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Íàéêðàù³
êè¿âñüê³ æ³íêè
º ñêð³çü

ГЕРОЙ КИЄВА

Íåëë³ ²ùóê
çàðåºñòðóâàëà 90 áàíê³â
Çàéìàòèñÿ ô³íàíñàìè âîíà ïî÷àëà
÷åðåç ïðèêðèé âèïàäîê

Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí

²ãîð ÑÂÀ×²É
“Õðåùàòèê”
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Нинішній День бан івсь оо працівни а Неллі Іщ
свят є же на пенсії. З
фінансами жін а пропрацювала 38 ро ів, від почат форм вання бан івсь ої системи в нашій
раїні. Оті часи "р чно о
правління е ономі ою"
жін а з ад є з сміш ою.
Колись пані Іщ зареєстр вала перший раїнсь ий бан , а до інця
ар'єри — ще 90.
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Найкращі київські
жінки знаходяться
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Ôîòî Ñåðã³ÿ ÑÏÀÑÎÊÓÊÎÖÜÊÎÃÎ

Îíó÷êà ÷åðêåñüêîãî êíÿçÿ Íåëë³ ²ùóê íàðîäèëàñÿ â Ãðóç³¿. Ó
øêîë³ çàõîïëþâàëàñÿ ïîåç³ºþ,
ïèñàëà â³ðø³ ïðî ïðèðîäó òà
äðóæáó. Õîò³ëà ñòàòè æóðíàë³ñòîì. Îäíàê íà îìð³ÿíèé ôàêóëüòåò Ëåí³íãðàäñüêîãî óí³âåðñèòåòó
ä³â÷èíó íå âçÿëè. Íàòîì³ñòü çàðàõóâàëè íà åêîíîì³÷íèé. Íèí³
ïàí³ ²ùóê ïðî çì³íó êàð’ºðè íå
øêîäóº, à òîä³ ðèäìà ðèäàëà ï³ñëÿ ïðîâàëó íà ³ñïèò³.
“Åêîíîì³÷íó äóìêó â ðîêè
ÑÐÑÐ íå ïîâàæàëè. Áóëè ðóêîòâîðí³ çàêîíè, ðó÷íå óïðàâë³ííÿ
åêîíîì³êîþ. ß âçàãàë³ ñïî÷àòêó
ñîðîìèëàñÿ êàçàòè, ùî çàê³í÷èëà ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèé ôàêóëüòåò”,— ïðèãàäóº æ³íêà. Ó
1968-ìó âîíà ïåðå¿õàëà äî Êèºâà.
Çãîäîì ïðàöåâëàøòóâàëàñÿ â
Óêðà¿íñüê³é ðåñïóáë³êàíñüê³é
êîíòîð³ Äåðæáàíêó ÑÐÑÐ. Íèí³
öå Íàöáàíê Óêðà¿íè.
Íåëë³ ²ùóê î÷îëèëà â³ää³ë êðåäèòóâàííÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ãðîø³, çà ¿¿ ñëîâàìè, òîä³
ðîçïîä³ëÿëè íå íàäòî åôåêòèâíî. ²íîä³ ñïèñóâàëè ì³ëüéîíí³
çáèòêè. “Ìè õîò³ëè ùîñü çì³íèòè, àëå â³ä äîãìè íå äîçâîëÿëîñÿ â³äõîäèòè”,— êàæå æ³íêà.
Ïðèãàäóº, ùî ñïðàâæí³é ³íòåðåñ
äî ðîáîòè âèíèê òîä³, êîëè ïî÷àëè ñòâîðþâàòè êîìåðö³éí³
áàíêè.

1

Ïî ñóò³ ñêð³çü — 30 %
Íà îêðóæí³é — 18 %
Íà òåëåáà÷åíí³ — 18 %
Íà Õðåùàòèêó 15 %
Öå ìîÿ äðóæèíà — 13 %
Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ — 5 %

Íàéêðàù³
êè¿âñüê³ æ³íêè çíàõîäÿòüñÿ...

Не вст пивши на фа
про що не ш од є

льтет ж рналісти и, Неллі Іщ

Ïåðøèé òàêèé âîíà çàðåºñòðóâàëà ó 1989 ðîö³. Àáè çíàòè, ÿê
ïðàöþâàòè ç íîâèìè äëÿ ÑÐÑÐ
ñòðóêòóðàìè, ¿çäèëà â ÑØÀ, â
Ïðàãó, Âàðøàâó íà ñåì³íàðè, âèâ÷àëà ñïåö³àë³çîâàíó ë³òåðàòóðó.
Äî 1996-ãî â³ää³ë ïàí³ ²ùóê çàðåºñòðóâàâ óæå ìàéæå 90 óêðà¿íñüêèõ êîìåðö³éíèõ áàíê³â. Êî-

Влада ЛИТОВЧЕНКО, президент модельно о а ентства
KARIN MMG:
— У моєм роз мінні, най ращі
жін и — на роботі. Най раща —
означає справжня, вона повинна
займатися певним видом діяльності: чи ми її бачимо на телее рані,
чи на сцені, на дитячом майданчи , дитсадоч ах, я ви ладачо ... Представниці пре расної половини всти ають працювати все
більше і більше нашом с спільстві, я е та стрім о розвивається!

стала бан іром,

ëèøíÿ áàíê³ð êàæå, ùî çà 38 ðîê³â ðîáîòè ó íå¿ íàçáèðàëàñÿ
“êóïà” âñ³ëÿêèõ íàãîðîä. Îäíàê
íèìè íå ïèøàºòüñÿ. “Âàæëèâ³øå çà ïîäÿêè äëÿ ìåíå áóëî óòâåðäèòèñÿ ÿê îñîáèñò³ñòü, ñïåö³àë³ñò, æ³íêà òà ìàòè. ² ÿ öå
çðîáèëà”,— ï³äñóìîâóº Íåëë³
²ùóê z

Жанна КАДИРОВА, х дожниця:
— Тяж о відповісти, це в чолові ів потрібно запит вати — їм видніше! Маб ть, вліт на пляжі, а
та — ба атьох місцях. Щодо
Верховної Ради, то с мніваюся, що
там най ращі жін и, а на Хреща-

×è áóâ áè ç âàñ áàíê³ð?
Петро СИМОНЕНКО,
народний деп тат:
— Я прихильни то о, щоб людина займалася своєю
справою. Щоб б ти бан іром, потрібно мати відповідн освіт та професійн під отов . Моя політична позиція не дає можливості ер вати в бан .
Юрій ТОПЧІЙ, письменни :
— Хотів би, але не мож ! Є вели а різниця між тим,
я расти роші й серця людей. Я вмію робити др е.
У мене є чні, своя літерат рна ш ола, і мої твори залишаться в памТяті назавжди й після моєї смерті. Взаалі, це підле заняття. Православні не мож ть займатися та ою справою, за цер овними анонами це —
ріх! Це справа євреїв. Я — раїнець, оза , і том б ти бан іром не моє!

Оле ТЯГНИБОК, олова ВО “Свобода”:
— Ні, немає хист до та их справ. За першою освітою я — лі ар, за др ою — юрист, а нині же 15 роів професійно займаюся політи ою. Том не хотів би
займатися ні бізнесом, ні фінансами.

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

хрещатик

Є ор БЕНКЕНДОРФ, продюсер, дире тор омпанії Inter
Media Production:
— Най ращі жін и знаходяться
мене вдома — це моя др жина і
мама. А та расивих жіно можна з стріти і на в лицях Києва, і на
телебаченні, й Верховній Раді.
До то о ж тип жін и- иян и — поєднання енер ійності, веселості і
мітливості.

ПОГОДА

Ві тор ПАВЛІК, співа :
— Ні-ні. Я людина творча і сидіти на одном місці ніоли не змі би. Мій звичайний рафі — це оли вранці я в У раїні, а ввечері вже вист паю десь
рортном т рець ом місті під ла ідний ш м морсь о о прибою. А вночі переїзд ще в інше місто. І та завжди, все
життя. Крім то о, на онцерті я отрим ю мо тній енеретичний заряд, я ий іде від лядачів. Навряд чи та ий
заряд я отримаю від бан нот (сміється). Слава бо , я
займаюся любленою справою і д же щасливий!

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

ти можна не лише ияно побачити, а й раїнсь их жіно із примісь их районів чи о ремих ре іонів. Для жін и д же важливою, на
мою д м , є професійна діяльність. Київ — а тивне місто. Столиця ипить, том , за моїми спостереженнями, иян и та ож а тивні й енер ійні, стильно одя аються і ожна може під реслити свою
зовнішність незвичною деталлю,
створюючи неповторний шарм.

Â Óêðà¿í³ ñîíÿ÷íà ïîãîäà. Áåç îïàä³â. Â³òåð ï³âäåííèé, 5—9 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +19...+22°Ñ, âíî÷³ +16...+18°Ñ; íà óçáåðåææ³
Êðèìó äî +26; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +17...+19°Ñ; íà
âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó âäåíü +14...+16°Ñ, âíî÷³
+10...+12°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó ï³âäí³ êðà¿íè
ì³ñöÿìè +16...+19°Ñ, âíî÷³ +12...+14°Ñ.
Íà Êè¿âùèí³ ïåðåâàæíî ñîíÿ÷íî. Ïåðåâàæíî áåç îïàä³â, âíî÷³
ìîæëèâèé äîù. Â³òåð ï³âäåííèé, 5—9 ì/ñ.Òåìïåðàòóðà âäåíü
+24...+26°Ñ, âíî÷³ +15...+17°Ñ z

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì
äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”
Çàìîâëåííÿ 1313
0123456789

²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

