êó, îá-
ëàäíàííÿ, ïðîòèïîæåæí³ âåæ³, çàñîáè çâ’ÿç-
êó ó ì³ñüêèõ ë³ñîïàðêîâèõ ãîñïîäàðñòâàõ.
Òàêîæ ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàêðèòòÿ íåïëàíîâèõ
äîð³ã òà â’¿çä³â äî ë³ñ³â, âñòàíîâëåííÿ øëàã-
áàóì³â. Ïðàö³âíèêè “Êè¿âçåëåíáóäó” ë³êâ³-
äóþòü çàõàðàùåí³ñòü ³ ñòèõ³éí³ ñì³òòºçâàëè-
ùà ó ë³ñîïàðêîâ³é çîí³ ì³ñòà. Ñòîëè÷íà ìå-
ð³ÿ çâåðòàºòüñÿ äî êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà ç
ïðîõàííÿì äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë ïîæåæ-
íî¿ áåçïåêè, ïåðåáóâàþ÷è ó ë³ñîïàðêîâ³é
çîí³, áóòè íàäçâè÷àéíî óâàæíèìè òà îáå-
ðåæíèìè, êîðèñòóþ÷èñü â³äêðèòèì âîãíåì
ï³ä ÷àñ â³äïî÷èíêó

Âåòåðàíàì óêëîíèëèñÿ
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïîäÿêóâàâ ôðîíòîâèêàì çà ïåðåìîãó

За відвойован раїн місь ий олова Леонід Черновець ий подя вав ветеранам та пообіцяв особист підтрим
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Êèÿí çàãàðòîâóþòü
Ó “Êè¿âíåðãî” ïî÷àëèñÿ ïëàíîâ³ â³äêëþ÷åííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè

Ò³ëüêè-íî çàê³í÷èâøè îïàëþâàëüíèé ñå-
çîí, àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿âåíåðãî”
âæå ðîçïî÷àëà ï³äãîòîâêó äî íàñòóïíîãî.
Çîêðåìà, çàïëàíîâàíî ðîáîòè ç ã³äðàâë³÷-
íèõ âèïðîáóâàíü òåïëîâèõ ìåðåæ. Òåñòó-
âàòèìóòü ì³öí³ñòü ³ ù³ëüí³ñòü òðóáîïðîâî-
ä³â, êðàí³â, çâàðíèõ øâ³â. Òèñê ó íàéâèùèõ
òî÷êàõ áóäå äîâåäåíî äî ìàêñèìàëüíî ìîæ-
ëèâîãî, àáè âèÿâèòè âñ³ ïðîáëåìí³ ì³ñöÿ
òà ðîçïî÷àòè òàì ðåìîíò.

“Íàðàç³ ìè ïåðåâ³ðèìî âñ³ áåç âèíÿòêó
òåïëîâ³ ìåðåæ³, ïðîâåäåìî ðåìîíòè ³ ðå-

êîíñòðóêö³¿. Öå ñòàíå çàïîðóêîþ íàä³éíî-
ãî òåïëîïîñòà÷àííÿ ï³ä ÷àñ ìàéáóòíüîãî
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó òà ÿê³ñíèõ ïî-
ñëóã”,— çàïåâíèâ òåõí³÷íèé äèðåêòîð ÀÊ
“Êè¿âåíåðãî” Îëåêñàíäð Çàéöåâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, òåïëîâ³ ìåðåæ³ âè-
ïðîáîâóâàòèìóòü çà âñòàíîâëåíèì ãðàô³-
êîì. Òàê, â³ä 12 äî 31 òðàâíÿ ðîáîòè òðè-
âàòèìóòü ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³, çîê-
ðåìà áóäå â³äêëþ÷åíî òåïëîâ³ ìåðåæ³ â³ä
òåïëîìàã³ñòðàëåé ÐÊ “Á³ëè÷³” òà ÐÊ
“Âåðêîí”, æèòëîâ³ ìàñèâè Á³ëè÷³, Íî-

âîá³ëè÷³, Àêàäåìì³ñòå÷êî, ÷àñòêîâî Ñâÿ-
òîøèí. Íà òèæäåíü ðàí³øå âèïðîáóâàí-
íÿ òåïëîñèñòåìè çàê³í÷àòüñÿ ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó, Ïå÷åðñüêîìó, Äàðíèöüêîìó
ðàéîíàõ.

Ó “Êè¿âåíåðãî” ïîâ³äîìèëè, ùî â ðàç³
ïîøêîäæåíü òåïëîâèõ ìåðåæ ãàðÿ÷î¿ âîäè
äî îñåëü íå ïîäàâàòèìóòü ïðîòÿãîì ïåð³î-
äó, ùî çíàäîáèòüñÿ äëÿ ðåìîíòó. Ïðî öå
êîìïàí³ÿ äîäàòêîâî ³íôîðìóâàòèìå æèò-
ëîâî-åêñïëóàòàö³éí³ îðãàí³çàö³¿. Íà âóëè-
öÿõ, ó ñàäèáàõ, ï³äâàëàõ áóäèíê³â, äå ïðî-
ëÿãàþòü òåïëîâ³ ìåðåæ³, ìîæëèâ³ ïîøêî-
äæåííÿ ï³äçåìíèõ òðóáîïðîâîä³â ç âèíèê-
íåííÿì ïðîâàëèí òà âèëèâîì ãàðÿ÷î¿ âî-
äè íà ïîâåðõíþ. Ìåøêàíö³â ó ðàç³ âèÿâ-
ëåííÿ àâàð³é ïðîñÿòü òåðì³íîâî ïîâ³äîì-
ëÿòè ïðî öå äèñïåò÷åðñüêó ñëóæáó “Êè¿â-
åíåðãî”.

Òèì ÷àñîì íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñòà Âîëî-
äèìèð Ñòîðîæåíêî çàïåâíèâ êèÿí, ùî çà
äí³ áåç ãàðÿ÷î¿ âîäè áóäå çðîáëåíî ïåðåðà-
õóíîê

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У столиці зни ла аряча вода. Одна , я з'яс валося, не через бор-
и — "Київенер о" розпочало планові від лючення процесі під о-
тов и до ново о опалювально о сезон . Спеціалісти перевірятим ть
на міцність і щільність тр бопроводи та їхні елементи, а та ож сі
зварні та інші з’єднання. З ідно з рафі ом, від 11 травня і до ін-
ця місяця без арячої води залишатим ться б дин и Святошин-
сь ом , Печерсь ом , Дарниць ом , Голосіївсь ом районах.

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Річницю Перемо и Вели ій Вітчизняній війні столиці почали від-
значати традиційним по ладанням вітів до мо или Невідомо о
солдата. Урочист ход олон ветеранів та вихованців Київсь о о
війсь ово о ліцею імені Івана Бо на очолило ерівництво раїни та
міста. Крім звичних заходів вшан вання свята, місті відб лися яс-
раві онцертні дійства.
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Ветерани-співробітни и Генеральної дире ції з обсл ов вання іноземних представництв
(фото 2007 ро )

Коле тив Генеральної дире ції
з обсл ов вання іноземних представництв

щиро вітає співробітни ів — часни ів Вели ої Вітчизняної війни :
В. А. Ва лен а, С. В. Добрінова, В. І. Кашич іна, Л. А. Ковт н, В. В. Машталера,

Г. Г. Морозов , М. А. Овчинні ов , М. Я. Пархомен о, В. П. Розп тньо о, Г. М. Р -
ден а, Л. А. Т маньянца, І. П. Тюріна, А. Г. Тарасен о, В. В. Цибчен о, В. А. Чер-
нова з Днем Перемо и!

Доземний лін Вам і довічна дя а, доро і ветерани, за Ваш ратний подви !

Здоров’я Вам та а тивно о дов оліття!

З шаною до Вас і любов’ю
енеральний дире тор П. Кривонос

Åì³ëü ÊÐÓÏÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ó÷îðà ÷ëåíè ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà
“Êâ³òíèêàð” ïðîâåëè ì³òèíã á³ëÿ áóäèí-
êó ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Âîíè âèìàãà-
þòü ïîâåðíåííÿ ¿ì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,
ÿêó íåçàêîííî áóëî ïåðåäàíî çà ÷àñ³â
Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åíêà Êè¿âðàäîþ á³ç-
íåñ-ñòðóêòóð³ ÂÀÒ àãðîô³ðìà “Òåïëèö³
Óêðà¿íè”.

Ñóïåðå÷êà íàâêîëî êëàïòèêà çåìë³ íà âó-
ëèö³ Ñòåöåíêà, 37 òî÷èòüñÿ âæå áàãàòî ðî-
ê³â. Ùå ó 1974 ðîö³ çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà
Ñòåöåíêà ïëîùåþ 6,39 ãà áóëî âèä³ëåíî
ïðàö³âíèêàì ðàäãîñïó “Äåêîðàòèâíå ñàä³â-
íèöòâî”, ÿê³ íèí³ º ÷ëåíàìè ÑÒ “Êâ³òíè-
êàð”. ßê ïîâ³äîìèëà ãîëîâà òîâàðèñòâà Ç³-
íà¿äà Ïàðêî, 27 ñ³÷íÿ 2005 ðîêó äåïóòàòè
ì³ñüêî¿ ðàäè óõâàëèëè íåçàêîííå ð³øåííÿ
ïðî ïåðåäà÷ó “Òåïëèöÿì Óêðà¿íè” ä³ëÿí-

êè. Ïðè öüîìó ïîâí³ñòþ ïðî³ãíîðóâàëè òîé
ôàêò, ùî ÷ëåíè òîâàðèñòâà “Êâ³òíèêàð”
âæå ïîíàä 30 ðîê³â çàéìàþòüñÿ ñàä³âíèö-
òâîì òà îãîðîäíèöòâîì íà ö³é çåìë³ ³ çã³ä-
íî ç íèçêîþ çàêîí³â òà ïðàâèë ìàþòü ïåð-
øî÷åðãîâå ïðàâî íà êîðèñòóâàííÿ ö³ºþ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

“Âðàõîâóþ÷è áåçóìîâíå ³ áåççàïåðå÷íå
ïðàâî ÷ëåí³â ÑÒ “Êâ³òíèêàð”,— êàæå ïà-
í³ Ïàðêî, — íà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ, öå ð³øåííÿ º ïðîòèïðàâíèì, îñ-
ê³ëüêè ïîðóøóº ïðàâà é ³íòåðåñè ïåðåñ³÷-
íèõ êèÿí, ïðàö³âíèê³â òà ïåíñ³îíåð³â, ÷ëå-
í³â òîâàðèñòâà. Ùå â 1998 ðîö³ áóëî íàäà-
íî çãîäó ÂÀÒ àãðîô³ðì³ “Òåïëèö³ Óêðà¿íè”
íà â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íàøîìó
òîâàðèñòâó”. ×ëåíè òîâàðèñòâà çâåðíóëèñÿ
äî ãîëîâè Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ó
Êè¿âðàä³ Àëëè Øëàïàê ³ç âèìîãîþ ³í³ö³-
þâàòè ñêàñóâàííÿ íåçàêîííîãî ð³øåííÿ íà
íàéáëèæ÷³é ñåñ³¿

Çåìëÿ ³ ëþäè
Êèÿíè âèìàãàþòü ïîâåðíóòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó,
â³ä³áðàíó çà ÷àñ³â Îëåêñàíäðà Îìåëü÷åíêà
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²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”

Десять вартир до профе-
сійно о свята одержали
вчора столичні медсес-
три. Я виявилося, нині
та их фахівців лі валь-
ним за ладам Києва бра-
є 6 тисяч. На тих, хто

працює,— подвійне наван-
таження. Часом робота по
24 одини, перенесення
важ их речей. У поміч во-
ни просять за пити спе-
ціальні атал и. Не від-
мовляються й від робочих
р воя ів альтернативної
сл жби.

Ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà
â÷îðà ó Êèºâ³ ãîâîðèëè ïðî
âàæëèâ³ñòü ðîáîòè ìåäñåñòåð.
Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà êàæå,
ùî â³ä öèõ ëþäåé çíà÷íîþ ì³-
ðîþ çàëåæèòü æèòòÿ êèÿí. “Ï³ä
÷àñ ë³êóâàííÿ, çîêðåìà ï³ñëÿ
ñêëàäíèõ îïåðàö³é, îäóæàííÿ
ëþäèíè, à îòæå, ³ æèòòÿ íà 80
â³äñîòê³â çàëåæèòü ñàìå â³ä äî-
ãëÿäó ïàö³ºíò³â íàøèìè ìåäñåñ-
òðàìè”,— óïåâíåíà ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà. ×åðåç öå, çà ¿¿ ñëîâàìè,
ì³ñüêà âëàäà ö³íóº ìîëîäøèé òà
ñåðåäí³é ìåäè÷íèé ïåðñîíàë.
Çàðïëàòà ìåäñåñòåð ó Êèºâ³ íè-
í³ º íàéâèùîþ â Óêðà¿í³, çîê-
ðåìà çàâäÿêè íàäáàâêàì.

Âîäíî÷àñ ï³ñëÿ òðèâàëî¿ “ïà-
óçè” ïðàö³âíèêàì ãàëóç³, ÿê³

ñòîÿëè ó ÷åðç³ íà æèòëî, âðåø-
ò³ ïî÷àëè äàâàòè êâàðòèðè. Çà
òðè ðîêè íîâ³ îñåë³ îòðèìàëî
150 ñ³ìåé ìåäèê³â. Äî Äíÿ ìåä-
ñåñòðè ó÷îðà íîâèõ ïîìåøêàíü
âðó÷èëè ùå äåñÿòü. “Çâ³ñíî, ìè
ðîçóì³ºìî, ùî öüîãî çàìàëî, àëå
ì³ñüêà âëàäà ðîáèòèìå óñå, àáè
ïðîôåñ³ÿ ìåäè÷íî¿ ñåñòðè ñòàëà

ïðåñòèæí³øîþ”, — çàïåâíèëà
ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà.

Ïåðø³ êðîêè äî öüîãî çðîáëå-
íî âæå ç ïðèõîäîì äî âëàäè
êîìàíäè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî. Çàñòóïíèê ãîëîâè Êîíôåäå-
ðàö³¿ â³ëüíèõ ïðîôñï³ëîê Òåòÿ-
íà Øóäðà êàæå, ùî îäðàçó ó
2006 ðîö³ â ÊÌÄÀ ïðîâåëè çó-

ñòð³÷ ³ç ìåäèêàìè. Â³äòîä³ âîíè
º ó÷àñíèêàìè óñ³õ ïðîô³ëüíèõ
íàðàä. Ìèíóëîãî ðîêó ó ì³ñò³
ðîçïî÷àëè ðîáîòó íàä Ïðîãðà-
ìîþ ðîçâèòêó ìåäñåñòðèíñòâà
àæ äî 2013 ðîêó.

“Îêðåìèì ïèòàííÿì º çàáåç-
ïå÷åííÿ æèòëîì. Áóëî ðîçðîá-
ëåíî â³äïîâ³äíèé ïðîåêò. Ïëà-

íóâàëîñÿ, ùî ìåäñåñòåð ìîæíà
áóäå ñåëèòè ó ãóðòîæèòêàõ, â³-
äîì÷îìó æèòë³. Çàðàç ÷åðåç êðè-
çó ïðîöåñ òðîõè ïðèãàëüìóâàâ-
ñÿ, àëå íå çóïèíèâñÿ”, — ñêà-
çàëà Òåòÿíà Øóäðà.

Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì — îäèí
³ç ñòèìóë³â çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³
ïðàöþþ÷èõ ìåäñåñòåð. Êè¿â ìàº
íàéá³ëüøå ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â,
ÿê³ ïîòðåáóþòü çàãàëîì 23 òèñ.
çãàäàíèõ ôàõ³âö³â. Ðåàëüíî æ
ïðàöþº âñüîãî 17 òèñÿ÷. ×åðåç
öå ïðàöþþ÷èì äîâîäèòüñÿ â³ä-
áóâàòè çì³íè ïî 24 ãîäèíè. Ñè-
òóàö³ÿ âèäàºòüñÿ ñêëàäíîþ, ÿê-
ùî çâàæèòè, ùî ï’ÿòà ÷àñòèíà
ôàõ³âö³â — ïåíñ³îíåðè.

Íàâàíòàæåí³ íàø³ ìåäñåñòðè
íå ëèøå ïîíàäíîðìîâîþ ïðà-
öåþ. Ùîäîáè êîæíà ç íèõ ïå-
ðåíîñèòü äî 1,5-2 òîíí ð³çíîãî
“âàíòàæó”. Êð³ì ð³çíîìàí³òíî-
ãî îáëàäíàííÿ, ï³äí³ìàòè äîâî-
äèòüñÿ é òÿæêîõâîðèõ.

×åðåç öå â÷îðà íà çóñòð³÷³
ìåäïðàö³âíèêè îçâó÷èëè ²ðåí³
Ê³ëü÷èöüê³é äâ³ ö³êàâ³ òà íà-
ãàëüí³ ïðîïîçèö³¿. Ìåäñåñòðè
ïðîñÿòü äàòè ¿ì íà ïîì³÷ âîÿê³â
àëüòåðíàòèâíî¿ ñëóæáè, à òàêîæ
ó äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³ çàêóïèòè
òàê³ ïîòð³áí³ êàòàëêè. Âò³ì, öåé
êðîê ïîòðåáóº çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³-
ö³àòèâè.

Òîìó íàðàç³ ìåäñåñòðè ïîïðî-
ñèëè ì³ñòî ñòâîðèòè ï³äïðèºì-
ñòâî ç âèðîáíèöòâà ñïåö³àëüíîãî
îáëàäíàííÿ äëÿ ìåäçàêëàä³â, ÿêå
ïîëåãøóâàëî á ïðàöþ. Âïåâíåí³,
ùî òàêà ïðîäóêö³ÿ ðîçâ’ÿçàëà á
ïðîáëåìó òÿãàðà íå ëèøå ñòîëè÷-
íèõ ìåäñåñòåð, à é êîðèñòóâàëà-
ñÿ á ïîïèòîì ó âñ³é êðà¿í³

Перший заст пни олови КМДА Ірена Кільчиць а запевнила, що за свою неле працю столичні медсестри й надалі
отрим ватимть найвищ зарплатню в У раїні

Êèºâó áðàêóº ø³ñòü òèñÿ÷ ìåäñåñòåð
Ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì ôàõ³âö³â â³òàëè êâàðòèðàìè 
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Êðåäèò ÌÂÔ 
íå ïàíàöåÿ
â³ä êðèçè
Òàðàñ ÇÀÃÎÐÎÄÍ²É
á³çíåñ-êîíñóëüòàíò,
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”
finance@kreschstic.kiev.ua

Я их наслід ів варто
очі вати після одержання
чер ово о транш редит
від МВФ?

— Îñîáëèâî
ðàä³òè ç ïðèâîäó
òîãî, ùî Óêðà¿í³
Ì ³æíàðîäíèé
âàëþòíèé ôîíä
(ÌÂÔ) íàäàâ
÷åðãîâèé òðàíø
êðåäèòó, íå âàð-
òî. Àäæå ÌÂÔ
âæå äàâíî íå òà
ñòðóêòóðà â ì³æ-
íàðîäí³é ô³íàí-
ñîâ³é ñèñòåì³, ùî
áóëà ðàí³øå. Ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè çàâ-
äàííÿ ÌÂÔ ïîëÿãàëî â òîìó, ùîá ï³äòðè-
ìóâàòè çðîñòàííÿ ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè. Îä-
íàê íàñïðàâä³ ïàðàäèãìà ðîáîòè ÌÂÔ äó-
æå ñèëüíî çì³íèëàñÿ çà îñòàíí³ äâàäöÿòü —
òðèäöÿòü ðîê³â, ï³ñëÿ òîãî, ÿê âëàäó â íüî-
ìó çàõîïèëè òàê çâàí³ ìîíåòàðèñòè. Öå äå-
òàëüíî ³ ÷³òêî çìàëüîâàíî â êíèæêàõ Äæî-
çåôà Ñò³ãë³öà — êîëèøíüîãî ïðàö³âíèêà
ÌÂÔ òà Ñâ³òîâîãî áàíêó ³ íîáåë³âñüêîãî ëà-
óðåàòà. ßêùî ðàí³øå Ôîíä ïðàöþâàâ, áàçó-
þ÷èñü íà ïðèíöèïàõ ï³äòðèìêè åêîíîì³÷-
íîãî çðîñòàííÿ çà ðàõóíîê àêòèâíîãî âòðó-
÷àííÿ äåðæàâè òà ðåãóëþâàííÿ åêîíîì³êè
îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, òî íàðàç³ âñ³ âà-
æåë³ óïðàâë³ííÿ Ôîíäó çàõîïèëè ìîíåòà-
ðèñòè. Äëÿ îñòàíí³õ íàéãîëîâí³øèìè ïðèí-
öèïàìè ðîáîòè º àêöåíòàö³ÿ óâàãè íà êóð-
ñè âàëþò òà ³íôëÿö³þ â îêðåìî âçÿò³é êðà-
¿í³. Îäíàê ð³÷ ó ò³ì, ùî òàê³ ïðèíöèïè ñïðà-
öüîâóþòü òà äàþòü áàæàíèé ðåçóëüòàò ó êðà-
¿íàõ ³ç ðîçâèíåíîþ åêîíîì³êîþ (çîêðåìà äëÿ
ÑØÀ òà êðà¿í ªâðîïè). Äëÿ îñòàíí³õ ³í-
ôëÿö³ÿ íà ð³âí³ 10—15 â³äñîòê³â º êðèòè÷-
íîþ. Äëÿ êðà¿í, ùî ðîçâèâàþòüñÿ (öå ³ Óêðà-
¿íà), ð³âåíü ³íôëÿö³¿ â ìåæàõ 20 â³äñîòê³â
íå º ïðîáëåìíèì. Àäæå â òàê³é åêîíîì³ö³
íåìàº çíà÷íèõ ôàêòîð³â, ùî ïîãëèíàþòü
çàéâ³ êîøòè (íàïðèêëàä, ôîíäîâèé ðèíîê).
Êð³ì òîãî, êðåäèòí³ êîøòè, ÿê³ âèä³ëÿþòü
êðà¿íàì, íå º ïðÿìèìè ³íâåñòèö³ÿìè â ¿õí³
åêîíîì³êè. Íàñïðàâä³ êîøòè âèä³ëÿþòü öåí-
òðîáàíêàì öèõ êðà¿í (â Óêðà¿í³ — ÍÁÓ), ÿê³
íàäàë³ ï³äòðèìóþòü ïîòð³áíèé êóðñ íàö³î-
íàëüíèõ âàëþò. Æîäíà êðà¿íà ñâ³òó, ÿêà ä³ñ-
òàâàëà ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó â³ä ÌÂÔ, íå
ñòàâàëà ÷åðåç öå ðîçâèíåíîþ êðà¿íîþ. Íàé-
ÿñêðàâ³øèé ïðèêëàä — ñèòóàö³ÿ â Àðãåíòè-
í³, ÿêó äî 2000 ðîêó ââàæàëè ÷è íå íàéêðà-
ùèì ó÷íåì ÌÂÔ, à â ðåçóëüòàò³ âæå ïðîòÿ-
ãîì ñåìè ðîê³â öÿ êðà¿íà íå ìîæå âèéòè ³ç
çàòÿæíî¿ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè. Íàñïðàâä³ ìå-
õàí³çìè, ÿêèìè îïåðóº ÌÂÔ,— öå òðàäèö³é-
íèé íàá³ð “àíòèêðèçîâèõ” çàõîä³â — ñêîðî-
÷åííÿ âèòðàò äåðæáþäæåòó (çäåá³ëüøîãî çà
ðàõóíîê îñâ³òè), âèòðàò íà ìåäèöèíó, çíè-
æåííÿ ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â òà ñòèìóëþ-
âàííÿ ïðèõîäó íà âíóòð³øí³ ðèíêè êðà¿í,
ÿêèì íàäàþòü ô³íàíñîâó “äîïîìîãó”, âåëè-
êèõ òðàíñíàö³îíàëüíèõ êîðïîðàö³é. Ç Óêðà-
¿íîþ â öüîìó ïëàí³ äåùî ñêëàäí³øå. Âàðòî
ñêàçàòè ÷è íå ºäèíå äîáðå ñëîâî óðÿäó, ÿêèé
íå ï³øîâ íà ò³ óìîâè, ÿê³ âèìàãàâ â³ä íüî-
ãî ÌÂÔ (çîêðåìà â ÷àñòèí³ ñêîðî÷åííÿ âè-
òðàò äåðæáþäæåòó ³ òàê äàë³), é íàö³îíàëü-
íîìó êàï³òàëó â Óêðà¿í³.  Îòæå, âèìîãè, ÿê³
ÌÂÔ ñòàâèâ ïåðåä Êàáì³íîì, óðÿä íå çàõî-
ò³â âèêîíóâàòè, ïðè öüîìó ãðîø³ âñå-òàêè
âäàëîñÿ îäåðæàòè. Öå âæå º ïîçèòèâîì. Äëÿ
Óêðà¿íè öå íå º êðèòè÷íèì ôàêòîðîì, àäæå
çîâí³øí³é áîðã êðà¿íè íåâåëèêèé. Éäåòüñÿ
ïðî äåðæàâíèé áîðã, à íå êîðïîðàòèâíèé.
Òîìó îäåðæàí³ êîøòè çìîæóòü äîïîìîãòè
Óêðà¿í³ ïåðåæèòè íàéñêëàäí³øèé äëÿ åêî-
íîì³êè íèí³øí³é ð³ê, ùîá óæå íàñòóïíîãî
ðîêó î÷³êóâàòè õî÷à á íóëüîâå çðîñòàííÿ

Êîñòÿíòèí ÏÐÓÄÊÎÂ: “Ï³ä ÷àñ êðèçè
íàéá³ëüøå ïîñòðàæäàº
ëþêñ-ñåãìåíò”
Êåð³âíèê íàïðÿìêó “Ìàðêåòèíã” êîìïàí³¿ ÎÊ Ñonsulting
Group ïðî äèíàì³êó ðåñòîðàííîãî ðèíêó êðà¿íè
Cпад е ономічної дина-
мі и продовж є тисн ти
на різні се менти бізне-
с та е ономі и в ціло-
м . Попри очі вані по-
зитивні статистичні да-
ні ряд про стабіліза-
цію сит ації в раїні, в
реальном се торі е о-
номі и по іршення си-
т ації триває. А сама
е ономі а плавно пере-
ті ає в "тінь". Про те,
я риза впливає на
ресторанний бізнес
раїни, "Хрещати "
розповів мар етоло
однієї з місь их он-
салтин ових омпаній.

— ßê ñüîãîäí³ çì³íþþòüñÿ
óïîäîáàííÿ óêðà¿íö³â íà ðåñòî-
ðàííîìó ðèíêó?

— Õî÷ó ñêàçàòè, ùî íèí³
óïîäîáàííÿ íå çì³íèëèñÿ. Äå-
ÿê³ êîìïàí³¿ íà ðèíêó ç ïî÷àò-
êîì 2009 ðîêó çàêðèëèñÿ ÷å-
ðåç ïàí³êó àáî íåáàæàííÿ ïðà-
öþâàòè â ì³íóñ, äåÿê³ êîìïà-
í³¿-ëþêñ ïðîäîâæóâàëè ïðà-
öþâàòè, õî÷à é íå îäåðæóâàëè
ïðèáóòêó.

— ßêà äèíàì³êà ðèíêó â ïî-
ð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì?

— Ñèòóàö³ÿ òàêà, ùî ùå ìè-
íóëîãî ðîêó ìîæíà áóëî êàçà-
òè ïðî çðîñòàííÿ ïðèáóòêó òî-
ùî. Ñüîãîäí³ æ â³äáóâàºòüñÿ
ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ òà ïàä³í-
íÿ, à ïðî äèíàì³êó ïðèðîñòó
íå éäåòüñÿ. Çâ³äñè ìîæíà çðî-

áèòè âèñíîâîê, ùî êàðäèíàëü-
íèõ çì³í íåìàº, çìåíøèëèñÿ
äîõîäè ñåðåäíüîãî êëàñó, òîìó
çàãàëüíèé éîãî ð³âåíü äåùî
çíèçèâñÿ.

— ßê³ íàñë³äêè êðèçè ìîæå
ìàòè ðåñòîðàííèé á³çíåñ?

— Íèí³ ãîëîâíèì íàñë³äêîì
ìîæíà ââàæàòè òå, ùî á³ëü-
ø³ñòü ðåñòîðàí³â çì³íèëè ñòðà-
òåã³þ ïîâåä³íêè íà ðèíêó:  ðåñ-
òîðàíè çì³íþþòü ãðàô³êè ðîáî-
òè, ñêîðî÷óþòü øòàò, äåòàëüí³-
øå ïðîäóìóþòü òà çìåíøóþòü
ñîá³âàðò³ñòü ñòðàâ øëÿõîì ïå-
ðåãëÿäó òåõíîëîã³÷íî¿ êàðòè, çà-
ì³íè äîðîãîãî ïðîäóêòó íà äå-

øåâøèé, íåçíà÷íîãî çìåíøåí-
íÿ ïîðö³é òîùî. Âàðòî ðîçóì³-
òè, ùî ðîáëÿòü öå äëÿ òîãî, ùîá
õî÷ ÿêèìîñü ÷èíîì îòðèìóâà-
òè ïðèáóòîê, ïëàòèòè ïîäàòêè,
çàðîá³òíó ïëàòó òîùî.

— ßêà äèíàì³êà ö³í íà ðèíêó?
— Âàðòî ñêàçàòè, ùî ï³äâè-

ùåííÿ ö³í íà ñòðàâè äëÿ ðåñ-
òîðàíó ìîæå ñòàòè êàòàñòðîô³÷-
íèì. Ðîçóìí³ ðåñòîðàòîðè ïðè-
äóìóþòü áåçë³÷ ñïîñîá³â çíè-
æåííÿ ñîá³âàðòîñò³ òà âèòðàò.
Êð³ì òîãî, íèí³ àêòèâíî ïåðå-
ãëÿäàþòü íàïðÿìîê ðîáîòè ç
ïîñò³éíèìè êë³ºíòàìè. ßêùî
ðàí³øå íà öå íå çâåðòàëè óâà-

ãè, òî ñüîãîäí³ öå º ïð³îðèòå-
òîì íîìåð îäèí.

— Îäíàê íà ðèíêó âñå-òàêè º
çàêëàäè, ÿê³ ï³äâèùèëè ö³íè. ßê
âè ïðîêîìåíòóºòå ¿õíþ ñòðàòå-
ã³þ?

— Òàêå ï³äâèùåííÿ ïîâ’ÿçà-
íå ç òèì, ùî â ñòðóêòóð³ âèòðàò
âåëèêà ÷àñòêà ïðèïàäàº íà ³ì-
ïîðòí³ ïðîäóêòè. Õî÷à íàéêðà-
ùå â òàêîìó âèïàäêó ïîä³ëèòè
íàâàíòàæåííÿ ç³ ñïîæèâà÷åì ³
÷àñòêîâî ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ì ïðè-
áóòêîì ³ç íèì, çàëèøàþ÷èñü
ëîÿëüíèì äî íüîãî â òàêèõ
óìîâàõ. Ìåðåæ³, ÿê³ â 2008 ðî-
ö³ äèíàì³÷íî ðîçâèâàëèñÿ ³
ïðîâîäèëè ñâîºð³äíó åêñïàí-
ñ³þ íà ðèíîê, â³äñòîþþ÷è íå
ÿê³ñòü, à ê³ëüê³ñòü, íàðàç³ çà-
êðèâàþòüñÿ ÷åðåç íåðåíòàáåëü-
í³ñòü. Òàê, âæå çàðàç ïðèáàë-
ò³éñüê³ êîìïàí³¿ âèéøëè ç
óêðà¿íñüêîãî ðèíêó. Áàãàòî
òèõ, õòî ïëàíóâàëè íà íüîãî
ïðèéòè ùå â 1999 ðîö³, â³äêëà-
ëè ñâî¿ íàì³ðè.

— ßêèé ñåãìåíò ðèíêó ïî-
ñòðàæäàº â ïåðøó ÷åðãó?

— Íèí³ âàæêî äàâàòè ÿê³ñü
ïðîãíîçè, àëå ÿêùî ïîð³âíÿòè
ºâðîïåéñüêèé ðèíîê, íàïðè-
êëàä, ó Ôðàíö³¿, òàì ñïîæèâà÷
øâèäêî ïåðåéøîâ ³ç õàð÷óâàí-
íÿ â ôîðìàò³ “Øâèäêî” íà
ôàñò-ôóäè. Åêñïåðòè ââàæà-
þòü, ùî ï³ä ÷àñ êðèçè íàéá³ëü-
øå ïîñòðàæäàº ëþêñ-ñåãìåíò,
àëå ÿêùî á³çíåñ ó íüîìó ïðà-
âèëüíî ïîáóäîâàíî, òî âñå áó-
äå äîáðå

Під от вала Ірина ДЕМКО,
спеціально для “Хрещати а”

Ãðîø³ ÌÂÔ ï³äóòü “ó ï³ñîê”
Äî ðåàëüíîãî ñåêòîðó êîøòè íå ä³éäóòü
Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Попри хвалення рішення МВФ
щодо видачі У раїні чер ово о
транш редит , сит ація в е о-
номіці раїни дале а до стабіль-
ної. Адже, за словами е ономіс-
тів, продовж ється спад реаль-
но о се тор е ономі и. Водно-
час ряд продовж є звіт вати
про перші озна и нібито зрос-
тання е ономі и. Втім, на д м
аналіти ів, редит МВФ лише
част ово знівелює наслід и ри-
зи. Адже реальний се тор е о-
номі и продовж є переб вати
під тис ом рецесії.

Íåçàáàðîì Ì³æíàðîäíèé âàëþòíèé
ôîíä (ÌÂÔ) íàäàñòü Óêðà¿í³ ÷åðãîâèé
òðàíø êðåäèòó â ðîçì³ð³ $ 2,8 ìëðä. Òà-
êå ð³øåííÿ óõâàëèëà ðàäà äèðåêòîð³â
ôîíäó ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³. Òàêîæ áóëî ïî-
ì’ÿêøåíî âèìîãè Ôîíäó äî Óêðà¿íè â
÷àñòèí³ íåâèêîíàííÿ óðÿäîì êðèòåð³þ
åôåêòèâíîñò³ ùîäî êàñîâîãî äåô³öèòó,
ïðîöåñó óõâàëåííÿ Äåðæáþäæåòó-2009,
êóðñîâèõ îáìåæåíü, ïðàêòèêè ïàðàëåëü-
íèõ âàëþòíèõ êóðñ³â, à òàêîæ îáìåæåíü
ñòîñîâíî ³ìïîðòó.

Òà ïîïðè ãîëîñë³âí³ çàÿâè óðÿäîâö³â ³
åêîíîì³ñò³â, íàáëèæåíèõ äî óðÿäîâèõ ê³ë,
îñîáëèâî ðàä³òè ç ïðèâîäó îòðèìàííÿ
÷åðãîâèõ òðàíø³â êðåäèòó ÌÂÔ íå âàð-
òî. Àäæå ðåàëüíèé ñåêòîð åêîíîì³êè íà-
ðàç³ ïåðåáóâàº ï³ä òèñêîì íàñë³äê³â åêî-
íîì³÷íî¿ ðåöåñ³¿.

Òàê, çà äàíèìè Äåðæêîìñòàòó, ³íôëÿ-
ö³ÿ ó êâ³òí³ ñòàíîâèëà 0,9 %. Òàêèì ÷è-
íîì ç ïî÷àòêó ðîêó ³íôëÿö³ÿ âæå ñòà-
íîâèòü 6,8 % (â ñ³÷í³ — áåðåçí³ ³íôëÿ-
ö³ÿ äîð³âíþâàëà 5,9 %.— “Õðåùàòèê”).
Òèì ÷àñîì ó Äåðæáþäæåò³-2009 ¿¿ ð³÷-
íèé ïîêàçíèê çàêëàäåíî íà ð³âí³ 9,5 %.
Ïðè÷îìó, çà äàíèìè òîãî ñàìîãî ÌÂÔ,
ð³÷íà ³íôëÿö³ÿ ìîæå ñÿãíóòè 16,8 %.

Êð³ì òîãî, ì³æíàðîäí³ åêñïåðòè çâåð-
òàþòü óâàãó óêðà¿íñüêîãî óðÿäó íà “ïå-
ðåãð³â” Ïåíñ³éíîãî ôîíäó. Òàê, éîãî âè-
òðàòè ìîæóòü çðîñòè ç 15 äî 16,5 % ÂÂÏ,
ùî º îäíèì ç íàéâèùèõ ïîêàçíèê³â ó ñâ³-
ò³, ââàæàþòü ó ÌÂÔ.

Òîìó åêîíîì³ñòè ÌÂÔ íàãîëîøóþòü
íà ùîíàéøâèäøèõ ðåôîðìàõ ïåíñ³éíî-
ãî òà ïîäàòêîâîãî ñåêòîð³â. Ïîã³ðøóþ-
òüñÿ é ³íø³ ìàêðîåêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè.

Äåô³öèò ïëàò³æíîãî áàëàíñó Óêðà¿íè â
I êâàðòàë³ 2009 ðîêó ñòàíîâèâ $ 5,227
ìëðä, à íåãàòèâíå ñàëüäî ïîòî÷íîãî ðà-
õóíêó — $ 0,882 ìëðä. Çàãàëîì ïðîòÿãîì
ïåðøîãî êâàðòàëó öüîãî ðîêó äåô³öèò ïî-
òî÷íîãî ðàõóíêó ñòàíîâèâ $ 882 ìëí (ïî-
ð³âíÿíî ç $ 3,7 ìëðä ó ñ³÷í³ — áåðåçí³

2008-ãî), a â³ä’ºìíå ñàëüäî òîâàðíîãî áà-
ëàíñó ñòàíîâèëî $ 1,4 ìëðä (ó ² êâàðòàë³
2008-ãî — $ 4,7 ìëðä).

“Ãíó÷êà” æ êðåäèòíà ë³í³ÿ ÌÂÔ (ìîæ-
ëèâ³ñòü ñïðÿìóâàííÿ êîøò³â êðåäèòó íà
ïîãàøåííÿ äåô³öèòó Äåðæáþäæåòó-
2009.— “Õðåùàòèê”) çà “ðó÷íîãî” êåðó-
âàííÿ åêîíîì³êîþ ìîæå ñïðè÷èíèòè íå-
äîîòðèìàííÿ êîøò³â ðåàëüíèì ñåêòîðîì
åêîíîì³êè.

Õî÷à öå, çà ñëîâàìè åêîíîì³ñò³â, º
íàéîïòèìàëüí³øèì øëÿõîì ðîçâ’ÿçàí-
íÿ íàãàëüíèõ ïðîáëåì åêîíîì³êè, êóäè
ìàþòü ñïðÿìóâàòè êîøòè â ïåðøó ÷åð-
ãó (êðåäèòóâàííÿ âåëèêîãî òà ñåðåäíüî-
ãî á³çíåñó, âëèòòÿ êîøò³â ó áàíê³âñüêèé
ñåêòîð òà ï³äòðèìêà â³ò÷èçíÿíîãî âè-
ðîáíèêà äîòàö³ÿìè.— “Õðåùàòèê”). Îä-
íàê ãðîø³ ÌÂÔ çàéäóòü ó áàíê³âñüêèé
ñåêòîð, à óðÿä íå ñòâîðèâ óìîâ äëÿ
ñïðÿìóâàííÿ ¿õ íà ïîòðåáè åêîíîì³êè,
òîìó òðàíø áóäå âèêîðèñòàíî íà ï³ä-
òðèìêó êóðñó ãðèâí³ òà ñòðèìóâàííÿ ³í-
ôëÿö³¿. 

Òèì ÷àñîì êðà¿íà ïðîäîâæóº íàðîùó-
âàòè áîðãè. Òàê, âàëîâèé çîâí³øí³é áîðã
Óêðà¿íè â 2008 ðîö³ çð³ñ íà 25,6 % (àáî
$ 21 ìëðä) ³ íà 1 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó ñòà-
íîâèâ $ 103,2 ìëðä (56,7 % ÂÂÏ),
ñïîâ³ùàþòü â  ÍÁÓ. À êðåäèòíèé òÿãàð
ó ìàéáóòíüîìó ïåðåêëàäåòüñÿ íà ïëàò-
íèê³â ïîäàòê³â — á³çíåñ òà ïåðåñ³÷íèõ
ãðîìàäÿí

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”



Хрещатик  13 травня 2009 ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА 55

Ã³ÿ ÊÀÍ×ÅË²: “ß íå ïðèéìàþ âëàäó,
ÿêà ïîðîäæóº ìðàêîá³ññÿ”
Àâòîð ìóçèêè äî ô³ëüì³â “Ì³ì³íî” ³ “Ê³í-äçà-äçà” äàâ êîíöåðò â Êèºâ³
Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

У понеділо Колонній залі На-
ціональної філармонії У раїни
відб вся творчий вечір Гії Канче-
лі. О рім серйозної м зи и для
ор естр і хор , прозв чала та-
ож йо о жартівлива “Малень а
Данеліада”, написана за мотива-
ми м зи и до фільмів Геор ія
Данелії “Кін-дза-дза” і “Сльози
рапали”. Напередодні вист п
р зинсь ий омпозитор поділив-
ся своїми д м ами про Київ,
власн м зи і своє неприйнят-
тя сіля их форм прояв люд-
сь о о фанатизм .

— ßê³ àñîö³àö³¿ ó âàñ âèêëèêàº Êè¿â? ×è
ìàºòå îñîáèñò³ ñïîãàäè ïðî öå ì³ñòî?

— ²ç Êèºâîì ìåíå ïîâ’ÿçóº áàãàòî ðå÷åé.
Çóïèíþñÿ ëèøå íà òèõ ³ç íèõ, ÿê³ â³ä³ãðà-
ëè ó ìîºìó æèòò³ âèçíà÷íó ðîëü. Êè¿â ó ìå-
íå àñîö³þºòüñÿ ç ³ì’ÿì Âàëåíòèíà Ñèëüâåñ-
òðîâà. Òàê ñàìî, ÿê Ìîñêâà ç ³ìåíåì Àëü-
ôðåäà Øí³òêå, àáî Òàëë³íí ³ç Àðâî Ïÿðòîì.
² öå ëîã³÷íî, çâàæàþ÷è íà òå, ùî ìî¿ îñî-
áèñò³ ñòîñóíêè ç öèìè ëþäüìè íàðàõîâóþòü
á³ëüø ÿê ï³âñòîë³òòÿ, à ñõèëÿííÿ ïåðåä ¿õ-
íüîþ òâîð÷³ñòþ ³ ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³ºþ
áåçì³ðíå. Ñàìå ç Êèºâà â “÷àñè çàáîðîí” ÿ
îäåðæàâ ê³ëîìåòðîâó ìàãí³òîôîííó ïë³âêó
³ç çàïèñîì âñüîãî òâîð÷îãî äîðîáêó Àíòî-
íà Âåáåðíà. Íàä³ñëàâ ìåí³ ¿¿ ÷óäîâèé äèðè-
ãåíò ³ ïðîñâ³òíèê ²ãîð Áëàæêîâ. Ó Êèºâ³ â
ð³çí³ ÷àñè âèêîíóâàëè ìîþ ìóçèêó, àëå íàé-
á³ëüøå ÿ çãàäóþ âèêîíàííÿ ìîãî ðàííüîãî
òâîðó Largo and Allegro ñòóäåíòñüêèì îð-
êåñòðîì Êè¿âñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿ ï³ä êåð³â-
íèöòâîì Ðîìàíà Êîôìàíà. Ç òèõ ÷àñ³â òðè-

âàº íàøà òâîð÷à ³ ëþäñüêà äðóæáà. ßê áà-
÷èòå, ³ îñîáèñò³ êîíòàêòè â çíà÷í³é ì³ð³ âè-
çíà÷àþòü ñòóï³íü ìîº¿ ïðèâ’ÿçàíîñò³ äî öüî-
ãî ì³ñòà.

— Ó âàø³é ìóçèö³ áàãàòî êîíòðàñò³â. Öå ïî-
â’ÿçàíî ³ç ïåâíîþ ïðîãðàìîþ âïëèâó íà ñëó-
õà÷à?

— ß áàãàòî ðàç³â â³äïîâ³äàâ íà öå çàïè-

òàííÿ, ÷àñòî äîâîäèëîñÿ öå ðîáèòè æàð-
òîìà: â³ä÷óâàþ÷è, ùî ãëÿäà÷³â õèëèòü äî
ñíó, ÿ íàìàãàþñÿ ¿õ ðîçáóäèòè. ² òàê äà-
ë³... Öÿ â³äïîâ³äü âèíèêëà âíàñë³äîê íå-
ìîæëèâîñò³ çíàéòè àäåêâàòíó â³äïîâ³äü
÷åðåç íàéïðîñò³øó ïðè÷èíó — ó ìåíå ¿¿
ïðîñòî íåìàº. Õ³áà íå îïèíèòüñÿ â ñêëàä-
íîìó ñòàíîâèù³ áóäü-ÿêà ëþäèíà, ÿêó çà-
ïèòóþòü: “×îìó ó âàñ òàêà õîäà?”. ªäè-
íå, ùî õîò³ëîñÿ á â³äçíà÷èòè,— êîíòðàñ-
òè, ùî ïðèòàìàíí³ ìîºìó ìèñëåííþ,
æîäíèì ÷èíîì íå ïîâ’ÿçàí³ ç ³äåºþ âïëè-
âó íà ñëóõà÷³â.

— Â îäíîìó ç âàøèõ ³íòåðâ’þ âè ãîâîðèëè:
“ßêùî ëþáîâ äî áàòüê³âùèíè ïåðåòâîðþºòü-
ñÿ íà ïðîôåñ³þ, áàòüê³âùèíà í³÷îãî õîðîøî-
ãî â³ä öüîãî ÷åêàòè íå ìîæå”. Öå íàñë³äîê
êîñìîïîë³òè÷íèõ ïîãëÿä³â, ÷è éäåòüñÿ ïðî òå,
ùî ìèñòåöòâî âèùå çà ñîö³àëüí³ ö³ííîñò³?

— Ñîö³àëüí³ ö³ííîñò³ òóò í³ äî ÷îãî. Âñå
íàáàãàòî ïðîñò³øå. ß íå âèçíàþ ôàíàòèç-
ìó â óñ³õ éîãî ïðîÿâàõ, áóäü òî ðåë³ã³ÿ, ëþ-
áîâ äî áàòüê³âùèíè, ñâîãî íàðîäó ÷è äî ÷î-
ãîñü ³íøîãî. ß íå âèçíàþ ìðàêîá³ñ³â, ÿê³
ðâóòüñÿ äî âëàäè. ß òàêîæ íå âèçíàþ âëà-
äó, ÿêà ïîðîäæóº ìðàêîá³ññÿ. Íà æàëü, ö³
ÿâèùà º äóæå àêòóàëüíèìè â êîëèøí³õ ðà-
äÿíñüêèõ ðåñïóáë³êàõ, îñîáëèâî â Ðîñ³¿, ÿêà
¿õ ïîðîäèëà.

— Ñê³ëüêè ÷àñó ïåðåáóâàòèìåòå â Êèºâ³? Â
ÿêèõ ì³ñöÿõ íàøîãî ì³ñòà çáèðàºòåñÿ ïîáóâà-
òè?

— Ðåïåòèö³ÿ ³ äâà êîíöåðòè çàéìóòü îñ-
íîâíèé ÷àñ ìîãî ïåðåáóâàííÿ â Êèºâ³.
Îäíàê ÿ ïîñòàðàþñÿ çä³éñíèòè òðè îáî-
â’ÿçêîâèõ â³çèòè äî áëèçüêèõ ìåí³ ëþ-
äåé. Êîðèñòóþ÷èñü ìîæëèâ³ñòþ, âèñëî-
âëþþ âäÿ÷í³ñòü Ðîìàíó Êîôìàíó ³ Ìè-
êîë³ Äÿäþð³, à òàêîæ ïîñëó Ãðóç³¿ â Óêðà-
¿í³ Ãðèãîëó Êàòàìàäçå. Áåç ¿õíüîãî áà-
æàííÿ ³ çóñèëü ì³é â³çèò äî Êèºâà íå
çä³éñíèâñÿ á
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²ííà ÁÓËÊ²ÍÀ
“ÒÎÏ 10”, ñïåö³àëüíî 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

ßíóø Ãëîâàöüêèé — âå-
ëèêèé ïèñüìåííèê ³ æèâèé
êëàñèê. Öå ïðàâäà, áåç äóð-
í³â. ßêùî öå íå î÷åâèäíî
òóò ³ ñüîãîäí³ òà ÿêùî âè
âïåðøå ÷óºòå ïðî íüîãî —
áîþñÿ, öå íàø³ ïðîáëåìè.
Íàø³ ç âàìè ñï³ëüí³, àäæå
ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó ÿ áóëà â
òàêîìó æ ñòàíîâèù³.

Ìè âçàãàë³ äóæå ïîãàíî
çíàºìî ïîëüñüêó ë³òåðàòóðó,
õî÷à öå âåëèêà ë³òåðàòóðà ³
îäíà ç ãîëîâíèõ ë³òåðàòóð
ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ. Íà ïî÷àòêó
1990-õ ó ìîä³ áóëè â³ðòóàëü-
í³ àíêåòè íà êøòàëò: “Ùî
áóëî á, ÿêáè?..” Ùî áóëî á,
ÿêáè íå ñòàëîñÿ 1917-ãî, ÿê-
áè ³ñòîð³ÿ íå ïîâåðíóëà íà-
çàä, ÿêáè íå áóëî “ô³ëîñîô-
ñüêîãî êîðàáëÿ”, åì³ãðàö³¿ ³
ñîöðåàë³çìó? Ùî áóëî á ç
ë³òåðàòóðîþ — çàïèòóâàëè
òîä³ â ð³çíèõ ïèñüìåííèê³â,
³, ïðèãàäóºòüñÿ, Ñàøà Ñîêî-
ëîâ â³äïîâ³â: “Óñå áóëî á
äîáðå, ³ â íàñ áóëà á òàêà ë³-
òåðàòóðà, ÿê ó Ïîëüù³”. Òî-
ä³ öå ïðîçâó÷àëî äèâíî, òå-
ïåð ÿ ðîçóì³þ ³ ïîä³ëÿþ òà-
êó äóìêó.

Ìè ìàëî çíàëè ïðî ïîëÿ-
ê³â, òîìó ùî ç ïåâíîãî ìî-
ìåíòó áóëè â îäíîìó ÷îâí³,

³ íàì íå íàëåæàëî çíàòè òî-
ãî, ÷îãî... çíàòè íå íàëåæà-
ëî. ² íàì îäíàêîâî íå äî-
çâîëÿëè ÷èòàòè Íàáîêîâà ³
Ãîìáðîâè÷à, Éîñèïà Áðîä-
ñüêîãî ³ Ìàðåêà Õëàñêî. Ó
âóçüêó ù³ëèíó äîçâîëåíîãî
ïðîíèêàëè Ãàë÷èíñüêèé ³
Òóâ³ì ç “Òîìàøóâîì” íà ãî-
ëîñ Åâè Äèìàð÷èê. Ïîò³ì
íàñòàëè ñìóòí³ ÷àñè, íàïðè-
ê³íö³ 1990-õ ó ìîäó ââ³éøîâ
Ìðîæåê, ³ ò³ â³ðø³ ïðî
“ïîëüñüêèõ äí³â àáñóðä æàõ-
ëèâèé” ïåðåñòàëè áóòè
ïðîñòî ñëîâàìè.

Ãëîâàöüêèé ðîäîì ç òîãî
ñàìîãî ïîëüñüêîãî àáñóðäó.
Íå ñêîíñòðóéîâàíîãî ³ â³ä-
ñòîðîíåíîãî, ÿê ó Õàðìñà ³
Áåêêåòà, íå õîëîäíîãî ³ òÿæ-
êîãî, ÿê ó Êàôêè, à îáæè-
òîãî ³ âï³çíàâàíîãî. Çäàºòü-
ñÿ, ãîëîâí³ äðàìàòè÷í³ ïðè-
éîìè Ãëîâàöüêîãî — ïàðà-
äîêñ ³ ãðîòåñê, ïîºäíàííÿ
âèñîêîãî ³ íèçüêîãî. ² öå
êëàñè÷í³ ïðèéîìè àíòè÷íî¿
êîìåä³¿. Âèñîêå, ñòàþ÷è
ñì³øíèì, íå ïåðåñòàº áóòè
âèñîêèì, à íèçüêå îáðîñòàº
ïëîòòþ ³ ç óìîâíî¿ ô³ãóðè
“ñîö³àëüíîãî äíà” ïåðåòâî-
ðþºòüñÿ íà “ëþäñüêå, äóæå
ëþäñüêå”.

Ãëîâàöüêèé — âåëèêèé
äðàìàòóðã, éîãî ñòàâèëè
Äæîçåô Ïàï, Àðòóð Ïåíí ³
Äåíí³ Áîéë, ó íüîãî ãðàëè

Ìàëüêîëüì Ìàêäàóåëë, Äà-
éàí Óåñò ³ Êð³ñòîôåð
Óîêåí — ÿ ìîæó ìíîæèòè
íèçêè ³ìåí, àëå º â öüîìó
ùîñü íåïðàâèëüíå. Òàê³ ñî-
á³ ïðèíàäêè â ñòèë³ æîâòîãî
òàáëî¿äó: íàñ âè íå çíàºòå,
çàòå ïîäèâ³òüñÿ, õòî ïîðó÷.
×åñí³øå ñêàçàòè: ï³ä³òü ó
Ìîëîäèé òåàòð íà “×åòâåð-
òó ñåñòðó”. Àáî ïðî÷èòàéòå
öþ êíèæêó. Âîíà íàçèâàº-
òüñÿ “Ç ãîëîâè”, “Z glovy”,
³íøèìè ñëîâàìè — â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. “Ãëîâà” (“Ãîëî-
âà”) — ïð³çâèñüêî ëþäèíè
íà ïð³çâèùå Ãëîâàöüêèé.
ßêîþñü ì³ðîþ òàêà íàçâà âè-
çíà÷àº æàíð ³ àóäèòîð³þ: äëÿ
ñâî¿õ, äëÿ òèõ, õòî çíàº. ²
ñïðàâä³, òàì äóæå áàãàòî äî-
ìàøí³õ çíà÷åíü òà ³ìåí, öå
ñâîºð³äíèé êëóáíèé ë³òîïèñ
âàðøàâñüêèõ 1970-õ, äåòàëü-
íà âíóòð³øíÿ ³ñòîð³ÿ íåäà-
ëåêîãî ìèíóëîãî. Àëå öå
îñîáèñòà ³ñòîð³ÿ, ¿¿ àâòîð ìàº
ïðàâî íà äîìèñåë ³ â³äñòóï
â³ä ãîëî¿ ïðàâäè. ² â³í íàïî-
ëÿãàº íà ñâîºìó ïðàâ³. Òóò
ùå îäíå çíà÷åííÿ íàçâè: öå
“³ñòîð³ÿ ç ãîëîâè”, âè ìîæå-
òå ãàäàòè, ùî áóëî, à ÷îãî íå
áóëî, òà ÷è âàðòî? Êîæåí
ìàº ïðàâî íà ñâîþ âåðñ³þ ³ñ-
òîð³¿ — ìèñòåöòâî çàçâè÷àé
äîñòîâ³ðí³øå çà æèòòÿ, òîìó
ùî âîíî êðàùå ðîçêàçàíå.
Òàì, äî ñëîâà, çàêîäîâàíà ³ñ-

òîð³ÿ ïîëüñüêîãî ê³íî, äóæå
âï³çíàâàíà, ÿêùî çíàòè éî-
ãî òàê ñàìî äîáðå, ÿê çíàº
àâòîð. Ìîâà íå ëèøå ïðî
î÷åâèäí³ á³îãðàô³÷í³ ñþæå-
òè, à é ïðî âìîíòîâàí³ öè-
òàòè-êàäðè.

Öÿ ³ñòîð³ÿ ïî÷èíàºòüñÿ â
ãðóäí³ 1981-ãî, êîëè ïîëü-
ñüêèé äðàìàòóðã Ãëîâàöüêèé
âèðóøàº äî Ëîíäîíà íà
ïðåì’ºðó ñâîº¿ ï’ºñè “Cin-
ders” (“Ïîïåëþõà”). Ó
Ãäàíüñüêó áàñòóþòü äîêåðè,
ïî ðàä³î íà ð³çí³ ëàäè çâó-
÷àòü ñëîâà “Ñîë³äàðí³ñòü” ³
“Âàëåíñà”, ïîëüñüêèé äðà-
ìàòóðã ÷åêàº â Ëîíäîí³ ñâîþ
íàðå÷åíó, çà ê³ëüêà äí³â íà-
ñòàº Ð³çäâî, ãåíåðàë ßðó-
çåëüñüêèé çàïðîâàäæóº âî-
ºííèé ñòàí. Òàê³ ñèòóàö³¿ ùå
íàçèâàþòü “òî÷êàìè á³ôóð-
êàö³¿”: âîíè ñõîæ³ íà êðó-
æå÷êè, âòèêàí³ ñòð³ëêàìè,
ùî äèâëÿòüñÿ â ð³çí³ áîêè.
Ñòð³ëêè — öå ìîæëèâîñò³.
Ë³âîðó÷ ï³äåø — ãîëîâó
âòðàòèø, ïðàâîðó÷ ï³äåø —
ùîñü òàì ïðîãðàºø. Ãëî-
âàöüêèé îáðàâ ë³âîðó÷. Â³í
íå ïîâåðòàºòüñÿ íà ñõ³ä, à
¿äå äàë³ íà çàõ³ä. Ïîòðàïëÿº
äî Íüþ-Éîðêà, ³ âñå, ùî
â³äáóâàºòüñÿ äàë³, äâîìà ñëî-
âàìè ìîæíà îïèñàòè ÿê ³ñ-
òîð³þ óñï³õó. ² ³ñòîð³þ ïðè-
íèæåíü. Ó ö³é — íå íàéòè-
ïîâ³ø³é — åì³ãðàíòñüê³é ³ñ-

òîð³¿ áàãàòî ã³äíîñò³ é æîä-
íîãî ãðàíà âóëüãàðíîñò³. Òóò
íåìàº çàõâàòó óñï³õîì ³ íå-
ìàº ñìàêóâàííÿ íåâäà÷àìè
òà íåùàñòÿìè. Ïîäåêóäè öå
íåéìîâ³ðíî ñì³øíî. Ï³ä ê³-
íåöü ñòàº äóæå ñóìíî. Àâ-
òîá³îãðàô³ÿ Ãëîâàöüêîãî çà-
ê³í÷óºòüñÿ äâîìà ñìåðòÿìè:
ñàìîãóáñòâîì Åæ³ Êîñèí-
ñüêîãî ³ ñìåðòþ ìàòåð³. ²ñ-
òîð³ÿ Êîñèíñüêîãî íàçèâàº-
òüñÿ “Ïîñì³øêà áîã³â”, öå
³ñòîð³ÿ ïèñüìåííèêà, ÿêèé
îäíîãî ðàçó âèãàäàâ ñâîþ
á³îãðàô³þ ³ âñå æèòòÿ çà òå
ðîçïëà÷óâàâñÿ. Íàïåâíî,
öå ñþæåò ïðî òó ñàìó ìå-

æó ì³æ ïîåç³ºþ ³ ïðàâäîþ.
Íàñàìê³íåöü ê³ëüêà ñë³â

ïðî ïåðåêëàä. Ãëîâàöüêîãî
â Ìîñêâ³ ïîñòàâèëè ðàí³øå,
í³æ ó Êèºâ³, ³ ðàí³øå ïåðå-
êëàëè ðîñ³éñüêîþ, í³æ óêðà-
¿íñüêîþ. “²íîçåìêà” ÿê çàâ-
æäè ñïðàöþâàëà îïåðàòèâ-
í³øå, àëå ðîñ³éñüêèé ïåðå-
êëàä — í³ÿêèé. Çàòå ì³æ
ïîëüñüêîþ ³ óêðà¿íñüêîþ ³í-
òîíàö³ÿìè ³ñíóº ÿêèéñü õ³-
ì³÷íèé çâ’ÿçîê, ïðèíàéìí³
ïåðåêëàä ²ðâàíöÿ, îêð³ì â³ð-
òóîçíî¿ òî÷íîñò³, ïåðåäàº òó
ñàìó ³ðîí³÷íó ïîñì³øêó, â³í
ëÿãàº íà ãîëîñ, ³ ç íüîãî âèä-
íî ëþäèíó

Â³ä ïåðøî¿ îñîáè
Âèéøîâ óêðà¿íñüêèé ïåðåêëàä êíèæêè 
ßíóøà Ãëîâàöüêîãî “Ç ãîëîâè”
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

В� зв’яз��� з� втратою,� вважати

недійсним� Державний� а�т� серія

ЯЖ� №� 046012/76225� на� право

власності� на� земельн�� ділян��� в

с. Кр�шин�а�Василь�івсь�о�о�райо-

н�� Київсь�ої� області,� виданий

26 �р�дня� 2007� ро��� Р�да�ов�

Анастас��Ед�ардович�.

А�т� зареєстровано� в� �низі� за-

писів� реєстрації� державних� а�тів

за�№�010732600884.

О�олошення

З�ідно�розпорядження�ДН-1�№389�від�29.04.09�р.�на�Київсь�ій

дире�ції� залізничних� перевезень� �� травні� місяці� проводиться

місячни�, щодо�попередження�без�вит�ово�о�проїзд��в�поїздах

примісь�о�о�спол�чення.

Б�д�ть� проводитись� ре��лярні� рейди� по� виявленню� без-

�вит�ових�пасажирів�в�еле�тропоїздах�на�напрям����Київ-Тетерів.�

Прохання� до� пасажирів� ��п�вати� проїзні� до��менти� (�вит�и,

абонементні� проїзні� �вит�и) в� білетних� �асах� для� здійснення

поїзд�и.

Адміністрація

3а�рите�а�ціонерне�товариство�“Альфа-Бан�”�

повідомляє�про�внесення�додат�ових�питань�до�поряд��

денно�о�позачер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів,

я�і відб�д�ться�1�червня�2009�ро���о�14.30�

в приміщенні�ЗАТ�“Альфа-Бан�”�

за�адресою:�місто�Київ,�в�л.�Десятинна,�4/6.

Додат�ові�питання�до�поряд���денно�о�За�альних�зборів�

а�ціонерів�ЗАТ�“Альфа-Бан�”:

1) Зміни���с�ладі�Спостережної�Ради�ЗАТ�“Альфа-Бан�”.

2) Зміни�вн�трішніх�до��ментів�ЗАТ�“Альфа-Бан�”.

Реєстрація��часни�ів�зборів�б�де�здійснюватися�1�червня�2009�ро���з�14.10�до

14.30���приміщенні�ЗАТ�“Альфа-Бан�”.

А�ціонерам�для�реєстрації�необхідно�мати�до��мент,�що�засвідч�є�особ�,�належ-

ним�чином�оформлен��довіреність�(для�представни�ів�а�ціонерів).

Управління�справами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

о�олош�є��он��рс�на заміщення�ва�антної�посади:

�� заст�пни	а
	ерівни	а
інформаційно�о
	омп’ютерно�о
центр�

Основні� вимо�и�до� �андидатів:�вища� освіта� відповідно�о� професійно�о� спрям�вання� за

освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста;�стаж�роботи�за�фахом�в�державній�сл�жбі

не�менше�3�ро�ів�або�стаж�роботи�за�фахом�в�інших�сферах��правління�не�менше�5�ро�ів,�знан-

ня�ПК,�висо�е�поч�ття�обов’яз��,�дисциплінованість.

До��менти�приймаються�протя�ом�місяця�з�дня�оп�блі��вання�о�олошення�про��он��рс�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,��ім.�1106,�тел.�278-41-12.

Головне��правління�Держ�омзем��

��місті�Києві�

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад

�ерівни�ів�стр��т�рних�підрозділів�та�спеціалістів.�

За
інформацією
звертатися
за
адресою:


03680,�МСП,�м.�Київ,�в�л.�Народно�о�ополчення,�3,�

тел./фа�с:�584-36-63,�584-36-65.

Здається�в�оренд��приміщення�

Інстит�т��світової�е�ономі�и�

і�міжнародних�відносин�НАН�У�раїни�

площею�—�149,9��в.�м�

за�адресою:�в�л.�Леонтовича,�5.

ВАТ�“Київспецтранс”�

повідомляє� про� проведення� �он��рсно�о� відбор�� с�б’є�тів —

оцінювачів�автотранспорт�,�що�знаходиться�в �ом�нальній�влас-

ності�м.�Києва.�Заяв�и��часни�ів�надсилати�до�18�травня�2009 ро-

���на�адрес�:�04208,�м. Київ,�пр.�Правди,�85.�

ВАТ�“Київспецтранс”

АКЦІОНЕРАМ�ВАТ�“КБ�“АКТИВ-БАНК”

Від�рите� а�ціонерне� товариство� “Комерційний� бан�� “А�тив-

бан�”�повідомляє�про�проведення�позачер�ових�за�альних�зборів

а�ціонерів,�я�і�відб�д�ться�26�червня�2009�р.�об�11.00�за�адре-

сою:�м.�Київ,�в�л.�Борисо�лібсь�а,�б�д.�3.�Реєстрація�а�ціонерів

та�їх��повноважених�представни�ів�відб�деться�за�місцем�та�в�день

проведення�зборів�з�10.00�до�10.50�за��иївсь�им�часом.

Порядо��денний:

1. Зміна�наймен�вання�ВАТ�“КБ�“А�тив-бан�”.

2. Внесення�змін�до�стат�т��ВАТ�“КБ�“А�тив-бан�”.

Для��часті���зборах�а�ціонери�повинні�мати�при�собі�до��мент,�що�посвідч�є�осо-

б�,�а�представни�и�а�ціонерів�—�до��мент�та�довіреність�на�право��часті�та��оло-

с�вання� на� за�альних� зборах,� оформлен�� відповідно� до� чинно�о� за�онодавства.

Підпис� а�ціонера� на� довіреності� повинен� б�ти� посвідчений� нотаріально� ор�аном

державної�влади�або�місцево�о�самовряд�вання,�реєстратором�а�цій�Товариства,

Головою�Правління�Товариства.

Довід�и�за�тел.�(044)�207-45-71.

В�свою�чер���ВАТ�“КБ�“А�тив-бан�”��арант�є���повном��обсязі�оплат��відповідних

посл���з�розміщення�дано�о�о�олошення.

Дарниць�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�відповідача�К�раш�Оле�сандра

Івановича,�я�ий�проживає�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Борща�івсь�а,�99,��в.�22�в�с�до-

ве�засідання�по�цивільній�справі�за�позовом�ЗАТ�СК�Стат�с�до�К�раш�Оле�сандра

Івановича�про�відш�од�вання�ш�оди�в�поряд���ре�рес�.

Засідання�відб�деться�28.05.2009�ро���о�12.00�в�приміщенні�с�д��за�адресою:

м. Київ,�в�л.�Севастопольсь�а,�14,��аб.�41.

В�разі�неяв�и�відповідача�до�с�д��дане�о�олошення�вважається�належним�повідом-

ленням�та�позов�б�де�роз�лян�то�по�с�ті�за�наявними�в�справі�матеріалами.

Відповідач�К�раш�Оле�сандр�Іванович���разі�неяв�и�повинен�повідомити�про�при-

чин��неяв�и�в�с�дове�засідання.

С�ддя�Дарниць�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�Майданевич�А.Г.

В� зв’яз��� з� втратою,� вважати

недійсним� Державний� а�т� серія

ЯЖ №�322324�на�право�власності�на

земельн�� ділян��� по� в�л.� Щорса� в

с. Горбовичі,�Шпить�івсь�ої�сільсь�ої

ради�Києво-Святошинсь�о�о�райо-

н�,� виданий� 28� люто�о� 2008� ро��

Р�да�ов��Анастас��Ед�ардович�.

А�т�зареєстровано�в��низі�записів

реєстрації� державних� а�тів� за

№ 010832900104.

В� зв’яз��� з� втратою,� вважати

недійсним� Державний� а�т� серія

ЯЕ №�819317/72394�на�право�влас-

ності� на� земельн�� ділян��� по

в�л. Щорса�в�с.�Вели�а�Солтанів�а,

Василь�івсь�о�о� р-н�� Київсь�ої

області,�виданий�25�жовтня�2007�ро-

���Р�да�ов��Анастас��Ед�ардович�.

А�т� зареєстровано� в� �низі� за-

писів�реєстрації�державних�а�тів�за

№�010732600324.

В� зв’яз��� з� втратою,� вважати

недійсним� Державний� а�т� серія

ЯЖ� №� 046013/76224� на� право

власності� на� земельн�� ділян��� в

с. Кр�шин�а�Василь�івсь�о�о�райо-

н�� Київсь�ої� області,� виданий

26 �р�дня�2007�ро���Р�да�ов��Ана-

стас��Ед�ардович�.

А�т� зареєстровано� в� �низі� за-

писів� реєстрації� державних� а�тів

за�№�010732600883.

В� зв’яз��� з� втратою,� вважати

недійсним� Державний� а�т� серія

ЯЖ� №� 046011/76226� на� право

власності� на� земельн�� ділян��� в

с. Кр�шин�а�Василь�івсь�о�о�райо-

н�� Київсь�ої� області,� виданий

26 �р�дня�2007�ро���Р�да�ов��Ана-

стас��Ед�ардович�.

А�т� зареєстровано� в� �низі� за-

писів� реєстрації� державних� а�тів

за�№�010732600885.

В� зв’яз��� з� втратою,� вважати

недійсним� Державний� а�т� серія

ЯЕ № 819318/72393�на�право�влас-

ності� на� земельн�� ділян��� по

в�л. Щорса�в�с.�Вели�а�Солтанів�а,

Василь�івсь�о�о� р-н�� Київсь�ой

обл.,�виданий�25�жовтня�2007�ро��

Р�да�ов��Анастас��Ед�ардович�.

А�т� зареєстровано� в� �низі� за-

писів� реєстрації� державних� а�тів

за�№�010732600325.

Деснянсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє,�що�25�травня�2008�ро���о�10.00

б�де�роз�лядатися�цивільна�справа�за�по-

зовом�Розна��Н.В.�до�Ісаєн�а�В.В.�про�виз-

нання�особи�та�ою,�що�втратила�право��о-

рист�вання�житловим�приміщенням.

Ісаєн�о�Володимир�Володимирович�ви�-

ли�ається�в�с�дове�засідання�я��відповідач.

В�разі�неяв�и�справ��б�де�роз�лян�то�за

йо�о�відс�тності���відповідності�до�ст.�169

ЦПК�У�раїни.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�пр-т�Мая�овсь�о-

�о,�5-в,��аб.�12.�

С�ддя�О.Б.�Саламон.

Дарниць�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�-

ли�ає�позивача�Рассихіна�Дмитра�Геннадійо-

вича,� я�ий� зареєстрований� за� адресою:

м. Київ,�в�л.�Картвілішвілі,�1,��в.�117�в�с�дове

засідання� по� цивільній� справі� за� позовом

Рассихіна�Дмитра�Геннадійовича�до�Клоч�ової

Тетяни�Володимирівни�про�стя�нення�бор��.

Засідання� відб�деться� 22.05.2009� ро��

о 14.00�в�приміщенні�с�д��за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Севастопольсь�а,�14,��аб.�41.

В�разі�неяв�и�позивача�до�с�д�,�дане�о�о-

лошення� вважається� належним� повідомлен-

ням�та�позов�б�де�роз�лян�то�за�наявними�в

справі�матеріалами.

Позивач� Рассихін� Дмитро� Геннадійович� �

разі�неяв�и�повинен�повідомити�про�причин�

неяв�и�в�с�дове�засідання.

С�ддя�Дарниць�о�о�районно�о�с�д��м. Киє-

ва�Майданевич�А.Г.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі	види	додр��арсь�их	робіт.
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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:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
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”   
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Лев ГНАТЕНКО, народний деп тат Верховної Ра-
ди V с ли ання:
— У мене бать о пройшов три війни. Спочат вій-

н з фінами, потім брав часть Вели ій Вітчизняній
і воював з Японією. За час Др ої світової пройшов
сю У раїн , брав часть Корс нсь ій операції, в
я ій б в онт жений. Моя мати ро и війни б ла
медсестрою с ладі оспіталю і є ветераном медич-
ної сл жби.

Петро ГЛЕМЯЗЬ, с льптор:
— Мій дід, Семен Мельничен о, за ин в перші дні

Вели ої Вітчизняної війни під Каневом. Він, певно, знав,
що за ине, том що ті мови, я і б ло створено на вій-
ні, не віщ вали нічо о хорошо о. Дід за ин в після пе-
реправи через Дніпро, вст пивши в бій з німцями. Пе-
ред цим він всти відправити останньо о листа баб -
ні (а в неї б ло п’ятеро дітей), в я ом б ло написано:
“Я тебе люблю, бережи дітей!” Йо о заповіт баб ня

ви онала. До слова, вона народилася 1898 році, то-
м захопила події не лише ІІ світової, а й І світової вій-
ни і революції.

Володимир ЄШКІЛЄВ, письменни :
— Мій дід, Іван Захарович Ситни , воював під Ста-

лін радом с ладі 62 армії під оманд ванням ене-
рала Ч л ова. Він б в на знаменитом “п’ятач ” біля
Вол и і має на ороди. Мій др ий дід, Іван Павлович
Єш ілєв, воював Першій світовій війні на Західном
фронті, за що б в на ороджений двома Геор іївсь и-
ми хрестами. Ці аво, що засновни ом нашої династії
є шведсь ий полонений І с юль Г став, від я о о і пі-
шов рід Єш елів. За часів Катерини ІІ йо о взяли в по-
лон і поселили в Зирянсь ом раї (с часна респ блі-
а Комі), ближче до північно о Урал . Отже, війна між
Росією та Швецією сформ вала той рід, з я о о я по-
ходж . Я ба ато маю пред ів, я і б ли войовничими
людьми — і солдатами, і офіцерами!

Äå âîþâàëè âàø³ áàòüêè (ä³äè)?

Ï³ä Êèºâîì 
òî÷èëèñÿ çàïåêë³ áî¿
Òèì, õòî ö³êàâèòüñÿ ³ñòîð³ºþ, ïîêàçàëè â³éñüêîâî-
³ñòîðè÷íó ðåêîíñòðóêö³þ, ïðèñâÿ÷åíó äíþ Ïåðåìîãè

²âàí ÐÈÁÀËÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ó ïîíåä³ëîê ïîáëèçó ìîòîòðå-
êó “Ñïîðòöåíòð “Ïèðîã³â” ï³ä
Êèºâîì çà ï³äòðèìêè ì³ñüêî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëàñÿ â³éñüêîâî-
³ñòîðè÷íà ðåêîíñòðóêö³ÿ, ïðèñâÿ-
÷åíà äíþ Ïåðåìîãè. “Â³éñüêîâî-
³ñòîðè÷íà ðåêîíñòðóêö³ÿ — öå
ñâîºð³äíèé ñïåêòàêëü, ñþæåòíîþ
ë³í³ºþ ÿêîãî º áèòâà, á³é ÷è åï³-
çîä â³éñüêîâèõ ä³é ì³æ àðì³ÿìè-
ñóïåðíèêàìè ïåâíî¿ åïîõè. Ìà-
ëî ÿêî¿ ñ³ì’¿ íå òîðêíóëàñÿ Äðó-
ãà ñâ³òîâà â³éíà. Öÿ òåìà äóæå äå-
ë³êàòíà ³ âèìàãàº ìàêñèìàëüíî¿
îá’ºêòèâíîñò³. Òîæ â³éñüêîâî-³ñ-
òîðè÷íîþ ðåêîíñòðóêö³ºþ ó íà-
øîìó ðîçóì³íí³ º ìàêñèìàëüíî
äîñòîâ³ðíèé “çë³ïîê” ç ðåàëüíèõ
³ñòîðè÷íèõ ïîä³é, ùî â³äáóëèñÿ â
êîíêðåòíèé ÷àñ íà êîíêðåòí³é ä³-
ëÿíö³ ôðîíòó. Ðåêîíñòðóþþòü íå
ëèøå ôîðìó, îçáðîºííÿ, ïðåäìå-
òè åê³ï³ðóâàííÿ, ñïîðÿäæåííÿ, à
é ðå÷³ ïîáóòó, òàêòè÷í³ çíàêè, äî-
ðîæí³ ïîêàæ÷èêè, ïðîïàãàíäèñò-
ñüê³ ìàòåð³àëè òà ³íø³ ïðåäìåòè,

ùî áóëè â ïðîòèáîð÷èõ ÷àñ-
òèí”,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó”
Âëàäèñëàâ Òàðàíåöü, ãîëîâà ïðàâ-
ë³ííÿ ìîëîä³æíî¿ ãðîìàäñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ “Êè¿âñüêèé êëóá “×åð-
âîíà ç³ðêà”.

Ó ïîíåä³ëîê ðåêîíñòðóêòîðè ç
Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³, Ïîëüù³,
×åõ³¿, Åñòîí³¿, Ëàòâ³¿ ³ Í³ìå÷÷è-
íè ïðåçåíòóâàëè îñòàíí³é åï³çîä
áåðë³íñüêî¿ íàñòóïàëüíî¿ îïåðà-
ö³¿ â ðàéîí³ ð³÷êè Åëüáè íà ï³â-
äåíü â³ä Áåðë³íà, äå â ì³ñòàõ Òîð-
ãàó ³ Øòîëüáåðã ÷àñòèíàì Ïåð-
øîãî óêðà¿íñüêîãî ôðîíòó é ï³ä-
ðîçä³ëàì â³éñüêîâèõ ñèë ÑØÀ ³
Âåëèêîáðèòàí³¿ âäàëîñÿ ðîçãðî-
ìèòè óãðóïîâàííÿ Âåðìàõòà. Ïî-
äèâèòèñÿ íà â³äòâîðåííÿ ³ñòî-
ðè÷íèõ ïîä³é ç’¿õàëîñÿ ùîíàé-
ìåíøå 10 òèñÿ÷ êèÿí, ïåðåâàæ-
íî íà âëàñíèõ àâò³âêàõ. ² äîðîñ-
ë³, ³ ä³òè ç âåëèêîþ ïîøàíîþ â³ä-
ãóêíóëèñÿ ïðî ³ãðè ó â³éíó ðå-
êîíñòðóêòîð³â ç áàãàòüîõ êðà¿í.
Êóðÿâà â³ä âèáóõ³â âíàñë³äîê
“áîìáóâàíü”, â ÿêó ïîòðàïèëè
÷èñëåíí³ ãëÿäà÷³, íå âèêëèêàëà â
íèõ íàð³êàííÿ.

“Ó÷àñíèêè ðåêîíñòðóêö³¿ —
îíóêè ³ ïðàîíóêè ñîëäàò³â-ïåðå-
ìîæö³â,— ðîçïîâ³â Âëàäèñëàâ Òà-
ðàíåöü. — Òàêèì ÷èíîì âîíè
âøàíóâàëè ñâî¿õ ä³ä³â, ÿê³ ç áî-
ÿìè ïðîéøëè òÿæêèìè ôðîíòî-
âèìè äîðîãàìè. Äî ñëîâà, ðåêîí-
ñòðóêö³¿ âæå äàâíî ïðîâîäÿòü ó
áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó. Íàø³ çà-
õ³äí³ êîëåãè íàçèâàþòü ¿õ “³ñòî-
ð³ºþ, ÿêà îæèëà”.

Ó öüîìó ôåñòèâàë³ îðãàí³çàòî-
ðè çàä³ÿëè êàâàëåð³þ, áðîíåòåõ-
í³êó é ë³òàêè. Ïîä³¿ â³äòâîðþâà-
ëè â ðåæèì³ “ðåàëüíîãî áîþ”. Çà-
âäÿêè ïðîôåñ³îíàë³çìó ðåêîí-
ñòðóêòîð³â ãëÿäà÷³ ìàëè çìîãó
ñòàòè áåçïîñåðåäí³ìè ñâ³äêàìè
áî¿â, çàíóðèòèñÿ â àòìîñôåðó ïå-
ðåìîæíî¿ âåñíè 1945-ãî.

Òàêîæ â³äáóâñÿ êîíöåðò â³éñü-
êîâî-ïàòð³îòè÷íî¿ ï³ñí³. ², çâ³ñíî
æ, â³éñüêîâ³ êóõàð³ ïðèãîñòèëè
âñ³õ ïðèñóòí³õ ñìà÷íîþ ñîëäàò-
ñüêîþ êàøåþ.

Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, òàê³
çàõîäè â³äáóäóòüñÿ ó Õàðêîâ³, Çà-
ïîð³ææ³, Â³ííèö³, Ñì³ë³ òà ³íøèõ
ì³ñòàõ

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó ï³âäåííèõ îáëàñòÿõ äîù.

Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, ï³âäåííèé, 4—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+14...+17°Ñ, âíî÷³ +6...+12°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +19°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +17...+19°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+12...+14°Ñ, âíî÷³ +11...+13°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè,
+14...+16°Ñ, âíî÷³ +5...+7°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâ³ íåâåëèê³ îïà-
äè. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 5—9 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+14...+16°Ñ, âíî÷³ +9...+11°Ñ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 13 òðàâíÿ
День сприятливий для реалізації лобальних планів
фінансовій, діловій, ам рній, творчій сферах. Я -

що ви мріяли змінити ардинально своє б ття, на-
прямо діяльності — саме час старт вати. Ба атьом
пощастить поч ти од ровення Небес, пізнати с ть
проблем, отрі д же хвилюють, озброїтися вичерп-
ною інформацією для подальших дій. Вібрації дня
зроблять вас осподарем долі, посприяють ви орі-
ненню вад, вн трішньом перетворенню. Не б дьте
рабом емоцій, саме розс дливість, рівноваженість,
пра тицизм і доброзичливість — вистелять ваш
шлях трояндами спіх .

Чарівних ОВНІВ очі є престиж на сл жбових теренах, я що ви здат-
ні приймати тверді рішення, б ти принциповими, ор анізованими,
с р п льозно ви он вати дор чене. Зате вдома а ресивний джин не
дасть ні спо ою, ні бла опол ччя.

ТЕЛЬЦІ, ризи — ваш воро і спо сни . Бер чись за лобальні
справи, все детально прорахов йте, аби б ти стовідсот ово впевне-
ним прод тивності інцево о рез льтат .

БЛИЗНЯТА, пробитися різь ам’ян стін принциповості оточення
не вдасться, ш айте обхідні шляхи. А ліпше зробити... “під оп” — то-
ді діало с ладеться спішно, знайдете точ и пороз міння.

РАКИ оповиті рижаним холодом. Нія і пла ання, сентиментальні
бла ання не розжалоблять вас там, де йдеться про вирішення ар’-
єрних питань. Захищаючи завойовані позиції, стоятимете насмерть!

ЛЕВИ, валити через пень олод не ваших правилах. У б дь-я ій
справі ви здатні ся н ти вершини майстерності, ставши взірцем для
оточення. Тим порад єте ерівництво, я е сватає вас на вищ поса-
д , щиро дбаючи про ар’єрне зростання підле ло о. Не заб вайте
про здоров’я, нед и я шашіль підточ ють ор анізм.

ДІВИ, ваше місце на ам рном поді мі. Підберіть а торсь роль,
я а вам найбільше імпон є, і розважайтеся, наповнюйте по вінця сер-
це солод ими враженнями.

ТЕРЕЗИ, від вас віє мер антильним холодом, поч ттєвою байд жіс-
тю, цинізмом. Я не мас йтеся, а реальність не обд рити, все ніби
дзер ало відобразить поведін а оточення.

СКОРПІОНИ, демонстр йте свої роз мові здібності, сяйніть інтеле -
том на заздрість недол им та мало рамотним. Це піднесе вас на ви-
сочінь поп лярності соці мі, привабить партнерів для ділової спів-
праці на майб тнє.

СТРІЛЬЦІ, я що ваші ідеї та зад ми дале і від реальності — заб дь-
те про них і не од йте людей аз ами! Тіль и серйозні прораховані
плани, обґр нтовані пра тично мають право на життя. Їх можна озв -
ч вати.

КОЗОРОГИ, вас висо ий се с альний потенціал, тож прима ніти-
ти протилежн стать не б де с ладно. Головне п стившися в розва-
жальні мандри, не пристати до розп тно о бере а...

ВОДОЛІЇ, вас стомлює роль в’язня обставин, а даремно! Доля роз-
виває риси смирення транжирів та непо ірливих б нтівни ів, аби збе-
ре ли сили, помір вали над помил ами і в отре впевнилися, що мар-
не витрачання б дь-я их рес рсів неприп стиме і має б ти по арано!

РИБИ, фінанси співають романси, не таланить ні в рошах ні в о-
ханні, що може похитн ти вір в себе. Насправді ви спалюєте себе на
ба атті е оїстично о “хоч ”, а в долі свої за они і правила, я их нічим
не перебити. Коріться і пристосов йтеся, то для вашо о ж добра, що
свідомите пізніше

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Кияни та ості столиці за допомо ою війсь ово-історичної ре онстр ції мали змо стати безпосередніми свід ами
переможної весни 45- о
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