СУСПІЛЬСТВО

Хрещатик 12 травня 2008

Ìåð ³äå ó â³äðèâ
Çà äàíèìè ñîö³îëîã³â, íà âèáîðàõ ó Êèºâ³
âïåâíåíî ë³äèðóº Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé òà éîãî
ïîë³òè÷íà ñèëà
Ñèä³ð ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Дані чер ово о опит вання ромадсь ої д м и підтвердили лідерство на виборах мера Києва Леоніда Черновець о о. Наразі йо о отові підтримати 34,5 % иян.
На пере онання соціоло ів, непо аний рез льтат може
по азати на виборах до Київради і політична сила чинно о місь о о олови. За Бло Леоніда Черновець о о
план ють про олос вати найбільше виборців — 30,6 %.
Çã³äíî ³ç ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè, ïðîâåäåíîãî Öåíòðîì ñîö³àëüíèõ ³
ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü “ÑÎÖÈÑ” 5—8 òðàâíÿ 2008 ðîêó,
80,3 % êèÿí ãîòîâ³ âçÿòè ó÷àñòü
ó ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ ó ñòîëèö³.
Íà âèáîðàõ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ÿê ³ ïðîòÿãîì óñ³º¿
âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿, âïåâíåíî ë³äèðóº ÷èííèé ìåð ñòîëèö³ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ç 34,5 %. ²íø³ ó÷àñíèêè â³äñòàþòü â³ä ë³äåðà ì³í³ìóì óäâ³÷³. Ïðè öüîìó ñóìàðíèé ðåéòèíã ðåøòè êàíäèäàò³â íà ïîñàäó ìåðà Êèºâà ìåíøèé, àí³æ ³íäèâ³äóàëüíèé Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî. Òèì ÷àñîì
ïîïóëÿðí³ñòü íàéáëèæ÷îãî ïåðåñë³äóâà÷à — Â³òàë³ÿ Êëè÷êà —
çíèçèëàñÿ äî 12,6 %. Ïàä³ííÿ
ðåéòèíãó ïàíà Êëè÷êà ñîö³îëîãè ïîâ’ÿçóþòü ç òèì, ùî êèÿíè
íå â³ä÷óâàþòü äîâ³ðè äî îòî÷åí-

íÿ öüîãî êàíäèäàòà, à öå íåãàòèâíî ïîçíà÷àºòüñÿ íà éîãî îñîáèñòîìó àâòîðèòåò³. Òðåòº-÷åòâåðòå ì³ñöÿ ³ç ïðèáëèçíî îäíàêîâèì ðåçóòàòîì ä³ëÿòü Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ òà Ìèêîëà Êàòåðèí÷óê. Ïîë³òîëîã, ÷ëåí ïðàâë³ííÿ ²íñòèòóòó “Ðåñïóáë³êà” Âîëîäèìèð ×åðåìèñ ââàæàº, ùî íàâ³òü òàêèé ïîêàçíèê íå º îñîáèñòîþ çàñëóãîþ ïàíà Òóð÷èíîâà:
“Ó ïðèíöèï³ 8 % ãîëîñ³â á³ëüøîþ ì³ðîþ íàëåæàòü íå êàíäèäàòîâ³ â ìåðè Òóð÷èíîâó, à Þë³¿
Òèìîøåíêî”. Íà äóìêó åêñïåðòà, öåé ïîêàçíèê â³äîáðàæàº ðåàëüíèé ð³âåíü ï³äòðèìêè ÷èííîãî ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà â Êèºâ³.
Ùî ñòîñóºòüñÿ âèáîð³â äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, òî ÿêáè âîíè â³äáóëèñÿ íàéáëèæ÷î¿ íåä³ë³,
òî ïåðåìîãó íà íèõ çäîáóâ áè
Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, çà
ÿêèé ãîòîâ³ â³ääàòè ãîëîñè
30,6 % îïèòàíèõ. Óäâ³÷³ ìåíøå

êèÿí ï³äòðèìóþòü ÁÞÒ. Ïîïóëÿðí³ñòü ö³º¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè
âïàëà ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì
öèêëîì äîñë³äæåííÿ íà 2,9 %,
òîáòî äî 14,8 %. Çà ñëîâàìè
Îëåêñàíäðà Æóãàíà, åêñïåðòà
²íñòèòóòó ïðàêòè÷íî¿ ïîë³òèêè,
ïîêàçîâî, ùî áàãàòî êèÿí, ÿê³
ãîëîñóâàëè çà ÁÞÒ íà îñòàíí³õ
ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, íèí³ ï³äòðèìóþòü
Áëîê Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî.
“Ïåðåò³êàííÿ âèáîðö³â â³ä ÁÞÒ
äî Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî ïîâ’ÿçàíå ç òèì, ùî Áëîê íèí³øíüîãî ñòîëè÷íîãî ìåðà çà
äâà ðîêè ðîáîòè ðåàëüíî ï³äòâåðäèâ, ùî ìîæå âèêîíàòè ñâî¿
çîáîâ’ÿçàííÿ, âçÿò³ ï³ä ÷àñ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿”,— íàãîëîñèâ
â³í “Õðåùàòèêó”.
Ìåíøå 10 % ï³äòðèìóþòü
Áëîê Êàòåðèí÷óêà ³ Áëîê Êëè÷êà. Ïðè öüîìó, ÿêùî ðåéòèíã
Áëîêó Êàòåðèí÷óêà çð³ñ íà 3,8 %
ç ÷àñó ìèíóëîãî äîñë³äæåííÿ, òî
ïîïóëÿðí³ñòü Áëîêó Êëè÷êà âïàëà íà òàêó ñàìó öèôðó. Íà äóìêó ñîö³îëîã³â, öå ñòàëîñÿ ï³ñëÿ
îïðèëþäíåííÿ â ÇÌ² äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåíî¿ ³íôîðìàö³¿
ïðî ëþäåé, ÿê³ ñòîÿòü çà íåçàêîííèìè çàáóäîâàìè é áàëîòóþòüñÿ â Êè¿âðàäó â³ä Áëîêó Êëè÷êà. Òîìó ïðîïîðö³éíî çðîñëà
ïîïóëÿðí³ñòü Ìèêîëè Êàòåðèí÷óêà ³ éîãî Áëîêó ÿê ³äåàëüíî¿
àëüòåðíàòèâè Â³òàë³þ Êëè÷êó z

Ñòîëèöÿ Óêðà¿íè
ç³áðàëà íàéðîçóìí³øèõ
Â³äáóâñÿ Êè¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé
ìàòåìàòè÷íèé ôåñòèâàëü
²ðèíà ÑÈÂÀØÎÂÀ
”Õðåùàòèê”

Учора в столиці завершився VII Київсь ий міжнародний
математичний фестиваль. У ньом взяли часть понад
250 ш олярів із семи раїн — У раїни, Росії, Казахстан , Словаччини, Гр зії, Бол арії та Білор сі. Тривав він
три дні. Йо о ор анізаторами стали Київсь а місь а
держадміністрація, Інстит т математи и Національної
а адемії на У раїни, Національний технічний ніверситет "КПІ", столичний ліцей "Лідер". С лад оманд
б в сильний. У залі
ожної із раїн- часниць є перемо и з фізи и та математи и в омандній чи особистій
першостях.
Äî Êèºâà íà VII ì³æíàðîäíèé
ìàòåìàòè÷íèé ôåñòèâàëü ç’¿õàëèñÿ øêîëÿð³ ³ç Ðîñ³¿, Êàçàõñòàíó, Ñëîâà÷÷èíè, Ãðóç³¿, Áîëãàð³¿ òà Á³ëîðóñ³. Íàéá³ëüø ïðåäñòàâíèöüêîþ òà íàé÷èñåëüí³øîþ áóëà êîìàíäà Óêðà¿íè.
×åñòü Êèºâà çàõèùàëè îäðàçó
òðè êîìàíäè — ë³öåþ “Ë³äåð”,
Óêðà¿íñüêîãî ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî òà Ðóñàí³âñüêîãî ë³öå¿â. Öåðåìîí³ÿ â³äêðèòòÿ â³äáóâàëàñÿ â ñòîëè÷íîìó Ïàëàö³ ä³òåé
òà þíàöòâà íàïåðåäîäí³ Äíÿ
Ïåðåìîãè. Õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ
ïðèñóòí³ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü çàãèáëèõ ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³,
à íàéêðàù³ ïðåäñòàâíèêè êîìàíä ïîêëàëè êâ³òè äî Â³÷íîãî
âîãíþ â ïàðêó Ñëàâè.
Þíèõ ô³çèê³â òà ìàòåìàòèê³â
ç ïî÷àòêîì çìàãàíü ïðèâ³òàâ çà-

ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é
Æóðàâñüêèé. “Ñàìå âè º íàéêðàñèâ³øèìè, íàéðîçóìí³øèìè òà
íàéñèëüí³øèìè,— ïåðåêîíàíèé
ïàí Æóðàâñüêèé.— Âè — ìàéáóòíÿ ³íòåëåêòóàëüíà åë³òà ªâðîïè. Ó öüîìó ôåñòèâàë³ áåðóòü
ó÷àñòü ëèøå íàéêðàù³ ó÷í³ 8—10
êëàñ³â ³ç ïðîâ³äíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â ð³çíèõ äåðæàâ. Âè º
ñïðàâæí³ìè òàëàíòàìè, ÿêèõ íàì
òðåáà áåðåãòè ³ ÿêèì íàëåæèòü
äîïîìàãàòè. Ñïîä³âàþñÿ, äëÿ âàñ
öåé ìàòåìàòè÷íèé ôîðóì ñòàíå
ùå é äîáðîþ íàãîäîþ âñòàíîâèòè ì³öí³ ìîñòè äðóæáè”. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” Â³òàë³é Æóðàâñüêèé, äëÿ áàãàòüîõ ä³òåé
ó÷àñòü ó ôåñòèâàë³ º ñõîäèíêîþ
íà ìàòåìàòè÷íèé Îë³ìï. Áàãàòî
òîãîð³÷íèõ ó÷àñíèê³â óæå ñòàëè
ïðèçåðàìè Âñåñâ³òí³õ ìàòåìà-

òè÷íèõ îë³ìï³àä. Äî òîãî æ ïåðåìîãà ÷è íàâ³òü ïðîñòî ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³ º ãàðàíò³ºþ áëèñêó÷îãî ìàéáóòíüîãî. Àäæå ³íôîðìàö³éíå ñóñï³ëüñòâî ïîòðåáóº
çíàíü ìîëîäèõ ³íòåëåêòóàë³â. Çà
ñëîâàìè ïàíà Æóðàâñüêîãî, ôåñòèâàëü ìàº ö³êàâó ³ñòîð³þ. Ïåðø³ çìàãàííÿ ïðîâåëè ó 2002 ðîö³. Òîä³ ó ôåñòèâàë³ âçÿëè ó÷àñòü
ïîíàä 160 ó÷í³â ñòîëèö³ òà ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. ×åðåç äâà
ðîêè ïðèºäíàëèñÿ êîìàíäè ç Ðîñ³¿. Öå äàëî çìîãó ôåñòèâàëþ
çäîáóòè ñòàòóñ ì³æíàðîäíîãî. À
âæå íåçàáàðîì äî Êèºâà êîìàíäè íàä³ñëàëè Ëàòâ³ÿ, Á³ëîðóñü,
Ñëîâà÷÷èíà, Ãðóç³ÿ òà Áîëãàð³ÿ.
Öüîãî ðîêó â ôåñòèâàë³ â îñîáèñòèõ òà êîìàíäíèõ òóðàõ ³ç ìàòåìàòèêè, “Ìàòåìàòè÷íîãî åêñïðåñó”, àíàë³çó çàäà÷ òà â îë³ìï³àä³ ç ô³çèêè çìàãàëèñÿ 25 êîìàíä òà 250 ó÷àñíèê³â. ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” îäèí ³ç êîîðäèíàòîð³â ôîðóìó Àë³íà Ðîìàíåíêî, ñêëàä áóâ ÿê í³êîëè
ñèëüíèé. Â çàë³êó êîæíî¿ ç íèõ
º ïåðåìîãè ç ô³çèêè òà ìàòåìàòèêè â êîìàíäí³é àáî îñîáèñò³é
ïåðøîñòÿõ. “Ñê³ëüêè ïåðåìîã
ìàþòü íà ñâîºìó ðàõóíêó êðà¿íè-ó÷àñíèö³, ìè âèð³øèëè íå
ï³äðàõîâóâàòè. Àäæå ô³çèêà òà
ìàòåìàòèêà º íàóêàìè ³íòåðíàö³îíàëüíèìè. ßê çàâæäè, ïåðåìîãëà äðóæáà. À ïåðåìîæö³ îòðèìàëè ö³íí³ ïðèçè”,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Ðîìàíåíêî z
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ÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß
Ó÷îðà ãîëîâíèé ðåäàêòîð
³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî
ùîäåííèêà “Ïîë³òè÷í³ õðîí³êè”
²ðèíà ÏÎÃÎÐªËÎÂÀ
â³äñâÿòêóâàëà 52-ð³÷÷ÿ
З днем народження її вітає ви он вач обов’язів дире тора ТРК “Київ” Дмитро ДЖАНГІРОВ:
— Іра, я бажаю тобі здоров’я і професійно о спіх ! А та ож я омо а
довше збері ати юнаць ий запал і безпосередність висвітленні с ладних політичних подій!

Â÷îðà øåô-ðåäàêòîðó
òèæíåâèêà “Ê³åâñê³é òåëåãðàôú”
Îëåêñàíäðó ÞÐ×ÓÊÓ
âèïîâíèëîñÿ 42 ðîêè
З на оди дня народження свої вітання шле вион вач обов’яз ів оловно о реда тора азети
“Хрещати ” Денис ЖАРКИХ:
— Оле сандр людина із залізною ло і ою та широом філософсь им по лядом на речі. Це навіть заба ато для У раїни, а
том зич йом Форт ни в справах. Хай зростає іль ість прихильни ів
йо о талант !

Ó ñóáîòó âèïîâíèëîñÿ 47 ðîê³â
ïîåòîâ³, äèðåêòîðó äèòÿ÷îãî
âèäàâíèöòâà
“À-ÁÀ-ÁÀ-ÃÀ-ËÀ-ÌÀ-ÃÀ”
²âàíîâ³ ÌÀËÊÎÂÈ×Ó
Зі святом йо о вітає прозаї і поет, член Асоціації
раїнсь их письменни ів Володимир
ЄШКІЛЄВ:
— Іванові зич розширення бізнес , видати ни и, я і б розходилися стомільйонним на ладом і в я их оловним ероєм б в би не Гаррі Поттер,
а раїнсь ий Коти орош о. Нехай видання б д ть ілюстровані оло рафічними малюн ами. Та ож бажаю стати народним деп татом від дитячої партії. Нехай живе сто ро ів, і — щастя-здоров’я, я аж ть аличани!

Â³òàë³é Êëè÷êî
çàâäàâ óäàðó ãàçåò³
“Âå÷³ðí³é Êè¿â” íå âèçíàº ïîðàçêè
Â’ÿ÷åñëàâ ×Å×ÈËÎ
“Õðåùàòèê”

Останнім часом с дах столиці побільшало позовів,
я і андидати мери подають на ж рналістів різних
видань. Серед тих, хто вчастив до с ддів, і Віталій
Клич о. С дові процеси, ініційовані деп татом-бо сером, відб ваються з перемінним спіхом, проте дея і
с дові рішення вже хвалено. Зо рема нещодавно
один із с ддів столиці виніс хвал на ористь пана
Клич а, задовольнивши позов до реда ції "Вечірньо о
Києва". При метно, що представни а видання с д не
засл хав, хваливши рішення без ньо о. То ж "Вечірці" справедливість виро не вірять і мають намір
подавати апеляцію.
Ìèíóëîãî òèæíÿ ðåäàêö³ÿ
“Âå÷³ðíüîãî Êèºâà” îòðèìàëà
ð³øåííÿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ñóäó
ñòîëèö³ çà ïîçîâîì êàíäèäàòà
íà ïîñàäó ìåðà Êèºâà Â³òàë³ÿ
Êëè÷êà äî “Âå÷³ðêè” ïðî çàõèñò
ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿. Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóëîñÿ 30 êâ³òíÿ.
Ïðåñ-ñëóæáà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà ïîñï³øèëà ïîâ³äîìèòè, ùî ñóäîâå
çàñ³äàííÿ çàê³í÷èëîñÿ ïåðåìîãîþ ¿õíüîãî ë³äåðà. Ïðîòå ñóòü
ñïðàâè ïðåäñòàâíèêè áîêñåðà
àô³øóâàòè íå ñòàëè. ßê ç’ÿñóâàâ “Õðåùàòèê”, çã³äíî ç ð³øåííÿì Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ãàçåòà “Âå÷³ðí³é Êè¿â”
ïîâèííà ñïðîñòóâàòè òàêó ³íôîðìàö³þ: “Â³òàë³é Êëè÷êî ìàº
òåìí³ ïëÿìè â ñâî¿é á³îãðàô³¿.
Çîêðåìà öå ò³ñí³ çâ’ÿçêè ç ïîê³éíèì êè¿âñüêèì àâòîðèòåòîì
íà ïð³çâèñüêî “Ðèáêà” (Â³êòîðîì Ðèáàëêîì)”. Ó âèäàíí³ äîñ³ ïåðåêîíàí³, ùî æîäíîãî ñëîâà áðåõí³ ó ìàòåð³àë³ íå áóëî. ²
òå, ùî âñóïåðå÷ óñ³ì ôàêòàì ñóä

âèçíàâ, áóö³ìòî Â³òàë³é Êëè÷êî
íå ìàâ çâ’ÿçê³â ç àâòîðèòåòîì
“Ðèáêîþ”, âèêëèêàº ó æóðíàë³ñò³â çäèâóâàííÿ. “Âå÷³ðí³é
Êè¿â” íå âèêîíóâàòèìå ðîçïîðÿäæåííÿ ñóäó ïðî ïóáë³êàö³þ
ñïðîñòóâàííÿ ³íôîðìàö³¿, îñê³ëüêè ñóä íå âðàõóâàâ ïîçèö³þ
ãàçåòè. Ïðî öå “Õðåùàòèêó”
ðîçïîâ³â âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà “Âå÷³ðíüîãî Êèºâà” Ðîìàí Êîñòðèöÿ. Â³í
ïîâ³äîìèâ, ùî ðåäàêö³ÿ ãàçåòè
“Âå÷³ðí³é Êè¿â” ãîòóº àïåëÿö³þ.
Â³òàë³ÿ Êëè÷êà ëåãêî çðîçóì³òè, àäæå “Âå÷³ðêà” “êîïàº” äîñèòü íåïðºìíèé íåãàòèâ. Ïðîòå
ìàºìî çàçíà÷èòè, ùî ëåâîâà
÷àñòêà àã³òàö³¿ êîìàíäè Êëè÷êà
ïîáóäîâàííà íà íåãàòèâ³ ïðîòè
ìåðà Êèºâà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, êàìïàí³ÿ ÿêîãî ìàº çíà÷íî á³ëüøèé â³äñîòîê ïîçèòèâó.
Ä³¿ ÷èííîãî ìåðà á³ëüø ñõâàëüíî ñïðèéìàþòüñÿ êèÿíàìè, ùî
çìóøóº Â³òàë³ÿ Êëè÷êà â³ä³ãðàâàòèñÿ íà æóðíàë³ñòàõ z

