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ПОЛІТИКА

Хрещатик 12 травня 2008

ªãîð Áåíêåíäîðô òðèìàº óäàð
Êàíäèäàò íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè çàïðîøóº óñ³õ êîíêóðåíò³â âèéòè
íà ðèíã, ùîá ïîçìàãàòèñÿ â ÷åñí³é áîðîòüá³
ªãîðîì ùîðàíêó ¿çäèëè äî çàëó
áîêñó. Òðåíóâàâñÿ â³í äóæå ³íòåíñèâíî ³ ö³ëåñïðÿìîâàíî —
ªãîð íå º ïðîôåñ³éíèì ñïîðòñìåíîì, òîìó òðåíóâàííÿ éîìó äàâàëèñÿ, ñêàæåìî òàê, íåëåãêî, àëå
çàâäÿêè éîãî áàæàííþ, âîë³ äî
ïåðåìîãè, äóõîâ³ â³í â³ääàâàâñÿ
ïîâí³ñòþ öèì òðåíóâàííÿì, áóâ
ï³ñëÿ êîæíîãî òðåíóâàííÿ âèñíàæåíèì, çìó÷åíèì, àëå îäíàê óæå
íàñòóïíîãî ðàíêó çíîâó ïðè¿æäæàâ”,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Øàòåðíèêîâà “Õðåùàòèêó”.
Ïðî òå, ùî äâîá³é áóäå ñåðéîçíèì, ñâ³ä÷èëè äèê³ âîéîâíè÷³
êðèêè Ñåäð³êà Ô³ëäçà, ÿê³ äîëèíàëè ç ðîçäÿãàëüí³. Íà ðèíã ñóïåðâàãîâèê âèéøîâ ÿê ÷åìï³îí. Ó
áàãàòüîõ ïåðåõîïèëî ïîäèõ: Big
Buck ìàâ âèãëÿä ñïðàâæíüîãî
ãðîìèëà. Àëå éîãî ñóïðîòèâíèê,
ïîïðè õóäîðëÿâó ñòàòóðó, âèïðîì³íþâàâ óïåâíåí³ñòü. Àäæå â³í,
íà â³äì³íó â³ä ñóïåðíèêà, íå ìàâ
ó ñâîºìó àêòèâ³ æîäíî¿ ïîðàçêè,
õî÷à á òîìó, ùî íå ïðîâ³â çà ñâîº
æèòòÿ æîäíîãî ìàò÷ó. Äî òîãî æ
ðàí³øå ªãîð Áåíêåíäîðô ïîïåðåäèâ ÇÌ², ùî ïðîòèñòàâèòü ô³çè÷-

Є ор Бен ендорф не лише оборонявся, але й нападав

²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ,
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Äèðåêòîð êîìïàí³¿ “²íòåð Ìåä³à Ïðîäàêøí”, ïðîäþñåð, êàíäèäàò íà ïîñàäó ñòîëè÷íîãî ìåðà ªãîð Áåíêåíäîðô âèð³øèâ íå
ïèñàòè íà ïëàêàòàõ, ùî º ñèëüíèì, ðîçóìíèì ³ êðàñèâèì, à äîâåñòè öå íà ä³ë³. Äëÿ òîãî âëàøòóâàâ äâîá³é ³ç ç³ðêîþ ñâ³òîâîãî
áîêñó ñóïåðâàãîâèêîì Ñåäð³êîì
Ô³ëäçîì. Ïîºäèíîê çà òèòóë ³íòåðêîíòèíåíòàëüíîãî ÷åìï³îíà
Óêðà¿íè â ðàìêàõ òóðí³ðó “Áèòâà çà Êè¿â”, ³í³ö³éîâàíîãî ïàíîì
Áåíêåíäîðôîì, â³äáóâñÿ ó ñóáîòó â Êèºâ³. Ï³äòðèìàòè â³äîìîãî
óêðà¿íñüêîãî ïðîäþñåðà, ÿêèé
ïîêè ùî ðîáèòü ïåðø³ êðîêè ó
ïðîôåñ³îíàëüíîìó áîêñ³, ç³áðàëîñÿ áàãàòî øàíóâàëüíèê³â, ñåðåä ÿêèõ áóëè ³ VIP. Íà òðèáóíàõ
çàñâ³òèëèñÿ Äìèòðî Êîð÷èíñüêèé, ²ííà Öèìáàëþê, Àíäðå
Òàí òà Âîëîäèìèð Ãîðÿíñüêèé,
ÿêèé, äî ñëîâà, ðàçîì ³ç ïðîôåñ³éíèìè ñóääÿìè, îö³íþâàâ öåé
ìàò÷. Àòìîñôåðà â çàë³ áóëà íàåëåêòðèçîâàíîþ. Ãëÿäà÷³â ö³êàâèëî, ÷è çìîæå ³íòåëåêòóàë òà ³í-

Ôîòî Ïàâëà ÏÀÙÅÍÊÀ

У с бот в столичном
"Альта-центрі" на рин
проти зір и світово о бо с с перва ови а Седрі а
Філдза вийшов дебютант,
дире тор омпанії "Інтер
Медіа Прода шн", продюсер Є ор Бен ендорф,
я ий балот ється на мера
Києва. Після трьох ра ндів с дді зафі с вали нічию. На зна пова и амери анець подар вав своєм с перни ові пояс інтернаціонально о чемпіона в найпрестижнішій ваовій ате орії. Щасливий
Є ор Бен ендорф натомість запросив сіх андидатів на посад місь оо олови вийти з ним на
рин , аби в чесній боротьбі визначити, хто ідний б ти мером столиці.
Кандидат

мери Києва виявився ідним звання чемпіона

òåë³ãåíò ªãîð Áåíêåíäîðô, êîòðèé ëèøå â äèòèíñòâ³ â³äâ³äóâàâ
ãóðòîê êàðàòå, âñòîÿòè ïåðåä çíàìåíèòèì Big Buckîì (âåëèêèì
æóêîì), óäàð ÿêîãî äîð³âíþº
òðüîì ñîòíÿì ê³ëîãðàì³â. ²íòðèãè ìàò÷ó äîäàâàëî é òå, ùî ïðåòåíäåíò íà êð³ñëî Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè ëèøå íåùîäàâíî ïî÷àâ òðåíóâàííÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì â³äîìîãî òðåíåðà Âîëîäèìèðà Çîëîòàðüîâà, ÿêèé ñâîãî
÷àñó ãîòóâàâ é ³íøîãî êàíäèäàòà
ó ìåðè — Â³òàë³ÿ Êëè÷êà. “ªãîð
ö³ëêîâèòî â³ääàâàâñÿ ñïðàâ³. Òðåíóâàâñÿ ³ ç õëîïöÿìè, ³ ñàì. Òðåíóâàâñÿ íåäîâãî, ïðîòå ïîêàçàâ
ïðèñòîéíèé ðåçóëüòàò. Ââàæàþ,
ùî ªãîð óñå çðîáèâ ïî-÷åìï³îíñüêè. Õëîïåöü âèÿâèâ ìóæí³ñòü,
âèéøîâ íà ðèíã, â³äáîêñóâàâ ã³äíî”,— ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” Âîëîäèìèð Çîëîòàðüîâ. ²íøèé òðåíåð ªãîðà Áåíêåíäîðôà Àë³íà
Øàòåðíèêîâà, ÿêà º äâîðàçîâîþ
÷åìï³îíêîþ ñâ³òó ³ç áîêñó, òàêîæ
çàëèøèëàñÿ çàäîâîëåíîþ òèì, ÿê

ñòàâèâñÿ äî òðåíóâàíü ¿¿ ï³äîï³÷íèé. “Òðåíóâàííÿ â³äáóâàëèñÿ
òîä³, êîëè âñÿ Óêðà¿íà â³äïî÷èâàëà íà ñâÿòà, âè¿æäæàëà íà ïðèðîäó, ñìàæèëà øàøëèêè. Ìè ç

í³é ñèë³ Ô³ëäçà ñèëó äóõó òà ïðàãíåííÿ äî ïåðåìîãè. Öå é äîâ³â
ïîºäèíîê, ÿêèé ìàº âñ³ øàíñè
óâ³éòè â ³ñòîð³þ áîêñó ÿê îäèí ³ç
íàéâèäîâèùí³øèõ. ªãîð Áåíêåí-

äîðô ïðîòÿãîì óñ³õ òðüîõ ðàóíä³â äåìîíñòðóâàâ ñèëó, òî÷í³ñòü ³
ìèòòºâ³ñòü óäàð³â: íåäàðìà ùå ï³ä
÷àñ òðåíóâàíü ä³ñòàâ â³ä ñâî¿õ òðåíåð³â ïð³çâèñüêî Crazy Âee (ñêàæåíà áäæîëà). Çëàìàòè éîãî îáîðîíó “æóê” òàê ³ íå çóì³â, õî÷à
äîøêóëüíîãî àïåðêîòó çàâäàâ.
Àëå óêðà¿íåöü øâèäêî çóì³â ñòàòè íà íîãè, é ðåôåð³ íå âñòèã ïîðàõóâàòè äî äåñÿòè, àáè âèçíàòè
ïåðåìîãó Ô³ëäçà. Âåðäèêò ñóää³â
áóâ îäíîñòàéíèì: “Í³÷èÿ!” Ñåäð³êà Ô³ëäçà äî òîãî âðàçèëà ñò³éê³ñòü òà ñèëà âîë³ ñóïåðíèêà, ùî
â³í ïîäàðóâàâ ªãîðîâ³ Áåíêåíäîðôó ïîÿñ ³íòåðêîíòèíåíòàëüíîãî ÷åìï³îíà. Çà éîãî ñëîâàìè,
â³í óæå 15 ðîê³â íà ðèíãó, àëå
óêðà¿íåöü ºäèíèé, êîìó â³í îõî÷å â³ääàº ïåðåìîãó.
Ï³ñëÿ ìàò÷ó ñòîìëåíèé, àëå
ùàñëèâèé ªãîð Áåíêåíäîðô ïîÿñíèâ “Õðåùàòèêó”, ÷îìó â³í
âèéøîâ íà ðèíã. “ß ìàâ ïðèâåðíóòè óâàãó ïðåñè. Òîìó é âëàøòóâàâ ïîºäèíîê,— ðîçïîâ³â ïàí
Áåíêåíäîðô.— Çâè÷àéíî, ÿ ä³ñòàâ ñâîþ ïîðö³þ óäàð³â, õî÷à ìåí³ ïîòàëàíèëî: Ñåäð³ê Ô³ëäç íå
â³äïðàâèâ ìåíå ó íîêàóò. Àëå òåïåð ÿ ìîæó ÷åñíî äèâèòèñÿ â î÷³
ñâî¿ì âèáîðöÿì. Àäæå æîäíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåðåä îë³ãàðõàìè, ÿê³ äàþòü êàíäèäàòàì íà ïîñàäó ñòîëè÷íîãî ìåðà ãðîø³ íà
ïîë³òè÷íó ðåêëàìó, â ìåíå íåìàº. Ìåí³ íå äîâåäåòüñÿ “â³äïðàöüîâóâàòè” ¿õí³ ì³ëüéîíè”. ªãîð
Áåíêåíäîðô òàêîæ çàóâàæèâ, ùî
º ïðèõèëüíèêîì áîêñó ÿê âèäó
ñïîðòó, àëå ïðîòè êóëà÷íèõ áî¿â ó ïîë³òèö³. Íà éîãî äóìêó, êóëàêàìè òðåáà áèòèñÿ íà ðèíãó, à
íå â êóëóàðàõ ïàðëàìåíòó ÷è Êè¿âðàäè. “Â ïîë³òèö³ òðåáà ïðàöþâàòè ò³ëüêè ãîëîâîþ. Õî÷à íàø³ ñüîãîäí³øí³ ïîë³òèêè ùîñèëè íàìàãàþòüñÿ äîâåñòè ïðîòèëåæíå,— ïåðåêîíàíèé ïðîäþñåð.— Âîíè äóìàþòü ëèøå ïðî
ñâîþ êèøåíþ, à íå ïðî íàðîä.
ß âæå ñïðîáóâàâ ñâî¿ ñèëè íà
ðèíãó. Òåïåð çàïðîøóþ ñâî¿õ ñóïåðíèê³â. Íåõàé òàì ó ÷åñíîìó
áîþ ïåðåâ³ðÿòü ñâî¿ ñïðàâæí³ ñèëè òà ìîæëèâîñò³.” Ïðîòå ³íø³
êàíäèäàòè íà ïîñàäó ìåðà ïðèéìàòè âèêëèê ïàíà Áåíêåíäîðôà
íå ïîñï³øàþòü. Íàâ³òü Â³òàë³é
Êëè÷êî, ÿêîãî âàæêî çàï³äîçðèòè â áîÿãóçëèâîñò³. ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” ó ïðåñ-ñëóæá³ áîêñåðà, ïðî âèêëèê ªãîðà
Áåíêåíäîðôà òàì ÷óëè, ïðîòå äàâàòè â³äïîâ³äü, ÷è âèõîäèòèìå
ïàí Êëè÷êî äîâîäèòè ñâîþ ñèëó íà ðèíãó, ïîãîäÿòüñÿ ëèøå íà
ïèñüìîâèé çàïèò. Âî÷åâèäü, ïàíîâ³ Êëè÷êó ïîòð³áåí ÷àñ íà ðîçäóìè z

ПРЯМА МОВА
Вадим ГЛАДЧУК,
андидат на посад Київсь о о місь о о олови:
— Треба порівнювати сили за про рамами. Зма атися повинні андидати зо рема в том , хто може запропон вати більше иянам, нас іль и це реально. Тобто має б ти об оворення, дис сія. А в нас шо влаштов ють, напри лад, Бен ендорф, а Т рчинов і йо о оманда ор анізов ють під п виборців і проведення своїх
людей виборчі омісії. Гадаю, все має б ти дещо іна ше. Іна ше має відб ватися виборча ампанія. Потрібно більше з стрічей і дис сій з виборцями, більше он ретних пропозицій. А нас виходить зма ання, хто
більше бі -бордів поставить, хто більше наобіцяє иянам, хто більше роздасть рошей виборцям, хто більше
своїх людей поставить виборчих омісіях, щоб потім “правильно” порах вати...
Юрій ШЕЛЯЖЕНКО,
андидат на посад Київсь о о місь о о олови:
— Я вийшов би на рин із Бен ендорфом лише в том разі, я би він пообіцяв навчити мене бо с вати. Я,
на жаль, не вмію. Знаю, дехто д має, що це вміння д же потрібне в політиці. Сво о час дея і політичні сили
проб вали перетворити на рин і Київрад — добре, що цей період швид о за інчився. На мою д м , вміння бо с вати потрібне, щоб підтрим вати добр фізичн форм . Але мерові Києва насамперед треба мати
чіт ий план розвит міста і оманд , я а зможе йо о реаліз вати.

